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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0317/2010, του Hans Albrecht, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τον έλεγχο της εφαρμογής της οδηγίας 1999/44/ΕΚ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αγόρασε το 2003 ένα αυτοκίνητο με ελαττωματικό εμπρόσθιο άξονα. 
Διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για κατασκευαστικό σφάλμα το οποίο δεν ήταν σε θέση να 
διορθώσει ο εμπορικός αντιπρόσωπος. Ο αναφέρων είναι της άποψης ότι πρόκειται για 
επικίνδυνο προϊόν. Δεδομένου ότι τα αυτοκίνητα αποτελούν προϊόντα μαζικής παραγωγής, 
αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως κυκλοφορούν και άλλα αυτοκίνητα με το ίδιο ελάττωμα 
στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Ο αναφέρων θεωρεί ότι το γερμανικό κράτος δεν τηρεί την 
οδηγία 1999/44/ΕΚ σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων 
καταναλωτικών αγαθών. Αναφέρει ότι ο ίδιος ως καταναλωτής δεν διαπιστώνει ότι η 
Γερμανία εφαρμόζει την εν λόγω οδηγία και διερωτάται πώς ελέγχεται στην πράξη η 
εφαρμογή της οδηγίας και ποια μέτρα λαμβάνονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Ο 
αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεριμνήσει ώστε η Γερμανία να 
εφαρμόσει την εν λόγω οδηγία στην πράξη, προκειμένου να χαίρουν και οι γερμανοί 
καταναλωτές της προστασίας της νομοθεσίας της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Η Επιτροπή διαβεβαιώνει ότι, στις 11 Νοεμβρίου 2009, ο αξιότιμος βουλευτής του ΕΚ 
κ. Werner Kuhn απηύθυνε επιστολή σχετικά με το εν λόγω θέμα στην Επίτροπο κ. Kuneva, 
και έλαβε απάντηση εκ μέρους της. 
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Ο αναφέρων φέρεται να ισχυρίζεται πως, μολονότι η Γερμανία έχει μεταφέρει επισήμως στη 
νομοθεσία της την οδηγία 1999/44/ΕΚ1 σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των 
εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών, οι δικαστικές αρχές της χώρας δεν την εφαρμόζουν ή 
την εφαρμόζουν πλημμελώς. Διερωτάται ποιος φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο της 
εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας στη Γερμανία και παραπέμπει, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 12 
της οδηγίας 1999/44/ΕΚ. Τέλος, ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
μεριμνήσει ώστε η Γερμανία να εφαρμόσει στην πράξη την οδηγία 1999/44/ΕΚ.

Δυνάμει της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), εναπόκειται στην 
αρμοδιότητα της Επιτροπής να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κρατών μελών με το 
δίκαιο της Ένωσης, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη μεταφορά και την εφαρμογή των 
οδηγιών. Σύμφωνα με το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 226 της ΣΕΚ), η Επιτροπή 
δύναται να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει, εάν κρίνει ότι ένα κράτος μέλος δεν 
συμμορφώνεται προς το δίκαιο της Ένωσης.

Η Επιτροπή έλεγξε εάν όλα τα κράτη μέλη έχουν μεταφέρει την οδηγία 1999/44/ΕΚ στην 
εθνική νομοθεσία τους και προέβη, συνακολούθως, και σε ανάλυση της ποιότητας, ήτοι της
ορθότητας της μεταφοράς σε εθνικό επίπεδο. Τούτο τεκμηριώνεται, μεταξύ άλλων, στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 
24ης Ιουλίου 20072 για την εφαρμογή της οδηγίας 1999/44/ΕΚ, η οποία βασίζεται στο άρθρο 
12 της οδηγίας 1999/44/ΕΚ. Στην εν λόγω ανακοίνωση, η Επιτροπή εξετάζει επίσης εάν 
ενδείκνυται να εισαχθεί η έννοια της άμεσης ευθύνης του παραγωγού. Η ανακοίνωση αυτή 
είναι επίσης διαθέσιμη στην ακόλουθη ιστοθέση:

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/l32022_el.htm

Πέραν των ανωτέρω ενεργειών, η Επιτροπή κίνησε, δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ 
(πρώην άρθρο 226 της ΣΕΚ), διαδικασίες επί παραβάσει κατά ορισμένων κρατών μελών, 
μερικές από τις οποίες έχουν εν τω μεταξύ περατωθεί. 

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή ελέγχει την εφαρμογή των οδηγιών στην πράξη και απαντά σε 
καταγγελίες που λαμβάνει εν προκειμένω. Εντούτοις, πρέπει να επισημανθεί ότι εναπόκειται 
στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών και δικαστηρίων να εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις 
μεταφοράς οιασδήποτε οδηγίας σε επιμέρους υποθέσεις. Οι αρχές αυτές είναι οι πλέον 
αρμόδιες να αξιολογούν τέτοιου είδους υποθέσεις υπό το πρίσμα όλων των συναφών 
στοιχείων. 

Παρότι εκφράζει την κατανόησή της έναντι των καταναλωτών οι οποίοι εκτιμούν ότι δεν 
έχουν γίνει σεβαστά τα δικαιώματά τους, η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να αναθεωρεί 
δικαστικές αποφάσεις σε επιμέρους υποθέσεις, όπως η παρούσα υπόθεση του αναφέροντος, 
συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος σχετικά με τη δέουσα αξιολόγηση των στοιχείων ή 
σχετικά με την τήρηση, για παράδειγμα, των απαιτήσεων περί της υπαναχώρησης από τη 
σύμβαση στην προκειμένη περίπτωση.

Η διαδικασία είναι διαφορετική σε περίπτωση που υπάρχει αρκούντως υψηλός αριθμός 
δικαστικών αποφάσεων οι οποίες ερμηνεύουν τις εθνικές διατάξεις μεταφοράς μιας οδηγίας 

                                               
1 ΕΕ L171 της 7.7.1999.
2 COM(2007) 210 τελικό.
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κατά τρόπο που δεν συνάδει με την οδηγία ή σε περίπτωση δικαστικών αποφάσεων οι οποίες 
υποδεικνύουν προβλήματα στις εθνικές διατάξεις μεταφοράς της οδηγίας. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η Επιτροπή θα εξετάζει εάν ενδείκνυται να κινήσει, δυνάμει του άρθρου 258 της 
ΣΛΕ, διαδικασία επί παραβάσει κατά του ενεχόμενου κράτους μέλους. Ωστόσο, από την 
παρούσα αναφορά δεν προκύπτει ότι υπάρχουν ενδεχομένως προβλήματα αυτού του είδους. 

Κατά συνέπεια, βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα αναφορά, η 
Επιτροπή θεωρεί ότι δεν συντρέχει λόγος να διερευνήσει περαιτέρω την εν λόγω υπόθεση. 


