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Betreft: Verzoekschrift 1008/2009, ingediend door Bruno Teixeira de Sousa 
(Portugese nationaliteit), over een voorstel om een uitbreiding van de 
garantie voor consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten aan 
fabrikanten op te leggen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de korte levensduur en in sommige gevallen slechte kwaliteit en 
incompatibiliteit van reserveonderdelen en accessoires tussen modellen van 
consumentenelektronica en elektronische apparaten. Indiener zou om deze redenen graag een 
voorstel zien waarmee een garantie van tien jaar en de verplichte beschikbaarheid van 
accessoires en reserveonderdelen gedurende tien jaar kan worden opgelegd aan fabrikanten, 
met het oog op consumentenbescherming en bescherming van het milieu.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Indiener roept op tot de introductie van een garantieperiode van tien jaar voor alle 
consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten. Hij geeft een aantal relevante 
argumenten ter ondersteuning van zijn oproep. 

Op Europese niveau zijn de consumentenrechten met betrekking tot ondeugdelijke goederen 
(d.w.z. de "wettelijke garantie") verankerd in de richtlijn verkoop consumptiegoederen 
(1999/44/EG). Volgens de richtlijn hebben consumenten een aantal rechten (te weten het recht 
op herstel, vervanging of prijsvermindering of zelfs op terugkrijgen van het geld) wanneer het 
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product ondeugdelijk is en niet in overeenstemming is met de koopovereenkomst. De 
wettelijke garantieperiode is beperkt tot twee jaar vanaf het moment van aanschaf. 

Bovenop de wettelijke garantie kan een producent of wederverkoper de consument een 
commerciële garantie (bijvoorbeeld dat de goederen langer dan gedurende twee jaar in 
overeenstemming met de overeenkomst zullen blijven) aanbieden, maar hij is hiertoe niet 
verplicht. Met name producenten van consumentenelektronica concurreren met elkaar door 
dergelijke uitgebreide garanties aan te bieden. 

De Commissie onderkent dat de diverse door indiener naar voren gebracht argumenten voor 
een garantieperiode van tien jaar voor bepaalde consumentengoederen valide zijn. Deze 
kwestie is bekeken in het kader van de onderhandelingen rondom het voorstel van de 
Commissie voor een richtlijn inzake consumentenrechten. De Commissie is echter van 
mening dat een garantieperiode van tien jaar als voorgesteld door indiener te lang is om toe te 
passen op alle soorten producten; het zou een te grote belasting betekenen voor 
marktdeelnemers (producenten en verkopers), die zou leiden tot hogere prijzen voor de 
betreffende consumentengoederen. In het huidige negatieve economische klimaat is voor een 
aanzienlijk deel van de Europese consumenten de prijs de bepalende factor bij hun 
productkeuzes. Bovendien is het zo dat de markt voor bepaalde typen producten zich zo snel 
ontwikkelt dat veel consumenten graag relatief vaak nieuwe exemplaren aanschaffen om zo te 
profiteren van nieuwe functies en mogelijkheden. In dergelijke gevallen zou een buitensporig 
lange garantieperiode producenten in de EU ervan kunnen weerhouden te investeren in 
onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten, wat negatieve gevolgen zou hebben voor 
het concurrentievermogen van EU-producten. 

De Commissie heeft echter wel aanvullende initiatieven ontplooid om de milieugevolgen van 
elektrische en elektronische apparaten te beperken. 

De richtlijn ecologisch ontwerp (2005/32/EG en 2009/125/EG) biedt de mogelijkheid om de 
mogelijke milieugevolgen van producten te beperken door middel van ecologische 
ontwerpeisen. Onlangs is een pakket uitvoeringsmaatregelen vastgesteld, met name om de 
energie-efficiëntie van elektrische en elektronische apparatuur te vergroten. Andere 
milieueisen zijn zo nodig op de middellange termijn voorstelbaar. 

Om onnodige verspilling en de mogelijke negatieve gevolgen van ongewenste behandeling 
van elektrische en elektronische apparatuur aan het eind van hun levenscyclus te voorkomen, 
is sinds februari 2003 een richtlijn ter bevordering van inzameling, hergebruik en recyclen 
van dergelijke apparatuur (Richtlijn 2002/96/EG) van kracht. Deze richtlijn voorziet in de 
opzet van inzamelingssystemen waardoor de consumenten hun afgedankte producten 
kosteloos kunnen inleveren. Deze systemen zijn bedoeld om te zorgen dat meer van dergelijke 
producten worden gerecycled en/of hergebruikt. Ook is het de bedoeling dat potentieel 
gevaarlijke bestanddelen worden vervangen door veiliger alternatieven.

De Commissie heeft onlangs voorgesteld de richtlijn betreffende elektrische en elektronische 
apparatuur te herzien om de snel groeiende afvalstroom van deze producten aan te pakken. 
Het is de bedoeling om de hoeveelheid afgedankte producten die op gepaste wijze worden 
behandeld te vergroten en de hoeveelheid die definitief wordt afgedankt en bij het afval 
terechtkomt te verkleinen. De Commissie stelt voor bindende streefcijfers voor de inzameling 
vast te stellen ter hoogte van 65% van het gemiddelde gewicht aan elektrische en 
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elektronische apparatuur die de afgelopen twee jaar in iedere lidstaat op de markt is gekomen. 
De recyclings- en terugwinningsdoelstellingen voor dergelijke apparatuur hebben nu 
betrekking op het hergebruik van complete apparaten en de gewichtsdoelstellingen nemen toe
met 5%. 

Verder valt elektrisch materiaal binnen bepaalde spanningsgrenzen onder de 
laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG1, die zorgt dat dit materiaal een goede beveiliging voor 
Europese burgers biedt en dat er in de Europese Unie één interne markt voor is. Deze richtlijn 
beslaat alle gezondheids- en veiligheidsrisico's in verband met elektrisch materiaal met een 
wisselspanning tussen 50 V en 1000 V of een gelĳkspanning tussen 75 V en 1500 V (met 
gespecificeerde uitzonderingen) en zorgt ervoor dat elektrische apparatuur veilig is bij het 
gebruik waar het voor bedoeld is. Voor de meeste elektrische apparatuur vallen ook de 
gezondheidsaspecten in verband met de emissies van elektromagnetische velden onder deze 
richtlijn.

Alhoewel de interoperabiliteit van elektrische apparatuur geen veiligheidskwestie is en 
derhalve niet specifiek op communautair niveau wordt geregeld, neemt de Commissie zo 
nodig initiatieven op dit gebied. Een voorbeeld hiervan wordt gevormd door de acties van de 
Commissie om de opladers van mobiele telefoons te harmoniseren. De Commissie heeft met 
succes grote producenten van mobiele telefoons uitgenodigd hierover een memorandum van 
overeenstemming te tekenen en heeft daarnaast de normalisatie-instituten opgedragen 
geharmoniseerde normen op te stellen ter bevordering van de elektrische compatibiliteit van 
mobiele opladers. De Commissie zal de komende jaren op andere gebieden de ontwikkelingen 
op de markt volgen en vergelijkbare initiatieven ontplooien.

Conclusies

De Commissie heeft de negatieve gevolgen waar indiener naar verwijst aangepakt door 
middel van acties die meer in verhouding staan tot het probleem. Zo weerspiegelt het voorstel 
voor een richtlijn inzake consumentenrechten een duidelijke voorkeur voor herstel van een 
ondeugdelijk product boven vervanging door een nieuw exemplaar. Meer bepaald beperkt het 
de situaties waarin een verkoper mag weigeren een product te herstellen op basis van het 
argument dat er geen reserveonderdelen voor zijn. Bovendien zal de Commissie, voor zover 
opportuun, meer initiatieven nemen op het gebied van de interoperabiliteit, zoals eerder op het 
gebied van opladers voor mobiele telefoons.

In overeenstemming met de beginselen voor "duurzame consumptie en productie", zijn ook 
initiatieven ontplooid om onnodige verspilling te voorkomen en de gevolgen te beperken van 
elektrische en elektronische apparaten die het einde van hun levenscyclus hebben bereikt. 

                                               
1 PB L 374 van 27.12.2006, blz. 10.


