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EP žiada opatrenia na podporu trvácnosti a
opraviteľnosti výrobkov
 

zjednodušenie opráv hmotných tovarov a aktualizácií softvéru 
ukončenie zabudovaného zastarávania a cenové sprístupnenie náhradných
dielov  
77% spotrebiteľov v EÚ by uprednostnilo opravu výrobkov pred kúpou nových 
 

Európska komisia, členské štáty a producenti by mali prijať opatrenia, ktoré by
spotrebiteľom priniesli trvácnejšie a opraviteľné vysokokvalitné výrobky, uvádza sa v
utorkovom uznesení EP.
 
Parlament prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia, ktoré plénum prijalo pomerom hlasov
662 (za): 32 (proti): 2 (zdržalo sa hlasovania), vyzval na predĺženie životnosti výrobkov a boj
proti zabudovanému zastarávaniu tovarov a softvéru.
 
 
 
Poslanci okrem iného navrhujú:
 
 
 

ustanovenie minimálnych kritérií odolnosti pre jednotlivé kategórie výrobkov, na ktoré
by mali producenti prihliadať už vo fáze ich navrhovania, s cieľom dospieť k výrobe
odolných, spoľahlivých, trvanlivých a kvalitných produktov,
 

 
 

predĺženie  záruky  vzťahujúcej  sa  na  výrobok  o  dobu  trvania  jeho  opravy  za
predpokladu,  že  doba  opravy  je  dlhšia  ako  jeden  mesiac,
 

 
 

poskytovanie stimulov zo strany členských štátov na podporu produkcie trvácnych a
opraviteľných výrobkov, ktoré by prispeli k zvýšeniu podielu opravovaných a ďalej
predávaných použitých výrobkov, čím by sa obmedzila tvorba odpadu a vytvorili by
sa nové pracovné miesta,
 

 
 

umožnenie spotrebiteľom vyhľadať služby nezávislého opravára a odrádzanie od
technických alebo softvérových riešení znemožňujúcich opravu mimo autorizovaných
subjektov,
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odrádzanie výrobcov od pevného zabudovania základných dielov, akými sú batérie či
svetelné diódy (LED), pokiaľ to nie je nevyhnutné z bezpečnostných dôvodov,
 

 
 

nabádanie operátorov, aby dodávali súčiastky nevyhnutné na riadne a bezpečné
fungovanie tovaru za cenu primeranú povahe a životnosti výrobku,
 

 
 

definovanie tzv. plánovaného zastarávania pre hmotný tovar a softvér na úrovni EÚ,
zriadenie nezávislého systému, ktorý by testoval a zisťoval zastarávanie zabudované
vo výrobkoch, a prijatie primeraných odrádzajúcich opatrení pre výrobcov.
 

 
 
 
 
Viac informácií pre spotrebiteľov 
 
 
 
Parlament požiadal Komisiu, aby zvážila zavedenie dobrovoľného európskeho označovania
výrobkov, ktoré by sa zameralo na trvácnosť, ekodizajn, opraviteľnosť a možnosti modernizácie
výrobku v súlade s technických pokrokom.
 
 
 
Poslanci  tiež  navrhujú  zavedenie  meradla  opotrebovania  pre  najvyužívanejšie  spotrebné
výrobky, najmä však pre veľké elektrospotrebiče, ktoré by zvýšilo informovanosť spotrebiteľov.
 
 
 
Vyjadrenie spravodajcu 
 
 
 
Spravodajca Pascal Durand (Zelení/EFA, FR) uviedol: „Musíme obnoviť opraviteľnosť všetkých
výrobkov na trhu.  Musíme zaistiť, že batérie nebudú nevymeniteľnou súčasťou výrobkov, ale
budú doň vmontované tak, aby sme nemuseli  vyhodiť telefón, pokiaľ  nám batéria vypovie
službu. Musíme zaistiť, že spotrebitelia budú mať informácie o trvácnosti výrobku a možnostiach
jeho opravy.‟
 
 
 
Súvislosti
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124693/PASCAL_DURAND_home.html


 
 
Podľa údajov z prieskumu Eurobarometer z júna 2014 by 77 % spotrebiteľov v Európskej únii
uprednostnilo pokus o opravu pokazených výrobkov pred kúpou nových. V konečnom dôsledku
sú však často nútení výrobok vymeniť alebo odhodiť z dôvodu vysokých nákladov na opravu a
úrovne poskytovaných služieb.
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
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Služby opravárov a náhradné diely by mali byť prístupnejšie ©AP Images/European Union-EP

Tlačová správa

SK Tlačové oddelenie, Generálne riaditeľstvo komunikácie
Európsky parlament - Tlačový hovorca: Jaume DUCH GUILLOT
Vytočte telefónnu ústredňu (32-2) 28 33000

4 I 4


