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Dotyczy: Petycji 1008/2009, którą złożył Bruno Teixeira de Sousa (Portugalia)
w sprawie wniosku dotyczącego wprowadzenia wydłużonej gwarancji na 
konsumenckie produkty elektroniczne i sprzęt domowy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję ubolewa nad krótkim cyklem życia, a niekiedy niską jakością
i niekompatybilnością części zamiennych i akcesoriów do poszczególnych modeli 
konsumenckich produktów elektronicznych i sprzętu elektronicznego. Pragnie on, by w imię 
ochrony konsumentów i ochrony środowiska przedłożono wniosek zmuszający wytwórców 
do wprowadzenia 10-letniej gwarancji i zapewnienia dostępności akcesoriów oraz części 
zamiennych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Składający petycję domaga się, aby wprowadzono 10-letnią gwarancję na wszystkie 
konsumenckie produkty elektroniczne i sprzętu elektronicznego AGD. Wysuwa szereg 
trafnych argumentów na poparcie swojej propozycji.

Na szczeblu europejskim prawa konsumenckie w odniesieniu do wadliwych towarów 
(tj. „gwarancja prawna”) są zagwarantowane w dyrektywie o sprzedaży konsumenckiej
(1999/44/WE). Zgodnie z dyrektywą konsumenci mają szereg praw (tj. prawo do naprawy, 
zastąpienia lub obniżenia ceny, lub nawet do zwrotu pieniędzy) w przypadku produktu 
wadliwego i nieodpowiadającego umowie sprzedaży. Okres gwarancji prawnej jest 
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ograniczony do dwóch lat od daty zakupu. 

Poza gwarancją prawną producent lub handlowiec mogą, lecz nie są zobowiązani, zaoferować 
konsumentowi gwarancję handlową (np. towar będzie zgodny z umową przez okres dłuższy 
niż 2 lata). Zwłaszcza producenci konsumenckich produktów elektronicznych skutecznie 
konkurują ze sobą, oferując takie rozszerzone gwarancje. 

Komisja uznaje trafność różnych argumentów przytoczonych przez składającego petycję,
przemawiających za 10-letnim okresem gwarancyjnym w odniesieniu do niektórych towarów 
konsumenckich. Kwestię tę rozważano w kontekście toczących się negocjacji w sprawie 
wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy w sprawie praw konsumenckich. Jednak zdaniem 
Komisji 10-letnia gwarancja, jaką zasugerował składający petycję, może być 
nieproporcjonalna, jeśli zostanie zastosowana w stosunku do wszystkich rodzajów produktów. 
Stanowiłaby nadmierne obciążenie dla handlowców (producentów i sprzedawców), co 
przełożyłoby się na podniesienie cen na dane produkty konsumenckie. W kontekście 
aktualnego spowolnienia gospodarczego znaczna część europejskich konsumentów uznaje 
cenę za czynnik decydujący przy wyborze produktów. Co więcej, w przypadku niektórych 
produktów konsumenci mogą woleć nabyć nowy produkt stosunkowo szybciej w celu 
skorzystania z nowych funkcjonalności, jako że rynek szybko ewoluuje. W takiej sytuacji 
zbyt długi okres gwarancyjny mógłby zniechęcić producentów europejskich do inwestowania
w badania i rozwój nowych produktów, a to mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na 
konkurencyjność produktów unijnych. 

Jednak Komisja wyszła z dodatkową inicjatywą, aby ograniczyć negatywny wpływ sprzętu
elektrotechnicznego i elektronicznego na środowisko naturalne. 

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (2005/32/WE i 2009/125/WE) stanowi szansę na 
zmniejszenie potencjalnego wpływu produktów na środowisko naturalne poprzez zestaw 
wymogów dotyczących ekoprojektu. Niedawno został przyjęty pakiet środków 
wykonawczych, w szczególności w celu zwiększenia efektywności energetycznej sprzętu 
elektrotechnicznego i elektronicznego. Inne wymogi środowiskowe, jeśli zostaną uznane za 
właściwe, mogłyby zostać rozważone przy ocenie śródokresowej.

W celu uniknięcia zbędnego marnotrawienia zasobów oraz potencjalnych konsekwencji 
niewłaściwego przetwarzania sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego po zakończeniu 
ich cyklu życia od lutego 2003 roku obowiązuje dyrektywa promująca zbieranie, ponowne 
użycie i recykling takiego sprzętu (dyrektywa 2002/96/WE). Dokument ten przewiduje 
stworzenie planów zbierania odpadów, w ramach których konsumenci będą zwracać zużyty 
sprzęt bez ponoszenia opłat. Celem tych planów jest zwiększenie częstości recyklingu i/lub 
stopnia ponownego użycia tego typu produktów. Dyrektywa ta wprowadza również wymóg 
zastępowania substancji potencjalnie niebezpiecznych substancjami bezpieczniejszymi.

Komisja ostatnio złożyła wniosek w sprawie przeglądu dyrektywy w sprawie sprzętu 
elektrotechnicznego i elektronicznego w celu ograniczenia rosnącej w szybkim tempie masy 
tego typu odpadów. Celem jest zwiększenie ilości właściwie przetwarzanych odpadów
i ograniczenie ilości odpadów ostatecznie unieszkodliwianych. Komisja proponuje 
wyznaczenie obligatoryjnych celów odnośnie do zbiórki na poziomie 65% średniej wagi 
sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu przez ostatnie dwa 
lata w każdym państwie członkowskim. Cele związane z recyklingiem i odzyskiwaniem tego 
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rodzaju sprzętu dotyczą obecnie ponownego użycia całych urządzeń, natomiast cele wagowe 
wzrosną o 5%. 

Co więcej, sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w określonych granicach napięcia
podlega dyrektywie o niskim napięciu (LVD) 2006/95/WE1, która zapewnia stosowanie 
urządzeń o wysokim poziomie ochrony dla obywateli UE i funkcjonowanie tych urządzeń 
w Unii Europejskiej na zasadach jednolitego rynku. Mówiąc dokładniej, dyrektywa zajmuje 
się wszystkimi zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego działającego
na prąd zmienny o napięciu między 50 V a 1000 V oraz prąd stały o napięciu między 75 V 
a 1500 V (z określonymi wyjątkami), tak więc prowadzi do tego, że urządzenia elektryczne są 
bezpieczne, jeśli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku wielu urządzeń 
elektrycznych aspekt zdrowotny związany z emisją fal elektromagnetycznych również 
wchodzi w zakres tej dyrektywy.

Chociaż aspekt interoperacyjności sprzętu elektrycznego nie jest zagadnieniem związanym
z bezpieczeństwem i wobec tego nie wchodzi w zakres dokumentu wspólnotowego, Komisja, 
jeśli jest to właściwe, podejmuje działania w tej kwestii. Jednym z przykładów są działania 
podjęte przez Komisję w celu zharmonizowania opłat za korzystanie z telefonów 
komórkowych. Komisja zaprosiła głównych producentów telefonów komórkowych, którzy 
zgodzili się podpisać protokół porozumienia w tej sprawie, i równolegle nadała uprawnienia 
organom normalizacyjnym, aby przygotowały ujednolicone normy ułatwiające 
kompatybilność elektryczną ładowarek do telefonów komórkowych. Komisja
w nadchodzących latach będzie monitorować rozwój rynku w innych dziedzinach i będzie 
podejmować podobne inicjatywy.

Wnioski

Komisja zajęła się negatywnym wpływem opisanym przez składającego petycję, podejmując 
bardziej proporcjonalne działania. Na przykład wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie praw 
konsumenta pokazuje jasno, że Komisja przedkłada naprawę wadliwych towarów nad 
zamianę na nowy produkt. We wniosku ogranicza się okoliczności, w jakich sprzedawca 
może odmówić naprawy produktu, powołując się na brak części zamiennych. Dodatkowo 
Komisja, o ile to właściwe, będzie wychodziła z kolejnymi inicjatywami, jak na przykład
z inicjatywą dotycząca ładowarek do telefonów komórkowych mającą na celu zajęcie się 
aspektem interoperacyjności.

Zgodnie z zasadami zrównoważonej konsumpcji i produkcji podjęto dodatkowe inicjatywy, 
aby uniknąć zbędnego marnotrawienia zasobów i ograniczyć negatywny wpływ urządzeń 
elektrotechnicznych i elektrycznych po zakończeniu ich eksploatacji. 

                                               
1 Dz.U. L 374 z 27.12.2006, s. 10.


