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NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro vnitřní 

trh a ochranu spotřebitelů jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil 

tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že z důvodu závislosti Unie na dovozu surovin a toho, že v dohledné 

době dojde k rychlému vyčerpání značného množství přírodních zdrojů, je opětovné 

získání co největšího množství těchto zdrojů v rámci Unie a urychlení přechodu 

k oběhovému hospodářství velmi důležitým úkolem; 

B. vzhledem k tomu, že na prodloužení životnosti výrobků by mělo být nahlíženo 

v souvislosti s potřebou komplexně změnit způsob naší produkce a konzumace a jako na 

součást přechodu k oběhovému hospodářství; vzhledem k tomu, že účinnější využívání 

zdrojů by také přineslo podstatné čisté úspory podnikům, veřejným orgánům a 

spotřebitelům v Unii a současně by snížilo celkové roční emise skleníkových plynů a 

dopady výrobků na životní prostředí; 

C. vzhledem k tomu, že je třeba zohlednit nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu 

k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech 

uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) 

č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii a příslušné 

prováděcí pokyny Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických 

komunikací (BEREC); 

D. vzhledem k tomu, že podle sedmého akčního programu EU pro životní prostředí je nutné 

přijmout konkrétní opatření zaměřená na zvýšení trvanlivosti, možnosti oprav a 

opětovného používání výrobků a také na prodloužení jejich životnosti; 

E. vzhledem k tomu, že v tomto ohledu má významnou úlohu rozšířená odpovědnost 

výrobce; 

F. vzhledem k tomu, že zpráva „Růst zevnitř: vize oběhového hospodářství pro 

konkurenceschopnou Evropu“ nadace Ellen MacArthurové jasně ukazuje příležitosti, jež 

skýtá přechod na nové obchodní modely, jako je prodej služeb místo výrobků; 

G. vzhledem k tomu, že dosažení modelu oběhového hospodářství vyžaduje zapojení 

politických tvůrců rozhodnutí, občanů a podniků a znamená nejen změny v oblasti návrhu 

a prodeje výrobků a služeb, nýbrž i ve způsobu uvažování a v očekávání spotřebitelů a 

v podnikatelské činnosti, a to prostřednictvím vytváření nových trhů, které budou reagovat 

na změny v chování spotřebitelů a budou se vyvíjet směrem k používání, opakovanému 

používání a sdílení výrobků, což přispěje k prodloužení jejich životnosti a pomůže 

k výrobě konkurenceschopných, trvalých a udržitelných výrobků; 

H. vzhledem k tomu, že u řady svítidel není možné vyměnit žárovku, což může v případě 

nefunkčního svítidla vést za určitých okolností k problémům ve chvíli, kdy se na trh 

dostanou nová účinnější svítidla nebo pokud se změní zákaznická přání např. ohledně 

barvy světla, protože v tomto případě je pak nutné vyměnit celé svítidlo; 
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I. vzhledem k tomu, že v rámci dalšího rozvoje oběhového hospodářství je nutné požadovat 

další možnost oprav, změny vybavení nebo dovybavení, dlouhou životnost a možnost 

recyklace výrobků, aby bylo možné prodloužit dobu používání výrobků, příp. jejich 

součástí; 

J. vzhledem k tomu, že k zahájení strategie nulového odpadu jsou nejdůležitějšími první 

články v hierarchii nakládání s odpady, tedy jeho snížení a příprava k opětovnému použití; 

K. vzhledem k tomu, že se evropská spotřeba přírodních zdrojů za posledních 30 let zvýšila 

o 50 % a spotřebováváme 43 kg zdrojů na osobu a den; 

L. vzhledem k tomu, že je z hospodářského i environmentálního hlediska nezbytné 

zachovávat suroviny a omezovat produkci odpadu; 

M. vzhledem k tomu, že stále větší různorodost výrobků, stále kratší inovační cykly a 

neustále se měnící módní trendy vedou k častějšímu nakupování nových výrobků, a tím ke 

zkrácení jejich doby použitelnosti; 

N. vzhledem k tomu, že velký potenciál skýtá odvětví oprav, obchodu s použitým zbožím a 

směny zboží, jež je odvětvím, které usiluje o prodloužení životnosti výrobků; 

O. vzhledem k tomu, že by bylo žádoucí, aby LED žárovky nebyly zpravidla pevně 

zabudovány, ale aby je bylo možné vyměňovat; 

P. vzhledem k tomu, že musí existovat vyvážený vztah mezi snahou o prodloužení doby 

životnosti výrobků a zachování takového prostředí, které by stále obsahovalo pobídky 

k inovacím a dalšímu vývoji; 

Q. vzhledem k tomu, že existují zprávy o tom, že chytré telefony jsou úmyslně konstruovány 

tak, aby nebyly plně funkční už po jednom roce nebo dvou letech; 

1. zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout rovnováhy mezi prodloužením životnosti výrobku, 

přeměnou odpadu na zdroje (druhotné suroviny), průmyslovou symbiózou, inovacemi, 

poptávkou spotřebitelů, ochranou životního prostředí a politikou růstu ve všech fázích 

životního cyklu výrobku, a je přesvědčen, že vývoj výrobků, které stále efektivněji 

využívají zdroje, nesmí vést ke krátké životnosti výrobků ani k jejich předčasné likvidaci; 

2. zdůrazňuje, že k zajištění delší životnosti výrobků je nutné přijmout opatření proti 

plánovanému zastarávání; vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly vhodná opatření pro 

boj proti plánovanému zastarávání a posílení práva spotřebitelů prostřednictvím lepších 

informací o výrobku; vyzývá dále Komisi, aby se zabývala zprávami o tom, že výrobky, 

jako jsou chytré telefony, jsou záměrně konstruovány tak, aby měly velmi omezenou 

životnost, a aby v tomto směru předložila případná opatření; vyzývá dále členské státy, 

aby odrazovaly od toho, aby na trh byly uváděny výrobky s plánovaným zastaráváním; 

3. zdůrazňuje, že zajištění delší životnosti výrobků vyžaduje dostupnost standardizovaných a 

modulových součástí, které se snadněji vyměňují, a funkční design, který by umožňoval 

mj. rozebrání; 

4. zdůrazňuje, že přechod k obchodním modelům jako „výrobky jako služby“ má potenciál 
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zlepšit udržitelnost výrobních a spotřebních vzorců za předpokladu, že systémy 

poskytování výrobků jako služeb nebudou mít za následek zkrácení životnosti výrobků, a 

upozorňuje na to, že tyto obchodní modely by neměly poskytovat příležitosti k vyhýbání 

se daňovým povinnostem; 

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly vývoj, výrobu a uvádění na trh takových 

výrobků, které jsou vhodné pro více použití, jsou trvanlivé po technické stránce a snadno 

opravitelné a poté, co se stanou odpadem a jsou připraveny k opětovnému použití nebo 

recyklovány, jsou vhodné ke zpřístupnění na trhu nebo k umístění na trh, aby se usnadnilo 

náležité uplatňování hierarchie nakládání s odpady; trvá na tom, že opatření musí brát 

v úvahu dopady výrobků během celého jejich životního cyklu a hierarchii způsobů 

nakládání s odpady; 

6. zdůrazňuje, že vývoj nových obchodních modelů, jako jsou internetové služby, různé 

druhy distribuce, obchody s použitým zbožím a institucionalizace oprav (kavárny 

nabízející opravy, svépomocné dílny), může vést k dlouhé životnosti výrobků a zároveň 

k tomu, že si budou spotřebitelé vědomi těchto možností a budou mít větší důvěru ve 

výrobky s dlouhou životností; 

7. zdůrazňuje, že klíčovými aspekty předcházení vzniku odpadů jsou podpora modelů 

udržitelné výroby a spotřeby, používání výrobků, jež jsou spojené s účinným využíváním 

zdrojů, trvanlivé, je jednoduché je sdílet, jsou opětovně použitelné, opravitelné a 

recyklovatelné, jakož i omezování uvádění na trh výrobků s plánovaným zastaráváním; 

8. bere na vědomí úlohu obchodních strategií, jako je pronájem výrobku, při navrhování 

trvanlivých výrobků, přičemž leasingové společnosti zůstávají vlastníky pronajatých 

jednotek a jsou motivovány k opětovnému uvedení těchto výrobků na trh a k investování 

do vývoje trvanlivějších výrobků, což může vést k nižšímu objemu výroby a likvidace 

výrobků; 

9. zdůrazňuje, že při navrhování výrobků by měly být zahrnuty vlastnosti, díky nimž jsou 

produkty opravitelné, opětovně použitelné a recyklovatelné, jelikož o množství zdrojů, 

které je na jejich výrobu použito, se z velké části rozhoduje již ve fázi návrhu; poukazuje 

na to, že design výrobků představuje pro přechod na oběhové hospodářství důležitý 

aspekt, protože má dopad na životní cyklus příslušného výrobku; 

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby v zájmu zajištění vývoje netoxických materiálových 

cyklů zintenzivnily své úsilí o nahrazení látek vzbuzujících mimořádné obavy a o omezení 

látek, které představují nepřijatelné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí; 

11. zdůrazňuje, že členské státy by měly podněcovat k prodlužování životnosti výrobků, 

pokud to má příznivý vliv na životní prostředí, a podporovat vytváření systémů 

prosazujících jejich opravu, opětovné používání, repasi a obnovu; 

12. konstatuje, že pro opravitelnost výrobků je zapotřebí lepší design, neboť je zásadně 

důležité, aby byly dostupné náhradní díly zejména pro ty výrobky, u nichž lze prodloužení 

životnosti dosáhnout cenově efektivním způsobem; 

13. vyslovuje se pro přijetí definice plánovaného zastarání na úrovni EU a pro to, aby byla 

zavedena opatření na penalizaci těchto praktik; 
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14. zdůrazňuje, že seznam nových výrobků založených na ekodesignu by měl být 

ambicióznější a zahrnovat více výrobků; 

15. poukazuje na průkopnickou úlohu některých členských států v tomto ohledu, například na 

iniciativu zemí Beneluxu pro boj proti plánovanému zastarání a na prodloužení životnosti 

domácích (elektrických) spotřebičů; zdůrazňuje, že je v tomto ohledu důležité sdílet 

osvědčené postupy; 

16. považuje za zásadně důležité, aby byli spotřebitelé lépe informováni o tom, jak funguje 

zákonná záruka shodnosti s předpisy; žádá, aby byl odkaz na danou záruku vypsán na 

faktuře k prodeji výrobku; 

17. připomíná, že v úspěšném provádění oběhového hospodářství hrají důležitou úlohu 

dostupnost normalizovaných a modulových součástí, plány na rozmontování, navrhování 

výrobků s dlouhou životností a účinné výrobní procesy; 

18. vyzývá členské státy, aby podpořily institucionální kampaně na šíření činností 

zahrnujících opravy, prodej a nákup použitého zboží, pronajímání a směnu, čímž se 

vyvarují nákupů nového zboží; 

19. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost zavést pravidla pro minimální obsah recyklovaných 

materiálů v nových výrobcích; 

20. bere na vědomí pracovní plán Komise pro ekodesign na období 2016–2019; vítá zejména 

zařazení trvanlivosti výrobku jako možné samostatné environmentální normy, která se má 

týkat hlediska materiálové účinnosti včetně prodloužení životnosti výrobků, možností 

opakovaného použití součástí nebo recyklace materiálů výrobků na konci jejich životnosti 

a využití opakovaně využívaných součástí nebo recyklovaných materiálů ve výrobcích; 

21. znovu opakuje svou výzvu Komisi, aby navrhla přehodnocení právních předpisů 

týkajících se ekodesignu, tak aby byla jejich působnost rozšířena na všechny hlavní 

skupiny výrobků, nejen na ty, které využívají energii, a aby mezi požadavky na design 

výrobků postupně zařadila všechny charakteristiky týkající se účinného využívání zdrojů; 

22. vyzývá Komisi, aby navrhla vhodná opatření, jež by ukládala výrobcům povinnost zajistit 

dostupnost náhradních dílů a poskytovat, pokud jde o práva spotřebitelů, informace 

o období, během kterého jsou náhradní díly dostupné, a aby zaručila, že se tato opatření 

budou vztahovat jak na prodej na internetu, tak i v kamenných obchodech; 

23. znovu opakuje svou výzvu, aby Komise na základě analýzy nákladů a přínosů posoudila 

možnost stanovit v rámci právních předpisů v oblasti ekodesignu výrobků minimální 

množství recyklovatelných materiálů v nových výrobcích; 

24. uznává význam platforem ekonomiky sdílení jako nových udržitelných obchodních 

modelů pro prosazování účinnějšího využívání výrobků a jejich delší životnosti; 

25. vyzývá Komisi, aby zajistila, že požadavky směrnice o bateriích (2006/66/ES)1 na 

odstranění baterií a akumulátorů budou členskými státy plně uplatňovány a vymáhány, a 

                                                 
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a 

odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS, Úř. věst. L 266, 29.9.2006, s. 1. 
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aby povzbuzovala obchodní modely, které rozvíjejí opakované použití baterií; 

26. se znepokojením konstatuje, že modemy, routery a set top boxy/televizní dekodéry 

generují značné množství elektronického odpadu, když spotřebitelé přejdou k novému 

poskytovateli telekomunikačních služeb; připomíná spotřebitelům a poskytovatelům 

telekomunikačních služeb, že podle nařízení EU/2015/2120 již spotřebitelé, kteří 

přecházejí k novému poskytovateli telekomunikačních služeb, mají právo používat 

koncová zařízení podle svého výběru; 

27. vyzývá Komisi, aby zjistila, jak by bylo možné podpořit a rozšířit možnost výměny 

světelných zdrojů LED, a přihlédla přitom k mírnějším opatřením, než jsou opatření 

v oblasti ekodesignu, jako např. k označování, systému pobídek, veřejným zakázkám nebo 

delší záruce v případě, že je světelný zdroj do výrobku pevně zabudován; 

28. poukazuje na to, že zodpovědného používání výrobků lze dosáhnout pouze tehdy, když 

mohou spotřebitelé správně odhadnout dopady výrobků na životní prostředí, pokud jde 

o jejich životní cyklus, ekologickou stopu a kvalitu; 

29. zdůrazňuje, že je obtížné zavést povinné označování, které bude podávat informace 

o očekávané životnosti výrobků; navrhuje, aby byl takovýto systém označování nejprve 

dobrovolně vyzkoušen na úrovni EU na základě společného formátu a metodiky; 

30. poukazuje na to, že značné množství elektronického odpadu je důsledkem skutečnosti, že 

výrobci již nejsou schopní poskytovat aktualizace softwaru slučitelné s hardwarem; je 

toho mínění, že by se od výrobců mělo vyžadovat, aby poskytovali slučitelné aktualizace 

softwaru; 

31. poukazuje na to, že na základě posílení zásady rozšířené odpovědnosti výrobců a 

stanovení minimálních požadavků budou vytvořeny pobídky k udržitelnějšímu designu 

výrobků; 

32. vyzývá Komisi, aby lépe využívala ekoznačku EU, aby se zlepšily informace o životnosti 

výrobků a aby uživatelé lépe chápali koncept trvanlivosti; upozorňuje na to, že vědomá 

volba spotřebitele při výběru výrobku/značky by mohla pro výrobce představovat 

nepřímou ekonomickou pobídku; zdůrazňuje, že v zájmu zvýšení povědomí spotřebitelů 

o předpokládané životnosti výrobku by se v rámci ekologického označování měly 

poskytovat informace o minimální životnosti či použitelnosti výrobků; 

33. vyzývá Komisi, aby vypracovala opatření, na jejichž základě by byly spotřebitelům 

poskytovány informace, případně i na dobrovolném základě, které by je informovaly 

o odhadované životnosti výrobku, počtu cyklů použití a možnosti oprav, tak aby se 

spotřebitelé mohli při koupi lépe rozhodovat; 

34. vyzývá Komisi, aby od výrobců vyžadovala, aby zveřejňovali diagnostické a služební 

manuály a ponechávali náhradní díly a příslušenství dostupné na trhu během minimálního 

počtu let v souladu s očekávanou dobou životnosti výrobku, která vy měla být vyznačena 

na ekoznačce EU; 

35. vyzývá Komisi a členské státy, aby vyčlenily prostředky na vzdělávání a informační 

kampaně a podporovaly udržitelné modely spotřeby a výroby, a zdůrazňuje přínosy 
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přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje; 

36. vyzývá Komisi, aby provedla posouzení hospodářských dopadů a dopadů na životní 

prostředí, aby určila potřebu jednotného prodloužení zákonné záruky shody výrobků; 

37. vyzývá členské státy, aby případně s místními a regionálními orgány, podniky a 

sdruženími koordinovaly provádění informačních kampaní pro spotřebitele na téma 

prodloužení životnosti výrobků; 

38. poukazuje na to, že by Komise neměla využít nadcházející rámci kontroly účelnosti 

právních předpisů ke stažení nebo omezení působnosti návrhu ekoznačky EU; 

39. je přesvědčen, že je nezbytné vytvořit pobídky pro výrobce, aby vyráběli výrobky s delší 

životností; vyzývá Komisi, aby navrhla, že výrobci měli hradit náklady na recyklaci 

v případě, že jejich výrobky mají očekávanou životnost kratší než pět let; 

40. naléhavě vyzývá Komisi, aby prosazovala uplatňování ukazatelů účinnosti využívání 

zdrojů v mezinárodních dohodách, aby bylo možné porovnávat jednotlivé ekonomiky a 

odvětví a zajistit rovné podmínky; 

41. naléhavě vyzývá členské státy, aby prováděly účinný dohled nad trhem, který zajistí, aby 

evropské i dovážené produkty vyhovovaly požadavkům týkajícím se politiky v oblasti 

výrobků a ekodesignu; 

42. vyzývá členské státy, aby přijaly hospodářské pobídky na služby týkající se opravy 

výrobků s cílem usnadnit prodloužení jejich životnosti, a poukazuje na to, že snížení daní 

na opravu výrobků by mohlo představovat pobídky k jejich opětovnému využívání a 

stimulovat rozvoj opravárenského odvětví, což by mohlo mít pozitivní vliv na životní 

prostředí a příznivý sociální dopad, včetně snížení DPH na činnosti týkající se oprav; 

43. vyzývá Komisi, aby přijala opatření k účinnějšímu a snadnějšímu zavádění ještě 

použitelných výrobků zpět do hospodářství; 

44. vybízí členské státy, aby prováděly ekologické zadávání zakázek jako nástroj politiky pro 

urychlení přechodu na oběhové hospodářství; 

45. vyzývá k úplnému zákazu výrobků se zabudovanými vadami, které jsou navrženy, aby 

ukončily životnost výrobku; 

46. konstatuje, že možnost upgrade výrobků může zpomalit jejich zastarání a snížit jejich 

dopad na životní prostředí a náklady pro uživatele; 

47. vyzývá Komisi a členské státy, aby zapojily místní a regionální orgány a respektovaly 

jejich pravomoci; 

48. vyzývá Komisi, aby vybízela k pravidelné a strukturované výměně informací a sdílení 

osvědčených postupů v celé Unii, mezi Komisí a členskými státy, včetně regionálních a 

místních orgánů; 

49. vyzývá Komisi, aby aktivně podporovala místní iniciativy na opravování výrobků, neboť 

mimo jiné vytvářejí místní zelená pracovní místa a poskytují zákazníkům užitečné služby. 
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