
CM\838877LT.doc PE452.732v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

10.11.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema. Peticija Nr. 0317/2010 dėl Direktyvos 1999/44/EB įgyvendinimo kontrolės, kurią 
pateikė Vokietijos pilietis Hans Albrecht

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad 2003 m. įsigijo trūkumą turintį automobilį. Buvo nustatyta, 
kad automobilis turi gamyklinį priekinės ašies broką, kurio pardavėjas negali pašalinti.
Peticijos pateikėjo nuomone, toks gaminys kelia pavojų. Tai serijinis gaminys, todėl gali būti, 
kad Europos keliais važinėja ir daugiau tokį trūkumą turinčių automobilių. Pateikėjo 
nuomone, Vokietija nesilaiko Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/44/EB dėl 
vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų. Jis tvirtina, kad, kaip 
vartotojas, nepastebi, jog Vokietija būtų į nacionalinius įstatymus perkėlusi direktyvos 
nuostatas, ir teiraujasi, kas kontroliuoja šį perkėlimą ir kokių priemonių imamasi, jei direktyva 
neįgyvendinama. Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento pasirūpinti, kad Vokietija iš 
tikrųjų perkeltų šią direktyvą į nacionalinę teisę ir kad Vokietijos vartotojams taip pat būtų 
užtikrinta ES teisės aktų teikiama apsauga.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

„Komisija patvirtina, kad 2009 m. lapkričio 11 d. gerbiamasis EP narys Werner Kuhn dėl šio 
atvejo Komisijos narei M. Kunevai parašė laišką ir gavo jos atsakymą. 
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Peticijos pateikėjas mano, kad, nors Vokietija formaliai perkėlė Direktyvą 1999/44/EB1 dėl 
vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų, jos teismai šios 
direktyvos netaiko arba taiko ją netinkamai. Jis klausia, kas tikrina, kaip ši direktyva 
įgyvendinama Vokietijoje, ir, inter alia, nurodo Direktyvos 1999/44/EB 12 straipsnį. Peticijos 
pateikėjas galiausiai ragina Europos Parlamentą užtikrinti, kad Vokietija praktiškai 
įgyvendintų Direktyvą 1999/44/EB.

Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo Komisija privalo stebėti, ar valstybės narės 
laikosi Europos Sąjungos teisės aktų, įskaitant direktyvų perkėlimą ir taikymą. Pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį (ankstesnės EB sutarties 226 straipsnis) Komisija 
turi teisę pradėti pažeidimo tyrimo procedūrą, jei ji mano, kad valstybė narė nesilaiko Europos 
Sąjungos teisės aktų.

Komisija patikrino, ar visos valstybės narė perkėlė Direktyvą 1999/44/EB į savo nacionalinius 
teisės aktus, taip pat išanalizavo perkėlimo į nacionalinius teisės aktus kokybę, t. y. 
tinkamumą. Tai, inter alia, patvirtinama 2007 m. balandžio 24 d. Komisijos komunikatu 
Tarybai ir Europos Parlamentui2 dėl Direktyvos 1999/44/EB įgyvendinimo, pagrįsto 
Direktyvos 1999/44/EB 12 straipsniu. Šiame komunikate Komisija taip pat nagrinėja galimo 
tiesioginės gamintojų atsakomybės nustatymo tinkamumą. Šis komunikatas skelbiamas ir 
svetainėje:

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

Vykdydama su šiuo klausimu susijusias pareigas, Komisija prieš kai kurias valstybes nares 
pradėjo pažeidimo tyrimo procedūras pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
258 straipsnį (ankstesnės EB sutarties 226 straipsnis); kai kurios iš šių procedūrų jau baigtos. 

Komisija taip pat stebi, kaip direktyvos taikomos praktiškai, ir reaguoja į su šiuo aspektu 
susijusius skundus. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad nacionalinių taisyklių taikymas 
perkeliant direktyvą konkrečiose bylose yra nacionalinių valdžios institucijų ir teismų 
kompetencijos reikalas. Atsižvelgdami į visas svarbias aplinkybes, jie gali geriau įvertinti 
tokius atvejus. 

Nors Komisija užjaučia vartotojus, kurie mano, kad jų teisės negerbiamos, jai nepriklauso 
peržiūrėti teismo sprendimų konkrečiose bylose, pavyzdžiui, tokiose, kaip peticijos pateikėjo 
byla, ir patikrinti, ar faktai įvertinti teisingai ir ar, pavyzdžiui, šiuo konkrečiu atveju sutarties 
anuliavimo reikalavimai įvykdyti.
Padėtis kitokia tais atvejais, kai yra gana daug teismo sprendimų, kuriais nacionalinių 
taisyklių, kuriomis perkeliama direktyva, interpretavimas prieštarauja direktyvai ar kuriuose 
nurodomos nacionalinių taisyklių, kuriomis perkeliama direktyva, problemos. Tokiais atvejais 
Komisija nagrinėja, ar reikia prieš atitinkamą valstybę narę pradėti pažeidimo tyrimo 
procedūrą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį. Tačiau remiantis šia 
peticija neatrodo, kad gali būti tokių problemų. 

Todėl Komisija, remdamasi peticijoje pateikta informacija, nemato priežasties toliau nagrinėti 
šį atvejį.“ 
                                               
1  OL L 171, 1999 7 7.
2  COM (2007) 210 galutinis.


