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Ref.: Petiția nr. 1008/2009, adresată de Bruno Teixeira de Sousa, de cetățenie 
portugheză, privind o propunere de introducere a unei garanții extinse 
pentru produsele electronice de consum și aparatele de uz casnic

1. Rezumatul petiției

Petiționarul deplânge durata scurtă de viață, calitatea uneori slabă și incompatibilitatea 
pieselor de schimb și a accesoriilor pentru diferitele modele de produse electronice de consum 
și aparate electronice de uz casnic. Petiționarul ar dori să se elaboreze o propunere prin care 
producătorii să fie obligați să ofere o garanție de 10 ani și să asigure disponibilitatea 
accesoriilor și a pieselor de schimb, în numele protecției consumatorilor și a mediului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Petiționarul solicită introducerea unei perioade de garanție de 10 ani pentru toate produsele 
electronice de consum și aparatele de uz casnic. Acesta prezintă o serie de argumente 
relevante în acest sens.

La nivel european, drepturile consumatorilor legate de produsele care prezintă defecte (și 
anume „garanția legală”) sunt protejate prin Directiva privind vânzarea de bunuri de consum 
(1999/44/CE). În temeiul directivei, consumatorii beneficiază de o serie de drepturi (și anume 
dreptul de a solicita repararea sau înlocuirea bunului, reducerea prețului sau chiar 
rambursarea) în cazul în care produsul prezintă defecte și nu corespunde contractului de 
vânzare. Perioada de garanție legală se limitează la doi ani de la data achiziționării produsului. 
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Pe lângă garanția legală, producătorul sau comerciantul poate oferi consumatorului o garanție 
comercială, fără ca aceasta să fie însă obligatorie (de ex., că bunurile vor fi în conformitate cu 
dispozițiile contractuale pentru o perioadă mai mare de doi ani). În special producătorii de 
produse electronice de consum concurează efectiv pe piață oferind astfel de garanții extinse. 

Comisia admite relevanța diverselor argumente prezentate de petiționar în favoarea unei 
perioade de garanție de 10 ani pentru anumite bunuri de consum. Această chestiune a fost 
avută în vedere în contextul negocierilor în derulare legate de propunerea Comisiei de o 
directivă privind drepturile consumatorilor. Totuși, Comisia consideră că o garanție de 10 ani, 
astfel cum sugerează petiționarul, ar putea fi disproporționată dacă s-ar aplica tuturor tipurilor 
de produse; aceasta ar reprezenta o povară excesivă pentru comercianți (producători și 
vânzători), ceea ce s-ar traduce în prețuri mai mari pentru produsele de consum în cauză. În 
actualul context de recesiune economică, o mare parte a consumatorilor europeni consideră 
prețul ca fiind un factor determinant în alegerea unui produs. De asemenea, în cazul anumitor 
tipuri de bunuri, consumatorii preferă să achiziționeze în mod frecvent produse noi pentru a 
beneficia de noile funcționalități oferite în contextul unei piețe cu o evoluție rapidă. În astfel 
de situații, o perioadă de garanție excesiv de lungă ar putea descuraja producătorii din UE să 
investească în cercetare și dezvoltarea de noi produse, ceea ce ar avea un impact negativ 
asupra competitivității produselor UE. 

Totuși, Comisia a luat măsuri suplimentare pentru a limita impactul asupra mediului al 
aparatelor electrice și electronice. 

Directiva privind proiectarea ecologică (2005/32/CE și 2009/125/CE) oferă posibilitatea de a 
limita eventualul impact asupra mediului al produselor printr-o serie de cerințe de proiectare 
ecologică. A fost adoptat recent un pachet de măsuri de punere în aplicare, în special pentru a 
crește eficiența energetică a echipamentelor electrice și electronice. Dacă va fi necesar, vor fi 
avute în vedere și alte cerințe de protecție a mediului pe termen mediu. 

Pentru a evita irosirea resurselor și eventualele consecințe ale tratării inadecvate a 
echipamentelor electrice și electronice la încheierea ciclului lor de viață, în februarie 2003 a 
intrat în vigoare o directivă care promovează colectarea, reutilizarea și reciclarea unor astfel 
de echipamente (Directiva 2002/96/CE). Legislația prevede elaborarea unor programe de 
colectare prin care consumatorii pot preda gratuit aparatele uzate. Obiectivul acestor 
programe este o mai mare reciclare și/sau reutilizare a unor astfel de produse. De asemenea, 
se prevede înlocuirea substanțelor potențial periculoase cu alternative mai sigure.

Comisia a propus recent revizuirea Directivei privind echipamentele electrice și electronice 
pentru a face față valului crescând de deșeuri ale unor astfel de produse. Scopul este de a spori 
cantitatea de deșeuri tratate în mod adecvat și de a reduce numărul de deșeuri destinate 
eliminării definitive. Comisia propune stabilirea unor ținte de colectare obligatorii de 65% din 
greutatea medie a echipamentelor electrice și electronice introduse pe piață pe parcursul celor 
doi ani anteriori în fiecare stat membru. Țintele de reciclare și recuperare a unor astfel de 
echipamente acoperă în prezent și reutilizarea aparatelor întregi, iar țintele de colectare ca 
procent din greutate vor crește cu 5%. 

De asemenea, echipamentele electrice cu anumite limite de tensiune fac obiectul Directivei 
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privind echipamentele destinate utilizării la tensiune joasă (LVD) 2006/95/CE1, prin care se 
asigură că aceste echipamente oferă un înalt nivel de protecție pentru cetățenii europeni pe o 
piață unică în Uniunea Europeană. Mai exact, directiva acoperă toate riscurile asupra sănătății 
și siguranței în ceea ce privește echipamentele destinate utilizării la o tensiune cuprinsă între 
50 și 1 000 V pentru curentul alternativ și între 75 și 1 500 V pentru curentul continuu (cu 
anumite excepții specifice), asigurând astfel o utilizare în siguranță a echipamentelor electrice. 
De asemenea, pentru majoritatea echipamentelor electrice, aspectele legate de protecția 
sănătății în ceea ce privește emisiile de câmpuri electromagnetice intră și ele sub incidența 
directivei respective.

Deși interoperabilitatea echipamentelor electrice nu este un aspect care ține de siguranța 
acestora, neintrând astfel sub incidența specifică a vreunei dispoziții comunitare, Comisia ia 
măsuri în acest sens atunci când consideră necesar. Un exemplu îl reprezintă acțiunile 
întreprinse de Comisie în vederea armonizării încărcătoarelor destinate telefoanelor mobile. 
Comisia a adresat o invitație marilor producători de telefoane mobile, care au convenit să 
semneze un memorandum de înțelegere pe această temă, mandatând în paralel organismele de 
standardizare să pregătească standarde armonizate care să faciliteze compatibilitatea electrică 
a încărcătoarelor de telefoane mobile. În următorii ani, Comisia va monitoriza evoluțiile pieței 
și în alte domenii și va lua măsuri similare.

Concluzii

Comisia a luat măsuri pentru a reduce efectele negative menționate de petiționar prin acțiuni 
proporționate. De exemplu, propunerea de Directivă privind drepturile consumatorilor 
privilegiază în mod clar repararea bunurilor care prezintă defecte în detrimentul înlocuirii 
acestora cu altele noi. În special, se limitează situațiile în care vânzătorul poate refuza să 
repare un produs pe motiv că nu ar exista piese de schimb. În plus, dacă va fi necesar, 
Comisia va lua măsuri similare celei privind încărcătoarele pentru telefoanele mobile, în 
scopul creșterii interoperabilității.

În conformitate cu principiile „consumului și producției durabile”, au fost luate măsuri 
suplimentare pentru a evita irosirea resurselor și pentru a limita impactul echipamentelor 
electrice și electronice ajunse la sfârșitul ciclului de viață. 

                                               
1 JO L 374, 27.12.2006, p. 10.


