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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1008/2009, του Bruno Teixeira de Sousa, πορτογαλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με πρόταση για την επιβολή εγγύησης μεγαλύτερης διάρκειας για τις 
καταναλωτικές ηλεκτρονικές και οικιακές συσκευές

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη μικρή διάρκεια ζωής, την ορισμένες φορές κακή ποιότητα 
και την ασυμβατότητα των ανταλλακτικών και των εξαρτημάτων μεταξύ των μοντέλων 
ηλεκτρονικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης και ηλεκτρονικών συσκευών. Επιθυμεί την 
κατάρτιση πρότασης για να επιβληθεί στους κατασκευαστές η υποχρέωση δεκαετούς 
εγγύησης και διαθεσιμότητας εξαρτημάτων και ανταλλακτικών, με σκοπό την προστασία των 
καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Ο αναφέρων ζητεί τη θέσπιση 10ετούς περιόδου εγγύησης για όλες τις ηλεκτρονικές και 
οικιακές συσκευές ευρείας κατανάλωσης, προβάλλοντας σειρά σχετικών επιχειρημάτων υπέρ 
της πρότασής του. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα δικαιώματα των καταναλωτών που σχετίζονται με ελαττωματικά 
προϊόντα (ήτοι «νόμιμη εγγύηση») διασφαλίζονται από την οδηγία για τις πωλήσεις 
καταναλωτικών αγαθών (1999/44/ΕΚ). Σύμφωνα με την οδηγία, οι καταναλωτές απολαύουν 
ορισμένων δικαιωμάτων (ήτοι το δικαίωμα επισκευής ή αντικατάστασης του προϊόντος, 
μείωσης του τιμήματος ή ακόμη και επιστροφής χρημάτων) σε περίπτωση που κάποιο προϊόν 
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είναι ελαττωματικό και δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση πώλησης. Η διάρκεια της νόμιμης 
εγγύησης περιορίζεται στα δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς. 

Επιπλέον της νόμιμης εγγύησης, ένας παραγωγός ή έμπορος δύναται, χωρίς να υποχρεούται, 
να χορηγεί στον καταναλωτή εμπορική εγγύηση (π.χ. ότι τα αγαθά θα εξακολουθούν να είναι 
σύμμορφα προς τη σύμβαση για περίοδο μεγαλύτερη των 2 ετών). Ειδικότερα, οι παραγωγοί 
ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας κατανάλωσης αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό στην αγορά 
προσφέροντας τέτοιου είδους εκτεταμένες εγγυήσεις. 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη συνάφεια των διαφόρων επιχειρημάτων που προέβαλε ο 
αναφέρων υπέρ της θέσπισης 10ετούς περιόδου εγγύησης για ορισμένα καταναλωτικά αγαθά. 
Το ζήτημα αυτό εξετάστηκε στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων επί της 
πρότασης της Επιτροπής για την κατάρτιση οδηγίας σχετικά με τα δικαιώματα των 
καταναλωτών. Εντούτοις, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι μια εγγύηση 10ετούς διάρκειας 
του είδους που προτείνει ο αναφέρων ίσως αποδειχθεί δυσανάλογη εάν εφαρμοστεί σε όλα 
ανεξαιρέτως τα προϊόντα· θα επιβάρυνε υπερβολικά τους εμπόρους (παραγωγούς και 
πωλητές), γεγονός το οποίο θα μεταφραζόταν σε άνοδο των τιμών για τα συγκεκριμένα 
καταναλωτικά προϊόντα. Στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής ύφεσης, σημαντικό τμήμα 
των ευρωπαίων καταναλωτών θεωρούν την τιμή καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή 
ενός προϊόντος. Επιπλέον, για ορισμένα είδη προϊόντων οι καταναλωτές προτιμούν 
ενδεχομένως να αγοράζουν νέα προϊόντα σχετικά συχνά, προκειμένου να επωφελούνται από 
τις νέες λειτουργίες που προσφέρουν, λαμβανομένης υπόψη της ραγδαίας εξέλιξης της 
αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η ύπαρξη εγγυήσεων εξαιρετικά μακρόχρονης διάρκειας θα 
αποθάρρυνε τους παραγωγούς της ΕΕ από το να επενδύουν στην έρευνα και την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων και θα μπορούσε, ως εκ τούτου, να έχει δυσμενή αντίκτυπο στην 
ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της ΕΕ. 

Εντούτοις, η Επιτροπή έχει αναλάβει πρόσθετες πρωτοβουλίες προκειμένου να περιορίσει τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 

Η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό (2005/32/ΕΚ και 2009/125/ΕΚ) παρέχει τη 
δυνατότητα μείωσης των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων μέσω της 
επιβολής απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού. Μια δέσμη εκτελεστικών μέτρων εγκρίθηκε 
πρόσφατα κυρίως για να βελτιωθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα των ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αν κριθεί αναγκαίο, θα μπορούσε να εξεταστεί μεσοπρόθεσμα η 
επιβολή άλλων περιβαλλοντικών απαιτήσεων. 

Προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη κατασπατάληση πόρων και οι πιθανές επιπτώσεις από 
την ακατάλληλη επεξεργασία ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους, τέθηκε σε ισχύ από τον Φεβρουάριο του 2003 μια οδηγία για την 
προαγωγή της συλλογής, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης ανάλογου 
εξοπλισμού (οδηγία 2002/96/ΕΚ). Η νομοθεσία αυτή προβλέπει τη δημιουργία συστημάτων 
συλλογής στα οποία οι καταναλωτές θα επιστρέφουν δωρεάν τα χρησιμοποιημένα τους 
απόβλητα. Στόχος των συστημάτων αυτών είναι η αύξηση της ανακύκλωσης ή/και της 
επαναχρησιμοποίησης τέτοιων προϊόντων. Η οδηγία απαιτεί επίσης την αντικατάσταση 
ενδεχόμενων επικίνδυνων ουσιών με ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες.

Η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα την αναθεώρηση της οδηγίας για τα είδη ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ραγδαία αύξηση του ρεύματος 
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αποβλήτων από ανάλογα προϊόντα. Σκοπός είναι η αύξηση της ποσότητας των αποβλήτων 
αυτών που υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία και η μείωση του αριθμού που 
προορίζονται για τελική διάθεση. Η Επιτροπή προτείνει να καθοριστούν στόχοι συλλογής οι 
οποίοι θα ισούνται με το 65% του μέσου βάρους των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού που διατίθενται στην αγορά κατά τα δύο προηγούμενα έτη σε κάθε κράτος μέλος. 
Οι στόχοι ανακύκλωσης και ανάκτησης ανάλογου εξοπλισμού σήμερα καλύπτουν την 
επαναχρησιμοποίηση ολόκληρων των συσκευών, ενώ οι στόχοι βάσει του βάρους θα 
αυξηθούν κατά 5%. 

Επιπλέον, το ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται για ορισμένα όρια τάσεως καλύπτεται 
από την οδηγία χαμηλής τάσης (LVD) 2006/95/ΕΚ1 η οποία διασφαλίζει ότι το υλικό αυτό 
παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας στους ευρωπαίους πολίτες ενώ πρόκειται και για ενιαία 
αγορά στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η οδηγία καλύπτει κάθε κίνδυνο 
για την υγεία και την ασφάλεια που εγκυμονεί το ηλεκτρολογικό υλικό το οποίο λειτουργεί 
υπό ονομαστική τάση μεταξύ 50 και 1000 V για το εναλλασσόμενο ρεύμα και μεταξύ 75 V 
και 1500 V για το συνεχές ρεύμα (υπό την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων), 
διασφαλίζοντας ως εκ τούτου ότι το ηλεκτρολογικό υλικό είναι ασφαλές για την 
προβλεπόμενη χρήση του. Για τα περισσότερα είδη ηλεκτρολογικού υλικού, οι πτυχές που 
αφορούν την υγεία των εκπομπών των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων εμπίπτουν επίσης στο 
πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας.

Παρόλο που η πτυχή της διαλειτουργικότητας του ηλεκτρολογικού υλικού δεν αποτελεί 
ζήτημα ασφάλειας και συνεπώς δεν καλύπτεται συγκεκριμένα από κοινοτική πράξη, η 
Επιτροπή αναλαμβάνει, κατά περίπτωση, πρωτοβουλίες για το θέμα αυτό. Ένα τέτοιο 
παράδειγμα είναι οι δράσεις που ανέλαβε η Επιτροπή για την εναρμόνιση των φορτιστών των 
κινητών τηλεφώνων. Η Επιτροπή κάλεσε τους βασικούς παραγωγούς κινητών τηλεφώνων οι 
οποίοι συμφώνησαν να υπογράψουν μνημόνιο συμφωνίας για το ζήτημα αυτό και παράλληλα 
έδωσε εντολή στους φορείς τυποποίησης να προετοιμάσουν εναρμονισμένα πρότυπα τα 
οποία θα διευκόλυναν την ηλεκτρολογική συμβατότητα των φορτιστών κινητών τηλεφώνων. 
Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς σε άλλους τομείς τα επόμενα χρόνια 
και θα αναλάβει παρόμοιες πρωτοβουλίες.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή αντιμετώπισε τις αρνητικές επιπτώσεις για τις οποίες κάνει λόγο ο αναφέρων με 
την ανάληψη πιο αναλογικών δράσεων. Για παράδειγμα, η πρόταση οδηγίας σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών τάσσεται σαφώς υπέρ της επιδιόρθωσης ελαττωματικών 
αγαθών έναντι της αντικατάστασης του ελαττωματικού προϊόντος με καινούριο. Ειδικότερα, 
περιορίζει τις περιπτώσεις που ο πωλητής ενδέχεται να αρνηθεί την επισκευή ενός προϊόντος 
ισχυριζόμενος την έλλειψη ανταλλακτικών. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα αναλάβει, αν 
κριθεί αναγκαίο, πρωτοβουλίες, όπως αυτή με τους φορτιστές κινητών τηλεφώνων, 
προκειμένου να αντιμετωπίσει την πτυχή της διαλειτουργικότητας.

Σύμφωνα με τις αρχές «Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή», ανελήφθησαν πρόσθετες 
πρωτοβουλίες προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη κατασπατάληση πόρων και να 
περιοριστούν οι επιπτώσεις των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο τέλος 
                                               
1 ΕΕ L 374 της 27.12.2006, σ. 10.
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του κύκλου ζωής τους.


