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Albrecht, par atbilstības Direktīvai 1999/44/EK uzraudzību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 2003. gadā viņš iegādājās automašīnu ar bojātu priekšējo 
asi, kuru tirgotājs nevarēja saremontēt, un tas saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto 
nozīmēja, ka viņš faktiski bija iegādājies bīstamu produktu. Ņemot vērā, ka automašīnas tiek 
ražotas masveidā, iespējams, ka uz Eiropas ceļiem tiek izmantotas citas automašīnas ar tādu 
pašu defektu. Viņš apgalvo, ka Vācijas valdība neievēro Direktīvas 1999/44/EK par dažiem 
patēriņa preču pārdošanas aspektiem un saistītajām garantijām prasības, un norāda, ka viņš kā 
patērētājs neredz, ka Vācijas varas iestādes īstenotu šo direktīvu. Viņš vēlas zināt, kurš ir 
atbildīgs par atbilstības uzraudzību un kāds ir sods par direktīvas neievērošanu. Lūgumraksta 
iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu nodrošināt, lai Vācija efektīvi īstenotu direktīvu, jo tas 
ļautu arī Vācijas patērētājiem izmantot ES tiesību aktos paredzēto aizsardzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 29. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī.

Komisija apstiprina, ka 2009. gada 11. novembrī godātais deputāts Werner Kuhn nosūtīja 
vēstuli komisārei Miglena Kuneva par šo jautājumu un saņēma atbildi no Miglena Kuneva. 
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Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, lai gan Vācija ir oficiāli transponējusi Direktīvu 
1999/44/EK1 par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un saistītajām garantijām, tās 
tiesas to nepiemēro vai piemēro nepareizi. Viņš vēlas zināt, kurš ir pārbaudījis Direktīvas 
īstenošanu Vācijā, un norāda inter alia uz Direktīvas 1999/44/EK 12. pantu. Visbeidzot 
lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentam nodrošināt, lai Vācija praktiski īstenotu 
Direktīvu 1999/44/EK.

Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) Komisijas pienākums ir uzraudzīt 
dalībvalstu atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem, tostarp arī attiecībā uz direktīvu 
transponēšanu un piemērošanu. Saskaņā ar LESD 258. pantu (iepriekš EK līguma 226. pantu) 
Komisijai ir tiesības ierosināt pārkāpuma procedūru, ja tā uzskata, ka dalībvalsts neievēro 
Eiropas Savienības tiesību aktus.

Komisija ir pārbaudījusi to, vai visas dalībvalstis ir transponējušas Direktīvu 1999/44/EK 
valsts tiesību aktos, un pēc tam analizējusi arī kvalitāti, t. i., valsts īstenotās transponēšanas 
pareizību. Tas ir dokumentēts inter alia Komisijas 2007. gada 24. aprīļa paziņojumā Padomei 
un Eiropas Parlamentam2 par Direktīvas 1999/44/EK īstenošanu, kas pamatojas uz Direktīvas 
1999/44/EK 12. pantu. Šajā paziņojumā Komisija arī aplūko nepieciešamību ieviest tiešu 
ražotāja atbildību. Ar paziņojumu var iepazīties šajā tīmekļa vietnē:

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

Pēc šīs pārbaudes Komisija saskaņā ar LESD 258. pantu (iepriekš EK līguma 226. pantu) 
ierosināja pret atsevišķām dalībvalstīm pārkāpuma procedūras, no kurām dažas pa to laiku 
tika slēgtas. 

Komisija arī pārrauga direktīvu piemērošanu praksē un šajā saistībā atbild uz saņemtajām
sūdzībām. Tomēr jāuzsver, ka katrā atsevišķā gadījumā valsts varas iestāžu un tiesu 
kompetencē ietilpst to valsts tiesību aktu piemērošana, ar kuriem transponēta direktīva. Tās 
var labāk novērtēt šādus gadījumus, ņemot vērā visus attiecīgos apstākļus. 

Kaut gan Komisija saprot patērētājus, kas uzskata, ka viņu tiesības nav ievērotas, tās 
pienākums nav pārskatīt tiesu nolēmumus atsevišķos gadījumos, piemēram, lūgumraksta 
iesniedzēja gadījumā, tostarp jautājumus par to, vai fakti tikuši izvērtēti pareizi vai ne, 
piemēram, vai šajā konkrētajā gadījumā tika izpildīti līguma atcelšanas nosacījumi.

Situācija ir atšķirīga tad, ja ir pieņemts pietiekami liels skaits tiesas nolēmumu, kuros valsts 
tiesību akti, ar ko transponē direktīvu, ir skaidroti neatbilstīgi direktīvai, vai ja spriedumi 
norāda uz problēmām tiesību aktos, ar ko transponēta direktīva. Šādos gadījumos Komisija 
pārbaudīs, vai ir pamats sākt pārkāpuma procedūru pret attiecīgo dalībvalsti saskaņā ar LESD 
258. pantu. Tomēr šajā lūgumrakstā nav norādīts, ka šādas problēmas varētu būt. 

Tādēļ, pamatojoties uz lūgumrakstā ietverto informāciju, Komisijai nav pamata turpināt 
izmeklēt šo lietu. 

                                               
1  OV L 171, 7.7.1999.
2  COM(2007) 210 galīgā redakcija


