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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1008/2009 af Bruno Teixeira de Sousa, portugisisk statsborger, om et 
forslag om indførelse af en obligatorisk forlænget garanti på forbrugerelektronik 
og husholdningsmaskiner

1. Sammendrag

Andrageren klager over den korte levetid, den ofte dårlige kvalitet og inkompatibiliteten 
mellem reservedele og tilbehør, når det gælder forbrugerelektronik og elektroniske apparater. 
Han efterlyser et forslag om at pålægge producenter at yde en 10-års-garanti med pligt til at 
lagerføre tilbehør og reservedele i denne periode. Dette ville beskytte både forbrugeren og
miljøet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. november 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"Andrageren opfordrer til, at der indføres en 10-års garantiperiode for forbrugerelektronik og 
husholdningsapparater. Han fremfører en række relevante argumenter for sit synspunkt.

På europæisk plan sikres forbrugerrettighederne i forbindelse med defekte varer (dvs. 
"retsgarantien") af direktiv om forbrugerkøb (1999/44/EF). Ifølge direktivet har forbrugere en 
række rettigheder (dvs. retten til at få et produkt repareret eller omleveret, at få et afslag i 
prisen eller endog at få sine penge tilbage) i tilfælde af, at produktet er defekt og ikke svarer 
til købsaftalen. Retsgarantiens gyldighed er begrænset til to år fra købsdatoen.

Oven i den retlige garanti kan en producent eller handlende, uden at være forpligtet hertil, yde 
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forbrugeren en kommerciel garanti (f.eks. at varen vil forblive i overensstemmelse med 
købsaftalen i et tidsrum på mere end to år). Især producenter af forbrugerelektronik 
konkurrerer effektivt på markedet om at yde sådanne udvidede garantier.

Kommissionen anerkender relevansen af de forskellige argumenter, som andrageren har 
fremført til fordel for en 10-års garantiperiode for visse forbrugsvarer. Spørgsmålet har været 
under behandling i forbindelse med de igangværende forhandlinger om Kommissionens 
forslag til direktiv om forbrugerrettigheder. Kommissionen mener imidlertid, at en 10-års-
garanti af den type, som andrageren har foreslået, kan være uforholdsmæssig, hvis den skal 
gælde alle former for produkter. Den ville pålægge de handlende (producenter og sælgere) en 
unødigt stor byrde, hvilket ville betyde højere priser for de pågældende forbrugsvarer. I lyset 
af den aktuelle økonomiske krise betragter en betydelig andel af de europæiske forbrugere 
prisen som den afgørende faktor for deres valg af produkt. Desuden vil forbrugerne, med 
hensyn til visse former for produkter, måske foretrække at købe nyt forholdsvis ofte for at 
nyde godt af de nye brugsegenskaber, der tilbydes på et marked i rivende udvikling. I så fald 
ville en unødigt lang garantiperiode kunne afholde EU-producenter fra at investere i forskning 
i og udvikling af nye produkter og kunne derfor have en negativ indvirkning på EU-
produkters konkurrenceevne.

Kommissionen har imidlertid truffet yderligere initiativer til at begrænse miljøpåvirkningen af 
elektriske og elektroniske apparater.

I henhold til direktivet om miljøvenligt design (2005/32/EF og 2009/125/EF) er det muligt at 
begrænse den eventuelle miljøpåvirkning af produkter gennem krav til miljøvenligt design.
Der blev for nylig vedtaget en pakke af gennemførelsesforanstaltninger med særligt henblik 
på at øge energieffektiviteten i elektrisk og elektronisk udstyr. Andre miljøkrav kunne i 
relevant omfang overvejes på mellemlang sigt.

For at undgå unødvendigt spild af ressourcer og eventuelle konsekvenser af uhensigtsmæssig 
behandling af elektrisk og elektronisk udstyr efter endt levetid har et direktiv til fremme af 
indsamling, genbrug og genanvendelse af sådant udstyr (direktiv 2002/96/EF) været gældende 
siden februar 2003. I henhold til lovgivningen oprettes der indsamlingsordninger, der gør det 
muligt for forbrugerne at aflevere deres brugte affald gratis. Formålet med disse ordninger er 
at øge genanvendelsen og/eller genbruget af denne type produkter. Derudover kræves det, at 
potentielt farlige stoffer erstattes med mere sikre alternativer.

Kommissionen foreslog for nylig at ændre direktivet om elektrisk og elektronisk udstyr med 
henblik på at håndtere den hurtigt voksende affaldsstrøm af denne type produkter. Målet er at 
øge mængden af den type affald, der behandles hensigtsmæssigt, og at nedbringe mængden, 
der sendes til endelig bortskaffelse. Kommissionen foreslår, at der fastsættes bindende mål 
om indsamling af 65 % af den gennemsnitlige vægt af elektrisk og elektronisk udstyr, der er 
blevet markedsført i de foregående to år i de enkelte medlemsstater. Målene for 
genanvendelse og nyttiggørelse af denne type udstyr dækker nu genbrug af hele apparater, og 
de vægtbaserede målsætninger stiger med 5 %.

Desuden er elektrisk materiel inden for visse spændingsgrænser omfattet af 
lavspændingsdirektivet (LVD) 2006/95/EF1, der sikrer, at dette materiel både giver en høj 
                                               
1 EUT L 374 af 27.12.2006, s. 10.
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grad af beskyttelse for Europas borgere og indtager det indre marked i EU. Mere specifikt 
omfatter direktivet alle sundheds- og sikkerhedsrisici i forbindelse med elektrisk materiel med 
en spænding på mellem 50 og 1000 V for vekselstrøm og på mellem 75 og 1500 V for 
jævnstrøm (med forbehold for visse undtagelser) med henblik på at sikre, at elektrisk materiel 
er sikkert, når det anvendes på den tilsigtede måde. Hvad angår størsteparten af elektrisk 
materiel, hører også de sundhedsmæssige aspekter ved emission af elektromagnetiske felter 
ind under dette direktiv.

Selv om problemet med interoperabiliteten af elektrisk udstyr ikke indeholder et 
sikkerhedsaspekt og derfor ikke er specifikt omfattet af en fællesskabsretsakt, træffer 
Kommissionen i relevant omfang initiativer på dette område. Som eksempel kan nævnes de 
foranstaltninger, som Kommissionen har truffet med henblik på at harmonisere 
mobiltelefonopladere. Kommissionen indbød de større producenter af mobiltelefoner til at 
underskrive et aftalememorandum om dette spørgsmål og samtidigt give 
standardiseringsorganerne beføjelser til at forberede de harmoniserede standarder, der vil 
fremme mobilopladeres elektriske kompatibilitet. Kommissionen vil i de følgende år overvåge 
markedsudviklingen på andre områder og vil træffe lignende initiativer.

Konklusioner

Kommissionen har behandlet de negative indvirkninger, som andrageren henviser til, ved at 
indføre mere hensigtsmæssige foranstaltninger. I forslaget til direktiv om forbrugerrettigheder 
gives der f.eks. klart udtryk for, at reparationer af defekte varer foretrækkes frem for en 
ombytning af den defekte vare til en ny. Især begrænses de omstændigheder, hvor sælgeren 
kan afvise at reparere et produkt med påstand om manglende reservedele. Derudover vil 
Kommissionen i relevant omfang træffe initiativer af samme art som i eksemplet med 
mobiltelefonopladere med henblik på at behandle problemet med interoperabilitet.

I overensstemmelse med principperne for bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion blev 
der truffet yderligere initiativer for at undgå unødvendigt spild af ressourcer og begrænse 
påvirkningerne af elektrisk og elektronisk udstyr efter endt levetid."


