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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

a termékek hosszabb élettartamáról: előnyök a fogyasztók és a vállalatok számára 

(2016/2272(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. 

cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 191., 192., 

és 193. cikkére, és a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítására tett 

utalásra, 

– tekintettel a fenntartható fogyasztással, termeléssel és iparpolitikával kapcsolatos 

cselekvési tervről szóló 2008. június 25-i bizottsági közleményre (COM(2008)0397), 

– tekintettel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó 

követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló 2009. október 21-i 

2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre, 

– tekintettel a Bizottság „Ökokoncepció 2016–2019” című munkatervére 

(COM(2016)0773), különösen a sokkal termékspecifikusabb és az élettartam, a 

javíthatóság, a fejleszthetőség, a szétszerelhetőség koncepciója, továbbá az 

újrafelhasználás és az újrahasznosítás egyszerűsége szempontjából horizontálisabb 

követelmények felállítására, 

– tekintettel az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-

fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló 

2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre, 

– tekintettel a „Jólét bolygónk felélése nélkül” című, a 2020-ig tartó időszakra vonatkozó 

általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról (más néven hetedik 

környezetvédelmi cselekvési programról) szóló 2013. november 20-i 1386/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi határozatra, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság „A fenntarthatóbb fogyasztásért: 

az ipari termékek élettartama és a fogyasztók tájékoztatása a bizalom visszaszerzése 

érdekében”1 című, 2013. október 17-i véleményére, 

– tekintettel az „Erőforrás-hatékony Európa – Az Európa 2020 stratégia keretébe 

illeszkedő kiemelt kezdeményezés” című, 2011. január 26-i bizottsági közleményre 

(COM(2011)21), 

– tekintettel „Az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemterve” című, 2011. 

szeptember 20-i bizottsági közleményre (COM(2011)0571), 

– tekintettel „A zöld termékek egységes piacának kialakítása –A termékek és a 

                                                 
1 HL C 67., 2014.3.6., 23. o. 
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szervezetek környezeti teljesítményével kapcsolatos tájékoztatás fejlesztéseˮ című, 

2013. április 9-i bizottsági közleményre (COM(2013)0196), 

– tekintettel az „Úton a körkörös gazdaság felé: „zéró hulladék” program Európa 

számára” című, 2014. július 2-i bizottsági közleményre (COM(2014)0398), 

– tekintettel „Az anyagkörforgás megvalósítása – a körforgásos gazdaságra vonatkozó 

uniós cselekvési terv” című, 2015. december 2-i bizottsági közleményre 

(COM(2015)0614) és a körforgásos gazdaságra vonatkozó csomagra, amely elsősorban 

a hulladékokról (2008/98/EK), a csomagolásról és a csomagolási hulladékról 

(94/62/EK), a hulladéklerakókról (1999/31/EK), az elhasználódott járművekről 

(2000/53/EK), az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -

akkumulátorokról (2006/66/EK), továbbá az elektromos és elektronikus berendezések 

hulladékairól (2012/19/EU) szóló irányelvek felülvizsgálatát célozza meg, 

– tekintettel az „Európa fenntartható jövője: a következő lépések – Európai fellépés a 

fenntarthatóságért” című, 2016. november 22-i bizottsági közleményre 

(COM(2016)0739), 

– tekintettel a materiális áruk internetes és egyéb távértékesítésére irányuló szerződések 

egyes vonatkozásairól szóló, irányelvre irányuló bizottsági javaslatra 

(COM(2015)0635), 

– tekintettel a fogyasztók jogairól szóló 2011. október 25-i 2011/83/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelvre, 

– tekintettel a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005. május 11-i 2005/29/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvre, 

– tekintettel az Európai Fogyasztók Szervezete (BEUC) „Tartós fogyasztási cikkek: 

Fenntarthatóbb termékek, szélesebb fogyasztói jogok – Fogyasztói elvárások az Unió 

erőforrás-hatékonyságról és körforgásos gazdaságról szóló menetrendjével 

kapcsolatban”, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság „A termékek élettartama 

feltüntetésének fogyasztóra tett hatásai” című, 2016. március 29-i tanulmányára, 

– tekintettel a Parlament Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsága által megrendelt, 

2016 júliusában elkészült „Hosszabb élettartamú termékek: előnyök a fogyasztók és a 

vállalatok számára” című tanulmányra, 

– tekintettel az Európai Fogyasztói Központ 2016. április 18-i, „Programozott elavulás, 

avagy a fogyasztói társadalommal járó következmények” című állásfoglalására, 

– tekintettel a „Kiválósági védjegy a tartós, könnyen megjavíthatónak tervezett 

elektromos és elektronikus berendezések számára” megnevezésű osztrák ONR 19201 

szabványra, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 
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– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a 

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére 

(A8-0000/2017), 

A. mivel a Bizottság „Ökokoncepció 2016–2019” című munkaterve, amely többek között a 

körforgásos gazdaságra és arra hivatkozik, hogy szembe kell nézni a tartósság és az 

újrahasznosíthatóság problémáival; 

B. mivel a termékek élettartamáról szóló vélemény elfogadása az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottságban (EGSZB) jól tükrözi  a gazdasági szereplők és a civil társadalom 

e téma iránti érdeklődését; 

C. mivel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság által megrendelt tanulmány szerint 

szükség van a körforgásos gazdaság főleg közpolitikákkal történő fellendítésére; 

D. mivel megjelent egy olyan gazdasági modell, amely lehetővé teszi az alapvetően a javak 

birtoklásán alapuló modellel járó negatív környezeti és társadalmi externáliák 

csökkentését; 

E. mivel számos ipari ágazatban munkahelyek szűntek meg Európában, és szükségessé 

vált egyrészt a termelés egy részének áthelyezése, másrészt a termékjavítási szektor 

támogatása azért, hogy ezáltal nem áthelyezhető munkahelyeket lehessen teremteni;  

F.  mivel a használt termékek piaca fontos szerepet tölt be a szociális és helyi gazdaságban 

és a nehéz helyzetben lévő személyek munkaerőpiacra történő integrálásában; 

G. mivel a nyersanyagok megőrzése és a hulladékkeletkezés korlátozása gazdasági és 

környezetvédelmi szempontból egyaránt szükséges, és ezt a kiterjesztett gyártói 

felelősség koncepciójával is igyekeztek figyelembe venni; 

H. mivel a 2014 júniusában végzett Eurobarométer felmérés szerint az Európai Unióban 

élő fogyasztók 77%-a inkább megjavíttatni szeretné a tönkrement termékeket, mintsem 

újat venni belőlük;  

I. mivel csökkent a termékek minőségébe vetett fogyasztói bizalom, ami előítéleteket 

eredményez az európai vállalatokkal szemben, és a termékek megfelelősége vélelmének 

24 hónapra való kiterjesztéséről szóló bizottsági javaslat jó irányba tart; 

J. mivel a fogyasztóknak a termékek tartósságáról és javíthatóságáról adott információk 

nem elégségesek és eltérőek, holott az EGSZB 2016. márciusi tanulmánya pozitív 

összefüggést állapított meg a termékek élettartamának feltüntetése és a fogyasztók 

viselkedése között; 

K. mivel a termékek idő előtti elavulásának problémáját orvosolni kívánó nemzeti 

kezdeményezések megsokszorozódtak, és az egységes piachoz közös stratégia 

kialakítására van szükség; 

L. mivel az elektronikus eszközök élettartamát meghatározza a programok élettartama, és a 

szoftverek elavulásának felgyorsulásával ez előbbiek piacképessé maradásához szükség 

van azok fejleszthetőségére, hogy versenyképesek maradjanak a piacon; 
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Stabil, tartós és minőségi termékek tervezése  

1. felkéri a Bizottságot, hogy az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság 

(Cenelec) keretein belül megkezdve a szabványosítási folyamatokat, 

termékkategóriánként határozzon meg előírásokat azok minimum tartóssági idejére 

vonatkozóan, figyelembe véve a termék szilárdságát, javíthatóságát, fejleszthetőségét 

stb.; 

2. felszólít a környezetvédelmi hozzájárulás differenciálására a termékek élettartamának 

meghosszabbítására vonatkozó kritériumok függvényében, így díjazva legjobban 

teljesítő gyártók erőfeszítéseit; 

3. kéri egy olyan európai program létrehozását, amely az egyszerűen szétszerelhető és 

cserélhető elemekből álló moduláris dizájn fejlesztésén dolgozó vállalkozásokat 

támogatja; 

A javítási lehetőség megszervezése 

4. felkéri a Bizottságot, hogy dolgozza ki a termékek javításához való jogot azáltal, hogy: 

- elsősorban az áruk garanciakeretén belüli javítására ösztönöz, kivéve, ha a javítás nem 

célszerű vagy bizonyítottan többletköltséggel jár, 

- biztosítja a garancia idejének módosításához való jogot a javításhoz szükséges idő 

függvényében, 

- betiltja a termék helyes működéséhez elengedhetetlen alkatrészek cserélhetetlenségét, és 

hogy a termék javíthatóságát annak alapvető tulajdonságai közé sorolja, 

- általánosan kötelezővé teszi a karbantartási és javítási útmutatók biztosítását már a 

vásárlás pillanatában, 

- a cserélhető alkatrészek és a javításhoz szükséges eszközök szabványosítására irányuló 

eljárást kezdeményez, hogy ezáltal javítsa a szervizek hatékonyságát, 

- megosztja a cserélhető alkatrészek elérhetőségére vonatkozó információkat, a javítási 

útmutatókat stb., esetleg egy digitális platform létrehozásán keresztül; 

5. úgy véli, hogy elengedhetetlen az áruk helyes működéséhez szükséges cserélhető 

alkatrészek elérhetőségének garantálása úgy, hogy: 

- biztosítja az egyes alkatrészelemek megvásárolhatóságát az alkatrészcsomagok helyett, 

- kötelezővé teszi a piaci forgalmazók számára, hogy egy minimális időszakban ésszerű 

áron és határidőn belül biztosítsák az alapvető alkatrészeket,  

- létrehoz egy olyan, egyértelmű és egységesített címkét, amely az áruk cserélhető 

alkatrészeinek elérhetőségét vagy elérhetetlenségét, illetve ennek időtartamát jelzi; 

6. arra biztatja a tagállamokat, hogy egyrészt hozzanak olyan pénzügyi rendelkezéseket, 

amelyek a termékek javításának és a használt termékek vásárlásának kedveznek, 
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másrészt pedig indítsanak a javítás elsajátítására irányuló képzéseket; 

7.  emlékeztet arra, hogy minden esetben lehetőséget kell biztosítani a fogyasztóknak 

ahhoz, hogy független szervizhez fordulhassanak, főleg azáltal, hogy betiltják azokat a 

technikai vagy szoftveres rendszereket, amelyek ellehetetlenítik a hivatalos 

márkaszervizeken kívül történő javítást; 

8. támogatja a cserélhető alkatrészek újrafelhasználását a használt termékek piacán, és 

kiemeli a 3D-nyomtatásba történő beruházás fontosságát annak érdekében, hogy ennek 

segítségével hozzák létre a szakemberek és a terméket önállóan megjavító fogyasztók 

által kért alkatrészeket, valamint hogy biztassák ezen alkatrészek terveinek szabad 

hozzáféréssel történő terjesztését; 

A használat felé forduló gazdasági modell előmozdítása 

9. sürgeti a Bizottságot, hogy a funkcionális gazdaság fejlesztésére helyezze a hangsúlyt, 

és hogy e gazdasági modell fejlesztéséhez végezzen tanulmányt az egyes 

termékcsaládokat érő hatásokról, ösztönzőkről és fékekről; 

10. felszólítja a tagállamokat, hogy: 

- szervezzék meg az érintett felek közötti egyeztetést, hogy azok egy mindenki számára 

előnyös, használaton alapuló eladási modellt alakítsanak ki; 

- növeljék a szabályozás egyszerűsítésére irányuló erőfeszítéseiket és alakítsanak ki a 

funkcionális gazdaság fejlesztéséhez kedvező pénzügyi politikát a héa mértékének 

csökkentésén, az adójóváírásokon vagy a tárgyak bérlését, cseréjét és kölcsönzését 

vonzóvá tevő alapítványokon keresztül; 

- támogassák azokat az önkormányzatokat, amelyek a funkcionális és a közösségi 

gazdaságba ruháznak be; 

11. szorgalmazza, hogy a tagállamok közpolitikáikban fektessenek nagyobb hangsúlyt a 

funkcionális gazdaságra, a közbeszerzésekkel kapcsolatban tegyék kötelezővé a 

termékek tartósságának figyelembevételét és növeljék az önkormányzatoknál az 

eszközök újrahasználatának mértékét;  

12. felszólítja a Bizottságot, hogy a körforgásos gazdaság előmozdításának keretein belül 

hangsúlyozza ki a termékek tartósságának fontosságát és anyagilag ösztönözze az 

újrahasználatot, a takarékosságot és a javítást támogató társadalmi és gazdasági 

fejlesztéseket;  

13. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy az újrahasználható és újraprogramozható elektromos 

és elektronikus készülékekre forrásokként és ne hulladékként tekintsen, ezáltal 

leegyszerűsítve azok átadását a szociális szövetségeknek és vállalkozásoknak, amelyek 

hasznosítják ezen eszközöket és alkatrészeiket; 

A fogyasztó alaposabb tájékoztatásának biztosítása 

14. felkéri a Bizottságot, hogy javítson a termékek tartósságáról szóló tájékoztatás 

minőségén azáltal, hogy: 
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- támogatja  a tartósságot, a környezettudatos tervezést és az alkatrészek modulációjának 

lehetőségeit tartalmazó uniós címke létrehozását,  a termék fejlődését és javíthatóságát 

követve; 

- kötelezően feltünteti a használhatóság várható időtartamát, amelynek egységesített 

kritériumait egy, az érintett felekből álló bizottság határozza meg; 

- létrehoz egy használatszámlálót a legfontosabb fogyasztási cikkeken, főként a háztartási 

készülékeken; 

- tanulmányt készít arról, milyen hatással jár az élettartamra vonatkozó címkézés és a jogi 

garancia ideje összehangolása;  

15. arra ösztönzi az önkormányzatokat, a vállalkozásokat és a szervezeteket, hogy 

indítsanak a termékek élettartamának meghosszabbításáról szóló tájékoztatási 

kampányokat a fogyasztók számára, különösen a karbantartásra, a javításra, az 

újrafelhasználásra stb. vonatkozó tanácsok segítségével; 

A programozott elavulás elítélése 

16. kéri a műszaki vagy szoftveralapú programozott elavulás fogalmának meghatározását, 

ezáltal lehetővé téve azon termékek betiltását, amelyek élettartamának lejártát idő előtt 

előidézték; ennek megfelelően felszólít a visszaélést bejelentő személyek fokozottabb 

jogi védelmére; 

A törvényes megfelelőségi garanciához való jog megerősítése 

17. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy növelje a fogyasztók bizalmát azáltal, hogy: 

- fenntartja a 24 hónapos törvényes megfelelőségi garanciát, amely olyan 

minimumküszöbként szolgálna, amelyen felül a tagállamok hozhatnak magasabb fokú 

védelmet biztosító nemzeti rendelkezéseket, 

- a környezettudatos tervezés keretein belül a termékek életciklusáról végzett tanulmány 

alapján a jelenleg minimum két évnél hosszabb időre kiterjeszti a törvényes 

megfelelőségi garanciát az energiafogyasztó termékcsaládok esetében, illetve a 

háztartási készülékek és az ingó befektetett eszközök esetében egy minimum ötéves 

garanciaidőt vezet be fokozatosan, hogy a vállalkozások alkalmazkodhassanak a 

változásokhoz,  

- biztosítja a fogyasztó hivatalos tájékoztatását vagy az adásvételi szerződésen vagy a 

törvényes megfelelőségi garanciáról szóló szerződésen keresztül, továbbá azáltal, hogy 

előmozdítja az ezen jogokról való tájékoztatást, 

- megkönnyíti a vásárlás bizonyítását a fogyasztó számára azáltal, hogy a garanciát a 

tárgyhoz és nem a vásárlóhoz kötik a garancia digitális igazolásának általánosításával; 

18. kéri, hogy az európai előírások végrehajtására vonatkozó közigazgatási ellenőrzés 

megkönnyítése érdekében vezessenek be európai szintű panasztételi mechanizmust a 

jótálláshoz fűződő jogok alkalmazásának elmulasztása esetére; 
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A fogyasztók védelme a számítógépes programok (szoftverek) elavulásával szemben 

19. elvárja normalizált szabványok meghatározását a szoftverek minimális élettartama 

tekintetében, és nagyobb átláthatóságot kíván a készülékek bővíthetősége tekintetében; 

20. javasolja olyan ésszerű használati idő megállapítását, amelynek elteltével tilos 

eltekinteni az operációs rendszerek biztonsági frissítésétől; 

21.  kéri ökológiai hozzájárulásra fordítandó málusz bevezetését arra az esetre, ha elmaradna 

valamely készülék működéséhez elengedhetetlenül szükséges programfrissítés 

szolgáltatása, valamint kéri, hogy a frissítések reverzibilisek legyenek és a készülék 

működésére gyakorolt következményeik tekintetében a fogyasztók tájékoztatást 

kapjanak; 

22. kéri az alkatrészek, közöttük a processzor moduláris jellegének a áru megfelelő szinten 

tartását biztosító szabványosító eljárás révén történő biztosítását; 

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 



 

PE595.614v01-00 10/14 PR\1112215HU.docx 

HU 

INDOKOLÁS 

Az áruk élettartama – kihívás a fogyasztók számára 

Az áruk élettartamával kapcsolatos problémakör különböző szintjei: 

- a termékek tartóssága és javíthatósága, 

- a számítástechnikai termékekre telepített szoftverek élettartama, 

- a vásárló rendelkezésére álló információk. 

A termékek időtálló jellege tekintetében a fogyasztók bizalma gyengült. E bizalomvesztést az 

olcsó termékek egyre gyengébb minősége és a különösen botrányos – jóllehet valójában 

szórványos – jelenségek médiában történő erős szerepeltetése is fokozta. Egy francia 

fogyasztóvédelmi egyesület közelmúltban végzett felmérése szerint a megkérdezett 

személyek 92%-ának meggyőződése, hogy az elektromos háztartási készülékeket és „high-

tech” eszközöket szándékosan úgy tervezik és alakítják ki, hogy tartós használatra ne 

legyenek alkalmasak. 

Az európai fogyasztók gyakorlatilag semmilyen információval sem rendelkeznek a termékek 

megbízhatóságát illetően. Mivel a fogyasztók számára az ár és a minőség közötti ok-okozati 

kapcsolat elveszítette jelzésértékét, ezért inkább választják a feltörekvő országokból származó 

termékeket, miáltal felgyorsítják a legalacsonyabb ár kínálatára törekvő üzleti szemlélet 

térnyerését. Ez a helyzet bünteti azokat az európai vállalatokat, amelyek gyakran jobb 

minőségű és tartósabb termékeket kínálnak. 

Ezenkívül a hálózatba kapcsolt tárgyak („a tárgyak internete”) általánossá válása, valamint a 

felhasználók függése az új technológiáktól ugyancsak felveti a szoftverek és a támogató 

szolgáltatások egyre gyorsabb elavulásának kényes kérdését. A termékek felgyorsult 

elavulásának legelső áldozatai a szűkebb anyagi körülményekkel rendelkező polgárok: 

vásárlóerő hiányában elsősorban az olcsó termékek felé fordulnak, ezek azonban gyorsabban 

is hibásodnak meg, így kétszeresen is fájdalmas veszteség éri a felhasználót. 

Az eszközök javíthatósága – kihívás a gazdasági szereplők számára  

Az áruk túlságosan gyors elavulása mellett a javíthatóságuk lehetetlensége is 

elégedetlenséggel tölti el a fogyasztókat, de egyszersmind meggyengíti a javítási ágazatot is, 

amely évről évre egyre több álláshelyet veszít Európában. 

A termékek javíthatóságának romlása számos problematikus tényező összhatására vezethető 

vissza: 

- az alkatrészekhez való hozzáférés hiánya és túlzottan magas áruk, 

- az olcsó importáruk szakszerű javításának magas munkadíja, 

- a javításra és a karbantartásra vonatkozó információk hiánya, 

- a szoftverek és az elektronika egyre bonyolultabbá válása, 



 

PR\1112215HU.docx 11/14 PE595.614v01-00 

 HU 

- a javító szándékú beavatkozás és az automatikus javítóprogramok rendszerbe történő 

belépésének akadályai, 

- az áruk és alkatrészeik szinte javíthatatlan jellege, 

- azon szolgáltatás gyengesége, hogy az árukat a javítási idő alatt ideiglenesen 

csereáruval helyettesítik. 

Egy 2014-es eurobarométer felmérés szerint az európai polgárok 77%-a inkább megjavíttatná 

a birtokában lévő árukat, mintsem újakat venne azok helyett, végül azonban mégis a 

lecserélésre vagy az áru kidobására kényszerülnek, mert a javítás ára és a javítási 

szolgáltatások jellege elveszi a kedvüket a javíttatástól. 

A javíttatás ellen ható tényezők munkaerőpiaci következményeképpen a javítási munkát 

végző személyek számának jelentős visszaesése figyelhető meg:  

- Hollandiában 7 év leforgása alatt 2 000 ilyen álláshely szűnt meg; 

- Németországban a rádiók és televíziók javításával foglalkozó műhelyek 13%-a zárt be 

egyetlen év alatt;  

- Lengyelországban a javítással foglalkozó személyek száma két év alatt 16%-kal 

csökkent… 

E hanyatlással párhuzamosan az ingyenes javító műhelyek, illetve az automatikus javítást 

kínáló internetes honlapok egyre nagyobb sikereket könyvelhetnek el. Valójában tehát 

egyértelmű, hogy a javítás iránt van kereslet. 

A javítási ágazatban nem áthelyezhető munkahelyeket lehetne teremteni, amennyiben a 

termékeket úgy terveznék meg és alakítanák ki, hogy tartósak és javíthatók legyenek, a 

javítási szolgáltatásokat pedig újragondolnák annak érdekében, hogy jobban igazodjanak a 

fogyasztók szükségleteihez. A kicseréléssel szemben a javítás előnyben részesítése – többek 

között a kötelező jótállás keretében – gazdasági kihívást jelent, mert a csere rendszeres 

alkalmazása még viszonylag új termékek leselejtezését jelenti, ami nem ösztönzi a gyártókat 

tartósabb termékek tervezésére és kialakítására. 

Mindent egybevéve igen sok meghibásodott készülék (az elektromos és elektronikus 

készülékek 44%-a) nem kerül javításra. A javítási ágazat támogatása tehát potenciális 

lehetőség volna munkahelyek teremtésére, valamint a hulladéktermelés és a 

környezetszennyezés jelentős csökkentésére, nem is beszélve arról, hogy érezhetően javítaná 

a fogyasztók vásárlóerejét, és kereskedelmi ütőkártyát jelentene az európai vállalkozások 

számára. 

Átfogó megközelítés: átállás a használatra épülő gazdaságra 

A termékek élettartama egymástól független tényezők együttállásától függ, ezek pedig: a 

gyártók, a szállítók, a forgalmazók, a fogyasztók, sőt, az államok. A termékek élettartamának 

meghosszabbítását célzó megközelítésnek olyan gazdasági modell kialakulásához kell 

hozzájárulnia, amelynek alapját a fogyasztók elvárásai és a környezetvédelmi 

szükségszerűségek közötti egyensúly képezi. 
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A termékek élettartamának lényegi tényezője ugyan azok tervezése és kialakítása, de emellett 

az eladási modell is fontos szerepet játszik. A jelenleg markánsan kibontakozó funkcionális és 

megosztásalapú gazdaság új távlati lehetőségeket kínál a kereskedelmi forgalomba hozott 

termékek minőségének javítása és élettartamának növelése tekintetében. A használat 

elsőbbséget kap a tulajdonnal szemben, így a figyelem a szakszerű szolgáltatásra és nem az 

áruk megújítási rátájára összpontosul. A használatra épülő gazdaságot digitális eszközök 

erősítik, amelyek megkönnyítik a bizalmon alapuló közösségeken belüli kereskedelmet és 

jelentős gazdasági és környezetvédelmi nyereségek vektorai lehetnek. 

E modell a körforgásos gazdaság globális keretrendszerébe illeszkedik. A Bizottság e 

tárgynak szentelt 2015-ös jogalkotási csomagjában ugyancsak ilyen modell kidolgozása 

mellett szállt síkra, amelynek erényei, hogy megőrzi az erőforrásokat, csökkenti a 

hulladéktermelést és munkahelyeket teremt egy versenyképesebb gazdaságban. 

Ha e modellt még megfelelő képzési politika is kísérné, akkor a szakképzettség valamennyi 

szintjén új munkahelyek teremtését gerjesztené. 

Az újrafelhasználás és a javítás ágazatában a potenciális munkahelyteremtés a használt áruk 

10 000 tonnájára vetítve 296 munkahely. Tudjuk, hogy az újrafeldolgozást végző üzemekben 

a hulladékok újrahasznosíthatók, így abban az esetben, ha Európában a települési hulladékok 

mindössze 1%-a  kerülne újrafelhasználásra vagy újrahasználatra, ez akkor is 200 000 helyi 

munkahelyet teremtését jelentené.  

Az újrahasználat ugyanis, jóllehet az újrafeldolgozáshoz képest mostohaként kezelik, az áruk 

élettartamának egyfajta meghosszabbítása, hiszen csekély átalakítás árán ismét visszakerülnek 

a gazdasági körforgásba. Friss tanulmányok kimutatták, hogy abban az esetben, ha az európai 

vállalkozások a számítógépeiket lecserélés (újrahasznosítás) helyett inkább újrahasználatba 

vennék, akkor Európában 10 500 nem áthelyezhető munkahely jönne létre, és mintegy 6 

millió tonna üvegházhatásúgáz-kibocsátást, illetve 44 millió köbméter vizet lehetne 

megtakarítani, nem is beszélve a nyersanyag-megtakarításokról. 

A termelés, az eladás és a fogyasztás módjainak a termékek élettartamának szempontjából 

történő újragondolásával olyan körülmények megteremtése válik lehetővé, amelyek 

kedveznek az üzleti tevékenységek felélesztéséhez az európai piacokon. Mivel a források 

költségeinek előreláthatósága megnő, elengedhetetlen a körültekintő forrásgazdálkodás, 

többek között annak megtervezése, hogy mi történik a termékekkel az élettartamuk lejártával. 

A termékek tartósságát szem előtt tartó ipari stratégia amortizálná a nyersanyagköltségeket, 

előzetes tervezést téve lehetővé a befektetések megtérülése és más, többek között a vásárlói 

hűség kialakítása kapcsán elérhető előnyök tekintetében.  

Végezetül, az államigazgatás ugyancsak fontos szerepet kap, ösztönzést nyújtva a helyes ipari 

gyakorlatokhoz, példát mutatva beszerzési politikáival, illetve egyesületek közreműködésével 

is támogatva a polgárok tudatos magatartásának kialakítását a felelősségteljes fogyasztás és a 

termékek jobb karbantartása szempontjából. 

A termékek tartóssága – kihívás az állam és a politikai döntéshozók számára 

Számos európai jelentés és a tagállamokban elvégzett jogalkotási munka bizonyítja, hogy az 

áruk megújításának felgyorsulása olyan problémakört idéz elő, amellyel foglalkozni kell.  
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Az Európai Gazdasági és Szociális Fórumának Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága 

2013. október 17-én megtette az első lépéseket egy általánosan elfogadott megállapítás felé, 

és számos olyan ajánlásra tett javaslatot, amely konszenzusra talált. E bizottság például 

meghatározza a különbséget a szigorú értelemben vett programozott („technikai”) elavulás, a 

közvetett elavulás, az inkompatibilitás hiánya miatti elavulás és végül a marketing-

kampányok következményeként jelentkező „pszichológiai” elavulás között. 

 

E témakörben az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tanulmányt készített, amelyben 

figyelmét arra összpontosította, hogy milyen hatásokat gyakorol a termékek élettartamának 

feltüntetése a fogyasztókra. E tanulmány többek között megerősíti, hogy az európai polgárok 

92%-a igényli az élettartam (vagy a használati idő) feltüntetését a termékeken. A tanulmány 

ugyancsak feltárja, hogy az európai vállalatok versenyképessége részben attól is függ, hogy 

képesek-e visszaszerezni a fogyasztók bizalmát. 

Az európai felmérések tükrözik a tagállamokban kidolgozott közpolitikákat is. 

- Az úttörő szerepét Belgium vállalta, amikor 2012 februárjában a belga Szenátus 

állásfoglalást fogadott el az energiával kapcsolatos termékek programozott elavulása 

elleni küzdelem céljával. Az állásfoglalás többek között ajánlja európai szintű címkézés 

bevezetését az energiával kapcsolatos termékek (izzók, számítógépek, mobiltelefonok 

stb.) élettartamára és javíthatóságára vonatkozó információk tekintetében. 

- Franciaország nemzeti vállalatok kezdeményezéseivel párhuzamosan korszerűsítette 

jogszabályait, aminek köszönhetően 2015 augusztusától az energetikai átállást törvény 

szabályozza, amely a programozott elavulást bűncselekményként határozza meg; egy 

másik, a fogyasztásra vonatkozó 2014 márciusi törvény pedig tisztázta a fogyasztók 

jogait a cserealkatrészek megfelelőségét és rendelkezésre állását szavatoló jótállás 

tekintetében. 

- Hollandiában a jogszabályok előírják, hogy a megfelelőségre vonatkozóan előírt 

kétéves jótállás csak minimális küszöb: bizonyos áruk, így például személygépkocsik, 

mosógépek és tartós használati cikknek tekintett egyéb termékek esetében a fogyasztó 

által jogosan elvárható átlagos élettartam alapján ugyanis hosszabb időtartamra 

kiterjedő jótállás is előírható. 

- Finnország a fogyasztóvédelmi törvény keretében ugyancsak lehetőséget biztosít a 

jótállás időtartamának kiterjesztésére. A törvény bevezető hivatkozása szerint a 

megfelelőség hiánya, amely egyes termékek, például személygépkocsik, építési 

anyagok vagy elektromos háztartási készülékek gyártásából fakad, az eladó felelősségét 

terheli még abban az esetben is, ha a meghibásodás az áru eladását követő két év 

elteltével jelentkezik. Ez a modell hasonlít a holland rendszerhez. Az áru élettartamát 

egy ombudsman határozza meg bizonyos kritériumok, többek között az áru és 

alkatrészei ára, illetve a használat (például a használat gyakorisága) alapján. A jogalkotó 

a konkrét termékek „elvárható élettartama” tekintetében semmilyen listát nem állított 

fel. Egyedi esetek mindazonáltal a fogyasztói vitákat rendező testület ajánlásainak 

fényében tanulmányozhatók. 

- Spanyolországban 2014. június 24-én, az új fogyasztói modellek témakörében az 
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Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által szervezett konferencián megszavazták az 

együttműködésre épülő fogyasztás tekintetében alkalmazott legjobb gyakorlatokról és a 

programozott elavulásról szóló „madridi állásfoglalást”. 

- Ausztriában kiválósági védjegyet dolgoztak ki, amelyet a javítható módon kialakított és 

tartós élettartamú elektromos és elektronikus termékek kaphatnak meg. 

- Végezetül, Svédországban 2017 januárjában számos fiskális intézkedés lép hatályba, 

amelyek célja a javítási ágazat, az újrafelhasználás és a körforgásos gazdaság 

megerősítése. Az intézkedések a következőket írják elő: 

 a javítási költségek csökkentése egyes termékek (kerékpárok, cipők és ruhák) 

után kivetett hozzáadottértékadó (héa) 25%-ról 12%-ra csökkentése révén, 

 lehetőség biztosítása az elektromos háztartási készülékeik javítását vállaló 

fogyasztók számára ahhoz, hogy a javítás munkadíjának 50%-át levonhassák 

adójukból, 

 adók kivetése az egyáltalán nem vagy csak nehezen újrafelhasználható és 

javítható anyagokat tartalmazó termékek után. 

E rendelkezéscsomagot a jogalkotók olyan befektetésnek tekintik, amely elejét veszi a 

környezetszennyezéssel, a pazarlással, a hulladékkezeléssel és a munkanélküliséggel 

kapcsolatos, jóval magasabb kiadásoknak. 


