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ZER DA KONPONTZEKO ESKUBIDEA?
KONPONTZEKO ESKUBIDEA Europar Batasunak ekonomia zirkularraren funtsezko elementu gisa
finkatu nahi duen eskubidea da. Helburua da, berrerabilpenaren eta konponketen bitartez,
jasangarritasuna bultzatzea. Bestela esanda, produktuen bizitza erabilgarria luzatzea eta
zaharkitze programatuaren aurka borrokatzea da asmoa
Neurri horrekin, oinarrian “erabili-kontsumitu-bota” jokabideak dituen
ondasun eta zerbitzuen ekoizpenean oinarritzen den egungo eredu
ekonomikotik hondakin gutxiago sortzen eta natura-baliabide gutxiago
kontsumitzen lagunduko duen eredu batera pasatzea lortu nahi da.
Beraz, eskubide honek kontsumitzailearentzako eta haren
ekonomiarako onuragarria izateaz gain, lana sortzen du eta enpresa
txikiei laguntzen die.

KONPONTZEKO ESKUBIDEAK
HONAKO HAUEK HAR DITZAKE BARNE:
• Konpontzeko eskubidea, legezko bermeak irauten
duen bitartean.
• Konpontzeko eskubidea, legezko bermea
iraungi ondoren.
• Kontsumitzaileek eurek produktuak
konpontzeko eskubidea.
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ALDAKETAK ARAUDIAN
Produktu berrien legezko bermea 3 urte artekoa da, produktua
entregatzen denetik.
Behin produktu bat fabrikatzeari utzi
ondoren, zerbitzu tekniko egokia bermatu
behar da, baita ordezko piezen zerbitzua ere,
ondasuna fabrikatzeari uzten zaionetik 10
urteko gutxieneko epean.

Europar Batasuneko ECO Label arauek ere
jasotzen dituzte konponketarekin
lotutako errekerimenduak.

ECOdesign legeriak produktuak konpontzea bultzatzen du, automobilgintzaren
sektorean esaterako, eta baimendutako profesional independenteak exijitzen ditu eta
diagnostiko-ekipamenduak mugarik gabe erabili ahal izatea.
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PRODUKTUEN ZAHARKITZEA
Erabateko zaharkitzea. Produktu batek arrazoi objektiboengatik, akats mekaniko
batengatik edo softwarearen bateraezintasunagatik funtzionatzen ez duenean.

Zaharkitze erlatiboa. Produktuak
oraindik funtzionatzen duenean, baina
zaharkitutzat jotzen denean, pertsonak
produktu berri bat nahi izateagatik
(zaharkitze psikologikoa, estiloagatiko
zaharkitzea, kosmetikoa, estetikoa,
teknologikoa edo ekonomikoa).

Zure esku dago murriztea!

Zaharkitze programatua.
Produktu bat behar baino lehen
zaharkitu daiteke, batez besteko
denbora baino lehen hondatzen
denean. Zaharkitze hori nahitako
zaharkitzea baldin bada, zaharkitze
programatua deitzen zaio.
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HAZTEN ARI DEN MUGIMENDUA
Right to Repair Europek konponketak egitea errazagoa izan dadin eskatzen du
–smartphone, ordenagailu eta inprimagailuenak, esaterako–, eta produktuen bizitza
erabilgarria luzeagoa izatea.
Kontsumitzaileen Europako Erakundeak (BEUC) eta ANEC
produktuaren diseinua sinpleagoa izan dadin eskatzen dute, errazago
konpondu, eguneratu eta birziklatu ahal izateko. Konponketa-denbora
arautzea eta 15 egunera laburtzea ere nahi dute.
Rreuse (Enpresa sozialen sarea); lehentasunezko fiskalizazioa eskatzen dute,
kontsumitzaileak beren produktuak konpontzera anima daitezen (konponketari BEZ
zergarik ez aplikatzea, esaterako).
Applia etxetresna elektrikoen industriari dagokio, eta kontsumitzaileari dagokionez,
konponketa soluzioen hierarkiaren lehen postuan egotearen alde dago.
Digital Europe sektore digitaleko negozioei dagokie, eta gardentasuna bultzatzen
du, kontsumitzaileak ahalduntzeko, produktuetarako pasaporte digital bat jarriz.
Bestalde, gardentasunaren eta jabetza intelektuala babestearen arteko oreka
eskatzen du.
Europako handizkarien eta txikizkarien ordezkari EuroCommerce sarearen
arabera, ordezko piezak eta konponketa-zerbitzuak eskura izatea lehentasunezko
printzipioa izan beharko luke, produktuen zirkulazioari laguntzeko. Oraingo
etiketetan konponketei buruzko informazioa txertatzea gomendatzen dute, eta
ez aparteko beste etiketa batzuetan.
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Zapata-dendak, iturgindegiak, elektrizitate, konponketa-dendak, jostunak,
aroztegiak, tailer mekanikoak, karrozeria-tailerrak, etxetresna elektrikoen eta
etxetresna elektriko txikien Laguntza Teknikoko Zerbitzuak... inguruari erreparatzen
badiozu, aukera mordo bat duzu konponketak egiteko.

KONPONDU;
ZURE
ESKUBIDEA
DA,

IRABAZLE ZU,
IRABAZLE
GUZTIOK.
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