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

PL Zjednoczona w różnorodności PL
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Komisja Petycji

10.11.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0317/2010, którą złożył Hans Albrecht (Niemcy) w sprawie 
monitorowania zgodności z dyrektywą 1999/44/WE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że w 2003 r. kupił samochód z wadliwą osią przednią. 
Sprzedawca nie był w stanie usunąć tej usterki, co zdaniem składającego petycję oznacza, że 
zakupiony samochód był produktem niebezpiecznym. Samochody są produkowane masowo, 
więc na europejskich drogach mogą znaleźć się także inne pojazdy z tą samą wadą. 
Składający petycję przekonuje, że rząd niemiecki nie przestrzega dyrektywy 1999/44/WE 
w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym 
gwarancji, informując, że jako konsument nie dostrzega żadnych oznak wdrażania tejże 
dyrektywy przez władze niemieckie. Pragnie on wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za 
monitorowanie zgodności i jakie są kary za jej brak. Składający petycję zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o zapewnienie skutecznego wdrożenia przedmiotowej dyrektywy 
przez władze niemieckie, co umożliwi niemieckim konsumentom korzystanie z ochrony także 
na mocy prawodawstwa UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Komisja potwierdza, że w dniu 11 listopada 2009 r. poseł Werner Kuhn napisał w tej sprawie 
do komisarz Megleny Kunevy oraz że otrzymał od niej odpowiedź. 

Składający petycję zdaje się twierdzić, że pomimo formalnej transpozycji przez Niemcy 
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dyrektywy 1999/44/WE1w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych 
i związanych z tym gwarancji sądy niemieckie nie stosują przepisów przedmiotowej 
dyrektywy lub stosują je niewłaściwie. Składający petycję zastanawia się, kto odpowiadał za 
kontrolę wdrożenia dyrektywy 1999/44/WE w Niemczech oraz odnosi się między innymi do 
art. 12 przedmiotowej dyrektywy. Zwraca się on ponadto do Parlamentu Europejskiego o 
zapewnienie praktycznego wdrożenia dyrektywy 1999/44/WE przez władze niemieckie.

Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) to Komisja odpowiada za 
monitorowanie przestrzegania przez państwa członkowskie prawa Unii, także w odniesieniu 
do transpozycji i stosowania dyrektyw. Zgodnie z art. 258 TFUE (dawny art. 226 Traktatu 
WE) Komisja jest uprawniona do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, jeśli twierdzi, że państwo członkowskie narusza 
prawo UE.

Komisja sprawdziła, czy wszystkie państwa członkowskie transponowały dyrektywę 
1999/44/WE do swojego prawa krajowego, a następnie przeanalizowała również jakość, tj. 
poprawność, transpozycji krajowej. Jest to udokumentowane między innymi w komunikacie 
Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r.2w sprawie wdrożenia 
dyrektywy 1999/44/WE, opracowanym na mocy art. 12 dyrektywy 1999/44/WE. W 
komunikacie tym Komisja omówiła ponadto stosowność ewentualnego wprowadzenia 
bezpośredniej odpowiedzialności producentów. Przedmiotowy komunikat dostępny jest także 
na następującej stronie internetowej:

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

Oprócz tego Komisja, na mocy art. 258 TFUE (dawny art. 226 Traktatu WE), wszczęła 
przeciwko konkretnym państwom członkowskim postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego; niektóre z nich zostały w do tej pory zamknięte. 

Komisja monitoruje również stosowanie dyrektyw w praktyce oraz odpowiada na skargi 
zgłaszane w tej sprawie. Należy jednak podkreślić, że to władze i sądy krajowe odpowiadają 
za stosowanie przepisów krajowych transponujących dyrektywę w indywidualnych 
przypadkach. Potrafią one lepiej ocenić tego typu przypadki w świetle wszystkich istotnych 
okoliczności. 

Mimo zrozumienia dla konsumentów, którzy uznają, że ich prawa nie są respektowane, 
Komisja nie odpowiada za analizowanie decyzji sądowych w poszczególnych przypadkach, 
na przykład w przypadku sprawy składającego petycję; dotyczy to także tego, czy określone 
fakty zostały ocenione prawidłowo lub czy na przykład wymogi dotyczące unieważnienia 
umowy zostały spełnione w tej konkretnej sytuacji.

Inna sytuacja zachodzi, gdy istnieje wystarczająco duża liczba decyzji sądowych, w których 
zinterpretowano przepisy krajowe transponujące dyrektywę sprzecznie z tą dyrektywą, lub 
gdy orzeczenia wskazują na problemy związane z przepisami krajowymi ją transponującymi. 
W tego typu przypadkach Komisja zbada, czy wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia 

                                               
1 Dz.U. L 171 z 7.7.1999.
2 COM(2007) 210 wersja ostateczna.



CM\838877PL.doc 3/3 PE452.732v01-00

PL

zobowiązaniom państwa członkowskiego na mocy art. 258 TFUE jest właściwe. Niemniej 
jednak w przedmiotowej petycji nie zaznaczono, że tego typu problemy mogą wystąpić. 

Na podstawie informacji zawartych w przedmiotowej petycji Komisja nie widzi zatem 
powodu, dla którego miałaby dalej badać tę sprawę. 


