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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie dłuższego cyklu życia produktów: korzyści dla konsumentów i 

przedsiębiorstw 

(2016/2272(INI)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 

114, 

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 

191, 192 i 193 oraz odniesienie do celu ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania 

zasobów naturalnych, 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. pt. „Plan działania na 

rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki 

przemysłowej” (COM(2008)0397), 

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 

października 2009 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących 

ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię, 

– uwzględniając plan działań Komisji w sprawie ekoprojektu na lata 2016–2019 

(COM(2016)0773), w szczególności cel wprowadzenia wymogów bardziej 

przekrojowych i bardziej dostosowanych do produktu w dziedzinach trwałości, 

możliwości naprawy, skalowalności, projektu pod kątem demontażu i łatwości 

ponownego wykorzystania i recyklingu, 

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 

2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o 

produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią, 

– uwzględniając decyzję nr 1386/2013/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 

listopada 2013 r. w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska 

do 2020 r. „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” (siódmy 

program działań w zakresie środowiska), 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 

października 2013 r. pt. „W kierunku bardziej zrównoważonej konsumpcji: okres 

użytkowania produktów przemysłowych oraz informowanie konsumentów w celu 

odzyskania zaufania”1, 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 stycznia 2011 r. pt. „Europa efektywnie 

korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii »Europa 2020«” 

(COM(2011)0021), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 września 2011 r. pt. „Plan działania na 

                                                 
1 Dz.U. C 67 z 6.3.2014, s. 23. 
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rzecz zasobooszczędnej Europy” (COM(2011)0571), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 9 kwietnia 2013 r. pt. „Tworzenie jednolitego 

rynku dla produktów ekologicznych – Poprawa sposobu informowania o efektywności 

środowiskowej produktów i organizacji” (COM(2013)0196), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 lipca 2014 r. pt. „Ku gospodarce o obiegu 

zamkniętym: program »zero odpadów dla Europy«” (COM(2014)0398), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 grudnia 2015 r. pt. „Zamknięcie obiegu – 

plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym” (COM(2015)0614) oraz 

pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, który przewiduje w szczególności 

przegląd dyrektyw dotyczących odpadów (dyrektywy 2008/98/WE), opakowań i 

odpadów opakowaniowych (dyrektywy 94/62/WE), składowania odpadów (dyrektywy 

1999/31/WE), pojazdów wycofanych z eksploatacji (dyrektywy 2000/53/WE), baterii i 

akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów (dyrektywy 2006/66/WE) oraz 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywy 2012/19/UE), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 listopada 2016 r. pt. „Kolejne kroki w 

kierunku zrównoważonej przyszłości Europy – Europejskie działania na rzecz 

zrównoważonego rozwoju” (COM(2016)0739), 

– uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Komisji w sprawie niektórych aspektów 

umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość 

(COM(2015)0634), 

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/86/UE z dnia 25 

października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, 

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE z dnia 

11 maja 2005 r. dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez 

przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym, 

– uwzględniając sprawozdanie Europejskiej Organizacji Konsumentów z dnia 18 sierpnia 

2015 r. pt. „Durable goods: More sustainable products, better consumer rights – 

Consumer expectations from the EU’s ressource efficiency and circular economy 

agenda” [Trwałe produkty: bardziej zrównoważone produkty a większe prawa 

konsumentów – Oczekiwania konsumentów dotyczące unijnego programu działania w 

dziedzinie zasobooszczędności i gospodarki o obiegu zamkniętym], 

– uwzględniając badanie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 29 

marca 2016 r. pt. „ The Influence of Lifespan Labelling on Consumers” [Wpływ 

informacji o długości cyklu życia produktów na konsumentów], 

– uwzględniając badanie przeprowadzone w lipcu 2016 r. na zlecenie Komisji Rynku 

Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu pt. „A longer life time for 

products: benefits for consumers and companies” [Dłuższy cykl życia produktów: 

korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw], 

– uwzględniając podsumowanie Europejskiego Centrum Konsumpcji z dnia 18 kwietnia 
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2016 r. pt. „L’obsolescence programmée ou les dérives de la société de consommation” 

[Sztucznie skrócony cykl życia, czyli aberracje społeczeństwa konsumpcyjnego], 

– uwzględniając austriacką normę ONR 192102 pt. „Label of excellence for durable, 

repair-friendly designed electrical and electronic appliances” [Znak doskonałości dla 

trwałych i zaprojektowanych w sposób ułatwiający naprawę urządzeń elektrycznych i 

elektronicznych], 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 

Bezpieczeństwa Żywności (A8-0000/2017), 

A. mając na uwadze plan działań Komisji w sprawie ekoprojektu na lata 2016–2019, który 

obejmuje odwołanie do gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przywołuje konieczność 

zmierzenia się z problemem trwałości i możliwości recyklingu; 

B. mając na uwadze, że przyjęcie opinii w sprawie cyklu życia produktów przez 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) dowodzi, że temat ten interesuje 

podmioty gospodarcze i społeczeństwo obywatelskie; 

C. mając na uwadze, że badanie zlecone przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony 

Konsumentów wykazuje konieczność pobudzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, 

zwłaszcza za pośrednictwem publicznych strategii politycznych; 

D. mając na uwadze pojawienie się modelu gospodarczego opartego na użytkowaniu, który 

pozwala ograniczyć negatywne środowiskowe i społeczne skutki zewnętrzne 

wynikające z modelu opartego przede wszystkim na posiadaniu dóbr; 

E. mając na uwadze spadek zatrudnienia w licznych sektorach przemysłu w Europie i 

konieczność repatriacji części produkcji, a zarazem wspierania sektora napraw, tak aby 

tworzyć miejsca pracy niepodlegające przenoszeniu; 

F.  mając na uwadze rolę rynku produktów używanych dla gospodarki społecznej i lokalnej 

oraz dla integrowania osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy; 

G. mając na uwadze konieczność – zarówno gospodarczą, jak i środowiskową – ochrony 

surowców i ograniczenia powstawania odpadów, co starano się uwzględnić w koncepcji 

poszerzonej odpowiedzialności producenta; 

H. mając na uwadze, że zgodnie z badaniem Eurobarometru z czerwca 2014 r. 77 % 

konsumentów w Unii Europejskiej wolałoby mieć możliwość naprawy swoich towarów 

zamiast kupować nowe; 

I. mając na uwadze, że spadek zaufania konsumentów do jakości produktów przynosi 

szkodę przedsiębiorstwom europejskim, a propozycja Komisji dotycząca wydłużenia 

domniemania zgodności towarów do 24 miesięcy jest krokiem w dobrym kierunku; 

J. mając na uwadze, że przekazywane konsumentom informacje na temat trwałości 

produktów i możliwości ich naprawy mają niewielki zakres i są rozbieżne, a tymczasem 
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w badaniu EKES z marca 2016 r. wykazano pozytywny związek między podawaniem 

informacji o cyklu życia produktów a zachowaniami konsumentów; 

K. mając na uwadze pojawienie się wielu inicjatyw krajowych mających na celu 

zaradzenie problemowi przedwczesnego końca cyklu życia produktów i konieczność 

opracowania wspólnej strategii dla jednolitego rynku; 

L. mając na uwadze, że cykl życia nośników cyfrowych ma kluczowe znaczenie dla cyklu 

życia urządzeń elektronicznych i że – w obliczu przyspieszonego końca cyklu życia 

oprogramowania – możliwość dostosowania tych urządzeń jest konieczna do 

utrzymania ich przydatności na rynku; 

Projektowanie solidnych, trwałych produktów o wysokiej jakości  

1. zachęca Komisję, by ustanowiła kryteria minimalnej odporności na zużycie w podziale 

na kategorie produktów, począwszy od etapu projektu, przez podjęcie działań 

normalizacyjnych w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym Elektrotechniki, w 

których uwzględni się solidność produktu, możliwość jego naprawy, jego skalowalność 

itp.; 

2. wzywa do dostosowywania wymiaru podatku ekologicznego w zależności od kryteriów 

wydłużenia cyklu życia produktów, co pozwoli wynagrodzić producentów 

podejmujących najwięcej pozytywnych działań; 

3. zwraca się o utworzenie europejskiego programu wspierającego działania 

przedsiębiorstw opracowujących projekty przedmiotów modułowych, które można 

łatwo rozmontować i w których można wymieniać poszczególne elementy; 

Systematyzacja możliwości naprawy 

4. wzywa Komisję, by wspierała prawo do możliwości naprawy produktów: 

– przez zachęcanie w pierwszej kolejności do naprawy towarów w ramach gwarancji, z 

wyjątkiem sytuacji, gdy naprawa nie jest odpowiednim rozwiązaniem lub wiąże się z 

nieuniknionymi i nadmiernymi kosztami, 

– przez zapewnienie prawa do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania naprawy, 

– przez wprowadzenie zakazu nieusuwalności części mających kluczowe znaczenie dla 

prawidłowego działania produktu i przez określenie możliwości naprawy produktu w 

odniesieniu do „kluczowych właściwości produktu”, 

– przez upowszechnienie obowiązku dostarczania instrukcji konserwacji i naprawy w 

momencie zakupu, 

– przez podjęcie działań w zakresie normalizacji części zamiennych i narzędzi 

niezbędnych do naprawy, tak aby zwiększyć opłacalność usług naprawy, 

– przez umożliwienie wspólnego korzystania z informacji dotyczących dostępności 

części, instrukcji naprawy itp., ewentualnie dzięki udostępnieniu platformy cyfrowej; 
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5. uważa za kluczowe zagwarantowanie dostępności części zamiennych mających 

podstawowe znaczenie dla prawidłowego działania produktu: 

– przez zagwarantowanie dostępu do pojedynczych części zamiast zespołów, 

– przez zobowiązanie podmiotów wprowadzających do obrotu do dostarczania 

podstawowych części po rozsądnej cenie i w rozsądnym terminie przez pewien 

minimalny okres, 

– przez opracowanie precyzyjnego i jednolitego systemu informowania o dostępności lub 

braku dostępności części zamiennych towarów oraz o okresie takiej dostępności lub jej 

braku; 

6. zachęca państwa członkowskie, by wprowadziły zachęty podatkowe na rzecz naprawy i 

sprzedaży produktów używanych oraz organizowały szkolenia z zakresu naprawy; 

7.  przypomina, że w każdym wypadku należy zapewnić możliwość skorzystania z usług 

niezależnego serwisanta, zwłaszcza przez wprowadzenie zakazu stosowania forteli 

ukrytych w rozwiązaniach technicznych lub oprogramowaniu, uniemożliwiających 

przeprowadzenie naprawy poza autoryzowanymi serwisami; 

8. zachęca do ponownego używania części zamiennych na rynku produktów używanych i 

podkreśla znaczenie inwestowania w druk trójwymiarowy, tak aby tworzyć części na 

żądanie specjalistów i konsumentów samodzielnie naprawiających produkty, a także 

znaczenie zachęcania do nieodpłatnego rozpowszechniania planów takich części; 

Promowanie modelu ekonomicznego ukierunkowanego na użytkowanie 

9. wzywa Komisję, by położyła nacisk na rozwój gospodarki ukierunkowanej na 

funkcjonalność i przeprowadziła – w podziale na rodziny produktów – ocenę skutków, 

bodźców i barier występujących w odniesieniu do rozwoju tego modelu 

ekonomicznego; 

10. wzywa państwa członkowskie, by: 

– organizowały rozmowy między zainteresowanymi podmiotami, służące refleksji nad 

modelem sprzedaży ukierunkowanym na użytkowanie i zapewniającym korzyści 

wszystkim stronom, 

– wzmogły wysiłki w zakresie uproszczenia przepisów i ustanowiły politykę podatkową 

sprzyjającą rozwojowi gospodarki ukierunkowanej na funkcjonalność przez 

wprowadzenie obniżonych stawek VAT, ulg podatkowych i dotacji zwiększających 

atrakcyjność wynajmu, wymiany i wypożyczania produktów, 

– wspierały samorządy terytorialne, które inwestują w gospodarkę ukierunkowaną na 

funkcjonalność i gospodarkę dzielenia się; 

11. zobowiązuje państwa członkowskie, by w swojej polityce publicznej pobudzały 

gospodarkę ukierunkowaną na funkcjonalność i by wymagały uwzględniania trwałości 

produktów w zamówieniach publicznych oraz zwiększały wskaźnik ponownego użycia 

urządzeń w organach administracji; 
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12. zwraca się do Komisji, by wskazywała na znaczenie trwałości produktów, wspierając 

gospodarkę o obiegu zamkniętym, by oferowała zachęty finansowe dla innowacji 

społecznych i gospodarczych służących ponownemu użyciu towarów oraz gospodarce 

ukierunkowanej na użytkowanie i naprawę;  

13. zachęca Komisję, by traktowała urządzenia elektryczne i elektroniczne nadające się do 

ponownego użycia i ponownego przygotowania do sprzedaży nie jako odpady, lecz jako 

zasoby, tak aby ułatwić ich przekazywanie stowarzyszeniom i przedsiębiorstwom 

społecznym, które przywracają wartość użytkową takim towarom i ich komponentom; 

Zapewnienie konsumentom lepszych informacji 

14. zachęca Komisję, by podniosła jakość informacji o trwałości produktów przez: 

– promowanie znaku europejskiego obejmującego w szczególności trwałość, ekoprojekt i 

możliwości modułowego wykorzystywania komponentów, by wspierać 

dostosowywanie towaru do postępu i możliwości jego naprawy, 

– wprowadzenie obowiązku podawania informacji o przewidywanym czasie użytkowania 

na podstawie znormalizowanych kryteriów ustalonych przez panel zainteresowanych 

stron, 

– utworzenie licznika użytkowania szczególnie istotnych produktów konsumpcyjnych, 

zwłaszcza dużego sprzętu gospodarstwa domowego; 

– ocenę skutków dostosowania informacji o cyklu życia do czasu trwania gwarancji 

prawnej; 

15. wzywa do wspomagania samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i stowarzyszeń w 

organizowaniu kampanii informowania konsumentów o wydłużeniu cyklu życia 

produktów, przede wszystkim za pomocą porad z zakresu konserwacji, naprawy, 

ponownego użycia itp.; 

Potępienie sztucznie skróconego cyklu życia 

16. apeluje o stworzenie definicji sztucznie skróconego cyklu życia, w zakresie techniki i 

oprogramowania, która umożliwi wprowadzenie zakazu produktów, których koniec 

cykl życia skrócono w sposób zamierzony; w związku z tym apeluje, by zapewnić 

lepszą ochronę prawną demaskatorów; 

Wzmocnienie prawa do prawnej gwarancji zgodności 

17. wzywa Komisję, by zwiększyła zaufanie wśród konsumentów: 

– przez utrzymanie 24-miesięcznej gwarancji prawnej jako minimalnego progu, powyżej 

którego państwa członkowskie mogą przewidzieć przepisy krajowe zapewniające 

większą ochronę, 

– przez wydłużenie prawnej gwarancji zgodności poza obecny dwuletni minimalny próg 

w odniesieniu do rodzin produktów wykorzystujących energię, w oparciu o badanie 

cyklu życia produktów przeprowadzone w ramach ekoprojektu, i przez wprowadzenie 
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minimalnego progu wynoszącego co najmniej 5 lat w odniesieniu do dużego sprzętu 

gospodarstwa domowego i trwałych ruchomości, w sposób stopniowy, tak aby 

przedsiębiorstwa mogły się do tego progu dostosować, 

– przez zagwarantowanie konsumentom formalnej informacji, w umowie sprzedaży, o 

przysługującym im prawie do gwarancji prawnej, a także przez wspieranie programów 

informowania o tym prawie, 

– przez uproszczenie dowodu zakupu wymaganego od konsumenta przez powiązanie 

gwarancji nie z kupującym, lecz z towarem, za pomocą upowszechnienia cyfrowego 

dowodu gwarancji; 

18. zwraca się o wprowadzenie mechanizmu składania skarg na szczeblu europejskim w 

sprawach dotyczących niestosowania prawa do gwarancji, tak aby ułatwić organom 

administracji kontrolowanie stosowania norm europejskich; 

Ochrona konsumentów przed utratą przydatności oprogramowania 

19. oczekuje opracowania definicji znormalizowanych standardów minimalnego cyklu 

życia oprogramowania i apeluje o większą przejrzystość w obszarze skalowalności 

urządzeń; 

20. proponuje, aby stworzyć definicję rozsądnego terminu użytkowania, przed upływem 

którego obowiązywałby zakaz wycofania się z dostarczania aktualizacji zapewniających 

bezpieczeństwo systemów operacyjnych; 

21.  apeluje o wprowadzenie podwyżki podatku ekologicznego, jeśli aktualizacje 

programów niezbędne do funkcjonowania urządzenia nie zostaną dostarczone, i wzywa 

do wprowadzenia możliwości usunięcia tych aktualizacji i zapewnienia informacji na 

temat ich wpływu na działanie urządzenia; 

22. zachęca do zapewnienia skalowalności części, w tym procesora, w ramach procesu 

normalizacji umożliwiającego zapewnienie utrzymania poziomu technologicznego 

danego towaru; 

23. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 

Komisji. 
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UZASADNIENIE 

Trwałość towarów jako wyzwanie dla konsumentów 

Problem trwałości towarów obejmuje różne aspekty: 

– brak solidności i możliwości naprawy produktów, 

– okres przydatności oprogramowania w produktach informatycznych, 

– informacje udostępniane kupującym. 

Spada zaufanie konsumentów do solidności produktów. Spadek jakości tanich produktów i 

rozpowszechnienie się w mediach informacji na temat szczególnie skandalicznych – choć 

zasadniczo marginalnych – zjawisk przyczyniły się do obniżenia zaufania. Zgodnie z ostatnim 

badaniem przeprowadzonym przez francuskie stowarzyszenie konsumentów 92 % 

ankietowanych wyraziło przekonanie, że artykuły gospodarstwa domowego lub produkty 

zaawansowane technologicznie projektuje się świadomie tak, by miały one krótki cykl życia. 

Konsumenci europejscy nie dysponują praktycznie żadnymi informacjami na temat 

niezawodności produktów. Ponieważ cena przestała przekładać się na jakość, konsumenci 

chętniej sięgają po tanie produkty z krajów o gospodarce wschodzącej, co jedynie przyspiesza 

konkurencję cenową. Taka sytuacja jest szkodliwa dla przedsiębiorstw europejskich, które 

często oferują towary trwalsze i wyższej jakości. 

Ponadto upowszechnienie się urządzeń połączonych z siecią i zależność użytkowników od 

nowych technologii przyniosło drażliwy problem społeczny przyspieszonej utraty 

przydatności oprogramowania i nośników. Obywatele o mniej zasobnych portfelach są 

pierwszymi ofiarami przyspieszonej utraty przydatności produktów: ze względu na brak 

środków sięgają w pierwszej kolejności po tanie produkty, które szybciej się psują, co 

dodatkowo ich penalizuje. 

Możliwość naprawy towarów jako wyzwanie ekonomiczne  

Poza kwestią odporności towarów na zużycie niezadowolenie konsumentów budzi brak 

możliwości naprawy, osłabiający ponadto sektor napraw, w którym w Europie co roku 

odnotowuje się coraz większy spadek zatrudnienia. 

Brak możliwości naprawy produktów wynika z szeregu problematycznych czynników: 

– brak dostępu do części zamiennych i ich wygórowana cena, 

– koszt siły roboczej w porównaniu z tanimi produktami przywożonymi, 

– brak odpowiednich informacji umożliwiających naprawę i konserwację, 

– coraz większa złożoność, zwłaszcza oprogramowania i urządzeń elektronicznych, 

– bariery w dostępie do rynku, które napotykają niezależni serwisanci i osoby 

samodzielnie wykonujące naprawy, 
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– niewielkie możliwości naprawy produktów i ich komponentów, 

– słabo rozwinięte usługi zastępowania towarów podczas ich naprawy. 

Zgodnie z badaniem Eurobarometru z 2014 r. 77 % obywateli europejskich wolałoby 

naprawiać posiadane towary niż kupować nowe, niemniej ostatecznie są zmuszeni wymienić 

je lub wyrzucić, ponieważ koszt naprawy i oferta usług naprawy działają zniechęcająco. 

Pod względem zatrudnienia ograniczenie możliwości naprawy przekłada się na spadek liczby 

aktywnych serwisantów:  

– w Niderlandach w ciągu siedmiu lat zniknęło 2 000 miejsc pracy w tym sektorze, 

– w Niemczech zamknięto 13 % punktów napraw odbiorników radiowych i telewizyjnych 

w ciągu jednego roku;  

– w Polsce w ciągu dwóch lat liczba serwisantów spadła o 16 %. 

Równolegle do tego spadku coraz większą popularność zyskują nieodpłatne punkty napraw 

lub strony internetowe oferujące możliwość samodzielnej naprawy. Wskazuje to na 

rzeczywiste zapotrzebowanie na usługi naprawy. 

Sektor napraw to źródło miejsc pracy, które nie podlegają przeniesieniu i mogłyby zyskać na 

wartości, gdyby produkty projektowano w sposób zapewniający trwałość i możliwość 

naprawy, a serwis pomyślano w taki sposób, aby lepiej dostosować się do potrzeb 

konsumentów. Promowanie naprawiania towarów zamiast wymiany, zwłaszcza w ramach 

gwarancji prawnej, stanowi wyzwanie ekologiczne, ponieważ systematyczna wymiana 

oznacza wyrzucanie urządzeń niedawno kupionych i nie skłania producentów do 

projektowania solidniejszych produktów. 

Ostatecznie wiele zepsutych urządzeń nie oddaje się do naprawy (aż 44 % w przypadku 

urządzeń elektrycznych i elektronicznych). Wspieranie sektora napraw stanowi zatem 

potencjalne źródło zatrudnienia i znacznego ograniczenia powstawania odpadów i 

zanieczyszczeń i może zapewnić wymierne zwiększenie siły nabywczej konsumentów, a 

także stanowić atut handlowy dla przedsiębiorstw europejskich. 

Podejście holistyczne: w kierunku gospodarki opartej na użytkowaniu 

Cykl życia produktów zależy od grupy podmiotów pozostających w układzie 

współzależności: producentów, dostawców, dystrybutorów, konsumentów, a nawet państw. 

Podejście polegające na wydłużeniu cyklu życia produktów musi przełożyć się na rozwój 

modelu gospodarczego równoważącego potrzeby konsumentów, przedstawicieli przemysłu i 

wymogi środowiskowe. 

Choć projekt produktu stanowi kluczowy element cyklu życia produktów, równie ważną rolę 

odgrywa model sprzedaży. Gospodarka ukierunkowana na funkcjonalność i gospodarka 

dzielenia się – przeżywające obecnie gwałtowny rozwój – oferują nam nowe perspektywy 

poprawy jakości i trwałości produktów wprowadzanych do obrotu. Wspierając użytkowanie, 

nie zaś posiadanie, nacisk kładzie się na doświadczenie wynikające z obsługi, a nie na 

wskaźnik wymiany towarów na nowe. Gospodarka ukierunkowana na użytkowanie znajduje 



 

PE595.614v01-00 12/14 PR\1112215PL.docx 

PL 

wsparcie w narzędziach cyfrowych, które ułatwiają wymianę informacji między 

społecznościami opartymi na wzajemnym zaufaniu, i może ona przynieść znaczne zyski 

ekonomiczne i środowiskowe. 

Model ten wpisuje się w ogólne ramy gospodarki o obiegu zamkniętym. Proponując w 2015 r. 

pakiet ustawodawczy poświęcony tej kwestii, Komisja zamierzała wesprzeć rozwój takiego 

cennego modelu, który zapewniałby zachowanie zasobów, ograniczał powstawanie odpadów 

i tworzył miejsca pracy w bardziej konkurencyjnej gospodarce. 

Taki model – jeśli towarzyszy mu odpowiednio dostosowana polityka szkoleń – prowadziłby 

do tworzenia miejsc pracy na wszystkich szczeblach kwalifikacji. 

W sektorze ponownego użycia i napraw potencjał tworzenia miejsc pracy szacuje się na 296 

miejsc pracy na równowartość 10 000 ton zużytych towarów. Zważywszy że ponownie użyć 

można jedną trzecią towarów zbieranych w zakładach recyklingu odpadów, to gdyby choć 1 

% odpadów komunalnych w Europie przygotowano do ponownego użycia lub zastosowania, 

mogłoby powstać ponad 200 000 lokalnych miejsc pracy.  

Ponowne użycie – które często przegrywa z recyklingiem – stanowi sposób na przedłużenie 

cyklu życia produktów przez ich ponowne wprowadzenie do obiegu gospodarczego po 

niewielkim przekształceniu. Z ostatnich badań wynika, że gdyby przedsiębiorstwa 

europejskie postawiły na ponowne użycie swoich komputerów zamiast poddawać je 

recyklingowi, Europa mogłaby stworzyć 10 500 miejsc pracy niepodlegających przenoszeniu 

i każdego roku uniknęłaby blisko 6 mln ton emisji gazów cieplarnianych i zaoszczędziła 44 

mln m3 wody, nie wspominając o surowcach. 

Przeformułowanie metod produkcji, sprzedaży i konsumpcji z uwzględnieniem wydłużenia 

cyklu życia produktów pomogłoby stworzyć warunki sprzyjające ożywieniu działalności na 

rynku europejskim. Ze względu na przewidywany wzrost kosztu zasobów należy zapewnić 

oszczędne gospodarowanie tymi zasobami, zwłaszcza przez zagospodarowanie produktów na 

końcu cyklu życia. Strategia przemysłowa ukierunkowana na trwałość produktów 

pozwoliłaby zamortyzować rosnący koszt surowców, umożliwiając uwzględnienie zwrotu z 

inwestycji i korzyści, w szczególności korzyści związanych z pozyskaniem lojalności 

klientów.  

Oprócz tego również organy publiczne mogą odegrać pewną rolę, zachęcając do dobrych 

praktyk branżowych, ale także dając przykład własną strategią zakupów i wspierając 

rozpowszechnianie informacji wśród obywateli – na przykład za pośrednictwem 

stowarzyszeń – na temat odpowiedzialnej konsumpcji i lepszej konserwacji produktów. 

Trwałość produktów jako wyzwanie publiczne i polityczne 

W szeregu sprawozdań europejskich i prac ustawodawczych w państwach członkowskich 

zwrócono uwagę na znaczenie, jakie ma przykładanie większej wagi do przyspieszenia 

działań związanych z problemem wymiany towarów na nowe.  

Pierwsze kroki w kierunku wspólnego stanowiska postawiono w opinii Komisji 

Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego z dnia 17 października 2013 r., gdzie zaproponowano szereg zaleceń, co do 

których istniał powszechny konsensus. Określono zatem różnice między sztucznie skróconym 
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„technicznym” cyklem życia w ścisłym znaczeniu a pośrednią utratą przydatności, utratą 

przydatności w wyniku braku kompatybilności i wreszcie utratą przydatności w wymiarze 

psychologicznym związaną z wpływem kampanii marketingowych. 

 

Te pierwsze działania zainspirowały EKES do przeprowadzenia badania na temat wpływu 

przekazywania informacji o cyklu życia produktów na konsumentów. W badaniu 

potwierdzono, że 92 % Europejczyków chciałoby uzyskiwać informacje o cyklu życia (lub 

użytkowania) produktów. Wykazano również, w jakim stopniu konkurencyjność 

przedsiębiorstw europejskich jest po części związana z przywróceniem zaufania 

konsumentów do przedsiębiorstw. 

Te prace europejskie znalazły odzwierciedlenie w publicznych strategiach politycznych 

opracowanych w państwach członkowskich. 

– Belgia odegrała rolę pioniera – w lutym 2012 r. belgijski Senat przyjął uchwałę w 

sprawie walki ze sztucznie skróconym cyklem życia produktów wykorzystujących 

energię. Zalecono w niej między innymi wprowadzenie na szczeblu europejskim 

znaków informujących o cyklu życia produktów wykorzystujących energię (żarówek, 

komputerów, telefonów komórkowych itp.) oraz o możliwości ich naprawy. 

– Równolegle do inicjatyw przedsiębiorstw krajowych Francja przeprowadziła zmianę 

przepisów, wprowadzając w sierpniu 2015 r. ustawę dotyczącą transformacji 

energetycznej, w której sztucznie skrócony cykl życia zdefiniowano jako przestępstwo, 

w ustawie z marca 2014 r. o konsumpcji uściślono natomiast prawa konsumentów w 

obszarze prawnej gwarancji zgodności i dostępności części zamiennych. 

– Ustawodawstwo niderlandzkie przewiduje, że dwa lata prawnej gwarancji zgodności 

stanowią minimalny pułap. Niektóre towary, w szczególności samochody, pralki i inne 

produkty uznawane za trwałe, mogą dawać prawo do rozszerzonej gwarancji zgodności 

na podstawie średniego cyklu życia produktów, którego konsument może w 

uzasadniony sposób oczekiwać w odniesieniu do danego produktu. 

– Również w Finlandii możliwe jest wydłużenie gwarancji w ramach ustawy o ochronie 

konsumentów. Zgodnie z preambułą ustawy brak zgodności wynikający z procesu 

produkcji produktu, na przykład pojazdu, sprzętu budowlanego lub artykułu 

gospodarstwa domowego – nawet jeżeli wada zgodności pojawi się po upływie ponad 

dwóch lat od dostarczenia towaru – jest objęty odpowiedzialnością sprzedającego. To 

rozwiązanie jest podobne do rozwiązania niderlandzkiego. To rzecznik praw 

konsumenta ustala cykl życia produktu na podstawie takich kryteriów jak cena towaru, 

cena jego komponentów lub sposób użytkowania, na przykład jego częstotliwość. 

Ustawodawca nie stworzył żadnego wykazu dotyczącego „oczekiwanego cyklu życia” 

w odniesieniu do konkretnych produktów. Niemniej pojedyncze przypadki można 

badać w świetle zaleceń rady odpowiedzialnej za spory konsumenckie. 

– W Hiszpanii, w dniu 24 czerwca 2014 r., podczas konferencji w sprawie nowych 

modeli konsumpcji zorganizowanej przez EKES przegłosowano „rezolucję madrycką” 

w sprawie najlepszych praktyk w dziedzinie wspólnej konsumpcji i sztucznie 

skróconego cyklu życia. 
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– W Austrii opracowano znak doskonałości produktów elektrycznych i 

elektrotechnicznych zaprojektowanych w sposób trwały i umożliwiający naprawę. 

– W Szwecji natomiast przyjęto szereg środków podatkowych, które obowiązują od 

stycznia 2017 r. i mają na celu wzmocnienie sektora napraw, recyklingu i gospodarki o 

obiegu zamkniętym. Przewidują one: 

 ograniczenie kosztu napraw przez zmniejszenie stawki VAT z 25 % do 12 % w 

odniesieniu do niektórych towarów (rowerów, butów lub ubrań), 

 umożliwienie konsumentom, którzy postanowią naprawić artykuł gospodarstwa 

domowego, potrącenie od podatku 50 % kosztów siły roboczej, 

 opodatkowanie produktów zawierających materiały, które nie nadają się do 

recyklingu lub naprawy albo które trudno jest poddać recyklingowi lub 

naprawie. 

Takie rozwiązanie pomyślano jako inwestycję uwzględniającą ograniczenie większych 

kosztów, związanych z zanieczyszczeniem, marnotrawstwem, gospodarowaniem 

odpadami i bezrobociem. 

 


