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Tárgy: Bruno Teixeira de Sousa, portugál állampolgár által benyújtott 1008/2009. 
számú petíció a szórakoztató elektronikai cikkekre és a háztartási 
készülékekre vonatkozó meghosszabbított garancia alkalmazására irányuló 
javaslatról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a szórakoztató elektronikai cikkek és a háztartási készülékek rövid 
élettartama, valamint az alkatrészek és kiegészítők időnként gyenge minősége és a különböző 
modellek közötti felcserélhetőségének hiánya miatt emel panaszt. A petíció benyújtója egy 
olyan javaslatot szeretne látni, amely 10 éves garanciát, valamint a kiegészítők és alkatrészek 
kötelező rendelkezésre bocsátását írja elő a gyártók számára a fogyasztóvédelem és a 
környezetvédelem érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2009. november 5. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

A petíció benyújtója 10 évre szóló garancia bevezetését kéri minden szórakoztató elektronikai 
cikkre és háztartási készülékre vonatkozóan. Kérésének alátámasztására több kapcsolódó 
érvet is felsorol.  

A fogyasztók hibás termékekkel kapcsolatos jogait (azaz a jótállást) európai szinten a 
fogyasztási cikkek adásvételéről szóló (1999/44/EK) irányelv biztosítja. Az irányelv 
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értelmében a fogyasztók számos joggal (azaz a termék megjavíttatásához, cseréjéhez, az ár 
csökkentéséhez vagy a pénz visszaadásához való joggal) rendelkeznek abban az esetben, ha a 
termék hibás és nem felel meg az adásvételi szerződésben foglaltaknak. A jótállás 
érvényességi ideje a vásárlástól számított két év. 

A jótállás mellett a gyártó vagy a kereskedő – anélkül, hogy erre köteles volna – kereskedelmi 
jótállást kínálhat a fogyasztó részére (azaz hogy az áruk 2 évnél hosszabb ideig fognak a 
szerződésnek megfelelően működni). Különösen a szórakoztató elektronikai cikkek gyártói 
körében alakul ki hatékony verseny a piacon azáltal, hogy ilyen jellegű hosszabb garanciákat 
kínálnak. 

A Bizottság elismeri, hogy a petíció benyújtója által az egyes fogyasztási cikkek 10 éves 
jótállása mellett felsorolt érvek fontosak a szóban forgó kérdés szempontjából. A kérdéssel a 
fogyasztói jogokról szóló irányelvre irányuló bizottsági javaslattal összefüggésben jelenleg 
zajló tárgyalások keretében foglalkoznak.  Ugyanakkor a Bizottság azon a véleményen van, 
hogy a petíció benyújtója által javasolthoz hasonló 10 éves jótállás aránytalannak bizonyulhat, 
amennyiben azt mindenféle termékre alkalmazzák: túlságosan nagy terhet róna a 
kereskedőkre (a gyártókra és eladókra egyaránt), ami az érintett fogyasztási cikkek magasabb 
áraiban jelenne meg. A jelenlegi gazdasági hanyatlás idején az európai fogyasztók jelentős 
hányada tekinti az árat a termékválasztás szempontjából meghatározó tényezőnek. Ezenkívül 
bizonyos termékek esetében a fogyasztók esetleg szívesebben vásárolnak viszonylag gyakran 
új termékeket azért, hogy részesüljenek a piac gyors fejlődése nyomán kínált új lehetőségek 
nyújtotta előnyökből. Ez esetben a túlzottan hosszú jótállási időszak esetleg visszatartaná az 
uniós gyártókat attól, hogy befektessenek az új termékekkel kapcsolatos kutatásba és 
fejlesztésbe, ezáltal pedig kedvezőtlen hatást gyakorolhat az uniós termékek 
versenyképességére. 

A Bizottság ugyanakkor további kezdeményezéseket tett az elektromos és elektronikus 
berendezések környezeti hatásainak korlátozására. 

Az „ökocímke” irányelv (a 2005/32/EK és a 2009/125/EK irányelv) az ökocímkére vonatkozó 
követelményeken keresztül kínál lehetőséget a termékek esetleges környezeti hatásainak 
korlátozására. A közelmúltban elfogadtak egy végrehajtási intézkedéscsomagot, nevezetesen 
az elektromos és elektronikus berendezések energiahatékonyságának növelése érdekében. 
Adott esetben középtávon további környezetvédelmi követelmények is előirányozhatók. 

A források felesleges pazarlásának, valamint az elektromos és elektronikus berendezések 
élettartamuk végén történő, nem megfelelő kezeléséből fakadó esetleges következmények 
elkerülése érdekében egy, az ilyen berendezések gyűjtését, újrafelhasználását és 
újrahasznosítását előmozdító irányelv (2002/96/EK irányelv) van hatályban 2003 februárja 
óta. Ezen jogszabály olyan begyűjtési rendszerek létrehozását írja elő, ahová a fogyasztók 
ingyenesen vihetik vissza használt hulladékaikat. Az említett rendszerek célja az ilyen 
termékek újrafelhasználásának és/vagy újrahasznosításának fokozása. A jogszabály azt is 
előírja, hogy az esetlegesen veszélyes anyagokat biztonságosabb alternatívákkal váltsák fel.

A Bizottság nemrégiben javasolta az elektromos és elektronikus berendezésekről szóló 
irányelv felülvizsgálatát az ilyen termékek gyorsan növekvő hulladékmennyiségének kezelése 
érdekében. A cél a megfelelően kezelt hulladékmennyiség növelése és a végleges hulladékot 
képező hulladék számának csökkentése. A Bizottság az egyes tagállamokban az előző két 



CM\805915HU.doc 3/3 PE439.200v01-00

HU

évben forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések átlagsúlya 65%-ának 
megfelelő kötelező begyűjtési célok kitűzését javasolja. Az ilyen berendezések 
újrahasznosításával és hasznosításával kapcsolatos célok jelenleg a teljes berendezések 
újrafelhasználására vonatkoznak, a súlyalapú célok pedig 5%-kal fognak növekedni. 

Ezen túlmenően a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos 
berendezések az alacsony feszültségről szóló 2006/95/EK1 irányelv hatálya alá tartoznak, 
amely biztosítja, hogy ezek a berendezések egyszerre nyújtanak magas szintű védelmet az 
európai polgárok számára és egységes piaccal rendelkeznek az Európai Unióban. 
Konkrétabban szólva, az irányelv kiterjed az 50 és 1000V tartományba eső váltakozó áramú, 
valamint (meghatározott kivételek mellett) a 75 és 1500V tartományba eső egyenáramú 
felhasználásra tervezett elektromos berendezésekkel kapcsolatos valamennyi egészségügyi és 
biztonsági kockázatra, ily módon szavatolva, hogy az elektromos berendezés biztonságos 
annak rendeltetésszerű felhasználása során. A legtöbb elektromos berendezést illetően az 
elektromágneses mezők kibocsátásainak egészségügyi vonatkozásai szintén ezen irányelv 
hatálya alá tartoznak.

Jóllehet az elektromos berendezések interoperabilitásával kapcsolatos szempont nem 
biztonsági kérdés, ennélfogva pedig nem tartozik kifejezetten egy közösségi jogi aktus hatálya 
alá, a Bizottság adott esetben kezdeményezéseket tesz e kérdésben.  Az egyik példa erre a 
Bizottság által a mobiltelefon-töltők harmonizálása céljából tett intézkedések.  A Bizottság 
felkérte a nagyobb mobiltelefon-gyártókat, akik beleegyeztek a szóban forgó területre 
vonatkozó egyetértési megállapodás aláírásába, valamint ezzel egyidejűleg megbízta a 
szabványosítással foglalkozó szervezeteket, hogy készítsenek a mobiltelefon-töltők 
kompatibilitását elősegítő harmonizált szabványokat.  A Bizottság a következő évek során 
más területeken is nyomon követi majd a piaci fejleményeket, és hasonló kezdeményezéseket 
tesz.

Következtetések

A Bizottság a petíció benyújtója által említett kedvezőtlen hatásokkal arányosabb 
intézkedések meghozatala révén foglalkozott. A fogyasztók jogairól szóló irányelvre irányuló 
javaslat például egyértelműen a hibás áruk javítását részesíti előnyben a hibás áru új árura 
történő cseréjével szemben. A javaslat különösen azokat a körülményeket korlátozza, 
amelyek esetében az eladó az alkatrészek hiányára hivatkozva megtagadhatja a termék 
javítását. Ezenkívül a Bizottság adott esetben a mobiltelefon-töltőkhöz hasonló 
kezdeményezéseket fog tenni az interoperabilitás szempontjának kezelése érdekében.

A „fenntartható fogyasztás és termelés” elveivel összhangban további kezdeményezéseket 
tettek a források felesleges pazarlásának elkerülésére, valamint az elhasználódott elektromos 
és elektronikus berendezések hatásainak korlátozására. 

                                               
1 HL L 374., 2006.12.27., 10. o.


