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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS 

ilgesnė produktų naudojimo trukmė: nauda vartotojams ir įmonėms 

(2016/2272(INI)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 191, 192 ir 

193 straipsnius, ir į siekiamą tikslą – apdairiai ir racionaliai naudoti gamtos išteklius, 

– atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 25 d. Komisijos komunikatą dėl tvaraus vartojimo bei 

gamybos ir tvarios pramonės politikos veiksmų plano (COM(2008) 0397), 

– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų energiją vartojantiems 

gaminiams nustatymo sistemą, 

– atsižvelgdamas į 2016–2019 m. ekologinio projektavimo darbo planą 

(COM(2016) 0773), visų pirma siekiant nustatyti tikslesnius reikalavimus gaminiams ir 

daugiau horizontaliųjų reikalavimų tokiose srityse kaip ilgaamžiškumas, taisymo, 

funkcijų išplėtimo galimybė, išmontavimui pritaikyta konstrukcija ir lengvesnis 

pakartotinis naudojimas ir perdirbimas, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl su 

energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant 

gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 

1386/2013/ES dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2020 m. 

„Gyventi gerai pagal mūsų planetos išgales“ (taip pat vadinamoji 7-oji aplinkosaugos 

veiksmų programa), 

– atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę „Tvaresnis vartojimas: pramonės produktų gyvavimo trukmės 

sistema ir vartotojų informavimas siekiant susigrąžinti pasitikėjimą“1, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 26 d. Komisijos komunikatą „Strategijos 

„Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva „Tausiai išteklius naudojanti Europa““ 

(COM(2011) 0021), 

– atsižvelgdamas į 2011 m. rugsėjo 20 d. Komisijos komunikatą „Efektyvaus išteklių 

naudojimo Europos planas“ (COM(2011) 0571), 

– atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 9 d. Komisijos komunikatą „Žaliųjų produktų 

bendrosios rinkos kūrimas. Informacijos apie produktų ir organizacijų aplinkosauginį 

veiksmingumą kokybės gerinimas“ (COM(2013) 0196), 

                                                 
1 OL C 67, 2014 3 6, p. 23. 
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– atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 2 d. Komisijos komunikatą „Žiedinės ekonomikos 

kūrimas. Europos be atliekų programa“ (COM(2014) 0398), 

– atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos komunikatą „Uždaro ciklo kūrimas. 

ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas“ (COM(2015) 0614 galutinis), žiedinės 

ekonomikos dokumentų rinkinį, kuriame, be kita ko, numatoma peržiūrėti direktyvą dėl 

atliekų (Direktyva 2008/98/EB), direktyvą dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (Direktyva 

94/62/EB), direktyvą dėl atliekų sąvartynų (Direktyva 1999/31/EB), direktyvą dėl 

eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (Direktyva 2000/53/EB) direktyvą dėl 

baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų (Direktyva 2006/66/EB) ir 

direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (Direktyva 2012/19/ES), 

– atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 22 d. Komisijos komunikatą „Tolesni veiksmai 

užtikrinant tvarią Europos ateitį. Europos tvarumo iniciatyvos“ (COM(2016) 0739), 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos dėl tam tikrų skaitmeninio turinio 

teikimo sutarčių aspektų (COM(2015) 0634), 

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2011/86/ES dėl vartotojų teisių, 

– atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

Nr. 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus 

rinkoje, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. rugpjūčio 18 d. Europos vartotojų organizacijų asociacijos 

ataskaitą „Tvarios prekės: daugiau tvarių produktų, geresnis vartotojų teisių 

užtikrinimas – vartotojų lūkesčiai ES efektyvaus išteklių naudojimo ir žiedinės 

ekonomikos darbotvarkėje“, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 29 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 

tyrimą „Informacijos apie naudojimo trukmę poveikis vartotojams“, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. liepos mėn. atliktą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 

komiteto užsakytą tyrimą „Ilgesnė produktų naudojimo trukmė: nauda vartotojams ir 

įmonėms“, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 18 d. Europos vartotojų centro apžvalgą 

„Suplanuotas nusidėvėjimas arba vartotojiškos visuomenės nepageidaujami reiškiniai“, 

– atsižvelgdamas į Austrijos standartą ONR 192102 „Tvarių, lengvai pataisomų elektrinių 

ir elektroninių prietaisų dizaino kokybės ženklas“, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Aplinkos, 

visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8–0000/2017), 

A. kadangi Komisijos 2016–2019 m. ekologinio projektavimo darbo plane, yra nuoroda į 

žiedinę ekonomiką ir į poreikį spręsti ilgaamžiškumo ir galimybės perdirbti problemas; 
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B. kadangi Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui (EESRK) priėmus 

nuomonę dėl produktų gyvavimo trukmės, atspindimas ekonominių subjektų ir 

pilietinės visuomenės susidomėjimas šioje srityje; 

C. kadangi Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakytas tyrimas parodė, kad yra 

būtina skatinti žiedinę ekonomiką, ypač vykdant viešąją politiką; 

D. kadangi atsirado ekonomikos modelis, pagrįsto naudojimu, leidžiančiu sumažinti 

neigiamą ekonomikos modelio, visų pirma paremto daiktų nuosavybe, poveikį aplinkai 

ir neigiamą socialinį poveikį; 

E. kadangi daugelyje Europos pramonės sektorių prarandamos darbo vietos ir, viena 

vertus, būtina perkelti dalį gamybos, ir, kita vertus, skatinti remonto sektorių siekiant 

kurti darbo vietas, kurių perkelti neįmanoma; 

F. kadangi panaudotų daiktų rinka yra svarbi socialinei ir vietos ekonomikai ir su 

sunkumais susiduriančių asmenų įtraukimui į darbo rinką; 

G. kadangi tiek ekonomikos, tiek aplinkos aspektu būtina išsaugoti žaliavas ir riboti atliekų 

gamybą – į tai buvo siekiama atsižvelgti didesnės gamintojo atsakomybės principu;  

H. kadangi, kaip pabrėžiama 2014 m. birželio mėn. Eurobarometre, 77 proc. Europos 

Sąjungos vartotojų norėtų galėti savo daiktus pataisyti, o ne pirkti naujus; 

I. kadangi mažėjantis vartotojų pasitikėjimas gaminių kokybe kenkia Europos 

bendrovėms ir kadangi Komisija pasiūlymas gaminių atitikties prielaidos laikotarpį 

prailginti iki 24 mėnesių yra žingsnis tinkama linkme; 

J. kadangi vartotojams teikiama informacija apie gaminių tvarumą ir galimybę juos 

pataisyti yra neišsami ir nepakankama, nors 2016 m. Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetas tyrimas parodė, kad esama teigiamo ryšio tarp gaminių naudojimo 

trukmės nurodymo ir vartotojų elgesio; 

K. kadangi imamasi vis daugiau nacionalinių iniciatyvų siekiant išspręsti šią per ankstaus 

gaminių nusidėvėjimo problemą ir kadangi reikia parengti bendrą strategiją, taikomą 

bendrai rinkai; 

L. kadangi skaitmeninių laikmenų naudojimo trukmė yra itin svarbi elektronikos aparatų 

naudojimo trukmei ir kadangi dėl to, kad programinė įranga vis greičiau pasensta, 

būtina užtikrinti galimybes šiuos aparatus pritaikyti, kad jie rinkoje išliktų pakankamai 

geri; 

Kurti atsparius, tvarius ir kokybiškus produktus  

1. ragina Komisiją nustatant normas Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete 

(CENELEC) nustatyti kiekvienos produktų kategorijos mažiausio atsparumo kriterijus 

nuo pat jų projektavimo stadijos, apimančius produkto atsparumą, galimybę jį sutaisyti, 

galimybę jį atnaujinti ir kt.; 

2. ragina taikyti skirtingą ekologinį mokestį pagal produktų naudojimo laiko prailginimo 

kriterijus, siekiant kompensuoti labiausiai besistengiančių gamintojų pastangas; 
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3. ragina sukurti Europos programą, pagal kurią būtų remiamos bendrovių, plėtojančių 

išmontuojamą ir keičiamą modulinį pramoninį dizainą, pastangos; 

Sistemiškai užtikrinti taisymo galimybes 

4. ragina Komisiją nustatyti teisę į galimybę sutaisyti produktus: 

– pirmumo tvarka skatinant gaminius sutaisyti pagal garantiją, išskyrus atvejus, kai 

taisymas neįmanomas arba labai brangus, 

– užtikrinant teisę pratęsti garantiją laikotarpiu, atitinkančiu taisymo laikotarpį, 

– uždraudžiant gaminio veikimui svarbiausių dalių nepajudinamumą ir produkto esminėse 

charakteristikose nurodant, kad jį galima sutaisyti, 

– nustatant bendrą prievolę pirkimo momentu pateikti priežiūros ir taisymo gaires, 

– inicijuojant atsarginių dalių ir taisymui būtinų įrankių standartizavimo procesą, kad būtų 

pagerintas taisymo paslaugų pelningumas, 

– keičiantis informacija apie galimybes gauti dalių, taisymo instrukcijas ir kt., galbūt 

įsteigiant skaitmeninę platformą; 

5. mano, kad labai svarbu užtikrinti galimybę gauti gaminių veikimui svarbiausių 

atsarginių dalių: 

– užtikrinant galimybę gauti atskiras dalis, o ne blokus, 

– nustatant prievolę teikėjams rinkai tam tikru minimaliu laikotarpiu priimtinomis 

kainomis ir terminais tiekti svarbiausias dalis, 

– nustatant aiškų ir suderintą gaminių atsarginių dalių buvimo ir jo laikotarpių paskelbimo 

būdą; 

6. ragina valstybes nares priimti mokesčių priemones, kuriomis skatinama taisyti ir 

pardavinėti naudotus daiktus ir organizuoti remonto mokymus; 

7. primena, kad galimybė naudotis nepriklausomų taisytojų paslaugomis turėtų būti visada 

prieinama, draudžiant taikyti technines ar programines schemas, pagal kurias 

neleidžiamas taisymas kitose nei įgaliotosios taisyklos; 

8. ragina naudoti atsargines dalis naudotų daiktų rinkoje ir pabrėžia, kad svarbu investuoti 

į trimatį spausdinimą, kad pagal profesionalių taisytojų ir vartotojų, kurie patys taiso 

daiktus, individualų užsakymą galėtų būti gaminamos atsarginės dalys, ir būtų 

skatinama laisva šių dalių planų sklaida; 

Skatinti į naudojimą orientuotą ekonominį modelį 

9. ragina Komisiją skirti dėmesį funkcionalumo ekonomikai vystyti ir atlikti poveikio, 

svertų ir kliūčių, su kuriomis susiduriama kiekvienos produktų grupės atveju vystant šį 

ekonominį modelį, tyrimą; 
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10. ragina valstybes nares: 

– siekti susitarimo tarp dalyvaujančių šalių, kad prekybos ir naudojimo modelis būtų 

naudingas visiems, 

– dėti daugiau pastangų supaprastinti taisykles ir fiskalinę politiką, palankią 

funkcionalumo ekonomikai plėtoti, taikant mažesnį PVM, mokesčių lengvatas arba 

labdaros fondus, kuriais padaroma patrauklu daiktus nuomotis, jais keistis ar juos 

skolintis, 

– remti vietos valdžios institucijas, investuojančias į funkcionalumo ir dalijimosi 

ekonomikos plėtojimą; 

11. ragina valstybes nares skatinti funkcionalumo ekonomiką savo viešojoje politikoje, 

nustatyti prievolę į produktų tvarumą vykdant viešuosius pirkimus ir padidinti savo 

institucijų įrangos pakartotinį naudojimą; 

12. ragina Komisiją pabrėžti produktų tvarumo svarbą plėtojant žiedinę ekonomiką ir 

finansiškai remti socialines ir ekonomines inovacijas, kuriomis skatinamas pakartotinis 

naudojimas, naudojimo ekonomika ir taisymas;  

13. primygtinai ragina Komisiją elektros ir elektroninius prietaisus, kuriuos galima perdirbti 

ir atnaujinti, vertinti kaip išteklius, o ne kaip atliekas, kad būtų paprasčiau juos perduoti 

socialinėms asociacijoms ir įmonėms, kurios užsiima šių daiktų ir jų dalių pakartotiniu 

naudojimu; 

Geresnio vartotojų informavimo užtikrinimas 

14. ragina Komisiją gerinti informacijos apie produktų patvarumą suteikimą: 

– skatinti Europos ženklo kūrimą, kuris apimtų tvarumą, ekologinį projektavimą, 

sudedamųjų dalių moduliavimą, prisidedant prie pažangos gaminant daiktus ir didinant 

jų taisymo galimybes, 

– nustatyti prievolę nurodyti numatomą naudojimo trukmę, paremtą standartizuotais 

kriterijais, kuriuos nustatytų suinteresuotųjų šalių atstovai, 

– sukurti svarbiausių vartojimo prekių, visų pirma buitinių prietaisų, naudojimo skaitiklį. 

– atlikti naudojimo trukmės prilyginimo teisiniam garantiniam laikotarpiui poveikio 

tyrimą; 

15. ragina teikti paramą vietos valdžios institucijoms, įmonėms ir asociacijoms vykdyti 

vartotojų informuotumo apie produktų naudojimo trukmę kampanijas, visų pirma 

teikiant patarimus dėl priežiūros, taisymo, pakartotinio naudojimo ir kt.; 

Pasmerkti suplanuotą nusidėvėjimą 

16. ragina apibrėžti, kas yra techninės arba programinės įrangos suplanuotas nusidėvėjimas 

ir uždrausti produktus, kurių naudojimo pabaiga buvo sąmoningai paankstinta; todėl 

ragina pagerinti teisinę informatorių apsaugą; 



 

PE595.614v01-00 8/12 PR\1112215LT.docx 

LT 

Sustiprinti teisę į teisinę atitikties garantiją 

17. primygtinai ragina Komisiją didinti vartotojų pasitikėjimą: 

– išlaikyti 24 mėnesių teisinės garantijos laikotarpį, kuris būtų mažiausias, ir valstybėms 

narėms suteikti galimybę nustatyti labiau vartotojus saugančias nacionalines nuostatas, 

– remiantis produktų gyvavimo ciklo tyrimu, atliktu pagal ekologinio projektavimo 

kriterijus, prailginti energiją naudojančių produktų grupių teisinę atitikties garantiją 

daugiau nei šiuo metu numatyti dveji metai ir palaipsniui, kad įmonės galėtų 

prisitaikyti, tvariems buitiniams prietaisams ir baldams nustatyti mažiausią penkerių 

metų garantinį laikotarpį, 

– užtikrinti oficialų vartotojo informavimą pirkimo–pardavimo sutartyje apie jo teisę į 

teisinę garantiją ir skatinti informavimo apie šią teisę programas, 

– supaprastinti vartotojui galimybę pateikti pirkimo įrodymą daikto garantiją susiejant su 

pačiu daiktu, o ne su jo pirkėju, plačiai taikant skaitmeninius garantijos įrodymus; 

18. prašo nustatyti Europos lygmens skundų, teikiamų dėl teisės į garantiją neužtikrinimo, 

mechanizmą, kad būtų valstybinės institucijos galėtų paprasčiau kontroliuoti, kaip 

taikomi Europos standartai; 

Apsaugoti vartotojus nuo programinės įrangos pasenimo 

19. tikisi, kad bus nustatyti bendri minimalios programų naudojimo trukmės standartai ir 

prašo užtikrinti kuo didesnį skaidrumą dėl aparatų funkcijų išplėtimo; 

20. siūlo nustatyti pagrįstą operacinių sistemų naudojimo terminą, kuriam nesibaigus 

draudžiama netiekti saugumo atnaujinimų; 

21. ragina nustatyti didesnį ekologinį mokestį tais atvejais, kai nepateikiami aparato 

veikimui būtini atnaujinimai ir prašo nustatyti, kad būtų suteikta galimybė po 

atnaujinimų atkurti pirmesnę būklę ir kad su jaus būtų teikiama informacija apie 

pasekmes aparato veikumui; 

22. ragina nustatant standartus skatinti modulinį dalių, įskaitant procesorių, naudojimą, 

kuris leistų išsaugoti daikto charakteristikų lygį; 

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

Prekių tvarumo problema – iššūkis vartotojams 

Prekių tvarumo problema yra keleto skirtingų lygmenų: 

– produktų patvarumo ir galimybės perdirbti trūkumas, 

– kompiuterių programinės įrangos ilgaamžiškumas, 

– pirkėjui prieinama informacija. 

Vartotojų pasitikėjimas produktų patvarumu yra sumenkęs. Blogėjanti pigių produktų kokybė 

ir ypač skandalingų, nors ir, greičiausiai, vienetinių atvejų, viešas atskleidimas, pakenkė 

vartotojų pasitikėjimui. Remiantis neseniai Prancūzijos vartotojų asociacijos atliktu tyrimu, 

92 proc. apklaustųjų teigė esantys įsitikinę, kad elektroniniai namų apyvokos ar aukštųjų 

technologijų produktai yra sąmoningai sukurti trumpai veikti. 

Europos vartotojai neturi praktiškai jokios informacijos apie produktų patikimumą. 

Nebeegzistuojant kainų signalui, apibrėžiančiam kainos ir kokybės santykį, vartotojai daug 

labiau linkę rinktis žemo lygio produktus iš besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių, taip 

skatindami savotiškas ekonomikos varžybas. Tokia padėtis nepalanki ir Europos įmonėms, 

dažnai siūlančioms aukštesnės kokybės, ilgiau tarnaujančias prekes. 

Be to, prie interneto prijungtų naudojimas ir vartotojų priklausomybė nuo naujųjų 

technologijų kelia opų socialinį klausimą dėl greitesnio programinės ir kompiuterinės įrangos 

nusidėvėjimo. Nepasiturintys piliečiai yra pirmieji, patiriantys greitesnį produktų 

nusidėvėjimą: neturėdami finansinių išteklių, jie pirmiausia renkasi tarp pigiausių produktų, 

kurie greičiau sugenda, o tai – dvigubas nuostolis. 

Prekių taisymas – ekonominis iššūkis  

Labiau nei prekių patvarumo klausimas, vartotojus erzina faktas, kad prekės pataisyti 

neįmanoma, be to, tai kenkia remonto pramonei, kurioje Europoje kasmet prarandama vis 

daugiau darbo vietų. 

Produktų taisymui trukdo tam tikri probleminiai veiksniai: 

– sunkumai gauti atsarginių dalių ir pernelyg didelėj ų kaina, 

– darbo jėgos sąnaudos lyginant su nebrangių importuojamų produktų sąnaudomis, 

– reikiamos informacijos trūkumas, norint pataisyti ir išlaikyti, 

– vis sudėtingesnė programinė ir elektroninė įranga, 

– kliūtys į rinką patekti nepriklausomiems taisytojams ir vartotojams, kurie taiso patys, 

– sunkiai pataisomi produktai ir jų dalys, 
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– nepakankamai gerai veikianti pakaitinių prekių suteikimo taisymo laikotarpiu sistema. 

Taigi, remiantis 2014 m. „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, 77 proc. ES piliečių 

daiktus verčiau taisytų savo daiktus nei pirktų naujus, bet dėl didelių taisymo paslaugų kainų 

jie galiausiai linkę pakeisti senus daiktus naujais arba tiesiog juos išmesti. 

Kalbant apie užimtumą šioje rinkoje, žmonių pasirinkimas netaisyti daiktų skatina meistrus 

atsisakyti veiklos:  

– Nyderlanduose per 7 m. šiame sektoriuje prarasta 2 000 darbo vietų; 

– Vokietijoje per vienerius metus užsidarė 13 proc. radijo ir televizijos imtuvų taisyklų;  

– Lenkijoje per dvejus metus taisyklių skaičius sumažėjo 16 proc. 

Nemokamos taisyklos ar internetinės svetainės, kuriose aiškinama, kaip pataisyti pačiam – 

priešingai – tampa vis populiaresnės. Taigi, taisymas a priori yra iš tiesų paklausus. 

Remonto sektorius yra darbo vietų, kurios negali būti perkeltos kitur, šaltinis ir jos galėtų būti 

kuriamos, jei produktai būtų sukurti siekiant juos naudoti ilgai, sugedus pataisant, o paslaugų 

sistema būtų pertvarkyta, kad geriau prisitaikytų prie vartotojų poreikių. Pirmenybės skyrimas 

remontui, ne seno daikto pakeitimui nauju, ypač pagal teisės aktais nustatytą garantiją, yra 

ekologinis iššūkis, nes nuolatinis senų daiktų keitimas naujais reiškia, kad dar neseniai 

gaminti daiktai yra išimami iš apyvartos ir neskatina gamintojų kurti ilgiau tarnaujančių 

daiktų. 

Galiausiai, daugelis sugedusių prietaisų nėra taisomi (iki 44 % elektros ir elektroninių 

prietaisų). Parama remonto sektoriui reikštų naujų darbo vietų kūrimo galimybes ir akivaizdų 

atliekų ir taršos sumažėjimą, nepamirštant ir to, kad žymiai pagerėtų vartotojų perkamoji galia 

ir Europos įmonių komercinis pranašumas. 

Holistinis požiūris: vartojimo ekonomikos link 

Produktų naudojimo trukmė priklauso nuo bendros sistemos dalyvių: gamintojų, tiekėjų, 

platintojų, vartotojų ir net valstybių. Produktų naudojimo trukmės prailginimas turėtų padėti 

plėtoti ekonominį modelį, pagrįstą pusiausvyra tarp vartotojų ir pramoninkų poreikių bei 

atitikti aplinkosaugos reikalavimus. 

Produkto sudėtinės dalys yra esminis naudojimo trukmę lemiantis aspektas, tačiau prekybos 

modelis taip pat vaidina svarbų vaidmenį. Sparčiai auganti funkcionalumo ekonomika ir 

bendradarbiavimu grindžiama ekonomika suteikia naujų galimybių gerinti į rinką išleidžiamų 

produktų kokybę ir tvarumą. Skatinant naudojimą, o ne akcentuojant produktą kaip materialų 

daiktą, dėmesys skiriamas paslaugų teikimo patirčiai, bet ne daiktų atnaujinimo dažniui. Ši 

vartojimo ekonomika stiprinama pasitelkiant skaitmeninius įrankius, palengvinančius mainus 

tarp bendradarbiaujančių pusių ir gali būti ryškiu ekonominės ir aplinkos apsaugos naudos 

šaltiniu. 

Šis modelis papildo bendrą žiedinės ekonomikos sistemą. 2015 m. teisės aktų rinkiniu 

Komisija siekė paremti šį sveikintiną modelį, kuriuo išsaugomi ištekliai, sumažinamas atliekų 

kiekis ir konkurencingesnėje ekonomikoje kuriamos darbo vietos. 
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Toks modelis, jei jis vykdomas taikant atitinkamą švietimo politiką, padėtų sukurti naujų 

darbo vietų visuose kvalifikacijos lygiuose. 

Pakartotino naudojimo ir remonto sektoriuje 10 000 tonų naudotiems daiktams perdirbti ar 

pataisyti galėtų būti sukurtos 296 darbo vietos. Atsižvelgiant į tai, kad trečdalis perdirbimo 

centruose esančių daiktų atliekų galėtų būti perdirbamos, vietos lygmeniu galėtų būti sukurta 

daugiau nei 200 000 darbo vietų, jei bent 1 proc. komunalinių atliekų Europoje būtų paruoštos 

pakartotinai naudoti.  

Tačiau perdirbimo srityje dažnai nevertinamu pakartotiniu naudojimu pratęsiama produktų 

naudojimo trukmė, truputį juos pakeitus grąžinant į ekonominį ciklą. Neseniai atlikti tyrimai 

rodo, kad jei Europos bendrovės pirmenybę teiktų pakartotinai panaudoti produktus nei juos 

perdirbti, Europoje būtų galima sukurti 10 500 darbo vietų, kurių nereikėtų perkelti kitur, taip 

kiekvienais metais sutaupant beveik 6 mln. tonų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir 

44 mln. M3 vandens, neskaitant žaliavų. 

Iš naujo permąsčius gamybos, pardavimo ir vartojimo būdus siekiant prailginti produktų 

naudojimo trukmę, būtų galima sudaryti palankias sąlygas vykdyti veiklą Europos rinkoje. 

Atsižvelgiant į numatomą išlaidų ištekliams padidėjimą, itin taupus išteklių valdymas yra 

neišvengiamas, ypač reguliuojant produktų gyvavimo ciklo pabaigą. Pramonės strategija, 

orientuota į produktų tvarumą, būtų galima sumažinti žaliavų kainas, taip numatant investicijų 

grąžą ir pelną, visų pirma susijusius su klientų lojalumo didinimu.  

Galiausiai valdžios institucijos taip pat turi tam tikrą vaidmenį – ne tik skatinti gerąją 

pramonės praktiką, bet ir pačiai būti pavyzdžiu vykdant pirkimų politiką ir didinant 

visuomenės informuotumą, pasitelkiant asociacijas, pavyzdžiui atsakingai vartojant ir geriau 

prižiūrint produktus. 

Produktų patvarumas – viešasis ir politinis iššūkis 

Daug ES pranešimų ir valstybių narių teisėkūros darbų parodė, kad svarbu paskubinti 

probleminio daiktų atnaujinimo klausimo sprendimą.  

2013 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Pramonės permainų 

konsultacinė komisija savo nuomonėje padarė pirmąsias bendras išvadas ir pasiūlė keletą 

rekomendacijų, dėl kurių bendrai sutariama. Nuomonėje taip pat apibrėžiami skirtumai tarp 

„techniškai“ suplanuoto nusidėvėjimo, netiesioginio nusidėvėjimo, nusidėvėjimo dėl 

nesuderinamumo ir galiausiai psichologinio nusidėvėjimo, kurį lemia įmonių rinkodaros 

kampanijos. 

 

Tai paskatino EESRK atlikti tyrimą apie poveikį vartotojams nurodant produktų naudojimo 

trukmę. Tyrimo rezultatai tik patvirtino, kad 92 proc. europiečių norėtų gauti informacijos 

apie produktų naudojimo trukmę. Jie taip pat atskleidė, kaip Europos įmonių 

konkurencingumas iš dalies priklauso nuo vartotojų pasitikėjimo įmonėmis susigrąžinimo. 

Šie Europoje parengti darbai turi atgarsį valstybių narių viešojoje politikoje. 

– Belgija buvo pirmoji, kurios Senatas 2012 m. vasario mėn. priėmė rezoliuciją siekiant 
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kovoti su elektros energiją naudojančių produktų suplanuotu nusidėvėjimu. Be kita ko, 

joje rekomenduojama Europos lygmeniu taikyti elektros energiją naudojančių produktų 

(lempučių, kompiuterių, nešiojamųjų telefonų) ženklinimą ir informaciją apie 

perdirbimo galimybę. 

– Lygiagrečiai nacionalinių įmonių iniciatyvoms, Prancūzija taip pat pakeitė savo teisės 

aktus: nuo 2015 m. įsigaliojo įstatymas dėl energetikos pertvarkos, kuriame suplanuotas 

nusidėvėjimas apibrėžtas kaip nusikalstama veika, o 2014 m. kovo mėn. įstatyme dėl 

vartojimo išaiškintos vartotojų teisės, susijusios su teisine prekių atitikties garantija ir 

galimybe gauti atsarginių dalių. 

– Nyderlandų teisės aktuose nustatyta, kad dvejų metų teisinė prekių atitikties garantija 

yra pats mažiausias garantijos laikotarpis. Tam tikriems daiktams, pavyzdžiui, 

automobiliams, skalbimo mašinoms ar kitiems tvariais laikomiems produktams gali būti 

suteikta ilgesnė prekių atitikties garantija, remiantis vidutine naudojimo trukme, kurios 

vartotojas gali pagrįstai tikėtis. 

– Suomijoje pagal Vartotojų apsaugos aktą garantijos trukmę galima pratęsti. Remiantis 

šio akto preambule, jei neatitiktis atsiranda dėl produkto, pavyzdžiui transporto 

priemonės, statybinių medžiagų ar namų apyvokos prietaiso, gamybos, net jei ji 

išaiškėja praėjus daugiau nei dvejiems metams nuo prekės pristatymo, atsakingas yra 

pardavėjas. Panašus modelis galioja ir Nyderlandų teisėje. Naudojimo trukmę nustato 

tarpininkas, remdamasis tam tikrais kriterijais, tokiais kaip daikto ar jo sudedamųjų 

dalių kaina arba naudojimas, pvz., naudojimo dažnumas. Teisės aktų leidėjai neparengė 

jokio konkrečių produktų dėl „numatomos naudojimo trukmės“ sąrašo. Vis dėlto, 

atsižvelgiant į vartotojų ginčų sprendimo tarybos „Consumer Dispute Board“ pateiktas 

rekomendacijas, galima išnagrinėti tam tikrus konkrečius atvejus. 

– Ispanijoje 2014 m. birželio 24 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 

organizuotoje konferencijoje dėl naujų vartojimo modelių buvo priimta Madrido 

rezoliucija dėl geriausios dalijimosi vartojimo praktikos ir suplanuoto nusidėvėjimo. 

– Austrijoje buvo sukurtas perdirbamo ir tvaraus dizaino elektros ir elektronikos produktų 

kokybės ženklas. 

– Galiausiai Švedija ėmėsi įvairių mokestinių priemonių, kurios įsigalios 2017 m. 

sausio mėn. ir kuriomis siekiama sustiprinti remonto, perdirbimo ir žiedinės 

ekonomikos sektorius. Jomis numatoma:  

 sumažinti remonto išlaidas, nuo 25 iki 12 proc. sumažinant PVM tarifą, taikomą 

tam tikriems daiktams (dviračiams, batams, drabužiams), 

 vartotojams, pasirenkantiems taisyti namų apyvokos prietaisus, iš mokesčių 

išskaityti 50 proc. remonto darbo sąnaudų kainos, 

 apmokestinti produktus, kuriuose yra sunkiai ar visai neperdirbamų ir 

nepataisomų medžiagų. 

Šios priemonės sukurtos kaip investicijos, iš anksto sumažinančios išlaidas, susijusias 

su tarša, švaistymu, atliekų tvarkymu ir bedarbyste, yra pačios svarbiausios. 


