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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o dlhšej životnosti výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti 

(2016/2272(INI)) 

Európsky parlament,   

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114, 

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 191, 192 a 

193, a na stanovený cieľ, ktorým je rozvážne a racionálne využívanie prírodných 

zdrojov, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. júna 2008 o akčnom pláne pre trvalo 

udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku 

(COM(2008)0397), 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 

2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky 

významných výrobkov, 

– so zreteľom na pracovný plán Komisie v oblasti ekodizajnu na roky 2016 – 2019 

(COM(2016)0773), konkrétne cieľ stanoviť konkrétnejšie požiadavky, pokiaľ ide o 

výrobky, a horizontálnejšie požiadavky v oblastiach ako trvácnosť, opraviteľnosť, 

šíriteľnosť, dizajn umožňujúci demontáž a bezproblémové opätovné použitie a 

recyklovanie; 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 

o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na 

štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch, 

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. 

novembra 2013 o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 

s názvom Dobrý život v rámci možností našej planéty (nazývaný aj 7. environmentálny 

akčný program), 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. 

októbra 2013 na tému Smerom k udržateľnejšej spotrebe: životnosť priemyselných 

výrobkov a informácie pre spotrebiteľov v záujme obnovy dôvery1, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. januára 2011 s názvom Európa efektívne 

využívajúca zdroje – hlavná iniciatíva v rámci stratégie Európa 2020 

(COM(2011)0021), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. septembra 2011 s názvom Plán pre Európu 

efektívne využívajúcu zdroje (COM(2011)0571), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. apríla 2013 s názvom Budovanie jednotného 

trhu pre ekologické výrobky – Uľahčenie lepšej informovanosti o výsledkoch v oblasti 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 67, 6.3.2014, s. 23. 
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životného prostredia výrobkov a organizácií (COM(2013)0196), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júla 2014 s názvom Smerom k obehovému 

hospodárstvu: Program nulového odpadu pre Európu (COM(2014)0398), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. decembra 2015 s názvom Kruh sa uzatvára – 

Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo (COM(2015)0614) a balík predpisov o 

obehovom hospodárstve, v ktorom je stanovená revízia smernice o odpade (smernica 

2008/98/ES), smernice o obaloch a odpadoch z obalov (smernica 94/62/ES), smernice o 

skládkach odpadov (smernica 1999/31/ES), smernice o vozidlách po dobe životnosti 

(smernica 2000/53/ES), smernice o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a 

akumulátoroch (smernica 2006/66/ES) a smernice o odpade z elektrických a 

elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. novembra 2016 s názvom Ďalšie kroky pre 

udržateľnú európsku budúcnosť (COM(2016)0739), 

– so zreteľom na návrh Komisie na smernicu o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o 

online a iných predajoch tovaru na diaľku (COM(2015)0634), 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/86/EÚ z 25. októbra 

2011 o právach spotrebiteľov, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 

o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, 

– so zreteľom na správu Európskej organizácie spotrebiteľov z 18. augusta 2015 s 

názvom Tovar dlhodobej spotreby: udržateľnejšie výrobky, lepšie práva spotrebiteľov – 

očakávania spotrebiteľov od programu EÚ v oblasti efektívneho využívania zdrojov a 

obehového hospodárstva, 

– so zreteľom na štúdiu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 29. marca 2016 

s názvom Vplyv označenia životnosti na spotrebiteľov, 

– so zreteľom na štúdiu, ktorá sa realizovala v júli 2016 na žiadosť Výboru pre vnútorný 

trh a ochranu spotrebiteľov, s názvom Dlhšia životnosť výrobkov: výhody pre 

spotrebiteľov a spoločnosti, 

– so zreteľom na súhrnný dokument Európskeho spotrebiteľského centra z 18. apríla 2016 

s názvom Plánované zastarávanie výrobkov alebo nekontrolované správanie konzumnej 

spoločnosti, 

– so zreteľom na rakúsku normu ONR 192102 s názvom Značka excelentnosti pre 

opraviteľné elektrické spotrebiče a elektronické prístroje určené na dlhodobú spotrebu, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko 

Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8–0000/2017), 

A. keďže v pracovnom pláne Komisie v oblasti ekodizajnu na roky 2016 – 2019 sa uvádza 
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odkaz na obehové hospodárstvo a potrebu začať riešiť problémy trvácnosti a 

recyklovateľnosti; 

B. keďže prijatie stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) k 

životnosti výrobkov je dôkazom záujmu hospodárskych aktérov a aktérov občianskej 

spoločnosti o túto tému; 

C. keďže štúdia, ktorú si objednal Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, svedčí o 

tom, že je potrebné podnietiť obehové hospodárstvo, najmä prostredníctvom verejných 

politík; 

D. keďže vznikol hospodársky model založený na takom používaní, ktoré umožňuje 

znižovať nepriaznivé environmentálne a sociálne dôsledky modelu založeného najmä na 

vlastníctve majetku; 

E. keďže v mnohých priemyselných odvetviach v Európe došlo k stratám pracovných 

miest a je potrebné na jednej strane presúvať časť výroby a na druhej strane podporovať 

opravu výrobkov, aby sa vytvárali pracovné miesta, ktoré nemožno presúvať inam; 

F.  keďže trh s použitými výrobkami je dôležitý pre sociálne a miestne hospodárstvo a pre 

začleňovanie ľudí v núdzi do trhu práce; 

G. keďže z hospodárskeho, ako aj z environmentálneho hľadiska je potrebné chrániť 

suroviny a obmedziť tvorbu odpadu, pričom na zohľadnenie tejto potreby bol zavedený 

pojem rozšírenej zodpovednosti výrobcu; 

H. keďže 77 % spotrebiteľov v Európskej únii žiada, aby mali možnosť opravy výrobkov 

namiesto kúpy nových, na čo poukázal Eurobarometer z júna 2014; 

I. keďže klesajúca dôvera spotrebiteľov v kvalitu výrobkov poškodzuje európske podniky 

a návrh Komisie rozšíriť predpokladanú záručnú lehotu v prípade tovaru na 24 

mesiacov sa uberá správnym smerom; 

J. keďže spotrebitelia dostávajú nedostatočné a rôznorodé informácie o trvácnosti a 

opraviteľnosti výrobkov, zatiaľ čo v štúdii EHSV z marca 2016 sa konštatuje, že 

existuje pozitívna súvislosť medzi označovaním životnosti výrobkov a správaním 

spotrebiteľov; 

K. keďže narastá množstvo národných iniciatív s cieľom riešiť problematiku predčasného 

zastarávania výrobkov a potrebu vypracovať spoločnú stratégiu pre jednotný trh; 

L. keďže životnosť digitálnych nosičov má kľúčový význam pre životnosť elektronických 

prístrojov a keďže vzhľadom na čoraz rýchlejšie zastarávanie softvérov je potrebná ich 

adaptabilita, aby si na trhu udržiavali potrebnú úroveň; 

Navrhovať spoľahlivé, trvanlivé a kvalitné výrobky  

1. vyzýva Komisiu, aby pre jednotlivé kategórie výrobkov stanovila minimálne kritériá 

odolnosti počnúc fázou ich navrhovania, opierajúc sa o normatívnu činnosť v rámci 

Európskeho výboru pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC), a zahrnula do nich 

spoľahlivosť výrobku, jeho opraviteľnosť, schopnosť ďalšieho vývoja atď.; 



 

PE595.614v01-00 6/13 PR\1112215SK.docx 

SK 

2. vyzýva na rozdielne posudzovanie ekologického prínosu v závislosti od kritérií 

predĺženia životnosti výrobkov, čím by sa kompenzovalo úsilie najlepších výrobcov; 

3. žiada vytvorenie európskeho programu na podporu opatrení podnikov, ktoré vyvíjajú 

modulový dizajn s ľahkou demontážou a vymeniteľnosťou dielov; 

Systematizovať možnosť opravy 

4. vyzýva Komisiu, aby navrhla právo na opraviteľnosť výrobkov prostredníctvom týchto 

krokov: 

– podporou uprednostňovania opravy tovaru v rámci záruky okrem prípadov, keď oprava 

nie je vhodná alebo keď sú s ňou spojené ďalšie náklady, 

– zaručením práva na predĺženie záručnej lehoty o trvanie opravy, 

– zákazom pevnej zabudovateľnosti častí dôležitých pre riadne fungovanie výrobku a 

označením opraviteľnosti výrobku ako jednej z jeho „základných charakteristík“, 

– zovšeobecnením povinnosti poskytovať pri nákupe príručky na údržbu a opravu, 

– uplatňovaním postupu štandardizácie náhradných súčiastok a nástrojov potrebných na 

opravu, aby sa zlepšil prínos opravárenských služieb; 

– združovaním informácií o dostupnosti súčiastok, príručkách na opravu atď., prípadne 

zavedením digitálnej platformy; 

5. domnieva sa, že je podstatné zaručiť dostupnosť náhradných súčiastok, ktoré sú 

potrebné na riadne fungovanie výrobkov, či už: 

– zaručením prístupu skôr k samostatným dielom ako k celým sústavám, 

– uložením povinnosti subjektom, ktoré uvádzajú výrobky na trh, dodávať počas určitého 

minimálneho obdobia dôležité súčiastky za rozumnú cenu a v rozumnej lehote, 

– vytvorením jasného a jednotného označenia dostupnosti, resp. nedostupnosti 

náhradných dielov, ako aj jej trvania; 

6. nabáda členské štáty, aby prijali fiškálne opatrenia na podporu opráv a predaja 

použitých výrobkov a zaviedli odborné kurzy zamerané na opravy; 

7.  pripomína, že by vždy malo byť možné využiť služby nezávislého opravára, najmä tým, 

že sa zakážu dômyselné technické alebo softvérové spôsoby znemožňujúce opravu 

mimo autorizovaných kanálov; 

8. podporuje opakované využívanie náhradných dielov pre trh s použitými výrobkami a 

zdôrazňuje, že je dôležité investovať do 3D tlače s cieľom vytvárať súčiastky na 

zákazku pre profesionálov a spotrebiteľov, ktorí sami opravujú výrobky, a podnietiť 

šírenie výkresov týchto súčiastok, aby boli voľne prístupné; 

Podporovať hospodársky model zameraný na používanie 
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9. nabáda Komisiu, aby kládla dôraz na rozvoj hospodárstva podporujúceho funkčnosť 

výrobkov (funkčného hospodárstva) a uskutočnila štúdie vplyvu, hybných síl a 

prekážok, s ktorými sa stretávajú rôzne skupiny výrobkov, v záujme rozvoja tohto 

hospodárskeho modelu; 

10. vyzýva členské štáty, aby: 

– zabezpečili spoluprácu medzi dotknutými aktérmi s cieľom znovu zvážiť všeobecne 

prínosný model predaja použitých výrobkov; 

– zintenzívnili snahy o zjednodušenie v oblasti regulácie a zavedenie fiškálnej politiky na 

podporu rozvoja hospodárstva podporujúceho funkčnosť výrobkov prostredníctvom 

nižších sadzieb DPH, daňových úľav alebo prostriedkov na dotácie, ktoré zvýšia 

príťažlivosť nájmu, výmeny a vypožičiavania predmetov; 

– podporovali územné samosprávne celky, ktoré investujú do oblasti hospodárstva 

podporujúceho funkčnosť výrobkov a hospodárstva spoločného využívania; 

11. nalieha na členské štáty, aby vo svojich verejných politikách vytvárali podnety na 

podporu hospodárstva podporujúceho funkčnosť výrobkov, aby presadzovali 

zohľadňovanie trvácnosti výrobkov vo verejnom obstarávaní a zvyšovali mieru 

opakovaného použitia zariadení vo verejnej správe; 

12. žiada Komisiu, aby pri propagovaní obehového hospodárstva potvrdila význam 

trvácnosti výrobkov a vytvárala finančné stimuly na podporu sociálnych a 

ekonomických inovácií v prospech opakovaného používania a hospodárstva založeného 

na používaní a opravách;   

13. vyzýva Komisiu, aby opätovne použiteľné a znovu upraviteľné elektrické a elektronické 

prístroje považovala za zdroje, a nie za odpad s cieľom uľahčiť ich odovzdávanie 

združeniam a sociálnym podnikom, ktoré zhodnocujú takéto výrobky a ich časti; 

Zaručiť lepšiu informovanosť spotrebiteľa 

14. vyzýva Komisiu, aby zlepšila informácie o trvácnosti výrobkov prostredníctvom: 

– podporovania európskej značky zahŕňajúcej najmä trvácnosť, ekodizajn a možnosti 

modularizácie komponentov ako súčasti vývoja výrobku a opraviteľnosti; 

– zavedenia povinného označovania predpokladanej dĺžky používania na základe 

normalizovaných kritérií stanovených panelom aktérov; 

– vytvorenia meradla opotrebovania najdôležitejších spotrebných výrobkov, najmä 

veľkých elektrospotrebičov; 

– štúdie vplyvu zosúladenia označovania životnosti so zákonnou zárukou; 

15. nabáda na poskytovanie pomoci územným samosprávnym celkom, podnikom a 

združeniam pri organizovaní kampaní na zvyšovanie povedomia spotrebiteľov o 

predĺžení životnosti výrobkov, a to poskytovaním poradenstva o údržbe, oprave, 

opätovnom použití atď.; 
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Zamietnuť plánované zastarávanie 

16. žiada vymedzenie pojmu plánované zastarávanie, či už techniky alebo softvéru, aby 

bolo možné zakázať výrobky, ktorých životnosť bola plánovane skrátená; vyzýva v 

tomto zmysle na lepšiu právnu ochranu oznamovateľov; 

Posilniť právo na zákonnú záruku zhody 

17. vyzýva Komisiu, aby zvýšila dôveru spotrebiteľov: 

– zachovaním 24-mesačnej zákonnej záruky ako minimálnej úrovne, nad rámec ktorej 

môžu členské štáty stanoviť vnútroštátne ustanovenia s vyššou mierou ochrany; 

– rozšírením zákonnej záruky zhody nad rámec súčasného 2-ročného minima pre skupiny 

elektrospotrebičov na základe štúdie životného cyklu výrobkov, ktorá by sa uskutočnila 

v rámci ekodizajnu, a postupným zavádzaním minimálneho obdobia 5 rokov pre 

výrobky patriace do skupiny biela technika a hnuteľný majetok dlhodobej spotreby, aby 

sa jej podniky mohli prispôsobiť; 

– zaručením formálneho informovania spotrebiteľa v rámci kúpnej zmluvy o jeho práve 

na zákonnú záruku a podporovaním programov na zvyšovanie informovanosti o tomto 

práve; 

– zjednodušením dokladu o nákupe na strane spotrebiteľa tým, že sa záruka bude viazať 

na predmet, a nie na kupujúceho, vytvorením digitálneho dokladu o záruke; 

18. žiada zavedenie nástroja na podávanie sťažností na európskej úrovni v prípadoch, keď 

sa neuplatňujú práva na záruku, aby sa uľahčilo kontrolovanie uplatňovania európskych 

noriem zo strany administratívy; 

Zabezpečiť ochranu spotrebiteľov pred zastarávaním softvérov 

19. očakáva vymedzenie normalizovaných štandardov týkajúcich sa minimálnej životnosti 

softvérov a žiada väčšiu transparentnosť v súvislosti s vývojom prístrojov; 

20. navrhuje, aby sa vymedzila primeraná lehota používania, v rámci ktorej bude zakázané 

prestať poskytovať bezpečnostnú aktualizáciu operačného systému; 

21.  vyzýva na zavedenie malusu z ekologického prínosu v prípadoch, keď nie sú dodané 

softvérové aktualizácie potrebné na funkčnosť prístroja, a žiada, aby bola možná ich 

reverzibilnosť a aby sa poskytovali informácie o ich dôsledkoch z hľadiska funkčnosti 

prístroja; 

22. vyzýva na modularitu dielov, a to aj procesorov, prostredníctvom štandardizácie, čo by 

umožnilo zabezpečiť riadnu údržbu tovaru; 

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Trvácnosť tovaru – kľúčová otázka pre spotrebiteľov 

Problematika trvácnosti tovaru sa týka viacerých hľadísk: 

– nedostatočná odolnosť a opraviteľnosť výrobkov; 

– dlhá životnosť softvérov v prípade počítačových výrobkov, 

– informácií, ktoré má k dispozícii kupujúci. 

Dôvera spotrebiteľov v odolnosť výrobkov klesla. Nižšia kvalita lacných výrobkov a 

medializácia prípadov, ktoré vyvolávajú mimoriadne pobúrenie, hoci majú okrajový význam, 

prispeli k ďalšiemu oslabeniu tejto dôvery. Podľa nedávneho prieskumu, ktorý si objednala 

jedna francúzska asociácia spotrebiteľov, je 92 % respondentov presvedčených o tom, že 

domáce elektrospotrebiče alebo vyspelé technológie sú vedome koncipované tak, aby nemali 

dlhú trvácnosť. 

Európski spotrebitelia nemajú v podstate žiadne informácie o spoľahlivosti výrobkov. Keďže 

prišli o signál v podobe ceny, v ktorej sa odzrkadľuje vzťah medzi nákladmi a kvalitou, 

vyberajú si skôr výrobky nižšej triedy pochádzajúce z rozvíjajúcich sa krajín, čím sa zvyšuje 

tempo súperenia o najnižšie ponuky. Na túto situáciu tak doplácajú európske podniky, ktoré 

často ponúkajú kvalitnejšie a trvácnejšie výrobky. 

Navyše, vzhľadom na rozšírenosť vzájomne prepojených vecí a na závislosť používateľov od 

nových technológií vyvstáva pálčivá sociálna otázka urýchleného zastarávania softvérov a 

nosičov. Ako prví sa obeťami urýchleného zastarávania produktov stávajú menej majetní 

občania: nemajú dostatok prostriedkov, a tak uprednostňujú lacnejšie výrobky, ktoré sa 

rýchlejšie kazia, na čo doplácajú dvojnásobne. 

Opraviteľnosť tovaru – hospodárska výzva  

K nespokojnosti spotrebiteľov vedie okrem faktoru odolnosti tovaru aj to, že nie je možná 

jeho oprava. Zároveň to oslabuje odvetvie opráv, v ktorom v Európe každý rok ubúdajú 

pracovné miesta. 

V prípade opraviteľnosti výrobkov sa situácia zhoršuje v dôsledku celého radu 

problematických faktorov: 

– nedostatočný prístup k náhradným dielom a ich veľmi vysoká cena, 

– cena pracovnej sily v prípade dovezených a menej nákladných výrobkov, 

– nedostatok vhodných informácií o možnostiach opravy a údržby, 

– čoraz väčšia komplexnosť, konkrétne v prípade softvérov a elektroniky, 

– prekážky, na ktoré narážajú v počiatočnej fáze nezávislé opravovne a osoby, ktoré chcú 

samy vykonať opravu, 
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– veľmi malé možnosti opraviť výrobky a ich súčiastky, 

– nízka kvalita služieb, pokiaľ ide o výmenu tovaru počas jeho opravy. 

Podľa prieskumu Eurobarometer z roku 2014 by 77 % európskych občanov uprednostnilo 

opravu tovaru pred kúpou nového, ale nakoniec ho musia dať vymeniť alebo zahodiť, pretože 

ich odrádzajú ceny a opravárenské služby. 

Pokiaľ ide o zamestnanosť, v dôsledku faktorov, ktoré sú brzdou v prípade opráv, klesá počet 

opravovní:  

–  v Holandsku zaniklo v tomto odvetví v priebehu 7 rokov 2 000 pracovných miest, 

– v Nemecku bolo v priebehu jedného roku zatvorených 13 % opravovní rádií a 

televízorov,  

– v Poľsku klesol počet opravárov za 2 roky o 16 % ... 

Súčasne s týmto klesajúcim trendom sa úspešne rozrastajú bezplatné opravárenské dielne a 

internetové stránky opravárov amatérov. Takže reálny dopyt po opravách existuje. 

Odvetvie opráv predstavuje bohatý zdroj pracovných miest, ktoré nemožno presunúť a ktoré 

by sa dali zhodnotiť, ak by sa produkty navrhovali tak, aby mali dlhú trvácnosť, aby existovali 

možnosti ich opravy, ako aj účelné služby, aby sa lepšie zohľadnili potreby spotrebiteľov. 

Využitie opráv namiesto výmeny, najmä v rámci zákonnej lehoty, predstavuje ekologickú 

výzvu, pretože systematické vymieňanie znamená vyhadzovanie relatívne nových zariadení a 

nepodnecuje konštruktérov k tomu, aby navrhovali odolnejšie výrobky. 

Mnohé pokazené prístroje sa skrátka už neopravujú (až 44 % elektrických a elektronických 

prístrojov). Podporovanie odvetvia opráv teda predstavuje potenciálne pracovné miesta a 

značné zníženie odpadu a znečistenia, nehovoriac o výraznom zlepšení kúpnej sily 

spotrebiteľov, ako aj o obchodných prínosoch pre európske podniky. 

Komplexný prístup: zamerať sa na používanie výrobkov 

Životnosť výrobkov závisí od celého radu vzájomne závislých aktérov: výrobcov, 

dodávateľov, distribútorov, spotrebiteľov, a dokonca aj štátov. Prístup, ktorého podstatou je 

predĺženie životnosti výrobkov, musí prispieť k rozvoju hospodárskeho modelu založeného na 

rovnováhe medzi potrebami spotrebiteľov a priemyselných výrobcov a požiadavkami 

týkajúcimi sa životného prostredia. 

Navrhovanie výrobkov tvorí podstatnú zložku životnosti výrobkov a rovnako aj model 

predaja zohráva dôležitú úlohu. Funkčné hospodárstvo a hospodárstvo spoločného 

využívania, ktoré sa naplno rozvíjajú, nám prinášajú nové príležitosti na zlepšenie kvality a 

trvácnosti produktov uvádzaných na trh. Uprednostňovaním používania pred vlastníctvom sa 

do popredia dostávajú skúsenosti v oblasti služieb, a nie miera nahrádzania tovaru. Toto 

hospodárstvo založené na používaní sa opiera o digitálne nástroje, ktoré uľahčujú 

obchodovanie v rámci spoločenstiev založených na dôvere, a môže prinášať značné 

hospodárske zisky a výhody v environmentálnej oblasti. 

Tento model je súčasťou celkového rámca obehového hospodárstva. Cieľom Komisie, ktorá k 
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tejto téme vypracovala v roku 2015 legislatívny balík, bolo podporiť takto rozvoj tohto 

pozitívneho modelu, ktorý chráni zdroje, znižuje tvorbu odpadu a vytvára pracovné miesta v 

konkurenčnejšom hospodárstve. 

Tento model by mohol priniesť nové pracovné miesta pre všetky úrovne kvalifikácií, ak by ho 

dopĺňala zodpovedajúca stratégia odbornej prípravy. 

Pokiaľ ide o opätovné používanie a opravy, odhaduje sa, že tieto dve odvetvia by mohli 

vytvoriť 296 pracovných miest ako ekvivalent k 10 000 ton použitých výrobkov. Keďže jedna 

tretina vecí vyzbieraných v recyklačných centrách by sa mohla znovu použiť, mohlo by 

vzniknúť viac ako 200 000 miestnych pracovných miest, pokiaľ by sa aspoň 1 % 

komunálneho odpadu v Európe pripravilo na opätovné použitie alebo využitie.  

Opätovné využitie, ktoré sa veľmi často necení tak ako recyklácia, predstavuje spôsob, ako 

predĺžiť životnosť výrobkov ich opätovným začlenením do hospodárskeho obehu po menších 

úpravách. Nedávne štúdie ukázali, že ak by európske podniky uprednostňovali opätovné 

používanie počítačov pred ich recykláciou, Európa by mohla vytvoriť 10 500 

nepresunuteľných pracovných miest, a zároveň tak každý rok dosiahnuť úspory emisií 

skleníkových plynov vo výške takmer 6 miliónov ton a 44 miliónov m3 vody, v čom nie sú 

zahrnuté suroviny. 

Ak by sa prehodnotili spôsoby výroby, predaja a spotreby s dôrazom na predĺženie životnosti 

výrobkov, mohli by sa vytvoriť priaznivé podmienky na oživenie činnosti na európskom trhu. 

Vzhľadom na predvídateľné zvyšovanie nákladov na zdroje je šetrné hospodárenie s týmito 

zdrojmi nevyhnutné, a to nakladaním s výrobkami po skončení ich životnosti. Stratégia v 

tomto odvetví zameraná na trvácnosť výrobkov by znížila cenu surovín, čo by umožnilo 

predvídať návratnosť investícií a zisky, predovšetkým v súvislosti so zvýšenou vernosťou 

zákazníkov.  

Aj verejná moc zohráva napokon určitú úlohu, a to tým, že podporuje osvedčené priemyselné 

postupy, ale aj tým, že sama ide príkladom v politike verejného obstarávania a podporuje, 

napríklad prostredníctvom združení, zvyšovanie povedomia občanov o uvedomelej spotrebe a 

lepšej údržbe výrobkov. 

Trvácnosť výrobkov ako verejná a politická výzva 

Celý rad európskych správ a legislatívnych prác v členských štátoch poukázal na to, že je 

dôležité zaujímať sa o problematiku čoraz rýchlejšieho nahrádzania tovaru.  

Stanovisko Poradnej komisie pre priemyselné zmeny v rámci Európskeho hospodárskeho a 

sociálneho výboru zo 17. októbra 2013 predstavuje prvé kroky vo vypracúvaní spoločného 

postoja a obsahuje návrh súboru spoločne dohodnutých odporúčaní. V tomto stanovisku sú 

opísané rozdiely medzi technickým plánovaným zastarávaním v pravom zmysle slova, 

nepriamym zastarávaním, zastarávaním založeným na nekompatibilite a napokon 

psychologickým zastarávaním, ktoré spôsobujú marketingové kampane. 

 

Tým sa inšpirovala štúdia EHSV o vplyve uvádzania životnosti výrobkov na spotrebiteľov, 

ktorá totiž potvrdila skutočnosť, že 92 % Európanov by si prialo, aby sa uvádzala životnosť 
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(alebo dĺžka používania) výrobkov. Poukázala takisto na to, že konkurencieschopnosť 

európskych podnikov závisí z veľkej časti od dôvery spotrebiteľov voči podnikom.  

Táto európska činnosť odzrkadľuje verejné politiky vypracované v členských štátoch. 

– Belgicko ako prvá krajina vo februári 2012 prijalo uznesenie senátu o boji proti 

plánovanému zastarávaniu energetických výrobkov. Odporúča sa v ňom okrem iného, 

aby sa na európskej úrovni zaviedlo označovanie životnosti energetických výrobkov 

(žiaroviek, počítačov, mobilných telefónov ...) a ich opraviteľnosť. 

– Súbežne s iniciatívami domácich podnikov Francúzsko od augusta 2015 mení svoje 

právne predpisy, a to prepracovaním zákona o transformácii energetiky, v ktorom je 

plánované zastarávanie vymedzené ako delikt, a zákona o ochrane spotrebiteľa z marca 

2014, v ktorom sú objasnené práva spotrebiteľov v súvislosti so zákonnou zárukou 

zhody a dostupnosťou náhradných dielov. 

– V právnych predpisoch Holandska je stanovené, že dvojročná záručná lehota je len 

minimálnou spodnou hranicou. V prípade niektorých tovarov, ako sú autá, práčky alebo 

iné výrobky dlhodobej spotreby, môže mať spotrebiteľ právo na dlhšiu záruku na 

základe priemernej životnosti, ktorú môže spotrebiteľ v prípade výrobku oprávnene 

očakávať. 

– Aj Fínsko umožňuje predĺženie záruky v rámci svojho zákona na ochranu spotrebiteľa. 

Podľa jeho preambuly nesie zodpovednosť za nezhodu výrobku, spočívajúcu vo 

výrobnej chybe, napríklad auta, stavebných materiálov alebo elektrospotrebiča, 

predajca, a to aj vtedy, ak sa chyba objaví viac ako dva roky po dodaní tovaru. Tento 

model je podobný ako v Holandsku. Existuje mediátor, ktorého úlohou je určiť 

životnosť výrobku na základe kritérií, ako je cena tovaru, cena jeho zložiek alebo jeho 

používanie, napríklad, ako často sa používa. Zákonodarca nevytvoril žiadny zoznam 

súvisiaci s „očakávanou životnosťou“ konkrétnych výrobkov. Je však možné oboznámiť 

sa s konkrétnymi prípadmi z hľadiska odporúčaní „Rady pre sťažnosti spotrebiteľov“. 

– V Španielsku bolo 24. júna 2014 prijaté tzv. madridské uznesenie o najlepších 

postupoch v oblasti spotreby založenej na spoločnom využívaní a plánovaného 

zastarávania na konferencii o nových spotrebiteľských modeloch, ktorú usporiadal 

EHSV.  

– V Rakúsku bola zavedená značka excelentnosti v prípade elektrických a elektronických 

výrobkov navrhnutých tak, aby boli opraviteľné a trvácne. 

– A napokon Švédsko prijalo celý súbor fiškálnych opatrení, ktorý nadobudne účinnosť v 

januári 2017 a ktorého cieľom je posilniť odvetvie opráv, recyklácie a obehového 

hospodárstva. Stanovuje sa v ňom: 

 zníženie nákladov na opravu znížením DPH určitých výrobkov z 25 % na 12 % 

(bicykle, obuv a odev), 

 možnosť, aby si spotrebitelia, ktorí sa rozhodnú pre opravu bielej techniky, 

odpočítali z daní 50 % nákladov práce, 
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 zdanenie výrobkov obsahujúcich materiály, ktoré sa nedajú recyklovať a opraviť 

alebo ktorých recyklácia a oprava je problematická. 

Toto opatrenie predstavuje investíciu, od ktorej sa očakáva zníženie nákladov 

súvisiacich so znečistením, plytvaním, nakladaním s odpadom a nezamestnanosťou. 

 


