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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0317/2010, adresată de Hans Albrecht, de cetățenie germană, 
privind monitorizarea respectării Directivei 1999/44/CE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul indică faptul că în anul 2003 a cumpărat un automobil cu osia din față defectă, o 
problemă pe care comerciantul nu a putut să o rectifice și care, potrivit petiționarului, a 
însemnat că a achiziționat un produs periculos. Având în vedere faptul că automobilele sunt 
produse în masă, pot exista altele cu același defect, utilizate pe drumurile europene. 
Petiționarul susține faptul că guvernul german nu respectă Directiva 1999/44/CE privind 
anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe, indicând că, în calitate 
de consumator, nu observă că directiva este pusă în aplicare de către autoritățile germane. 
Petiționarul dorește să știe cine este responsabil de monitorizarea conformității și ce sancțiuni 
se aplică pentru nerespectare. Petiționarul solicită Parlamentului European să se asigure că 
autoritățile germane pun în aplicare în mod eficient această directivă, permițând 
consumatorilor germani să se bucure, de asemenea, de protecția legislației UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

Comisia confirmă faptul că, la 11 noiembrie 2009, onorabilul membru, dl Werner Kuhn, a 
adresat o scrisoare comisarului Kuneva pe această temă și a primit un răspuns din partea dnei 
Kuneva. 
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Petiționarul susține că, deși Germania a transpus oficial Directiva 1999/44/CE1 privind 
vânzarea de bunuri de consum și garanțiile conexe, instanțele sale nu o aplică sau nu o aplică 
în mod corect. Acesta se întreabă cine a examinat aplicarea directivei în Germania și face 
referire, printre altele, la articolul 12 din Directiva 1999/44/CE. În cele din urmă, petiționarul 
solicită Parlamentului European să se asigure că Germania pune în aplicare Directiva 
1999/44/CE.

În conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), rolul Comisiei 
este să monitorizeze respectarea dreptului Uniunii de către statele membre, inclusiv în 
legătură cu transpunerea și aplicarea directivelor. În conformitate cu articolul 258 TFUE (ex-
articolul 226 CE), Comisia are competența de a iniția proceduri de încălcare a dreptului 
comunitar atunci când aceasta consideră că un stat membru nu respectă dreptul Uniunii.

Comisia a verificat dacă toate statele membre au transpus Directiva 1999/44/CE în legislația 
națională proprie și, ulterior, a analizat, de asemenea, calitatea, altfel spus corectitudinea, 
transpunerii naționale. Acest lucru este demonstrat, între altele, în Comunicarea Comisiei 
către Consiliu și Parlamentul European din 24.4.20072 privind punerea în aplicare a Directivei 
1999/44/CE, care se bazează pe articolul 12 din Directiva 1999/44/CE. În respectiva 
comunicare, Comisia discută, de asemenea, oportunitatea unei posibile introduceri a unei 
răspunderi juridice directe a producătorilor. Comunicarea este disponibilă și la următoarea 
adresă:

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

În urma acestui exercițiu, Comisia a inițiat împotriva anumitor state membre proceduri de 
încălcare a dreptului comunitar, în conformitate cu articolul 258 TFUE (ex-articolul 226 CE); 
unele din aceste proceduri au fost închise între timp. 

De asemenea, Comisia monitorizează aplicarea practică a directivelor și răspunde la 
plângerile pe care le primește în acest sens. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că este de 
competența autorităților și instanțelor naționale să aplice normele naționale de transpunere a
unei directive în cazuri individuale. În lumina ansamblului de circumstanțe relevante, acestea 
sunt mai în măsură se evalueze un astfel de caz. 

Oricât de mult s-ar solidariza cu consumatorii care simt că drepturile acestora nu au fost 
respectate, rolul Comisiei nu este să revizuiască decizii judecătorești în cazuri individuale 
cum ar fi cel al petiționarului, inclusiv chestiunea dacă faptele au fost evaluate corect sau 
dacă, de pildă, cerințele privind răscumpărarea contractului au fost respectate în prezentul caz.

Atunci când există un număr suficient de mare de decizii judecătorești care interpretează 
normele naționale de transpunere a unei directive într-o manieră care nu este în conformitate 
cu directiva sau atunci când hotărârile pronunțate indică probleme în ceea ce privește normele 
naționale de transpunere a directivei, situația este diferită. În astfel de cazuri, Comisia va 
analiza dacă se impune inițierea unei proceduri de încălcare a dreptului comunitar, în 
conformitate cu articolul 258 TFUE, împotriva statului membru în cauză. Cu toate acestea, 
petiția de față nu indică posibila existență a unor probleme de acest gen. 
                                               
1 JO L 171, 7.7.1999.
2 COM (2007) 210 final.
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Prin urmare, pe baza informațiilor prezentate în petiție, Comisia nu consideră că există motive 
să investigheze mai departe cazul.


