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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 67 παράγραφος 4 και το άρθρο 81 παράγραφος 2 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (εφεξής: «Χάρτης»), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 6 της Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) και την οικεία νομολογία, 

– έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) σχετικά 

με τις αρχές της εθνικής δικονομικής αυτονομίας και της πραγματικής δικαστικής 

προστασίας1, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις 

εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη ΙΙ»)2 (εφεξής: «κανονισμός Ρώμη ΙΙ»), 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Χάγης, της 4ης Μαΐου 1971, για το εφαρμοστέο δίκαιο 

στα τροχαία ατυχήματα («σύμβαση της Χάγης του 1971 για τα τροχαία ατυχήματα»), 

                                                 
1  Βλέπε μεταξύ άλλων: απόφαση της 18ης Σεπτεμβρίου 2003, Peter Pflücke κατά 

Bundesanstalt für Arbeit, C-125/01, ECLI:EU:C:2003:477, απόφαση της 25ης Ιουλίου 

1991, Theresa Emmott κατά Minister for Social Welfare και Attorney General, C-

208/90, ECLI:EU:C:1991:333 και απόφαση της 13ης Ιουλίου 2006, Vincenzo Manfredi 

κ.λπ. κατά Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA κ.λπ., συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-

295/04 έως C-298/04, ECLI:EU:C:2006:461. 
2  ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 40. 



 

 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την ασφάλιση της αστικής 

ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της 

υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής1 (εφεξής: «οδηγία για την ασφάλιση 

αυτοκινήτων»), 

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση σχετικά με τον υπολογισμό των προθεσμιών2, 

– έχοντας υπόψη τη μελέτη εκτίμησης της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας που 

εκπόνησε η Μονάδα Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας της Υπηρεσίας Έρευνας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΥΕΕΚ) με τίτλο «Limitation periods for road traffic 

accidents» (Προθεσμίες παραγραφής σε περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων), η οποία 

συνοδεύει την έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου3, 

– έχοντας υπόψη τη μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών με τίτλο 

«Cross-border traffic accidents in the EU-the potential impact of driverless cars» 

(Διασυνοριακά τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ - ο δυνητικός αντίκτυπος των αυτόνομων 

οχημάτων)4, 

– έχοντας υπόψη τη μελέτη της Επιτροπής με τίτλο «Compensation of victims of cross-

border road traffic accidents in the EU: Comparison of national practices, analysis of 

problems and evaluation of options for improving the position of cross-border victims»5 

(Αποζημίωση θυμάτων διασυνοριακών τροχαίων ατυχημάτων στην ΕΕ: Σύγκριση 

εθνικών πρακτικών, ανάλυση προβλημάτων και αξιολόγηση επιλογών για τη βελτίωση 

της θέσης των θυμάτων διασυνοριακών ατυχημάτων), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2010 με τίτλο «Για 

έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών της 

Ευρώπης - Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης»6,  

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Φεβρουαρίου 2007, με συστάσεις προς την 

Επιτροπή σχετικά με τις προθεσμίες παραγραφής στις διασυνοριακές διαφορές που 

αφορούν τραυματισμούς προσώπων και θανατηφόρα ατυχήματα7, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την πρόταση 

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των 

οδηγιών 72/166/ΕΟΚ, 84/5/ΕΟΚ, 88/357/ΕΟΚ και 90/232/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 

της οδηγίας 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 

με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία οχημάτων8, 

                                                 
1  ΕΕ L 263 της 7.10.2009, σ. 11. 
2  CETS αριθ. 076. 
3  PE 581.386, Ιούλιος 2016. 
4  PE 571.362, Ιούνιος 2016. 
5  Διατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_compensation_road_victims_en.pdf  

(30 Νοεμβρίου 2008). 
6  ΕΕ C 121 της 19.4.2011, σ. 41. 
7  ΕΕ C 250 E της 25.10.2007, σ. 99. 
8  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P5_TA(2003)0446. 

http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_compensation_road_victims_en.pdf


 

 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 46 και 52 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0206/2017), 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών 

όσον αφορά τους κανόνες παραγραφής σε αγωγές αποζημίωσης, με αποτέλεσμα κανένα 

κράτος μέλος στην Ένωση να μην εφαρμόζει ακριβώς τους ίδιους βασικούς κανόνες 

παραγραφής με οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος· λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι η 

σχετική παραγραφή καθορίζεται με βάση διάφορους παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένου του εάν εκκρεμεί σχετική ποινική δίκη και εάν η αξίωση 

θεωρείται ότι εγείρεται εξ αδικοπραξίας ή με βάση τη σύμβαση· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά συστήματα παραγραφής είναι, επομένως, ιδιαιτέρως 

περίπλοκα και συχνά μπορεί να είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό ποια είναι η 

συνολική ισχύουσα προθεσμία παραγραφής, πότε και πώς αρχίζει να υπολογίζεται κάθε 

προθεσμία παραγραφής και πώς αυτή αναστέλλεται, διακόπτεται ή παρατείνεται· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη εξοικείωσης με κανόνες παραγραφής που ισχύουν 

στο εξωτερικό μπορεί να επιφέρει απώλεια του δικαιώματος υποβολής μιας άλλως 

έγκυρης αξίωσης ή να εμποδίσει την πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη, με τη 

μορφή επιπρόσθετων εξόδων και καθυστερήσεων· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος υπάρχουν μόνο περιορισμένα στατιστικά 

στοιχεία διαθέσιμα σχετικά με την απόρριψη αγωγών αποζημίωσης σε διασυνοριακά 

τροχαία ατυχήματα λόγω λήξης της προθεσμίας παραγραφής· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον τομέα των διασυνοριακών τροχαίων ατυχημάτων, η μόνη 

βάση που έχει ήδη εναρμονιστεί σε επίπεδο Ένωσης είναι εκείνη που ορίζεται στο 

άρθρο 18 της οδηγίας ασφάλισης αυτοκινήτων, η οποία επιτρέπει σε θύματα να 

αξιώνουν αποζημίωση στη χώρα διαμονής τους μέσω αγωγής αποζημίωσης που 

στρέφεται απευθείας κατά οικείας ασφαλιστικής επιχείρησης ή κατά οικείου 

οργανισμού αποζημιώσεως για αστική ευθύνη, η οποία ανακύπτει από τη χρήση 

μηχανοκίνητων οχημάτων1· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προθεσμίες παραγραφής αποτελούν σημαντικό και 

αναπόσπαστο μέρος των καθεστώτων αστικής ευθύνης των κρατών μελών τα οποία 

εφαρμόζονται σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, καθώς μια σύντομη προθεσμία 

παραγραφής μπορεί να εξισορροπεί έναν αυστηρό κανόνα περί ευθύνης ή τη χορήγηση 

γενναιόδωρων αποζημιώσεων· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προθεσμίες παραγραφής αξιώσεων είναι ουσιώδεις για την 

επίτευξη ασφάλειας δικαίου και οριστικής επίλυσης των διαφορών· λαμβάνοντας 

υπόψη, ωστόσο, ότι τα δικαιώματα του καθ’ ου για ασφάλεια δικαίου και οριστική 

επίλυση των διαφορών θα πρέπει να εξισορροπούνται με τα θεμελιώδη δικαιώματα του 

προσφεύγοντος για πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ουσιαστική προσφυγή, καθώς και ότι 

τυχόν ασκόπως σύντομες προθεσμίες παραγραφής θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν 

την ουσιαστική πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε ολόκληρη την ΕΕ· 

                                                 
1   Βλέπε επίσης: απόφαση της 13ης Δεκεμβρίου 2007, FBTO Schadeverzekeringen NV 

κατά Jack Odenbreit, C-463/06, ECLI:EU:C:2007:792. 



 

 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων των υφιστάμενων αποκλίσεων όσον αφορά τους 

κανόνες παραγραφής και των τύπων των προβλημάτων που συνδέονται άμεσα με τις 

διαφορετικές εθνικές διατάξεις που διέπουν διασυνοριακές υποθέσεις σωματικής 

βλάβης και περιουσιακής ζημίας, ένα ορισμένο επίπεδο εναρμόνισης είναι ο μόνος 

τρόπος να εξασφαλιστεί σε επαρκή βαθμό η ασφάλεια, η προβλεψιμότητα και η 

απλότητα στην εφαρμογή των κανόνων παραγραφής των κρατών μελών σε υποθέσεις 

διασυνοριακών τροχαίων ατυχημάτων· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία θα πρέπει να εξασφαλίζει 

μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ των διαδίκων όσον αφορά θέματα σχετικά με κανόνες 

παραγραφής και να διευκολύνει τον υπολογισμό και την αναστολή της προθεσμίας· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι επιδιώκεται, επομένως, μια στοχευμένη προσέγγιση, η οποία 

να λαμβάνει υπόψη την αυξανόμενη διασυνοριακή κυκλοφορία εντός της Ένωσης, 

χωρίς να αναθεωρεί ολόκληρο το νομοθετικό πλαίσιο των κρατών μελών· 

1. αναγνωρίζει ότι η κατάσταση των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων έχει βελτιωθεί 

σημαντικά στη διάρκεια των πρόσφατων δεκαετιών, μεταξύ άλλων και όσον αφορά 

τους κανόνες δικαιοδοσίας βάσει του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, καθώς θύματα, που 

υπέστησαν βλάβη σε ορισμένο κράτος μέλος, μπορούν πλέον να επωφεληθούν από τις 

διαδικασίες που εφαρμόζονται στο κράτος μέλος διαμονής τους για οποιαδήποτε άμεση 

αξίωση εναντίον του ασφαλιστή αστικής ευθύνης του οχήματος ή των οργανισμών 

αποζημιώσεως· 

2. επισημαίνει, ωστόσο, ότι η συνεχιζόμενη ύπαρξη στην Ένωση δύο παράλληλων 

καθεστώτων τα οποία διέπουν το δίκαιο που εφαρμόζεται σε υποθέσεις τροχαίων 

ατυχημάτων ανάλογα με τη χώρα στην οποία υποβάλλεται η αξίωση, δηλαδή είτε της 

σύμβασης της Χάγης του 1971 για το εφαρμοστέο δίκαιο στα τροχαία ατυχήματα είτε 

του κανονισμού «Ρώμη ΙΙ», σε συνδυασμό με τις δυνατότητες επιλογής δικαστηρίου 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου1, προκαλεί ανασφάλεια δικαίου και πολυπλοκότητα, και ενδέχεται να 

δημιουργεί ευκαιρίες για την αναζήτηση της ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας· 

3. επαναλαμβάνει ότι, στις διασυνοριακές διαφορές, η χρονική διάρκεια της δικαστικής 

διερεύνησης και των διαπραγματεύσεων είναι συχνά πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση με 

τις εγχώριες απαιτήσεις· υπογραμμίζει σχετικά ότι τέτοιες προκλήσεις ενδέχεται να 

επιδεινώνονται σε περίπτωση που εμπλέκονται νέες τεχνολογίες, όπως στην περίπτωση 

των αυτόνομων οχημάτων· 

4. υπενθυμίζει σχετικά ότι το θέμα των κανόνων παραγραφής θα πρέπει να θεωρείται ότι 

ανήκει στα μέτρα στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις, κατά 

την έννοια του άρθρου 67 παράγραφος 4 και του άρθρου 81 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)· 

5. σημειώνει ότι η ύπαρξη ελάχιστων κοινών κανόνων για τις προθεσμίες παραγραφής σε 

διασυνοριακές υποθέσεις είναι θεμελιώδης, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα είναι 

                                                 
1  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την 

εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 20.12.2012, 

σ. 1). 



 

 

διαθέσιμα μέσα για την έννομη προστασία των θυμάτων σε διασυνοριακά τροχαία 

ατυχήματα, καθώς και για την εγγύηση της ασφάλειας δικαίου· 

6. τονίζει ότι οι δυσανάλογα σύντομες προθεσμίες παραγραφής σε εθνικά νομικά 

συστήματα αποτελούν εμπόδιο στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη στα κράτη μέλη, 

κατάσταση η οποία ενδέχεται να παραβιάζει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, το οποίο 

κατοχυρώνεται στο άρθρο 47 του Χάρτη και στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ· 

7. επισημαίνει ότι οι σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις 

προθεσμίες παραγραφής για διασυνοριακά τροχαία ατυχήματα δημιουργούν περαιτέρω 

εμπόδια για τα θύματα κατά την προβολή αξιώσεων αποζημίωσης για σωματική βλάβη 

και περιουσιακή ζημία, τις οποίες υπέστησαν σε κράτος μέλος διαφορετικό από το δικό 

τους· 

8. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να καταστούν διαθέσιμες και να 

ενημερώνονται συνεχώς στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής 

δικαιοσύνης οι γενικές πληροφορίες για τους κανόνες παραγραφής των κρατών μελών 

όσον αφορά τη διεκδίκηση αποζημίωσης σε περίπτωση διασυνοριακών τροχαίων 

ατυχημάτων· 

9. καλεί επίσης την Επιτροπή να διενεργήσει μελέτη σχετικά με τη προστασία που 

παρέχεται στα κράτη μέλη σε ανηλίκους και σε άτομα με αναπηρίες όσον αφορά τη 

διάρκεια της προθεσμίας παραγραφής και σχετικά με την ανάγκη να τεθούν ελάχιστοι 

κανόνες σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα εν λόγω πρόσωπα 

δεν χάνουν τα δικαιώματά τους να αξιώσουν αποζημίωση όταν εμπλέκονται σε 

διασυνοριακά τροχαία ατυχήματα και ότι είναι εγγυημένη η αποτελεσματική τους 

πρόσβαση στη δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

10. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, βάσει του άρθρου 81 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, 

πρόταση για την έκδοση πράξης σχετικά με τις προθεσμίες παραγραφής σε περίπτωση 

σωματικής βλάβης και περιουσιακής ζημίας ως συνέπεια διασυνοριακών τροχαίων 

ατυχημάτων, σύμφωνα με τις συστάσεις που διατυπώνονται στο παράρτημα του 

παρόντος εγγράφου· 

11. εκτιμά ότι η ζητούμενη πρόταση δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις· 

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τις επισυναπτόμενες 

συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και στα κοινοβούλια και στις 

κυβερνήσεις των κρατών μελών. 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

A. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

1. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιβολή του νόμου ενώπιον των δικαστηρίων 

εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να αποτελεί αντικείμενο εθνικών δικονομικών 

κανόνων και πρακτικών. Πλην όμως, τα εθνικά δικαστήρια είναι επίσης δικαστήρια 

της Ένωσης. Κατά συνέπεια, η διασφάλιση της αμεροληψίας, της απονομής 

δικαιοσύνης και της αποτελεσματικότητας, καθώς και της αποτελεσματικής 

εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, εναπόκειται στις διαδικασίες που κινούνται 

ενώπιόν τους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών θα 

προστατεύονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2. Η Ένωση έχει θέσει ως στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, 

ασφάλειας και δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Προεδρίας του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Tampere, της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999, και ιδίως 

σύμφωνα με το σημείο 38, θα πρέπει να εκπονηθούν νέες διατάξεις δικονομικού 

δικαίου για διασυνοριακές υποθέσεις, ιδίως σχετικά με τα στοιχεία που είναι 

ουσιαστικής σημασίας για την ομαλή δικαστική συνεργασία και τη βελτιωμένη 

πρόσβαση στη δικαιοσύνη, π.χ. προσωρινά μέτρα, αποδεικτική διαδικασία, διαταγές 

πληρωμής και προθεσμίες. 

3. Θεωρείται απαραίτητη η θέσπιση ελάχιστων κοινών κανόνων για προθεσμίες 

παραγραφής, οι οποίες θα εφαρμόζονται σε διασυνοριακές διαφορές που αφορούν 

σωματική βλάβη και υλικές ζημίες ως συνέπεια τροχαίων ατυχημάτων, ώστε να 

μειωθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι προσφεύγοντες κατά την εφαρμογή των 

δικαιωμάτων τους σε κράτη μέλη πλην του δικού τους. 

4. Οι ελάχιστοι κοινοί κανόνες για τις προθεσμίες παραγραφής θα επέφεραν αύξηση της 

ασφάλειας δικαίου και της προβλεψιμότητας, καθώς θα περιόριζαν τους κινδύνους μη 

επαρκούς αποζημίωσης των θυμάτων διασυνοριακών τροχαίων ατυχημάτων. 

5. Επομένως, η προτεινόμενη οδηγία αποσκοπεί στη θέσπιση ενός ειδικού καθεστώτος 

παραγραφής σε διασυνοριακές υποθέσεις, το οποίο θα διασφαλίζει την ουσιαστική 

πρόσβαση στη δικαιοσύνη και θα διευκολύνει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς, αίροντας τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών σε ολόκληρη την 

επικράτεια των κρατών μελών. 

6. Η προτεινόμενη οδηγία δεν αποσκοπεί στην υποκατάσταση των εθνικών καθεστώτων 

αστικής ευθύνης στο σύνολό τους, αλλά, σεβόμενη τις εθνικές ιδιαιτερότητες, 

αποσκοπεί στη θέσπιση ελάχιστων κοινών κανόνων σχετικά με τις προθεσμίες 

παραγραφής αξιώσεων οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 

2009/103/ΕΚ και έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. 

7. Η παρούσα πρόταση συνάδει με τις αρχές της επικουρικότητας και της 



 

 

αναλογικότητας, δεδομένου ότι οι ενέργειες των κρατών μελών δεν επαρκούν από 

μόνες τους για τη θέσπιση μιας δέσμης ελάχιστων κανόνων για τις προθεσμίες 

παραγραφής, και η πρόταση δεν βαίνει πέραν των απολύτως αναγκαίων ορίων για την 

εξασφάλιση της ουσιαστικής πρόσβασης στη δικαιοσύνη και της ασφάλειας δικαίου 

εντός της Ένωσης. 

B. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινές 

προθεσμίες παραγραφής σε περίπτωση διασυνοριακών τροχαίων ατυχημάτων 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 

67 παράγραφος 4 και το άρθρο 81 παράγραφος 2, 

Έχοντας υπόψη το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η Ένωση έχει θέσει ως στόχο τη διατήρηση και ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, 

ασφάλειας και δικαιοσύνης, εντός του οποίου διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία 

των προσώπων. Για τη σταδιακή δημιουργία ενός τέτοιου χώρου, η Ένωση πρέπει να 

θεσπίσει μέτρα περί δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις με διασυνοριακές 

επιπτώσεις, ιδίως όταν αυτό απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. 

(2) Κατά το άρθρο 81 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ), τα εν λόγω μέτρα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα τα οποία 

αποσκοπούν στην εξασφάλιση, μεταξύ άλλων, της ουσιαστικής πρόσβασης στη 

δικαιοσύνη και της άρσης των εμποδίων για την ομαλή διεξαγωγή αστικών δικών, 

προωθώντας, όπου αρμόζει, τη συμβατότητα των κανόνων πολιτικής δικονομίας των 

κρατών μελών. 

(3) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2010 με τίτλο «Για 

έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών της 

Ευρώπης - Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης»1, 

όταν πολίτες οδηγούν σε άλλο κράτος μέλος και έχουν την ατυχία να εμπλακούν σε 

ατύχημα, είναι απαραίτητο να υπάρχει ασφάλεια δικαίου σχετικά με τις προθεσμίες 

παραγραφής των αξιώσεων εξ ασφαλίσεως. Προς τον σκοπό αυτό, ανακοινώθηκε ότι 

επρόκειτο να εκδοθεί το 2011 νέος κανονισμός σχετικά με τις προθεσμίες 

                                                 
1  COM(2010)0171. 



 

 

παραγραφής σε περίπτωση διασυνοριακών τροχαίων ατυχημάτων. 

(4) Οι κανόνες παραγραφής επηρεάζουν σημαντικά όχι μόνο το δικαίωμα των 

ζημιωθέντων διαδίκων για πρόσβαση στη δικαιοσύνη, αλλά και τα ουσιαστικά 

δικαιώματά τους, καθώς δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικό δικαίωμα εάν αυτό δεν 

προστατεύεται καταλλήλως και επαρκώς. Με την παρούσα οδηγία επιδιώκεται η 

εφαρμογή κοινών προθεσμιών παραγραφής σε περιπτώσεις διασυνοριακών τροχαίων 

ατυχημάτων, προκειμένου να διασφαλίζεται η ουσιαστική πρόσβαση στη δικαιοσύνη 

στην Ένωση. Το γενικώς αναγνωρισμένο δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη 

επιβεβαιώνεται επίσης από το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης») 

(5) Η απαίτηση για ασφάλεια δικαίου και η ανάγκη απονομής της δικαιοσύνης σε 

επιμέρους περιπτώσεις αποτελούν ουσιώδη στοιχεία κάθε χώρου δικαιοσύνης. Κατά 

συνέπεια, η θέσπιση κοινών προθεσμιών παραγραφής που αυξάνουν την ασφάλεια 

δικαίου, διασφαλίζουν την επίλυση των διαφορών και συμβάλλουν στη λειτουργία 

ενός αποτελεσματικού συστήματος επιβολής του νόμου είναι αναγκαία για τη 

διασφάλιση της εφαρμογής αυτής της αρχής. 

(6) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρμόζονται σε αξιώσεις που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1, οι οποίες έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. 

(7) Τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν, όπου αρμόζει, οποιαδήποτε από τις 

διατάξεις της παρούσας οδηγίας και για υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων αμιγώς 

εγχώριας φύσης. 

(8) Όλα τα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης για την προάσπιση των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών της 4ης Νοεμβρίου 1950 

(ΕΣΔΑ). Κατά τη ρύθμιση των θεμάτων που διέπει η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

τηρείται η εν λόγω σύμβαση, και ιδίως το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και το δικαίωμα 

αποτελεσματικής προσφυγής στη δικαιοσύνη. 

(9) Η αρχή της σύνδεσης με τη χώρα στην οποία επήλθε η άμεση ζημία (lex loci damni) 

αποτελεί τον γενικό κανόνα ο οποίος προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 σχετικά με το 

εφαρμοστέο δίκαιο σε υποθέσεις σωματικής βλάβης ή περιουσιακής ζημίας, και 

τούτες θα πρέπει, επομένως, να προσδιορίζονται με βάση τον τόπο στον οποίο επήλθε 

η ζημία, ανεξαρτήτως της χώρας ή των χωρών στις οποίες θα επέλθουν οι έμμεσες 

συνέπειες. Σύμφωνα με το άρθρο 15 στοιχείο η) του εν λόγω κανονισμού, οι διάφοροι 

τρόποι απόσβεσης των ενοχών καθώς και οι κανόνες παραγραφών και αποσβεστικών 

προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με την έναρξη της 

παραγραφής ή αποσβεστικής προθεσμίας και τη διακοπή ή την αναστολή τους, 

                                                 
1  Οδηγία 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 

Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από 

την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς 

ασφάλιση της ευθύνης αυτής (ΕΕ L 263 της 7.10.2009, σ. 11). 
2  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 11ης Ιουλίου 2007, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη 

II») (ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 40). 



 

 

διέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές. 

(10) Στην περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο για ένα θύμα 

που υπέστη ζημία σε κράτος μέλος διαφορετικό από το δικό του να λάβει βασικές 

πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα από την αλλοδαπή δικαιοδοσία εντός σχετικά 

σύντομου χρονικού διαστήματος, όπως πληροφορίες για την ταυτότητα του καθ’ ου 

και τις ευθύνες που ενδεχομένως να ανακύπτουν. Μπορεί να απαιτηθεί επίσης 

σημαντικό χρονικό διάστημα για τον προσδιορισμό του αντιπροσώπου για τον 

διακανονισμό των ζηµιών ή του ασφαλιστή που θα πρέπει να ασχοληθεί με την 

υπόθεση, για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με το ατύχημα και για τη 

μετάφραση των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων. 

(11) Δεν είναι ασυνήθιστο σε περιπτώσεις διασυνοριακών τροχαίων ατυχημάτων να 

ξεκινούν διαπραγματεύσεις μεταξύ του προσφεύγοντος και του καθ’ ου λίγο πριν από 

τη λήξη μιας προθεσμίας. Αυτό συμβαίνει ιδίως στην περίπτωση που η συνολική 

προθεσμία είναι ιδιαιτέρως σύντομη ή στην περίπτωση που υπάρχει ασάφεια σχετικά 

με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ανασταλεί ή να διακοπεί η προθεσμία 

παραγραφής. Μπορεί να απαιτηθεί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για τη 

συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με ένα ατύχημα το οποίο συνέβη σε χώρα άλλη 

από τη χώρα διαμονής του προσφεύγοντα. Επομένως, η διάρκεια της γενικής 

προθεσμίας που προβλέπεται στην οδηγία θα πρέπει να αναστέλλεται αμέσως μόλις 

υποβάλλεται αξίωση στον ασφαλιστή ή στον οργανισμό αποζημιώσεως, ώστε ο 

προσφεύγων να έχει την ευκαιρία να διαπραγματευτεί τον διακανονισμό της αξίωσης. 

(12) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να θεσπίζει ελάχιστους κανόνες. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να δύνανται να παρέχουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Το εν λόγω 

υψηλότερο επίπεδο προστασίας δεν θα πρέπει να συνιστά φραγμό στην ουσιαστική 

πρόσβαση στη δικαιοσύνη, την οποία οι εν λόγω ελάχιστοι κανόνες αποσκοπούν να 

διευκολύνουν. Δεν θα πρέπει, επομένως, να διακυβεύεται το επίπεδο προστασίας που 

προβλέπεται στον Χάρτη, όπως ερμηνεύεται από το Δικαστήριο, ούτε η υπεροχή, η 

ενότητα και η αποτελεσματικότητα του δικαίου της Ένωσης. 

(13) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 864/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1. 

(14) Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 

λαμβάνει υπόψη τις αρχές και τις αξίες που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη, και 

ταυτόχρονα επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο της Ένωσης για τη διατήρηση και την 

ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. 

(15) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η θέσπιση ελάχιστων κοινών 

προτύπων για τις προθεσμίες παραγραφής σε περιπτώσεις διασυνοριακών τροχαίων 

ατυχημάτων, δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, αλλά 

μπορούν, απεναντίας, λόγω της κλίμακας ή των επιπτώσεων της δράσης, να 

επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα 

                                                 
1  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την 

εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 

1). 



 

 

σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν 

λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των 

εν λόγω στόχων. 

(16) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου 

Βασιλείου και της Ιρλανδίας σε σχέση με τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη 

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, [το Ηνωμένο Βασίλειο και η 

Ιρλανδία γνωστοποίησαν ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη θέσπιση και εφαρμογή 

της παρούσας οδηγίας]/[με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του πρωτοκόλλου, το 

Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν στη θέσπιση της παρούσας 

οδηγίας και δεν δεσμεύονται από αυτήν ούτε υπόκεινται στην εφαρμογή της]. 

(17) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 για τη θέση της Δανίας, το 

οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση της 

παρούσας οδηγίας και, συνεπώς, δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην 

εφαρμογή της, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι ο καθορισμός ελάχιστων προτύπων σχετικά με τη 

συνολική διάρκεια, την έναρξη, την αναστολή και τον υπολογισμό των προθεσμιών 

παραγραφής για αξιώσεις αποζημίωσης λόγω σωματικής βλάβης και περιουσιακής ζημίας, οι 

οποίες μπορούν να ασκηθούν σύμφωνα με την οδηγία 2009/103/ΕΚ, σε σχέση με τα 

διασυνοριακά τροχαία ατυχήματα.  

Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρμογής 

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε αξιώσεις αποζημίωσης σχετικές με τυχόν σωματική 

βλάβη ή περιουσιακή ζημία ως αποτέλεσμα ατυχήματος, το οποίο προκαλείται από 

ασφαλισμένο όχημα κατά: 

α. της ασφαλιστικής εταιρείας που καλύπτει την αστική ευθύνη του υπευθύνου για το 

ατύχημα σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας 2009/103/ΕΚ· ή 

β. του οργανισμού αποζημιώσεως που προβλέπεται στα άρθρα 24 και 25 της οδηγίας 

2009/103/ΕΚ. 

Άρθρο 3 



 

 

Διασυνοριακό τροχαίο ατύχημα 

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως διασυνοριακό τροχαίο ατύχημα νοείται 

κάθε τροχαίο ατύχημα που προκαλείται από την κυκλοφορία ασφαλισμένου οχήματος 

που έχει ταξινομηθεί σε κράτος μέλος, και το οποίο λαμβάνει χώρα σε κράτος μέλος 

διαφορετικό από το κράτος συνήθους διαμονής του ζημιωθέντος ή σε τρίτη χώρα της 

οποίας το εθνικό γραφείο ασφαλίσεως, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 

2009/103/ΕΚ, έχει προσχωρήσει στο σύστημα της πράσινης κάρτας. 

2. Στην παρούσα οδηγία, ο όρος «κράτος μέλος» χρησιμοποιείται για τα κράτη μέλη με 

εξαίρεση [το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και] τη Δανία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ: 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ 

Άρθρο 4 

Προθεσμία παραγραφής 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη θέσπιση προθεσμίας παραγραφής διάρκειας 

τουλάχιστον τεσσάρων ετών σε περίπτωση αξιώσεων αποζημίωσης για σωματική 

βλάβη και περιουσιακή ζημία ως αποτέλεσμα διασυνοριακού τροχαίου ατυχήματος, 

υπό την έννοια του άρθρου 2. Η προθεσμία παραγραφής αρχίζει την ημέρα κατά την 

οποία ο δικαιούχος έλαβε γνώση ή είχε λογικά λάβει γνώση της έκτασης της βλάβης, 

απώλειας ή ζημίας, της αιτίας της και της ταυτότητας του υπευθύνου και της 

ασφαλιστικής επιχείρησης που καλύπτει την αστική ευθύνη του εν λόγω προσώπου, ή 

του αντιπροσώπου για τον διακανονισμό των ζημιών, ή του οργανισμού αποζημιώσεως 

που είναι υπεύθυνος για την παροχή αποζημίωσης και κατά του οποίου πρόκειται να 

προβληθεί η αξίωση. 

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε περίπτωση που το εφαρμοστέο για την αξίωση 

δίκαιο προβλέπει προθεσμία παραγραφής διάρκειας μεγαλύτερης των τεσσάρων ετών, 

να εφαρμόζεται η εν λόγω μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής. 

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχουν στην Επιτροπή επικαιροποιημένες 

πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς κανόνες παραγραφής για ζημίες προκαλούμενες 

από τροχαία ατυχήματα. 

Άρθρο 5 

Αναστολή των προθεσμιών 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η προθεσμία παραγραφής που προβλέπεται στο άρθρο 

4 της παρούσας οδηγίας να αναστέλλεται στη διάρκεια της περιόδου που μεσολαβεί 

μεταξύ της άσκησης της αξίωσης του ή της δικαιούχου: 

α) στην επιχείρηση ασφάλισης του προσώπου που προκάλεσε το ατύχημα ή στον 

αντιπρόσωπό του για τον διακανονισμό των ζημιών, όπως ορίζεται στα άρθρα 21 

και 22 της οδηγίας 2009/103/ΕΚ ή 

β) στον οργανισμό αποζημιώσεως που ορίζεται στα άρθρα 24 και 25 της οδηγίας 



 

 

2009/103/ΕΚ, 

και της απόρριψης της αξίωσης από τον καθ’ ου. 

2. Στην περίπτωση που το υπόλοιπο της προθεσμίας παραγραφής μετά το τέλος της 

περιόδου αναστολής είναι μικρότερο από έξι μήνες, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 

δίνεται στον δικαιούχο ελάχιστη προθεσμία έξι επιπλέον μηνών για την προσφυγή στη 

δικαιοσύνη. 

Άρθρο 6 

Αυτόματη παράταση προθεσμιών 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, εάν μια προθεσμία λήγει Σάββατο, Κυριακή ή ημέρα που 

συμπίπτει με κάποια από τις επίσημες αργίες τους, η προθεσμία να παρατείνεται έως το τέλος 

της αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας. 

Άρθρο 7 

Υπολογισμός προθεσμιών 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία να 

υπολογίζονται ως εξής: 

α)  ο υπολογισμός αρχίζει την επομένη της ημέρας κατά την οποία συνέβη το σχετικό 

γεγονός· 

β)  όταν η προθεσμία είναι ενός ή περισσοτέρων ετών, αυτή εκπνέει εντός του οικείου 

μεταγενέστερου έτους, τον ίδιο μήνα και την κατ’ αριθμόν αντίστοιχη ημέρα προς 

εκείνη κατά την οποία συνέβη το γεγονός. Εάν ο σχετικός μήνας δεν έχει κατ’ αριθμόν 

αντίστοιχη ημέρα, τότε η προθεσμία εκπνέει την τελευταία ημέρα του εν λόγω μήνα. 

γ)  οι προθεσμίες δεν αναστέλλονται στη διάρκεια αργιών του δικαστηρίου. 

Άρθρο 8 

Διακανονισμός αξιώσεων 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, στην περίπτωση που τα θύματα προσφεύγουν στη διαδικασία 

που αναφέρεται στο άρθρο 22 της οδηγίας 2009/103/ΕΚ για τον διακανονισμό αξιώσεων που 

ανακύπτουν από ατύχημα το οποίο έχει προκληθεί από ασφαλισμένο όχημα, το γεγονός αυτό να 

μην εμποδίζει τα θύματα να προσφεύγουν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τον 

διακανονισμό της αξίωσής τους, στη δικαιοσύνη ή σε διαιτησία σχετικά με τις εν λόγω αξιώσεις, 

έως ότου εκπνεύσει τυχόν προθεσμία παραγραφής σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ: 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 9 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες παραγραφής 



 

 

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί σε εύκολα προσβάσιμη μορφή, με οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο 

και σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης, γενικές πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς κανόνες 

παραγραφής αξιώσεων αποζημίωσης για ζημίες προκαλούμενες από τροχαία ατυχήματα, οι 

οποίες κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της 

παρούσας οδηγίας.  

Άρθρο 10 

Σχέση με το εθνικό δίκαιο 

Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να διευρύνουν τα δικαιώματα που 

προβλέπονται σε αυτή με σκοπό την παροχή υψηλότερου επιπέδου προστασίας.  

Άρθρο 11 

Σχέση με άλλες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου 

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 864/2007 και του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 12 

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως [ένα έτος από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή. 

2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν παραπομπή στην 

παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη 

δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 

3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εθνικού 

δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 13 

Επανεξέταση 

Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας βάσει τόσο 

ποιοτικών όσο και ποσοτικών πληροφοριών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή θα πρέπει να 

αξιολογήσει ιδίως τον αντίκτυπο της εν λόγω οδηγίας στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη, στην 

ασφάλεια δικαίου και στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Η έκθεση αυτή 

συνοδεύεται, ενδεχομένως, από νομοθετικές προτάσεις αναπροσαρμογής και ενίσχυσης των 

διατάξεων της παρούσας οδηγίας.  



 

 

Άρθρο 14 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 15 

Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.  

 

Βρυξέλλες, [ημερομηνία] 

 

 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος 

 

 


