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Tárgy : Hans Albrecht, német állampolgár által benyújtott 0317/2010. számú petíció az 
1999/44/EK irányelv végrehajtásának ellenőrzéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 2003-ban hibás autót vásárolt. Megállapították, hogy az első tengely 
gyári hibával rendelkezett, amit az autókereskedő nem tudott elhárítani. A petíció benyújtója 
szerint tehát veszélyes termékről volt szó. Mivel az autót szériában gyártják, elképzelhető, 
hogy több ugyanilyen hibával rendelkező autó fut az európai utakon. A petíció benyújtója 
szerint a német állam nem tartja be a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó 
jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló 1999/44/EK irányelvet. A petíció benyújtója azt 
állítja, hogy fogyasztóként nem érzékelte, hogy Németország átültette volna az irányelvet a 
nemzeti jogba. Tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy ki ellenőrzi az irányelv gyakorlatba 
való átültetését, és milyen intézkedéseket tesznek annak be nem tartása esetén. A petíció 
benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy gondoskodjon az irányelv Németország 
által történő tényleges átültetéséről annak érdekében, hogy a német fogyasztók is 
részesülhessenek az uniós jogszabályok által biztosított védelemben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 29. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.
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A Bizottság megerősíti, hogy 2009. november 11-én a tisztelt képviselő, Werner Kuhn ez 
ügyben levelet intézett Kuneva biztoshoz, és választ is kapott tőle. 

A jelek szerint a petíció benyújtója azt állítja, hogy jóllehet Németország hivatalosan átültette 
a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló 
1999/44/EK1 irányelvet, a német bíróságok egyáltalán nem, illetve helytelenül alkalmazzák 
azt. Azt kívánja megtudni, hogy megvizsgálták-e az irányelv németországi átültetését, és 
egyebek mellett az 1999/44/EK irányelv 12. cikkére hivatkozik. Végezetül felkéri az Európai 
Parlamentet annak biztosítására, hogy Németország a gyakorlatban is végrehajtsa az 
1999/44/EK irányelvet.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) értelmében a Bizottság feladata, 
hogy ellenőrizze az uniós jog tagállami betartását, ideértve az irányelvek átültetését és 
alkalmazását is. Az EUMSz. 258. cikke szerint (az EKSz. korábbi 226. cikke) a Bizottság 
hatáskörrel rendelkezik ahhoz, hogy jogsértési eljárást kezdeményezzen, amennyiben úgy ítéli 
meg, hogy egy adott tagállam nem tartja tiszteletben az uniós jogot.

A Bizottság ellenőrizte, hogy valamennyi tagállam átültette-e nemzeti jogrendjébe az 
1999/44/EK irányelvet, ezt követően pedig az átültetés minőségét – azaz helyességét – is 
megvizsgálta. Ezt többek között a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, az 
1999/44/EK irányelv végrehajtásáról szóló 2007. április 24-i bizottsági közlemény2 is 
dokumentálja, amely az 1999/44/EK irányelv 12. cikkén alapul. E közleményében a Bizottság 
annak kérdését is megvitatja, hogy helyénvaló lenne-e a gyártó közvetlen felelősségének 
esetleges bevezetése.  Az említett közlemény az alábbi honlapon is elérhető:

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

Ezen túlmenően a Bizottság az EUMSz. 258. cikke (az EKSz. korábbi 226. cikke) alapján 
jogsértési eljárást indított bizonyos tagállamokkal szemben, amelyek közül néhány eljárás 
időközben le is zárult. 

A Bizottság egyúttal figyelemmel kíséri az irányelvek gyakorlati alkalmazását, és válaszol az 
e tekintetben beérkező panaszokra. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a nemzeti hatóságok 
és bíróságok feladata, hogy az irányelveket átültető nemzeti szabályokat az egyes esetekre 
alkalmazzák. Az említett szervek helyzetüknél fogva sokkal inkább alkalmasak arra, hogy az 
ilyen jellegű eseteket valamennyi vonatkozó körülmény fényében értékeljék.  

Jóllehet együtt érez azon fogyasztókkal, akik úgy érzik, hogy nem tartották tiszteletben 
jogaikat, a Bizottságnak nem feladata, hogy felülvizsgálja az egyes esetekben – így például a 
petíció benyújtójának ügyében – hozott bírósági döntéseket, ideértve azon kérdéseket is, hogy 
megvalósult-e a tények megfelelő vizsgálata, illetve hogy például ezen konkrét esetben 
teljesültek-e a szerződés érvénytelenítésére vonatkozó követelmények.

Más helyzet áll elő abban az esetben, ha kellően nagy számban születnek olyan bírósági 
döntések, amelyek az egyes irányelveket átültető nemzeti szabályokat oly módon értelmezik, 
ami nem áll összhangban az adott irányelvvel, illetve amikor maguk az ítéletek világítanak rá 
                                               
1  HL L 171., 1999.7.7.
2  COM(2007) 210 végleges
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az irányelveket átültető nemzeti szabályokkal kapcsolatos problémákra. Ilyen esetekben a 
Bizottság megvizsgálja, hogy helyénvaló-e az érintett tagállammal szemben jogsértési eljárást 
indítani az EUMSz. 258. cikke alapján. Ez a petíció azonban nem tartalmaz ilyen probléma 
fennállására utaló jelet. 

Ezért a petícióban foglalt információk alapján a Bizottság nem látja indokoltnak a szóban 
forgó ügy további vizsgálatát. 


