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Betreft: Verzoekschrift 317/2010, ingediend door Hans Albrecht (Duitse nationaliteit), 
over controle op de tenuitvoerlegging van Richtlijn 1999/44/EG

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener kocht in 2003 een auto met een gebrek. Vastgesteld werd dat er sprake was van een 
fabrieksfout aan de vooras die door de dealer niet kon worden verholpen. Indiener is van 
opvatting dat er dus sprake is van een gevaarlijk product. Omdat het gaat om een serieproduct 
betekent dit dat er mogelijk meer van deze auto's met hetzelfde gebrek op de Europese wegen 
rondrijden. Indiener is van mening dat de Duitse staat zich niet houdt niet aan Richtlijn 
1999/44/EG betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor 
consumptiegoederen. Hij stelt dat het voor hem als consument niet te merken is dat Duitsland 
deze richtlijn heeft omgezet en hij vraagt zich af wie de praktische omzetting van de richtlijn 
controleert en welke maatregelen er worden genomen bij niet-naleving. Indiener verzoekt het 
Europees Parlement ervoor te zorgen dat Duitsland de richtlijn daadwerkelijk omzet, zodat 
Duitse consumenten ook de bescherming van de EU-wetgeving genieten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.

De Commissie bevestigt dat het geachte Parlementslid Werner Kuhn op 11 november 2009 
commissaris Kuneva over deze aangelegenheid heeft aangeschreven en een antwoord van 
mevrouw Kuneva heeft ontvangen.
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Indiener lijkt te beweren dat ondanks het feit dat Duitsland formeel Richtlijn 1999/44/EG1

betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen 
heeft omgezet, de Duitse rechtbanken deze wetgeving niet of niet juist toepassen. Hij vraagt
zich af wie de handhaving van de Richtlijn in Duitsland heeft onderzocht en verwijst daarbij 
onder andere naar artikel 12 van Richtlijn 1999/44/EG. Indiener vraagt tot slot of het 
Europees Parlement kan zorgen dat Duitsland Richtlijn 1999/44/EG ook in de praktijk 
uitvoert.

Op grond van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is het de 
verantwoordelijkheid van de Commissie om toezicht te houden op de naleving door de 
lidstaten van de EU-wetgeving, met inbegrip van de omzetting en toepassing van richtlijnen. 
Ingevolge artikel 258 VWEU (oud artikel 226 VEG) is de Commissie bevoegd een 
inbreukprocedure in te stellen wanneer zij van oordeel is dat een lidstaat niet voldoet aan de 
bepalingen van de EU-wetgeving.

De Commissie heeft gecontroleerd of alle lidstaten Richtlijn 1999/44/EG hebben omgezet in 
hun nationale wetgeving en heeft vervolgens de kwaliteit, d.w.z. de juistheid, van de nationale 
omzetting onderzocht. Dit is onder meer vastgelegd in de Mededeling van de Commissie aan 
de Raad en het Europees Parlement van 24 april 20072 betreffende de uitvoering van 
Richtlijn 1999/44/EG, die uitgaat van artikel 12 van Richtlijn 1999/44/EG. In deze 
mededeling bespreekt de Commissie ook de toepasselijkheid van de mogelijkheid om 
producenten rechtstreeks aansprakelijk te stellen. De mededeling is beschikbaar op de 
volgende website:

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/l32022_nl.htm.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de Commissie op grond van artikel 258 VWEU (oud 
artikel 226 VEG) inbreukprocedures ingesteld tegen bepaalde lidstaten, waarvan sommige 
inmiddels zijn gesloten.

De Commissie houdt ook toezicht op de toepassing van de richtlijnen in de praktijk en handelt 
de klachten af die in dit opzicht bij haar worden ingediend. Het dient echter te worden 
benadrukt dat het de bevoegdheid van de nationale autoriteiten en rechtbanken is om de 
nationale regels tot omzetting van een richtlijn op individuele gevallen toe te passen. Deze 
laatste zijn beter in staat dergelijke gevallen in het licht van alle relevante omstandigheden te 
beoordelen.

Hoezeer de Commissie ook meevoelt met consumenten die het gevoel hebben dat hun rechten 
niet worden nageleefd, het is niet haar rol om rechterlijke uitspraken in individuele zaken 
zoals die van indiener, te beoordelen. Dit geldt evenzeer voor de vraag of de feiten juist zijn 
beoordeeld en of in dit specifieke geval bijvoorbeeld aan de vereisten voor intrekking van het 
contract is voldaan.

De zaak ligt anders als er een voldoende groot aantal rechterlijke uitspraken is waarin de 
nationale regels tot omzetting van een richtlijn op een wijze worden geïnterpreteerd die niet 
overeenstemt met die richtlijn, of als er uitspraken zijn die wijzen op complicaties in de 
                                               
1  PB L 171 van 7.7.1999.
2  COM(2007) 210 definitief.
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nationale regels tot omzetting van een richtlijn. In dergelijke gevallen onderzoekt de 
Commissie of het passend is om op grond van artikel 258 VWEU een inbreukprocedure tegen 
de desbetreffende lidstaat in te stellen. Dit verzoekschrift wijst er echter niet op dat er zulke 
complicaties bestaan.

Op basis van de in dit verzoekschrift verstrekte informatie ziet de Commissie daarom geen 
reden de zaak nog nader te onderzoeken.


