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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

toodete eluea pikendamise ning sellega tarbijatele ja äriühingutele kaasnevate eeliste 

kohta 

(2016/2272(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 191, 192 ja 193, 

ning viidet eesmärgile kasutada loodusvarasid hoolikalt ja mõistlikult, 

– võttes arvesse komisjoni 25. juuni 2008. aasta teatist säästva tarbimise ja tootmise ning 

säästva tööstuspoliitika tegevuskava kohta (COM(2008)0397), 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 

2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini 

nõuete sätestamiseks, 

– võttes arvesse komisjoni ökodisaini tööplaani aastateks 2016–2019 (COM(2016)0773), 

eeskätt eesmärki sätestada tootepõhisemad ja horisontaalsemad nõuded valdkondades, 

nagu vastupidavus, parandatavus, ajakohastatavus, demonteerimisega arvestav disain 

ning korduskasutuse ja ringlussevõtu lihtsus, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiivi 

2010/30/EL energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise 

kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2013. aasta otsust nr 

1386/2013/EL, milles käsitletakse liidu üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 

2020 „Hea elu maakera võimaluste piires“ (seitsmes keskkonnaalane 

tegevusprogramm), 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. oktoobri 2013. aasta arvamust 

teemal „Säästvama tarbimise poole: tööstuskauba kasutusiga ja usalduse taastamine 

tarbijate teavitamise teel“1, 

– võttes arvesse komisjoni 26. jaanuari 2011. aasta teatist „Ressursitõhus Euroopa – 

Euroopa 2020. aasta strateegia kohane juhtalgatus“ (COM(2011)0021), 

– võttes arvesse komisjoni 20. septembri 2011. aasta teatist „Ressursitõhusa Euroopa 

tegevuskava“ (COM(2011)0571), 

– võttes arvesse komisjoni 9. aprilli 2013. aasta teatist „Keskkonnasäästlike toodete ühtse 

turu väljakujundamine. Parem teavitamine toodete ja organisatsioonide 

keskkonnatoimest“ (COM(2013)0196), 

– võttes arvesse komisjoni 2. juuli 2014. aasta teatist „Ringmajanduse suunas: jäätmevaba 

                                                 
1 ELT C 67, 6.3.2014, lk 23. 
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Euroopa kava“ (COM(2014)0398), 

– võttes arvesse komisjoni 2. detsembri 2015. aasta teatist „ELi ringmajanduse loomise 

tegevuskava“ (COM(2015)0614) ning ringmajanduse paketti, milles nähakse eeskätt 

ette jäätmete direktiivi (2008/98/EÜ), pakendite ja pakendijäätmete direktiivi 

(94/62/EÜ), prügilate direktiivi (1999/31/EÜ), kasutuselt kõrvaldatud sõidukite 

direktiivi (2000/53/EÜ), patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitleva 

direktiivi (direktiiv 2006/66/EÜ) ning elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud 

jäätmete direktiivi (2012/19/EL) läbivaatamine, 

– võttes arvesse komisjoni 22. novembri 2016. aasta teatist „Euroopa jätkusuutliku 

tuleviku järgmised sammud. Euroopa tegevus jätkusuutlikkuse tagamiseks“ 

(COM(2016)0739), 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu direktiiv materiaalsete kaupade 

interneti- ja muu kaugmüügi lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta 

(COM(2015)0634), 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta 

direktiivi 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 

2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid 

kaubandustavasid siseturul, 

– võttes arvesse Euroopa Tarbijaliitude Ameti 18. augusti 2015. aasta aruannet „Durable 

goods: More sustainable products, better consumer rights - Consumer expectations from 

the EU’s ressource efficiency and circular economy agenda“, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 29. märtsi 2016. aasta uuringut 

„Toodete eluea esitamise mõjud tarbijatele“, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tellimusel 2016. 

aasta juulis läbi viidud uuringut „A longer life time for products: benefits for consumers 

and companies“, 

– võttes arvesse Euroopa tarbijakeskuse 18. aprilli 2016. aasta kommenteeritud 

kokkuvõtet „Kavandatud aegumine ning tarbimisühiskonna suundumused“, 

– võttes arvesse Austria standardit ONR 192102 „Label of excellence for durable, repair-

friendly designed electrical and electronic appliances“, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise 

ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0000/2017), 

A. arvestades, et komisjoni ökodisaini tööplaan aastateks 2016–2019 sisaldab viidet 

ringmajandusele ning vajadusele lahendada vastupidavuse ja ringlussevõetavuse 

probleemid; 
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B. arvestades, et arvamus, mille Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis vastu toodete 

eluea kohta, osutab äriühingute ja kodanikuühiskonna huvile selle teema vastu; 

C. arvestades, et siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tellitud uurimus näitab, et 

ringmajandust on vaja elavdada, eeskätt avaliku poliitika kaudu; 

D. arvestades, et on tekkinud kasutamisel põhinev majandusmudel, mis võimaldab 

vähendada peamiselt kaupade omamisel põhineva mudeli negatiivseid välismõjusid 

keskkonnale ja ühiskonnale; 

E. arvestades töökohtade vähenemist mitmes Euroopa tööstussektoris ning vajadust 

paigutada ühelt poolt osa tootmisest ümber ning edendada teiselt poolt parandussektorit, 

et luua mitteümberpaigutatavaid töökohti; 

F. arvestades järelturu rolli sotsiaal- ja kohalikus majanduses ning raskustes inimeste 

tööturule integreerimiseks; 

G. arvestades, et nii majanduslikust kui ka keskkondlikust aspektist on vaja tooraineid 

kokku hoida ning piirata jäätmete tootmist – asjaolu, mida on püütud arvesse võtta 

laiendatud tootjavastutuse mõistega; 

H. arvestades, et nagu tõi välja Eurobaromeetri 2014. aasta juuni uuring, soovib 77 % 

tarbijatest Euroopa Liidus, et uute kaupade ostmise asemel oleks neil võimalik oma 

kaupu parandada; 

I. arvestades, et tarbijate usalduse langus toodete kvaliteedi vastu kahjustab Euroopa 

äriühinguid ning et komisjoni ettepanek pikendada kaupade nõuetele vastavuse eeldust 

24 kuuni on samm õiges suunas; 

J. arvestades, et tarbijatele toodete kasutusea ja parandatavuse kohta teabe andmine on 

puudulik ja ebaühtlane, ehkki Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2016. aasta märtsi 

uuringust nähtub positiivne seos toodete eluea esitamise ning tarbijate käitumise vahel; 

K. arvestades, et käivitatud on mitmeid riikliku tasandi algatusi kaupade enneaegse 

aegumise probleemi leevendamiseks, ning vajadus töötada ühtse turu jaoks välja ühine 

strateegia; 

L. arvestades, et digitaalsete andmekandjate eluiga on elektrooniliste seadmete puhul 

määrava tähtsusega ning et võttes arvesse tarkvara aegumise kiirenemist, on nende 

seadmete kohandatavus vajalik selleks, et säiliks nende ajakohasus turul; 

Usaldusväärsete, vastupidavate ja kvaliteetsete toodete disainimine  

1. palub komisjonil kehtestada minimaalsed vastupidavuskriteeriumid tootekategooria 

kaupa alates nende disainimisest, algatades selleks Euroopa Elektrotehnika 

Standardikomitees toote usaldusväärsust, parandatavust, arenemisvõimet jne hõlmava 

regulatiivse töö; 

2. kutsub üles nägema ette toodete eluea pikenemise kriteeriumide alusel määratava 

ökomaksu, mis kompenseeriks kõige tulemuslikumate tootjate jõupingutusi; 
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3. palub luua Euroopa programmi, mis toetaks äriühinguid, kes töötavad välja kergesti 

lahtimonteeritavaid ja omavahel vahetatavaid mooduldisainilahendusi; 

Parandamisvõimaluse süstematiseerimine 

4. kutsub komisjoni üles töötama välja toodete parandatavuse õiguse; 

‒ ergutades esmajoones parandama kaupu garantii raames, välja arvatud juhul, kui 

parandamine ei ole mõistlik või tekitab ilmseid lisakulusid; 

‒ tagades õiguse pikendada garantiiperioodi parandamiseks kulunud ajaga võrdväärses 

ulatuses; 

‒ keelates toote hea toimimise seisukohast oluliste osade asendamatuse ning märkides 

toote oluliste omadustena selle parandatavuse; 

‒ muutes üldiseks kohustuse anda ostu hetkel juhiseid hoolduse ja paranduse kohta; 

‒ tegeledes varuosade ja parandamise jaoks vajalike vahendite standardiseerimisega, et 

parandada parandusteenuste osutamist; 

‒ jagades teavet osade kättesaadavuse, parandusjuhiste jms kohta, luues selleks võimaluse 

korral digitaalse platvormi; 

5. on seisukohal, et oluline on tagada kaupade hea toimimise seisukohast oluliste 

varuosade kättesaadavus; 

‒ tagades juurdepääsu pigem eraldi kui kokku monteeritud osadele; 

‒ kohustades turuleviijaid pakkuma miinimumperioodi vältel olulisi osi mõistliku hinnaga 

ning mõistliku aja jooksul, või 

‒ töötades välja selge ja ühtlustatud märgistuse kaupade varuosade kättesaadavuse või 

puudumise ning kättesaadavuse või puudumise kestuse kohta; 

6. ergutab liikmesriike võtma maksumeetmeid parandamise ja kasutatud kaupade müügi 

toetamiseks ning looma parandusealaseid õppekavasid; 

7.  tuletab meelde, et alati peab olema võimalik pöörduda sõltumatu parandaja poole, 

eeskätt keelates tehnilised või tarkvarapõhised meetodid, mis takistavad parandamist 

väljaspool volitatud kanaleid; 

8. innustab kasutama varuosi järelturul ning toonitab, kui oluline on investeerida 3D-

printimisse, et luua professionaalide ja iseparandajatest tarbijate soovil osi ning ergutada 

nende osade kavandite levitamist avatud juurdepääsu alusel; 

Kasutamisele suunatud majandusmudeli edendamine 

9. ergutab komisjoni panema rõhku funktsionaalsele majandusele ning viima selle 

majandusmudeli väljatöötamiseks läbi uuringu tooteperede kaupa täheldatud mõjude, 

vahendite ja takistuste kohta; 
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10. kutsub liikmesriike üles 

‒ korraldama sidusrühmade vahelise arutelu, et kujundada ümber kasutuse müümise 

mudel, mis tuleb kasuks kõigile; 

‒ suurendama oma jõupingutusi eeskirjade lihtsustamisel ning rakendama 

maksupoliitikat, mis soosib funktsionaalse majanduse arengut vähendatud 

käibemaksumäärade, maksuvähenduste või toetusfondide kaudu, mis muudavad 

esemete rentimise, vahetamise ja laenutamise atraktiivseks; 

‒ toetama kohalikke omavalitsusi, mis investeerivad funktsionaalse ja jagamismajanduse 

valdkonda; 

11. õhutab liikmesriike edendama oma avaliku poliitikaga funktsionaalset majandust, 

nägema avalikes hangetes ette toodete eluea kohustusliku arvessevõtmise ning 

suurendama haldusasutuste seadmete taaskasutamise määra; 

12. palub komisjonil ringmajanduse edendamise raames kinnitada toodete vastupidavuse 

tähtsust ning pakkuda rahalisi stiimuleid taaskasutamist, kasutusmajandust ja 

parandamist soosivatele sotsiaalsetele ja majanduslikele innovatsioonilahendustele;  

13. ergutab komisjoni käsitlema taaskasutatavaid ja ümberkohandatavaid elektri- ja 

elektroonikaseadmeid kui ressursse ja mitte kui jäätmeid, et hõlbustada nende üleviimist 

sotsiaalsetele organisatsioonidele ja äriühingutele, kes neid kaupu ja nende osi 

hindavad; 

Tarbija parema teavitamise tagamine 

14. kutsub komisjoni üles tõhustama toodete vastupidavust käsitlevat teavet; 

‒ edendades Euroopa märgist, mis hõlmab eeskätt vastupidavust, ökodisaini, 

komponentide muutmise võimalusi kauba arenguga kaasas käimiseks ning 

parandatavust; 

‒ muutes kohustuslikuks asjakohaste sidusrühmade poolt kindlaks määratud ühtlustatud 

kriteeriumidel põhineva eeldatava eluea esitamise; 

‒ luues kõige levinumate tarbekaupade, nagu suured kodumasinad, jaoks kasutusarvesti; 

‒ uurides eluea esitamise kooskõlastamise mõju õigusliku garantii kestusele; 

15. õhutab aitama kohalikel omavalitsustel ning äriühingutel ja ühendustel läbi viia toode 

eluea pikendamist käsitlevaid tarbijate teadlikkuse tõstmise kampaaniaid, eeskätt 

hooldust, parandamist, korduskasutust jms käsitlevate nõuannete kaudu; 

Kavandatud aegumise hukkamõistmine 

16. nõuab tehnilise või tarkvarapõhise kavandatud aegumise mõiste määratlemist, mis 

võimaldab keelata tooted, mille olelusringi lõpp kutsutakse enneaegselt esile; kutsub 

sellega seoses üles rikkumisest teatajaid paremini õiguslikult kaitsma; 
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Nõuetele vastavuse õigusliku garantii õiguse tugevdamine 

17. õhutab komisjoni suurendama tarbijate usaldust; 

‒ säilitades 24-kuulise õigusliku garantii kui miinimumaja, pärast mida võivad 

liikmesriigid ette näha ulatuslikumat kaitset pakkuvad riiklikud sätted; 

– pikendades energiat tarbivate tooteperede puhul kaupade vastavuse õiguslikku garantiid 

pikemaks ajaks kui praegune kaheaastane miinimumaeg, tuginedes ökodisaini raames 

läbi viidud toodete olelusringi uuringule, ning sätestades suurtele kodumasinatele ja 

kestvuskaupadele vähemalt 5-aastase garantii, mis jõustub järk-järgult, et äriühingutel 

oleks võimalik end vastavusse viia; 

‒ tagades, et müügilepingus teavitatakse tarbijat ametlikult tema õigusest õiguslikule 

garantiile, ning edendades seda õigust käsitlevaid teavitusprogramme; 

‒ lihtsustades tarbija jaoks ostutehingu tõendamist, sidudes garantii eseme ja mitte ostjaga 

digitaalse garantiitõendi üldiseks muutmise teel; 

18. palub võtta kasutusele Euroopa tasandi kaebuste menetlemise mehhanismi 

garantiiõiguste mitterakendamise juhtudeks, et hõlbustada haldusasutustel Euroopa 

õigusnormide rakendamise kontrollimist; 

Tarbijate kaitsmine tarkvara aegumise eest 

19. palub määratleda tarkvara minimaalse eluea ühtlustatud standardid ning nõuab seadmete 

võimaliku arenguga seoses suuremat läbipaistvust; 

20. teeb ettepaneku määratleda mõistliku kasutamise ajavahemik, alla mille on 

operatsioonisüsteemide turvalisusega seotud ajakohastamiste pakkumata jätmine 

keelatud; 

21.  kutsub üles nägema ette karistava ökomakse juhuks, kui seadme toimimise seisukohast 

hädavajalikule tarkvarale ei pakuta ajakohastamisi, ning nõuab, et ajakohastamised 

oleksid tagasipööratavad ning et nende puhul antaks teavet seadme toimimisele 

avalduvate tagajärgede kohta; 

22. pooldab osade, kaasa arvatud protsessori moodulipõhisust standardiseerimise abil, mis 

võimaldab tagada kauba kvaliteeditaseme säilimise; 

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 
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SELETUSKIRI 

Kaupade vastupidavus – võtmeküsimus tarbijate jaoks 

Kaupade eluea problemaatika hõlmab järgmiseid erinevaid tasandeid: 

‒ toodete puudulik vastupidavus ja parandatavus; 

‒ infotehnoloogiatoodete tarkvara kestus; 

‒ ostjale kättesaadav teave. 

Tarbijate usaldus toodete vastupidavusse on vähenenud. Seda usaldust on kahjustanud 

odavate toodete madal kvaliteet ning eeskätt skandaalsete, ehkki iseenesest vähetähtsate 

juhtumite kajastamine meedias. Prantsuse tarbijaühenduse jaoks hiljuti läbi viidud uuringu 

kohaselt on 92 % küsitletud inimestest veendunud, et kodumasinad või kõrgtehnoloogilised 

tooted on teadlikult kavandatud mitte kestma. 

Euroopa tarbijatel puudub pea igasugune teave toodete usaldusväärsuse kohta. Et toote 

maksumust ei saa enam kvaliteediga siduda, pöörduvad tarbijad veelgi kergekäelisemalt 

tärkava majandusega riikidest pärinevate madala tasemega toodete poole, mis kiirendab 

majanduslikult soodsamate toodete eelistamist. See olukord mõjub halvasti Euroopa 

äriühingutele, kes pakuvad sageli kõrgema kvaliteediga vastupidavamaid kaupu. 

Lisaks tõstatavad omavahel seotud esemete üldiseks muutumine ning kasutajate sõltumine 

uutest tehnoloogiatest sotsiaalselt keeruka küsimuse tarkvara ja andmekandjate kiirendatud 

aegumise kohta. Toodete kiirendatud aegumise esimesed ohvrid on kõige kehvemal järjel 

kodanikud – rahaliste vahendite puudumise tõttu pöörduvad nad esmajoones madala hinnaga 

toodete poole, mis lähevad kiiremini katki, tekitades nii kahekordse probleemi. 

Kaupade parandatavus kui majanduslik võtmeküsimus  

Peale kaupade vastupidavuse pahandab tarbijaid ka võimatus neid parandada, mis nõrgestab 

ka parandussektorit, mis kaotab Euroopas igal aastal üha rohkem töökohti. 

Toodete parandatavust pärsivad mitmed järgmised probleemsed tegurid: 

‒ puuduv juurdepääs varuosadele ja nende liiga kõrge hind; 

‒ tööjõu kulu imporditud ja odavate toodete puhul; 

‒ asjakohase teabe puudumine parandamise ja hoolduse kohta; 

‒ tarkvara ja elektroonika kasvav keerukus; 

‒ tegutsemistakistused sõltumatutele parandajatele ja iseparandajatele; 

‒ toodete ja nende komponentide väheparandatav iseloom; 

‒ kaupade asendusteenuste vähesus nende parandamise ajal. 
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Seega eelistaks 2014. aasta Eurobaromeetri uuringu kohaselt 77 % Euroopa kodanikest uute 

ostmise asemel oma kaupu pigem parandada, ent on lõpuks sunnitud need välja vahetama või 

ära viskama, kuna parandusteenuste hinnad on liiga kõrged. 

Mis puudutab tööhõivet, on parandamisega seotud takistuste tagajärjeks tegutsevate 

parandajate arvu järsk langus:  

– Madalmaades on selles sektoris 7 aastaga kadunud 2 000 töökohta; 

– Saksamaal on aastaga suletud 13 % raadiote ja televiisorite paranduskodadest;  

– Poolas on parandajate arv kahe aastaga vähenenud 16 % jne. 

Paralleelselt on edukalt kasvamas tasuta parandusateljeede või iseparandamise veebisaitide 

arv. Seega on parandamise järele tegelikult olemas tugev nõudlus. 

Parandustööde sektor kujutab endast mitte ümberpaigutatavat tööhõiveallikat, mis võiks olla 

väärtustatud, kui tooted oleksid kavandatud kauem vastu pidama ning olema parandatavad 

ning kui teenus kujundab end ümber, et tarbijate vajadustele paremini vastu tulla. 

Väljavahetamise asemel parandamise väärtustamine, eriti õigusliku garantii raames, on 

ökoloogilise tähtsusega, kuna süstemaatiline väljavahetamine tähendab veel hiljuti toodetud 

seadmete mahakandmist ega õhuta valmistajaid kavandama vastupidavamaid tooteid. 

Lõppude lõpuks jääb hulgaliselt katkiseid seadmeid parandamata (kuni 44 % elektri- ja 

elektroonikaseadmetest). Seega võimaldaks parandustööde sektori toetamine luua töökohti 

ning märkimisväärselt vähendada jäätmeid ja saastet, rääkimata tarbijate ostujõu märgatavast 

paranemisest ning Euroopa äriühingutele tekkivast ärilisest kasust. 

Ülemaailmne lähenemisviis: kasutusmajanduse poole 

Toodete eluiga sõltub paljudest eri sidusrühmadest: tootjad, tarnijad, levitajad, tarbijad ja isegi 

riigid. Lähenemisviis, millega pikendatakse toodete eluiga, peab aitama kaasa sellise 

majandusmudeli arengule, mis põhineb tarbijate, tööstusettevõtjate ja keskkonnanõuete 

vajaduste vahelisel tasakaalul. 

Ehkki toodete disain on nende eluea seisukohast keskse tähtsusega, on oluline roll ka 

müügimudelil. Kiiresti tärkavad funktsionaalne ja jagamismajandus pakuvad meile uusi 

väljavaateid turule viidavate toodete kvaliteedi ja vastupidavuse parandamiseks. Soosides 

omamise asemel pigem kasutamist, pööratakse tähelepanu teenusest saadavale kogemusele ja 

mitte kaupade uuenemise määrale. Kasutusmajandust toetavad digiseadmed, mis hõlbustavad 

vahetusi usalduskogukondades, ning see võib olla märkimisväärse majandusliku ja 

keskkonnaalase kasu taganttõukajaks. 

See mudel on osa üleilmsest ringmajandusest. Seetõttu on komisjon püüdnud 2015. aastal 

sellele teemale pühendatud õigusaktide paketiga toetada kõnealust väärtuslikku mudelit, mis 

säästab ressursse, vähendab jäätmeid ning loob töökohti konkurentsivõimelisemas 

majanduses. 

Selline mudel, kui sellega käib kaasas asjakohane hariduspoliitika, looks uusi töökohti kõigil 

kvalifikatsioonitasemetel. 
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Taaskasutuse ja parandustööde sektoris on töökohtade loomise potentsiaal hinnanguliselt 296 

töökohta 10 000 tonni kasutatud kaupade kohta. Arvestades, et kolmandik jäätmete 

ringlussevõtupunktidesse kogutavatest kaupadest on taaskasutatavad, tähendab see, et kui 

kasvõi 1 % Euroopa munitsipaaljäätmetest nähakse ette taas- või korduskasutuseks, oleks 

võimalik luua enam kui 200 000 kohalikku töökohta.  

Samas kujutab korduskasutus, millele sageli eelistatakse ringlussevõttu, viisi toodete eluea 

pikendamiseks, viies need vähese ümbertöötlemise järel tagasi majandusringlusse. Hiljutised 

uuringud näitavad, et kui Euroopa äriühingud eelistaksid oma arvuteid ringlussevõtu asemel 

pigem korduskasutada, võiks Euroopa luua 10 500 mitte ümberpaigutatavat töökohta, hoides 

seejuures igal aastal kokku ligikaudu 6 miljonit tonni kasvuhoonegaaside heiteid ning 44 

miljonit m3 vett, toorainetest rääkimata. 

Kujundades toodete eluea pikendamise valguses ümber tootmis-, müügi- ja tarbimisviisid, on 

võimalik Euroopa turul luua majandustegevuse elavdamiseks soodsad tingimused. Võttes 

arvesse ressursside maksumuse eeldatavat kasvu, on nende kokkuhoidlik haldamine 

vältimatu, eeskätt olelusringi lõpus olevate toodete haldamise kaudu. Toodete vastupidavusele 

suunatud tööstusstrateegia amortiseeriks toorainete maksumuse, võimaldades prognoosida 

investeeringutasuvust ning positiivset kasu, eeskätt seoses klientide usalduse võitmisega.  

Viimasena on oma osa ka avalikul võimul, ergutades häid tööstustavasid, aga näidates ka ise 

oma ostupoliitikaga eeskuju, ning toetades näiteks organisatsioonide kaudu kodanike 

teadlikkuse tõstmist vastutustundliku tarbimise ja toodete parema hooldamise kohta. 

Toodete vastupidavus kui avalik ja poliitiline võtmeküsimus 

Mitmed Euroopa raportid ning liikmesriikide õigusloomealane tegevus on näidanud, et 

oluline on pöörata tähelepanu kaupade uuenemise kiirenemise probleemile.  

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööstuse muutuste nõuandekomisjoni 17. oktoobri 

2013. aasta arvamuses pandi alus ühisele seisukohale ning esitati rida soovitusi, milles oldi 

ühel nõul. Arvamuses määratleti erinevused kavandatud tehnilise (otseses mõttes) aegumise, 

mittevastavusest tuleneva aegumise ning lõpuks turunduskampaaniatega seotud 

psühholoogilise aegumise vahel. 

See innustas komiteed läbi viima uuringut toodete eluea näitamise mõjude kohta tarbijatele. 

Uuring kinnitab eeskätt asjaolu, et 92 % eurooplastest soovib toodete eluea näitamist. Samuti 

näitab uuring, mil määral on Euroopa äriühingute konkurentsivõime seotud tarbijate usalduse 

taastamisega nende äriühingute vastu. 

Euroopa tasandil tehtav töö on kooskõlas liikmesriikides välja töötatud avaliku poliitika 

meetmetega. 

‒ Belgia oli teerajaja, võttes 2012. aasta veebruaris vastu senati resolutsiooni 

energiamõjuga toodete kavandatud aegumise vastu võitlemiseks. Resolutsioonis 

soovitati muu hulgas luua Euroopa tasandil märgistus energiamõjuga toodete 

(elektripirnid, arvutid, mobiiltelefonid jne) eluea ja nende parandatavuse kohta. 

‒ Paralleelselt riiklikele ettevõtlusalgatustele täiendas Prantsusmaa alates 2015. aasta 

augustist oma seadusandlust energiasüsteemi ümberkujundamist käsitleva seadusega, 



 

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

ET 

milles kavandatud aegumine on määratletud rikkumisena, ning tarbimist käsitlevas 

2014. aasta märtsi seaduses täpsustati tarbijate õigusi seoses kaupade vastavuse 

õigusliku garantii ning varuosade kättesaadavusega. 

‒ Madalmaade seadusandlus näeb ette, et kaupade vastavuse kaheaastane õiguslik garantii 

on üksnes minimaalne periood. Teatavad kaubad, eeskätt sõidukid, pesumasinad või 

muud vastupidavateks loetavad tooted, võivad anda õiguse pikemale kaupade vastavuse 

garantiile, mis põhineb keskmisel elueal, mida tarbijal võib tootelt õigustatult oodata. 

‒ Soome võimaldab garantii kestust pikendada ka tarbijakaitse seaduse raames. Seaduse 

preambulis sätestatakse, et mittevastavuse eest, mis tuleneb toote, näiteks sõiduki, 

ehitusmaterjalide või kodumasina tootmisest, vastutab müüja, isegi juhul, kui 

mittevastavus ilmneb rohkem kui kaks aastat pärast kauba kohaletoimetamist. See 

mudel sarnaneb Madalmaade süsteemiga. Vahendajal lasub kauba eluea määramise 

kohustus, lähtudes selles kriteeriumidest, nagu kauba või selle osade maksumus või 

kasutussagedus. Konkreetsete toodete eluea kohta ei ole seadusandja ühtegi loetelu 

koostanud. Üksikjuhtumeid võib siiski uurida tarbijavaidluste nõukogu soovituste 

valguses. 

‒ Hispaanias võeti 24. juunil 2014. aastal Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 

korraldatud uusi tarbimismudeleid käsitleva konverentsi käigus vastu nn Madridi 

resolutsioon jagamismajanduse parimate tavade ning kavandatud aegumise kohta. 

‒ Austrias töötati välja tipptasememärgis elektri- ja elektroonikatoodete jaoks, mis on 

kavandatud olema parandatavad ja vastupidavad. 

‒ Viimaks, Rootsis võeti vastu rida maksumeetmeid, mis jõustuvad 2017. aasta jaanuaris 

ning mille eesmärk on tugevdada parandustööde, ringlussevõtu ja ringmajanduse 

sektorit. Meetmetega 

 vähendatakse parandustööde maksumust, alandades teatavate kaupade 

(jalgrattad, jalanõud või riided) käibemaksumäära 25 %-lt 12 %-le; 

 võimaldatakse tarbijatel, kes otsustavad oma kodumasinaid parandada, arvestada 

oma maksudest maha 50 % tööjõule kulunud kulust; 

 maksustatakse tooted, mis sisaldavad materjale, mida on keeruline või võimatu 

ringlusse võtta või parandada. 

See õigusakt on kavandatud investeeringuna, mis näeb ette, et saaste, raiskamise, 

jäätmete halduse ja töötusega seotud kulude vähendamine on kõige olulisem. 


