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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

 Комисия по петиции 

19.2.2010

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1008/2009, внесена от Bruno Teixeira de Sousa, с португалско 
гражданство, относно предложение за прилагане на удължена гаранция 
за потребителски електронни и битови уреди

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от краткия срок на използване, понякога лошото 
качество и несъвместимост на резервни части и аксесоари за различните модели 
потребителски електронни и битови уреди. Той би искал да бъде направено 
предложение, което да принуди производителите да дават 10-годишна гаранция и да 
осигуряват наличието на аксесоари и резервни части, в името на защитата на 
потребителите и опазване на околната среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Вносителят на петицията призовава да се въведе 10-годишен гаранционен срок за 
всички потребителски електронни и битови уреди. Той привежда известен брой 
аргументи в защита на своя призив.

На европейско равнище, правата на потребителите във връзка с дефектните стоки (т.е. 
„законовата гаранция“) се гарантират от Директива 1999/44/ЕО относно някои аспекти 
на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции. В съответствие с 
директивата потребителите имат известни права (т.е. правото продуктът да бъде 
поправен, заменен, цената му да бъде намалена или дори възстановена), в случай че 
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продуктът е дефектен и не съответства на договора за продажба. Срокът на законовата 
гаранция е ограничен на две години от датата на покупката.

В допълнение към законовата гаранция производителят или търговецът могат, без да са 
задължени, да предложат на потребителя търговска гаранция (например, че стоките ще 
бъдат в съответствие с договора за период по-дълъг от 2 години). По-специално, 
производителите на потребителски електронни уреди ефективно се конкурират на 
пазара като предлагат такива удължени гаранции.

Комисията признава уместността на разнообразните доводи, приведени от вносителя на 
петицията, в полза на 10-годишния гаранционен срок за някои потребителски стоки. 
Въпросът е обсъден в контекста на продължаващите преговори във връзка с
предложението на Комисията за директива относно правата на потребителите. При все 
това, Комисията счита, че една 10-годишна гаранция от вида, предложен от вносителя 
на петицията, може да се окаже прекомерна, ако се приложи за всички видове 
продукти; би натоварила прекалено търговците (производителите и продавачите), 
които биха я превърнали в по-високи цени за въпросните потребителски стоки. В 
контекста на настоящия икономически спад значителен дял от европейските 
потребители считат цената за определящ фактор в избора си на продукт. Освен това за 
определен вид продукти потребителите може да предпочитат да закупуват нови 
продукти сравнително често, с цел да се възползват от предлаганите нови 
функционални възможности, тъй като пазарът се развива много бързо. В този случай
един прекомерно дълъг гаранционен срок би могъл да разубеди производителите от ЕС 
да инвестират в изследване и развиване на нови продукти и следователно да има 
отрицателно въздействие върху конкурентоспособността на продуктите, произведени в 
ЕС.

При все това Комисията е предприела допълнителни инициативи за ограничаване на 
въздействието на електрическите и електронните уреди върху околната среда.

Директивата за екодизайн (2005/32/ЕО и 2009/125/ЕО) предлага възможност да се 
ограничи потенциалното въздействие на продукти  върху околната среда посредством 
изисквания за екологичен дизайн. Наскоро беше приет пакет с мерки за изпълнение, по-
специално за увеличение на енергийната ефективност на електрическото и 
електронното оборудване. Ако е целесъобразно, в средносрочен план биха могли да се 
предвидят други екологични изисквания.

С цел да се избегне ненужно изразходване на ресурси и възможните последствия от 
неподходящото обработване на електрическото и електронно оборудване в края на 
неговия жизнен цикъл, от февруари 2003 г. е в сила директива за насърчаване на 
събирането, повторното използване и рециклирането на такова оборудване (Директива 
2002/96/ЕО). Законодателството предвижда създаването на схеми за събиране, по които 
потребителите връщат безплатно използваните от тях отпадъци. Целта на тези схеми е 
да се увеличи рециклирането и/или повторното използване на такива продукти. Също 
така предвижда потенциално опасните вещества да се заместят от по-безопасни 
алтернативи.

Комисията наскоро предложи Директивата за електрическото и електронно оборудване
да бъде преразгледана с цел справяне с бързо нарастващия поток от отпадъци от такива 
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продукти. Целта е да се увеличи количеството на тези отпадъци, които се обработват по 
подходящ начин, и да се намали количеството, което бива окончателно изхвърлено. 
Комисията предлага да се поставят задължителни цели за събиране, равни на 65% от 
средното тегло на електрическото и електронно оборудване, пуснато на пазара през 
последните две години във всяка държава-членка. Целите за рециклиране и 
оползотворяване на такова оборудване сега покриват повторното използване на цели 
уреди, като основаващите се на тегло цели ще се увеличат с 5%.

Освен това електрическото оборудване в рамките на определено напрежение се 
обхваща от Директива 2006/95/ЕО относно електрически съоръжения, предназначени за 
използване при някои ограничения на напрежението1, с която се гарантира, че това 
оборудване осигурява както високо равнище на защита на европейските граждани, така 
и се ползва от единния пазар в Европейския съюз. По-конкретно, директивата обхваща
всички рискове за здравето и безопасността по отношение на електрическото 
оборудване с напрежение между 50 и 1000 V за променлив ток и между 75 и 1500 V за 
постоянен ток (с определени изключения), като по този начин се гарантира, че 
електрическото оборудване е безопасно в предвидената си употреба. За по-голямата 
част от електрическото оборудване свързаните със здравето аспекти на емисиите на 
електромагнитните полета също попадат в обхвата на тази директива.

Въпреки че аспектът за оперативна съвместимост на електрическото оборудване не е 
въпрос, свързан с безопасността, и така не е обхванат изрично от общностен акт, при 
целесъобразност Комисията предприема инициативи в тази връзка. Един пример за 
това са действията, предприети от Комисията за хармонизиране на зарядните 
устройства за мобилни телефони. Комисията прикани основните производители на 
мобилни телефони, които се съгласиха да подпишат меморандум за разбирателство по
този проблем и успоредно с това възложи на стандартизационните органи да изготвят 
хармонизирани стандарти, които биха улеснили електрическата съвместимост на 
зарядните устройства. Комисията ще наблюдава развитието на пазара в други сфери 
през следващите години и ще предприема подобни инициативи.

Заключения

Комисията подходи към проблема във връзка с отрицателното въздействие, посочен от 
вносителя на петицията, като предприе по-съразмерни действия. Например 
предложението за директива относно правата на потребителите дава ясно 
предпочитание на ремонтите на дефектни продукти пред замяната им с нови. По-
специално, тя ограничава случаите, при които продавачът може да откаже ремонт на 
продукт с твърдението, че липсват резервни части. В допълнение на това, когато е 
уместно, Комисията ще предприема инициативи, като тази за зарядните устройства за 
мобилни телефони, с цел да се справи с аспекта на оперативната съвместимост.

В съответствие с принципите за „устойчиво потребление и производство“ бяха 
предприети допълнителни инициативи за избягване на ненужно изразходване на 
ресурси и ограничаване на въздействията на електрическото и електронно оборудване в 
края на неговия жизнен цикъл.

                                               
1 ОВ L374 от 27.12.2006 г., стр. 10


