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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o delší životnosti výrobků: přínosy pro spotřebitele a společnosti 

(2016/2272(INI)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, zejména na článek 114 této 

smlouvy, 

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, zejména na články 191, 192 a 193, a 

na odkaz na cíl zajistit uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. června 2008 nazvané „Akční plán pro 

udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku“ (KOM(2008)0397), 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 

2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se 

spotřebou energie, 

– s ohledem na pracovní plán pro ekodesign na období 2016–2019 (COM(2016)0773), 

zejména na cíl stanovit konkrétnější a horizontálnější požadavky na výrobky v 

oblastech, jako je trvanlivost, opravitelnost, možnost vývoje, koncepce demontáže a 

jednoduché opětovné použití a snadná recyklace, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 

2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků 

spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku, 

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. 

listopadu 2013 o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do 

roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“ (7. akční program Unie pro životní 

prostředí), 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 

17. října 2013 k tématu „Na cestě k udržitelnější spotřebě: životnost průmyslových 

výrobků a informace pro spotřebitele k obnovení důvěry“1,  

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. ledna 2011 nazvané „Evropa účinněji 

využívající zdroje – stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020“ (COM(2011)0021), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. září 2011 nazvané „Plán pro Evropu účinněji 

využívající zdroje“ (COM(2011)0571), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 9. dubna 2013 nazvané „Budování jednotného trhu 

s ekologickými produkty –Usnadnění lepší informovanosti o environmentálním profilu 

produktů a organizací“ (COM(2013)0196), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. července 2014 s názvem „Směrem k oběhovému 

                                                 
1 Úř. věst. C 67, 6.3.2014, s. 23. 
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hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu“ (COM(2014)0398), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. prosince 2015 s názvem „Uzavření cyklu – 

akční plán EU pro oběhové hospodářství“ (COM(2015)0614) a na balíček oběhového 

hospodářství, který stanoví především revize směrnic o odpadech (směrnice 

2008/98/ES), o obalech a obalových odpadech (směrnice 94/62/ES), o skládkách 

odpadů s (směrnice 1999/31/ES), o vozidlech s ukončenou životností (směrnice 

2000/53/ES), o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech 

(směrnice 2006/66/ES) a o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 

(směrnice 2012/19/EU), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 22. listopadu 2016 s názvem „Další kroky k 

udržitelné evropské budoucnosti – evropské úsilí v oblasti udržitelnosti“ 

(COM(2016)0739), 

– s ohledem na návrh směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního 

obsahu, který předložila Komise (COM(2015)0634), 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/86/EU ze dne 25. října 

2011 o právech spotřebitelů, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 

2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu, 

– s ohledem na zprávu Evropské organizace spotřebitelů ze dne 18. srpna 2015 s názvem 

„Durable goods: More sustainable products, better consumer rights - Consumer 

expectations from the EU’s ressource efficiency and circular economy agenda“ 

(Trvanlivé zboží: Udržitelnější výrobky, lepší práva spotřebitelů – Očekávání 

spotřebitelů od agendy EU pro účinné využívání zdrojů a oběhové hospodářství), 

– s ohledem na studii Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 29. března 

2016 s názvem „Účinky označení doby použitelnosti výrobku na spotřebitele“, 

– s ohledem na studii z července 2016, kterou zadal Výbor Evropského parlamentu pro 

vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a jež nese název „A longer life time for products: 

benefits for consumers and companies“ (Delší životnost výrobků: přínosy pro 

spotřebitele a společnosti), 

– s ohledem na syntézu Evropského střediska pro spotřebu ze dne 18. dubna 2016 s 

názvem „Plánované zastarávání aneb přebytky konzumní společnosti“, 

– s ohledem na rakouskou normu ONR 192102 s názvem „Značka excelence pro 

udržitelně a opravitelně navržená elektrická a elektronická zařízení“, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanovisko Výboru 

pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0000/2017), 

A. vzhledem k pracovnímu plánu Komise pro ekodesign na období 2016–2019, jehož 

součástí je odkaz na oběhové hospodářství a na nutnost řešit otázky udržitelnosti a 
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recyklovatelnosti; 

B. vzhledem k tomu, že přijetí stanoviska k životnosti výrobků Evropským hospodářským 

a sociálním výborem (EHSV) dokládá zájem hospodářských subjektů a občanské 

společnosti o toto téma; 

C. vzhledem k tomu, že studie zadaná Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 

poukazuje na nutnost posílit oběhové hospodářství, především prostřednictvím 

veřejných politik; 

D. vzhledem k tomu, že vznikl hospodářský model založený na využití, které umožňuje 

snížit negativní environmentální a sociální externality modelu založeného především na 

vlastnictví majetku; 

E. vzhledem ke ztrátě pracovních míst v mnoha průmyslových odvětvích v Evropě a k 

tomu, že je nutné jednak přemístit část výroby a jednak podpořit odvětví oprav, aby 

vznikla nepřemístitelná pracovní místa; 

F.  vzhledem k tomu, jakou roli má trh s použitým zbožím pro sociální a místní 

hospodářství a pro začlenění osob v nesnázích do trhu práce; 

G. vzhledem k tomu, že je z ekonomického i ekologického hlediska nutné zachovávat 

suroviny a omezit produkci odpadu, což se snažila zohlednit koncepce rozšířené 

odpovědnosti výrobce; 

H. vzhledem k tomu, že 77 % spotřebitelů v Evropské unii žádá, aby si mohli svůj majetek 

opravit sami, a nikoli kupovat nový, jak zdůraznil průzkum Eurobarometru v červnu 

2014; 

I. vzhledem k tomu, že pokles důvěry spotřebitelů v kvalitu výrobků má negativní dopad 

na evropské společnosti a že návrh Komise rozšířit předpoklad shody zboží na 24 

měsíců se ubírá správným směrem, 

J. vzhledem k tomu, že informace pro spotřebitele o životnosti a opravitelnosti výrobků 

jsou nedostatečné a nejednotné, přestože studie EHSV z března 2016 pozitivně 

propojila označování životnosti výrobku a chování spotřebitelů; 

K. vzhledem k tomu, že se množí vnitrostátní iniciativy zaměřené na řešení problému 

předčasného zastarávání zboží a že je třeba vyvinout společnou strategii pro jednotný 

trh; 

L. vzhledem k tomu, že životnost digitálních nosičů má pro elektronická zařízení 

rozhodující význam a že s ohledem na stále rychlejší zastarávání softwarů je nutné, aby 

bylo možné je přizpůsobit tak, aby se udržela na trhu; 

Navrhovat odolné, trvanlivé a kvalitní výrobky  

1. žádá Komisi, aby pro jednotlivé kategorie výrobků stanovila minimální kritéria 

trvanlivosti od počátku jejich výroby, využila k tomu normativní práci v rámci 

Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) a začlenila do nich 

odolnost výrobku, opravitelnost, schopnost dalšího vývoje atd.; 
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2. vyzývá k upravení ekologického příspěvku tak, aby se odvíjel od kritérií prodloužení 

životnosti výrobků, a tím odměnil úsilí nejpečlivějších výrobců; 

3. žádá o vytvoření evropského programu na podporu přístupů společností, které vyvíjí 

modulární, snadno odstranitelné a zaměnitelné koncepce; 

Systematizovat možnost oprav 

4. žádá Komisi, aby zavedla právo na opravitelnost zboží: 

– především podporou opravy zboží v rámci záruky, vyjma případů, kdy oprava není 

vhodná nebo s ní jsou prokazatelně spojeny další náklady, 

– zajištěním práva na přenositelnost záruční doby, která bude odpovídat době opravy, 

– zákazem instalace neodstranitelných součástek, které jsou nezbytné pro fungování 

výrobku, a uvedením možnosti oprav výrobku v jeho „základních rysech“, 

– stanovením všeobecné povinnosti při nákupu přiložit návod na údržbu a opravu, 

– zavedením normalizačního postupu pro náhradní díly a pro nářadí nezbytné k opravě, 

což zlepší poskytování opravárenských služeb, 

– vzájemným sdílením informací o dostupnosti náhradních dílů, o návodech na opravu 

atd., případně vytvořením digitální platformy; 

5. domnívá se, že je zásadní zaručit dostupnost náhradních dílů, které jsou nezbytné pro 

fungování zboží, a to následujícími způsoby: 

– zaručením přístupu k jednotlivým dílům, spíše než k celým sestavám, 

– stanovením požadavku, aby dodavatelé na trh poskytovali základní díly po stanovenou 

minimální dobu, za přiměřenou cenu a v přiměřené lhůtě, 

– zavedením jednoznačného a sladěného označování toho, zda jsou ke zboží dostupné 

náhradní díly či nikoli, a po jak dlouho dobu; 

6. vybízí členské státy, aby přijaly daňová opatření ve prospěch oprav a prodeje použitého 

zboží a zavedly vzdělávání v oboru oprav; 

7.  připomíná, že by vždy mělo být možné využít služeb nezávislého opravce, což by s 

sebou mělo nést především zákaz technických či softwarových triků, které znemožňují 

opravy mimo rámec povolených kanálů; 

8. povzbuzuje k opětovnému využívání dílů na trhu s použitým zbožím a zdůrazňuje, že je 

důležité investovat do 3D tisku, aby bylo možné vyrábět díly na žádost odborníků a 

spotřebitelů, kteří si zboží opravují sami, a podporovat volné šíření nákresů těchto dílů; 

Podporovat hospodářský model zaměřený na využívání 

9. naléhavě žádá Komisi, aby kladla důraz na rozvoj funkčního hospodářství a aby 
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provedla studii dopadů, pák a brzd, s nimiž se setkají skupiny výrobků při rozvoji 

tohoto hospodářského modelu; 

10. vyzývá členské státy, aby: 

– organizovaly konzultace zúčastněných stran s cílem přehodnotit prodejní model 

využívání, který by byl přínosem pro každého, 

– zintenzivnily své úsilí o zjednodušení regulace a aby jejich daňové politiky měly 

příznivý dopad na rozvoj funkčního hospodářství skrze snížené sazby DPH, daňové 

dobropisy nebo dotační fondy, jimiž docílí atraktivity pronájmu, výměny a půjčování 

věcí; 

– podporovaly místní orgány, které investují do funkčního hospodářství a do ekonomiky 

sdílení; 

11. vyzývá členské státy, aby ve svých veřejných politikách posílily funkční hospodářství, 

prosazovaly zohlednění udržitelnosti výrobků na veřejných trzích a zvýšily míru 

opětovného využívání zařízení používaného ve správě; 

12. žádá Komisi, aby potvrdila důležitost udržitelnosti výrobků v rámci propagace 

oběhového hospodářství a aby zavedla finanční pobídky na sociální a hospodářské 

inovace ve prospěch opětovného využívání, hospodářství zaměřeného na využívání a na 

opravy;  

13. důrazně vybízí Komisi, aby na elektrická a elektronická zařízení, která lze znovu použít 

a opravit, pohlížela jako na zdroje, nikoli na odpad, a usnadnila tak jejich předávání 

sociálním sdružením a podnikům, které tyto výrobky a jejich komponenty zhodnotí; 

Zajistit lepší informovanost spotřebitelů 

14. žádá Komisi, aby zlepšila informace o udržitelnosti výrobků, a to následujícími 

způsoby: 

– prosazováním evropské značky, jejíž součástí bude zejména udržitelnost, ekodesign a 

modulační schopnosti komponentů, které zajistí další vývoj zboží a opravitelnost, 

– zavedením povinnosti označovat očekávanou dobu použití, která bude vycházet ze 

standardizovaných kritérií stanovených panelem zúčastněných stran, 

– vytvořením počítadla opotřebení u nejvýznamnějších spotřebních výrobků, zejména u 

velkých elektrospotřebičů, 

– studií dopadu, jejž bude mít sladění označování životnosti na právní záruční lhůtu; 

15. vybízí k tomu, aby byla místním orgánům, společnostem a sdružením poskytnuta 

pomoc při provádění informačních kampaní pro spotřebitele na téma prodloužení 

životnosti výrobků, zejména pomocí tipů na údržbu, opravy, opětovné použití atd.; 

Zavrhnout plánované zastarávání 
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16. žádá o zavedení definice plánovaného technického nebo softwarového zastarávání, která 

umožní zakázat produkty, jejichž životnost byla uměle zkrácena; v souvislosti s tím 

žádá o právní ochranu „oznamovatelů“; 

Posílit právo na právní záruku shody 

17. vyzývá Komisi, aby posílila zapojení spotřebitelů: 

– zachováním právní záruky 24 měsíců jako minimální hranice s tím, že členské státy 

mohou stanovit vnitrostátní právní předpisy zaručující větší ochranu, 

– rozšířením právní záruky shody nad rámec současného dvouletého minima na skupiny 

výrobků, které spotřebovávají energii s tím, že základem bude studie životního cyklu 

výrobků vypracovaná v rámci ekodesignu a že bude postupně zaváděna minimální lhůta 

5 let na velké elektrospotřebiče a dlouhodobý movitý majetek, aby se na ni společnosti 

mohly připravit, 

– zaručením důkladného informování spotřebitele o nákupní smlouvě a o jeho nároku na 

zákonné záruky a podporou informačních programů o tomto právu, 

– zjednodušením prokazování koupě pro spotřebitele tím, že se záruka bude vztahovat na 

předmět, nikoli na kupujícího, k čemuž bude všeobecně využíván digitální důkaz o 

záruce; 

18. žádá o zavedení mechanismu pro podávání stížností na evropské úrovni v případech, 

kdy není uplatněno právo na záruku, s cílem usnadnit sledování používání evropských 

norem ze strany správy; 

Chránit spotřebitele před zastaráváním softwarů 

19. očekává zavedení definice standardizovaných norem pro minimální životnosti softwarů 

a žádá o větší transparentnost, co se týče dalšího vývoje spotřebičů;   

20. navrhuje, aby byla stanovena přiměřená doba využití, před jejímž ukončením je 

zakázáno ukončit poskytování bezpečnostních aktualizací operačních systémů; 

21.  vyzývá k zavedení přirážky k ekologickému příspěvku od doby, kdy nejsou k dispozici 

aktualizace softwaru nezbytné pro provoz zařízení, a žádá, aby byly vratné a aby byly k 

dispozici informace o důsledcích pro fungování zařízení; 

22. povzbuzuje k tomu, aby díly, včetně procesoru, byly modulární, čehož bude docíleno 

normalizací, která zajistí dobrou údržbu; 

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. 



 

PR\1112215CS.docx 9/12 PE595.614v01-00 

 CS 

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Udržitelnost zboží, výzva pro spotřebitele 

Otázka udržitelnosti zboží má různé úrovně: 

– nedostatečná odolnost a opravitelnost výrobků, 

– životnost softwarů v informatických produktech, 

– informace dostupné kupujícímu. 

Důvěra spotřebitelů v odolnost výrobků klesá. K tomuto poklesu přispěla nízká kvalita 

nízkonákladových výrobků a medializace případů, které jsou sice skandální, nicméně samy o 

sobě okrajové. Sdružení francouzských spotřebitelů nedávno provedlo průzkum, z něhož 

vyplynulo, že 92 % respondentů je přesvědčeno o tom, že domácí elektrospotřebiče a výrobky 

vyspělých technologií jsou záměrně navrženy tak, aby neměly dlouhou životnost. 

Evropští spotřebitelé nemají téměř žádné informace o spolehlivosti výrobků. Jelikož cena 

ztratila svůj význam v tom, že by byla spojena s náklady na dosažení kvality, spotřebitelé se 

stále častěji obracejí k výrobkům nižší kategorie z rozvíjejících se zemí, čímž urychlují soutěž 

o nejnižší nabídku. Tato situace tedy znevýhodňuje evropské společnosti, které často nabízejí 

kvalitnější a udržitelnější zboží. 

Mimo to zobecnění připojených předmětů a závislost uživatelů na nových technologiích 

poukazuje na ožehavou sociální otázku zrychleného zastarávání softwarů a nosičů. Prvními 

oběťmi zrychleného zastarávání výrobků jsou nejchudší občané: kvůli nedostatku hotovosti 

volí především nízkonákladové výrobky, které se rychleji porouchají, a tudíž jsou ohroženi 

dvakrát. 

Opravitelnost zboží, hospodářská výzva  

Spotřebitele jsou nespokojeni nejen s mírou odolnosti zboží, ale také s tím, že není možné 

zboží opravit, což mimo jiné oslabuje odvětví oprav, které v Evropě každoročně ztrácí stále 

více pracovních míst. 

Opravitelnost výrobků je podrývána řadou problematických faktorů: 

– nedostatečný přístup k náhradním dílům a příliš vysoké ceny, 

– náklady na pracovní síly ve vztahu k dováženým výrobkům a k nízce ceně, 

– nedostatek vhodných informací pro opravu a údržbu, 

– rostoucí složitost, především co se týče softwaru a elektroniky, 

– překážky vstupu pro nezávislé opravny a osoby, které si zboží opravují samy, 

– nízká míra opravitelnosti výrobků a jejich komponentů, 

– nedostatečné služby náhrady zboží v průběhu opravy. 
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Podle průzkumu Eurobarometru z roku 2014 by 77 % evropských občanů dalo přednost 

opravě svého zboží před nákupem nového, ale nakonec jsou nuceni zboží nahradit nebo 

vyhodit kvůli odrazujícím nákladům na opravu. 

Co se týče zaměstnanosti, překážky opravám způsobují snížení počtu aktivních opraven:  

– V Nizozemsku v tomto odvětví zaniklo 2000 pracovních míst za sedm let; 

– v Německu zavřelo 13 % rozhlasových a televizních opraven za jeden rok;  

– v Polsku klesl počet opraven o 16 % za dva roky 

Souběžně s tímto poklesem narůstá obliba opraven fungujících zdarma nebo internetových 

stránek pro osoby, které si zboží opravují samy. Po opravách tedy skutečně je poptávka. 

Odvětví oprav je velkým zdrojem nepřemístitelných pracovních míst, které by mohly být 

zhodnoceny, pokud by výrobky byly navrženy tak, aby měly dlouhou životnost a aby bylo 

možné je opravit a přepracovat tak, aby lépe odpovídaly potřebám spotřebitelů. 

Upřednostňování oprav před výměnou, zejména v rámci právní záruky, je otázkou ekologie, 

jelikož systematická výměna zahrnuje vyřazení ještě nových zařízení a nepodněcuje výrobce 

k tomu, aby navrhovali odolnější výrobky. 

V konečném důsledku mnoho porouchaných zařízení není opraveno (až do 44 % elektrických 

a elektronických zařízení). Podpora odvětví oprav je proto potenciálem pro zaměstnanost a 

pro značné snížení množství odpadů a znečištění, k čemuž lze přičíst významné zlepšení 

kupní síly spotřebitelů a obchodní přínos pro evropské společnosti. 

Komplexní přístup: směrem k hospodářství zaměřenému na využívání 

Životnost výrobků se odvíjí od působení vzájemné provázaných činitelů: výrobci, dodavatelé, 

distributoři, spotřebitelé a dokonce i státy. Řešení spočívající v prodloužení životnosti 

výrobků musí přispět k rozvoji hospodářského modelu založeného na rovnováze potřeb 

spotřebitelů, průmyslových potřeb a ekologických požadavků. 

Produktový design je sice neodmyslitelnou součástí životnosti výrobků, avšak prodejní model 

není o nic méně důležitý. Rychle se rozvíjející funkční hospodářství a ekonomika sdílení 

nabízí nové možnosti zlepšení kvality a udržitelnosti výrobků, které jsou uváděny na trh. Je-li 

upřednostňováno využívání před vlastnictvím, je pozornost soustředěna na zkušenost se 

službami, nikoli na obnovu zboží. Toto hospodářství zaměřené na využití je podporováno 

digitálními nástroji, které usnadňují výměnu v rámci komunit založených na důvěře, a může 

přinést značný hospodářský a environmentální užitek. 

Tento model zapadá do celkového rámce oběhového hospodářství. Komise k tomuto tématu 

vydala v roce 2015 legislativní balíček, jímž usilovala o podporu rozvoje tohoto 

chvályhodného modelu, který zachovává přírodní zdroje, snižuje množství odpadu a vytváří 

pracovní místa v konkurenceschopnějším hospodářství. 

Tento model, půjde-li ruku v ruce s přizpůsobenou politikou vzdělávání, by vytvořil nová 

pracovní místa na všech úrovních kvalifikací. 

V odvětví opětovného použití a oprav je potenciál tvorby pracovních míst odhadován na 296 
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pracovních míst jako ekvivalent k 10 000 tun použitého zboží. Třetinu výrobků 

shromážděných v odpadních recyklačních střediscích by bylo možné znovu použít, což 

znamená, že by mohlo vzniknout více než 200 000 místních pracovních míst, pokud by pouhé 

1 % komunálního odpadu v Evropě bylo připraveno na opětovné použití.  

Jinak řečeno, opětovné použití, které je příliš často upozaděno ve prospěch recyklace, je 

způsob, jak prodloužit životnost výrobků jejich navrácením do oběhového hospodářství, aniž 

by bylo nutné je zásadně zpracovávat. Z nedávných studií vyplývá, že kdyby evropské 

společnosti daly přednost opětovnému využití svých počítačů před jejich recyklací, v Evropě 

by mohlo vzniknout 10 500 nepřemístitelných pracovních míst a každý rok by se ušetřily 

emise téměř 6 milionů tun skleníkových plynů a 44 milionů m3 vody, suroviny nepočítaje. 

Přehodnocením způsobů výroby, prodeje a spotřeby z pohledu prodloužení životnosti 

výrobků je možné vytvořit příznivé podmínky pro oživení aktivity na evropském trhu. S 

ohledem na očekávaný nárůst nákladů na zdroje je nevyhnutelné s nimi zacházet šetrně, což 

platí zejména pro výrobky na konci své životnosti. Průmyslová strategie zaměřená na 

udržitelnost výrobků by umořila náklady na suroviny, což by jí umožnilo předvídat výnosy z 

investic a kladné přínosy, zejména co se týče zvýšené věrnosti zákazníků.  

Svou roli má také veřejná moc, která povzbuzuje k osvědčeným průmyslovým postupům, ale 

také jde sama příkladem ve své nákupní politice a například skrze různá sdružení podporuje 

zvyšování povědomí občanů o zodpovědné spotřebě a o lepší údržbě výrobků. 

Udržitelnost výrobků jako veřejná a politická výzva 

Řada evropských zpráv a legislativní práce v členských státech prokázaly, jak je důležité se 

zajímat o problematické zrychlování obnovy zboží.  

Stanovisko Poradní komise pro průmyslové změny Hospodářského a sociálního výboru ze 

dne 17. října 2013 položilo základy společným zjištěním a navrhlo řadu doporučení, u nichž 

bylo dosaženo shody. Stanovisko definuje rozdíly mezi „technickým“ plánovaným 

zastaráváním v úzkém slova smyslu, nepřímým zastaráváním, zastaráváním v důsledku 

neslučitelnosti a konečně psychologickým zastaráváním, k němuž dochází působením 

marketingových kampaní. 

 

To inspirovalo EHSV k vypracování studie o účincích označení doby použitelnosti výrobku 

na spotřebitele. Tím je potvrzena skutečnost, že 92 % Evropanů si přeje, aby byla na 

výrobcích označena životnost (nebo doba použitelnosti) výrobků. Mimo to poukazuje na to, 

do jaké míry se konkurenceschopnost evropských společností částečně odvíjí od obnovení 

spotřebitelské důvěry ve vztahu ke společnostem. 

Tato práce na evropské úrovni odráží veřejné politiky vypracované v členských státech. 

– Belgie jako první přijala v únoru 2012 usnesení Senátu, jehož cílem bylo bojovat proti 

plánovanému zastarávání výrobků spojených se spotřebou energie. Toto usnesení mimo 

jiné doporučuje, aby bylo na evropské úrovni zavedeno označení životnosti výrobků 

spojených se spotřebou energie (žárovky, počítače, mobilní telefony, ...) a jejich 

opravitelnost. 
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– Souběžně s iniciativami vnitrostátních společností vypracovala Francie své právní 

předpisy, počínaje v srpnu 2015 zákonem o transformaci energetiky, který označil 

plánované zastarávání za trestný čin, a dále změnou zákona o spotřebě z března 2014, v 

němž vyjasnila práva spotřebitelů v souvislosti s právní zárukou shody a dostupností 

náhradních dílů. 

– Právní předpisy v Nizozemsku stanoví, že dvouletá lhůta pro právní záruku shody jsou 

pouze minimální hranice. U některých druhů zboží, jako jsou automobily, pračky nebo 

dalších výrobky považované za trvanlivé, může vzniknout nárok na delší záruku shody, 

a to na základě toho, jakou průměrnou životnost může spotřebitel od výrobku oprávněně 

očekávat. 

– Také Finsko umožňuje prodloužení trvání záruky v souladu se „zákonem o ochraně 

spotřebitele“. Podle jeho preambule je absence shody, která pochází z výroby produktu, 

například u vozidel, stavebních materiálů nebo elektrospotřebičů, a to i v případě, že se 

absence shody objeví více než dva roky po dodání zboží, zodpovědností prodávajícího. 

Tento model je podobný nizozemského systému. Je stanoven mediátor, jehož úkolem je 

určit životnost zboží na základě kritérií, jako jsou cena zboží, cena jeho komponentů 

nebo jeho využití a frekvence užívání. Zákonodárci nevytvořili žádný seznam týkající 

se „očekávané životnosti“ konkrétních výrobků. Nicméně jednotlivé případy lze 

přezkoumat pomocí doporučení „Rady pro spotřebitelské spory“. 

– Ve Španělsku bylo dne 24. června 2014 v průběhu konference o nových modelech 

spotřeby pořádané EHSV přijato „Madridské usnesení“ o osvědčených postupech v 

oblasti sdílené spotřeby a plánovaného zastarávání. 

– V Rakousku byla zavedena značka excelence pro elektrické a elektronické výrobky 

navržené opravitelným a udržitelným způsobem. 

– Také Švédsko přijalo sérii daňových opatření, která vstoupí v platnost v lednu 2017 a 

jejichž cílem je posílit odvětví oprav, recyklace a oběhového hospodářství. Stanoví: 

pokles nákladů na opravy snížením sazby DPH o 25–12 % u některých druhů zboží 

(jízdní kola, obuv nebo oděvy), 

možnost, aby si spotřebitelé, kteří se rozhodli opravit si elektrospotřebič, odečetli 

50 % nákladů na pracovní síly ze svých daní, 

zdanění zboží s obsahem materiálů, které nelze nebo lze jen obtížné recyklovat a 

opravit. 

Tento mechanismus je navržen jako investice, která přinese snížení nákladů spojených 

se znečištěním, plýtváním, nakládáním s odpady a nezaměstnaností. 

 


