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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0317/2010 af Hans Albrecht, tysk statsborger, om kontrol af 
gennemførelsen af direktiv 1999/44/EF

1. Sammendrag

Andrageren købte i 2003 en bil med en defekt. Det blev fastslået, at der var tale om en 
fabrikationsfejl i forbindelse med forakslen, som forhandleren ikke kunne afhjælpe. 
Andrageren mener, at der derfor er tale om et farligt produkt. Da det drejer sig om et 
seriefremstillet produkt, betyder dette, at der muligvis kører flere af disse biler rundt på 
Europas landeveje med den samme defekt. Andrageren mener, at den tyske stat ikke 
overholder direktiv 1999/44/EF om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse 
hermed. Han mener, at han som forbruger ikke mærker noget til, at Tyskland har gennemført 
dette direktiv, og han spørger sig selv, hvem der kontrollerer den praktiske gennemførelse af 
direktivet, og hvilke foranstaltninger der træffes, hvis dette ikke efterleves. Andrageren 
anmoder Europa-Parlamentet om at sikre, at Tyskland rent faktisk gennemfører direktivet, 
således at tyske forbrugere også nyder EU-lovgivningens beskyttelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. juni 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.

"Kommissionen bekræfter, at Werner Kuhn den 11. november 2009 skrev til kommissær 
Kuneva vedrørende dette spørgsmål og modtog et svar fra Kuneva. 



PE452.732v01-00 2/3 CM\838877DA.doc

DA

Andrageren mener tilsyneladende, at selv om Tyskland formelt har gennemført direktiv 
1999/44/EF1 om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed, så anvender 
landets domstole det ikke eller ikke på en korrekt måde. Han undrer sig over, hvem der har 
undersøgt håndhævelsen af direktivet i Tyskland, og henviser bl.a. til artikel 12 i direktiv 
1999/44/EF. Andrageren anmoder endelig Europa-Parlamentet om at sikre, at Tyskland 
gennemfører direktiv 1999/44/EF i praksis.

I henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal 
Kommissionen overvåge, at medlemsstaterne overholder EU-lovgivningen, herunder i 
forbindelse med gennemførelse og anvendelse af direktiver. I henhold til artikel 258 i TEUF 
(tidligere artikel 226 i EF-traktaten) har Kommissionen beføjelser til at indlede 
overtrædelsesprocedurer mod de medlemsstater, som ikke overholder EU-lovgivningen.

Kommissionen har kontrolleret, om alle medlemsstater har gennemført direktiv 1999/44/EF i 
deres nationale lovgivning, og efterfølgende også analyseret kvaliteten, dvs. korrektheden af 
den nationale gennemførelse. Dette er bl.a. dokumenteret i Kommissionens meddelelse til 
Rådet og Europa-Parlamentet af 24. april 20072 om gennemførelse af direktiv 1999/44/EF, 
der er baseret på artikel 12 i direktiv 1999/44/EF. I denne meddelelse drøfter Kommissionen 
også hensigtsmæssigheden af en mulig indførelse af et direkte producentansvar. Denne 
meddelelse er også tilgængelig på dette websted:

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

Ud over dette har Kommissionen indledt overtrædelsesprocedurer i henhold til artikel 258 i 
TEUF (tidligere artikel 226 i EF-traktaten) mod visse medlemsstater, hvoraf nogle i 
mellemtiden er afsluttet. 

Kommissionen overvåger også anvendelsen af direktiver i praksis og svarer på klager, som 
den modtager i den forbindelse. Det skal imidlertid understreges, at det er de nationale 
myndigheder og domstole, der har beføjelser til at anvende de nationale bestemmelser til at
gennemføre et direktiv i forhold til de enkelte sager. Disse er bedre egnet til at vurdere 
sådanne sager i lyset af alle de specifikke omstændigheder. 

Uanset hvor stor sympati Kommissionen har for forbrugere, der mener, at deres rettigheder 
ikke er blevet respekteret, så er det ikke Kommissionens opgave at prøve retsafgørelser i 
enkelte sager som f.eks. andragerens, herunder spørgsmålet om, hvorvidt de faktiske 
omstændigheder blev vurderet korrekt, eller om f.eks. kravene til ophævelse af købet blev 
overholdt i dette særlige tilfælde.

Situationen er anderledes, når der er et tilstrækkeligt antal retsafgørelser, som fortolker de 
nationale bestemmelser til gennemførelse af et direktiv på en måde, der ikke er i 
overensstemmelse med direktivet, eller når domme påpeger problemer i de nationale 
bestemmelser til gennemførelse af direktivet. I sådanne tilfælde vil Kommissionen undersøge, 
om det er hensigtsmæssigt at indlede overtrædelsesprocedurer i henhold til artikel 258 i TEUF 
mod de berørte medlemsstater. Det anføres imidlertid ikke i andragendet, at der kan være 
sådanne problemer. 

                                               
1 EFT L 171 af 7.7.1999.
2 KOM (2007) 210.
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På baggrund af oplysningerne i andragendet ser Kommissionen således ingen grund til at 
undersøge sagen yderligere."


