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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0317/2010, внесена от Hans Albrecht, с германско гражданство, 
относно мониторинг на спазването на Директива 1999/44/ЕО

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че през 2003 г. е закупил автомобил с дефектна 
предна ос, проблем, който продавачът не е могъл да поправи, което според вносителя 
означава, че е закупил опасен продукт. Имайки предвид, че автомобилите са масов 
продукт, възможно е да има и други автомобили със същия дефект, които да са в 
употреба по европейските пътища. Вносителят твърди, че германското правителство не 
спазва Директива 1999/44/ЕО относно някои аспекти на продажбата на потребителски 
стоки и свързаните с тях гаранции, като посочва, че като потребител, той не вижда 
признаци директивата да се прилага от германските органи. Той би желал да знае кой 
отговаря за мониторинга на спазването на директивата и какви са наказанията за 
неспазването й. Вносителят моли Европейския парламент да гарантира ефективното 
прилагане на директивата от Германия, което да позволи на германските потребители 
да се възползват от защитата, предоставена от законодателството на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Комисията потвърждава, че на 11 ноември 2009 г. г-н Werner Kuhn, почетен член на 
ЕП, е изпратил писмо по въпроса до члена на Комисията г-жа Кунева, както и че е 
получил отговор от нея.
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Изглежда вносителят твърди, че, макар Германия формално да е транспонирала 
Директива 1999/44/EО1 относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и 
свързаните с тях гаранции, съдилищата на страната не прилагат тази директива изобщо 
или не я прилагат правилно. Вносителят се пита кой е проучил изпълнението на 
директивата в Германия и, наред с другото, се позовава на член 12 от Директива 
1999/44/ЕО. В заключение вносителят призовава Европейския парламент да гарантира, 
че Германия в действителност прилага Директива 1999/44/ЕО.

Съгласно Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС), надзорът по отношение 
изпълнението от държавите-членки на изискванията на правото на Съюза, е задача на 
Комисията, в това число и по отношение на транспонирането и прилагането на 
директивите. Съгласно член 258 от ДФЕС (предишен член 226 от ДEO), Комисията има 
правомощията да започне процедура за нарушение, ако счита, че дадена държава-
членка не спазва правото на Съюза.

Комисията е проверила дали всички държави-членки са транспонирали Директива 
1999/44/ЕО в своето национално право и впоследствие е анализирала и качеството, т.е. 
коректността на националното транспониране. Това е документирано, наред с другото, 
и в Съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 24.4.2007 г.2
относно прилагането на Директива 1999/44/ЕО, основано на член 12 от Директива 
1999/44/ЕО. В това съобщение Комисията разглежда и въпроса доколко е подходящо 
евентуалното въвеждане на пряка отговорност на производителите. Съобщението е 
публикувано и на следната уеб страница:

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/l32022_en.htm

Впоследствие Комисията откри процедури за нарушение съгласно член 258 от ДФЕС 
(предишен член 226 от ДЕО) срещу определени държави-членки, като някои от тези 
процедури междувременно бяха приключени. 

Комисията наблюдава и практическото приложение на директивите и отговаря на 
получени в тази връзка оплаквания. Въпреки това следва да се отбележи, че 
прилагането във всеки отделен случай на националните правила, транспониращи 
дадена директива, е въпрос от компетентността на националните органи и съдилища. 
Те имат по-добра възможност да направят преценка за тези случаи, като вземат предвид 
всички съответни обстоятелства. 

Въпреки че проявява разбиране към потребителите, които считат, че правата им не са 
били спазени, Комисията няма за задача да преразглежда решенията на съда в 
отделните казуси като този, повдигнат от вносителя на петицията, в това число и да 
разглежда въпроси, свързани с това дали фактите са били преценени правилно, или, 
например, дали изискванията за анулиране на договора са били изпълнени в 
конкретния случай.

Положението е различно, в случай че са налице достатъчно голям брой съдебни 
решения, които интерпретират националните правила, транспониращи дадена 
                                               
1  ОВ L171 от 7 юли 1999 г.
2  COM (2007) 210 окончателен.
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директива, по начин, който не съответства на директивата, или при положение че 
съдебните решения сочат наличието на проблеми в националните изисквания, 
транспониращи тази директива. В подобни случаи Комисията преценява дали се налага 
да открие процедура за нарушение срещу съответната държава-членка съгласно член 
258 от ДФЕС. Въпреки това настоящата петиция не дава основания, че са налице 
подобни проблеми. 

Предвид информацията, предоставена в петицията, Комисията не счита за необходимо 
да продължи да разследва въпроса. 


