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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi plataus vartojimo elektronikos ir elektros prietaisų atsarginių 
dalių ir priedų trumpa veikimo trukme, kartais bloga kokybe ir jų modelių nesuderinamumu. 
Jis norėtų pasiūlyti, kad gamintojai šiems prietaisams suteiktų dešimties metų garantiją ir 
užtikrintų galimybę gauti jų priedus bei atsargines dalis siekiant apsaugoti vartotojus ir 
aplinką.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Peticijos pateikėjas ragina nustatyti dešimties metų garantijos laikotarpį visiems plataus 
vartojimo elektronikos ir buities prietaisams. Jis pateikia keletą svarbių jo prašymą 
pagrindžiančių argumentų.  

Europos lygmeniu su nekokybiškomis prekėmis susijusias vartotojų teises (pvz., teisinę 
garantiją) užtikrina Vartojimo prekių pardavimo direktyva (1999/44/EB). Remiantis šia 
direktyva, jei gaminys nekokybiškas arba neatitinka pirkimo sutarties sąlygų, vartotojas turi 
tam tikrų teisių (pvz., teisę, kad gaminys būtų sutaisytas, pakeistas, kad būtų sumažinta kaina 
arba net grąžinti pinigai). Teisinės garantijos laikotarpis neviršija dvejų metų nuo gaminio 
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įsigijimo datos. 

Be teisinės garantijos gamintojas arba pardavėjas gali, bet neprivalo suteikti vartotojui 
prekybos garantiją (pvz., kad prekės atitiks sutarties sąlygas ilgiau nei dvejus metus). Būtent 
plataus vartojimo elektronikos prietaisų gamintojai veiksmingai konkuruoja rinkoje, 
siūlydami pratęstas garantijas. 

Komisija pripažįsta, kad įvairūs peticijos pateikėjo argumentai, kodėl reikėtų taikyti dešimties 
metų garantijos laikotarpį kai kurioms plataus vartojimo prekėms, yra pagrįsti. Šis klausimas 
svarstytas atsižvelgiant į vykstančias derybas dėl Komisijos pasiūlymo priimti Direktyvą dėl 
vartotojų teisių. Tačiau Komisija mano, kad gali būti neproporcinga taikyti dešimties metų 
garantiją visų rūšių gaminiams, kaip siūlo peticijos pateikėjas; tai būtų per didelė našta 
prekybininkams (gamintojams ir pardavėjams) ir padidėtų atitinkamų plataus vartojimo prekių 
kaina. Dabartinio ekonominio nuosmukio metu dauguma Europos vartotojų kainą laiko 
lemiamu gaminio pasirinkimo veiksniu. Be to, vartotojai gali pageidauti įsigyti kai kurių rūšių 
gaminius palyginti dažnai, kad, sparčiai vystantis rinkai, galėtų naudotis naujomis jų 
funkcijomis. Tuo atveju pernelyg ilgas garantijos laikotarpis galėtų sulaikyti ES gamintojus 
nuo investicijų į naujų gaminių mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, todėl galėtų turėti 
neigiamos įtakos ES gaminių konkurencingumui. 

Tačiau Komisija ėmėsi papildomų iniciatyvų siekdama mažinti elektros ir elektroninių 
prietaisų poveikį aplinkai. 

Ekologinio projektavimo direktyvoje (2005/32/EB ir 2009/125/EB) numatyta galimybė 
mažinti galimą gaminių poveikį aplinkai, laikantis ekologinio projektavimo reikalavimų. 
Neseniai priimtas įgyvendinimo priemonių paketas, visų pirma siekiant didinti elektros ir 
elektronikos įrangos energijos naudojimo efektyvumą. Jei reikės, vidutinės trukmės 
laikotarpiu gali būti numatyti kiti aplinkos apsaugos reikalavimai. 

Siekiant išvengti nereikalingo išteklių švaistymo ir galimų pasekmių dėl netinkamo 
elektronikos ir elektros įrangos apdorojimo pasibaigus jų eksploatacijos laikotarpiui, nuo 
2003 m. vasario mėn. įsigaliojo direktyva, kuria skatinamas tokios įrangos rinkimas, 
pakartotinis naudojimas ir perdirbimas (Direktyva 2002/96/EB). Šiame teisės akte numatyta 
kurti surinkimo sistemas, pagal kurias vartotojai galės nemokamai grąžinti naudotos įrangos 
atliekas. Šių sistemų tikslas – skatinti tokių gaminių perdirbimą ir (arba) pakartotinį 
naudojimą. Be to, direktyvoje reikalaujama pakeisti potencialiai žalingas medžiagas 
saugesnėmis.

Komisija neseniai pasiūlė persvarstyti direktyvą dėl elektronikos ir elektros įrangos, siekdama 
spręsti spartaus tokių gaminių atliekų srauto didėjimo problemą. Siekiama, kad kuo daugiau 
tokių atliekų būtų tinkamai apdorojama, o galutinai pašalinama – kuo mažiau. Komisija siūlo 
nustatyti privalomas surinkimo normas, atitinkančias 65 proc. elektros ir elektroninės įrangos, 
per dvejus ankstesnius metus tiektos kiekvienos valstybės narės rinkai, vidutinio svorio. 
Tokios įrangos perdirbimo ir naudojimo normos dabar apima pakartotinį visų prietaisų 
naudojimą; svoriu pagrįstos normos padidės 5 proc. 

Be to, elektros įrangai, skirtai naudoti tam tikroje įtampoje, taikoma Žemos įtampos direktyva 
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(ŽĮD) 2006/95/EB1, kuria užtikrinama šią įrangą naudojančių Europos Sąjungos piliečių 
apsauga ir galimybė parduoti šią įrangą bendrojoje Europos Sąjungos rinkoje. Konkrečiau, 
direktyva apima visus sveikatos ir saugos pavojus, susijusius su elektrine įranga, skirta 
naudoti esant 50–1000 V tiekti šią įrangą bendrajai kintamos srovės įtampai ir 75–1500 V 
nuolatinės srovės įtampai (išskyrus konkrečius atvejus), taip užtikrinant, kad pagal paskirtį 
naudojama elektros įranga būtų saugi. Į šios direktyvos taikymo sritį įtraukti ir sveikatos 
aspektai, susiję su daugumos elektros įrenginių elektromagnetinių laukų spinduliavimu.

Nors elektros įrenginių sąveika nesusijusi su sauga ir todėl konkrečiai neįtraukta į Bendrijos 
aktą, Komisija imasi reikiamų šios srities iniciatyvų. Pavyzdžiui, Komisija ėmėsi veiksmų, 
kad būtų suderinti mobiliųjų telefonų įkroviklių standartai. Komisijos kvietimu pagrindiniai 
mobiliųjų telefonų gamintojai sutiko pasirašyti susitarimo memorandumą šiuo klausimu; 
kartu Komisija įgaliojo standartizacijos įstaigas paruošti suderintus standartus, kuriuos taikant 
būtų lengviau užtikrinti elektrotechninį mobiliųjų telefonų įkroviklių suderinamumą. Per 
ateinančius keletą metų Komisija stebės rinkos pokyčius kitose srityje ir imsis panašių 
iniciatyvų.

Išvados

Komisija atsižvelgė į peticijos pateikėjo minėtą neigiamą poveikį, imdamasi proporcingesnių 
veiksmų. Pvz., Pasiūlyme priimti Direktyvą dėl vartotojų teisių teikiama aiški pirmenybė 
nekokybiškų prekių taisymui, o ne jų keitimui naujomis. Visų pirma ribojami atvejai, kai 
pardavėjas gali atsisakyti taisyti gaminį, tvirtindamas, kad nėra atsarginių dalių. Be to, 
Komisija imsis reikiamų iniciatyvų, panašių į iniciatyvą dėl mobiliųjų telefonų įkroviklių, 
siekdama spręsti sąveikos klausimą.

Laikantis tvaraus vartojimo ir tvarios gamybos principų, imtasi papildomų iniciatyvų siekiant 
išvengti nereikalingo išteklių švaistymo ir riboti netinkamos eksploatuoti elektros ir 
elektronikos įrangos poveikį.“ 

                                               
1 OL L 374, 2006 12 27, p. 10.


