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IEROSINĀJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 

ierosinājumus: 

A. tā kā, ņemot vērā Savienības atkarību no izejvielu importa un ievērojama daudzuma dabas 

resursu straujo izsīkšanu īsā laikā, viens no galvenajiem uzdevumiem Savienībā ir apgūt 

pēc iespējas vairāk resursu un sekmēt pāreju uz aprites ekonomiku; 

B. tā kā produktu derīguma laika pagarināšana būtu jāskata kopā ar vajadzību visaptveroši 

mainīt mūsu ražošanu un patēriņu un saistībā ar pāreju uz aprites ekonomiku; tā kā resursu 

efektīvāka izmantošana nodrošinātu arī būtiskus neto ieguvumus Savienības 

uzņēmumiem, publiskā sektora iestādēm un patērētājiem, vienlaikus samazinot kopējās 

gada siltumnīcefekta gāzu emisijas un ražojumu ietekmi uz vidi; 

C. tā kā vērā būtu jāņem Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regula 

(ES) 2015/2120, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un groza 

Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz 

elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem un Regulu (ES) Nr. 531/2012 par 

viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā, kā arī attiecīgās Eiropas 

Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja (BEREC) sniegtās īstenošanas 

pamatnostādnes; 

D. tā kā Septītā vides rīcības programma prasa īstenot konkrētus pasākumus, ar ko uzlabot 

produktu ilgtspēju, labošanas iespējas un otrreizējo izmantojamību, kā arī pagarināt 

produktu derīguma laiku; 

E. tā kā šajā ziņā liela loma ir ražotāja paplašinātas atbildības koncepcijai; 

F. tā kā Ellen MacArthur fonda ziņojumā “Izaugsme Eiropā: aprites ekonomikas redzējums 

konkurētspējīgai Eiropai” skaidri norādīts uz iespējām, ko rada pāreja uz jauniem 

uzņēmējdarbības modeļiem, tādiem kā pakalpojumu pārdošana produktu vietā; 

G. tā kā nolūkā pāriet uz aprites ekonomikas modeli ir jāiesaista politisko lēmumu pieņēmēji, 

pilsoņi un uzņēmumi, turklāt tas ir saistīts ar pārmaiņām ne tikai produktu un 

pakalpojumu konstruēšanā un pārdošanā, bet arī patērētāju domāšanā un gaidās un 

uzņēmumu darbībā, radot jaunus tirgus, kas atbilst izmaiņām patēriņa modeļos, lielākā 

mērā uzsverot produktu izmantojumu, atkārtotu un arī kopīgu izmantojumu, kas palīdzētu 

pagarināt produktu derīguma laiku un radīt konkurētspējīgus, ilgstoši izmantojamus un 

ilgtspējīgus produktus; 

H. tā kā daudzām lampām nav iespējams nomainīt spuldzes, kas var radīt problēmas, ja 

spuldze izdeg, ja tirgū parādās jaunas, daudz efektīvākas spuldzes vai arī, piemēram, 

patērētājs vēlas citas krāsas gaismu nekā to, ko rada spuldze, bet šādā gadījumā būtu 

jānomaina visa lampa; 

I. tā kā, aprites ekonomikai attīstoties, ir jāveic turpmāki pasākumi, lai mudinātu produktus 

remontēt, pielāgot, atjaunināt, padarīt ilgtspējīgākus un otrreiz izmantojamus ar mērķi 
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pagarināt produktu un/vai to sastāvdaļu derīguma un kalpošanas laiku; 

J. tā kā nolūkā sākt bezatkritumu stratēģijas īstenošanu vissvarīgākais ir izveidot saiknes 

tādās jomās kā atkritumu apsaimniekošanas hierarhija, atkritumu samazināšana un 

sagatavošana otrreizējai izmantošanai; 

K. tā kā iepriekšējos 30 gados dabas resursu patēriņā Eiropā ir pieaudzis aptuveni par 50 % 

un uz vienu cilvēku dienā mēs tērējam 43 kg resursu; 

L. tā kā taupīt izejvielas un ierobežot atkritumu rašanos ir nepieciešams gan no ekonomikas, 

gan vides viedokļa; 

M. tā kā aizvien lielāka produktu daudzveidība, aizvien īsāki inovācijas cikli un pastāvīgi 

mainīgā mode palielina jaunu produktu iegādes biežumu, kas saīsina produktu derīguma 

laiku; 

N. tā kā lielas iespējas sniedz produktu remontēšana, lietotu produktu izmantošana un 

produktu maiņa, t. i., paņēmieni, kā pagarināt produktu derīguma laiku; 

O. tā kā ideālā gadījumā LED spuldzēm vajadzētu būt nomaināmiem, nevis nenomaināmiem 

elementiem; 

P. tā kā būtu jāpanāk līdzsvars starp produktu derīguma laika pagarināšanu un vides 

saglabāšanu, turpinot stimulēt inovāciju un turpmāku attīstību; 

Q. tā kā parādās ziņas, ka viedtālruņus apzināti konstruē tā, lai tie pārtrauktu pienācīgi 

darboties pēc gada vai diviem, 

1. uzsver, ka ir jāpanāk līdzsvars starp produktu derīguma laika pagarināšanu, atkritumu 

pārveidošanu par resursiem (otrreizējās pārstrādes izejvielām), rūpniecisko simbiozi, 

inovāciju, patērētāju pieprasījumu, vides aizsardzību un izaugsmes politiku, un uzskata, ka 

aizvien resursefektīvāku produktu izstrādei nav jāmudina saīsināt produktu derīguma laiku 

vai priekšlaicīgi pārtraukt to ekspluatāciju; 

2. uzsver, ka produktu derīguma laika pagarināšana liek pieņemt pasākumus, ar ko vēršas 

pret ieprogrammēto nolietojumu; aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest atbilstīgus 

pasākumus, ar ko apkaro ieprogrammēto nolietojumu un uzlabo patērētāju izpratni, 

sniedzot precīzāku informāciju par attiecīgo produktu; turklāt aicina Komisiju izskatīt 

ziņojumus, kuros norādīts, ka viedtālruņus apzināti konstruē tā, lai samazinātu to 

derīguma termiņu, un vajadzības gadījumā ierosināt pasākumus šādas prakses 

apkarošanai; turklāt aicina dalībvalstis nepieļaut produktu ar ieprogrammētu nolietojumu 

laišanu tirgū; 

3. uzsver — lai pagarinātu produktu derīguma laiku, ir jābūt pieejamiem standartizētiem un 

modulāriem komponentiem, ko ir viegli nomainīt, kā arī ir vajadzīga funkcionāla 

konstrukcija, kura inter alia būtu demontējama; 

4. uzsver, ka pāreja uz tādiem uzņēmējdarbības modeļiem kā “produkti kā pakalpojumi” var 

uzlabot ražošanas un patēriņa modeļu ilgtspējību, ja vien šādas pakalpojumproduktu 

sistēmas nenoved pie produktu derīguma laika saīsināšanas, un norāda, ka ar šādiem 
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uzņēmējdarbības modeļiem nebūtu jārada iespējas izvairīties no nodokļu maksāšanas; 

5. aicina Komisiju un dalībvalstis sekmēt tādu produktu izstrādi, ražošanu un pārdošanu, kas 

piemēroti vairākkārtējai lietošanai, ir tehniski ilgtspējīgi un viegli labojami un kas, kļuvuši 

par atkritumiem, pēc sagatavošanas atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei ir piemēroti 

tam, lai būtu pieejami tirgū vai tiktu laisti tirgū nolūkā sekmēt atkritumu 

apsaimniekošanas hierarhijas pareizu īstenošanu; prasa šajos pasākumos ņemt vērā 

produktu ietekmi visā to aprites ciklā, kā arī atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju; 

6. uzsver, ka jaunu uzņēmējdarbības modeļu izstrāde, tādu kā ar interneta starpniecību 

nodrošināti pakalpojumi, jauni tirdzniecības veidi, veikali, kuros pārdod tikai lietotas 

preces, un plašāka informālo remonta struktūru pieejamība (preču remonta kafejnīcas, 

darbsemināri, kuros cilvēki paši var salabot savus produktus), var pagarināt produktu 

derīguma laiku un vienlaikus palielināt patērētāju izpratni par produktu derīguma laiku, kā 

arī paaugstināt patērētāju paļāvību uz produktiem ar garāku derīguma laiku; 

7. uzsver, ka būtiskākie aspekti atkritumu novēršanā ir ilgtspējīgu ražošanas un patēriņa 

modeļu popularizēšana un atbalstīšana, resursefektīvu, izturīgu, viegli koplietojamu, 

atkārtoti izmantojamu, remontējamu un pārstrādājamu produktu lietošana, kā arī tādu 

produktu nepieļaušana tirgū, kuru nolietojums ir ieprogrammēts; 

8. atzīmē tādu komercstratēģiju lomu ilgtspējīgu produktu konstruēšanā kā produktu līzings, 

kad iznomātie produkti paliek līzinga firmu īpašumā, un līdz ar to šīs firmas ir 

ieinteresētas produktus pārdot atkārtoti un ieguldīt ilgtspējīgāku produktu konstruēšanā, 

kā rezultātā samazinās jaunu produktu ražošana, kā arī atkritumos izmesto produktu 

īpatsvars; 

9. uzsver, ka īpašības, kas produktu padara remontējamu, atkārtoti izmantojamu, 

pārstrādājamu un ilgtspējīgu, būtu jāintegrē jau tā konstrukcijā, jo produkta patērēto 

resursu apjoms lielā mērā tiek noteikts jau konstruēšanas posmā; norāda, ka produktu 

konstrukcija ir nozīmīgs faktors pārejā uz aprites ekonomiku, jo tas ietekmē attiecīgā 

produkta ekspluatācijas ciklu; 

10. aicina Komisiju un dalībvalstis nolūkā panākt netoksisku materiālu aprites ieviešanu 

pastiprināt centienus aizstāt ļoti bīstamas vielas un ierobežot tādu vielu izmantojumu, kas 

rada nepieņemamu apdraudējumu cilvēka veselībai vai videi; 

11. uzsver, ka dalībvalstīm būtu jāstimulē produktu ekspluatācijas cikla pagarināšana, ja tas ir 

videi labvēlīgi, un jāatbalsta tādu sistēmu ieviešana, kas veicina produktu remontēšanu, 

atkārtotu izmantošanu, kā arī otrreizējas ražošanas un atjaunināšanas darbības; 

12. atzīmē, ka produktu konstrukcijā ir jāuzlabo remontējamības aspekts, ņemot vērā, cik 

būtiski ir pirmām kārtām darīt pieejamas to produktu rezerves daļas, kuru ekspluatāciju 

varētu pagarināt rentablā veidā; 

13. atbalsta jēdziena “ieprogrammēts nolietojums” definēšanu ES līmenī un tādu pasākumu 

ieviešanu, ar ko sodītu par minētās prakses piekopšanu; 

14. uzsver, ka uz ekodizainu balstīto jauno produktu sarakstam vajadzētu būt vērienīgākam un 

ietvert lielāku produktu daudzumu; 
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15. norāda uz dažu dalībvalstu celmlauža lomu šajā jomā, piemēram, Benelux valstis ir 

pieņēmušas iniciatīvu, ar ko apkaro ieprogrammēto nolietojumu un pagarina 

mājsaimniecības (elektrisko) ierīču ekspluatācijas laiku; uzsver, cik būtiski ir apmainīties 

ar paraugpraksi šajā ziņā; 

16. uzskata, ka ir būtiski, lai patērētāji tiktu labāk informēti par to, kā darbojas obligātā 

garantija; prasa atsauci uz garantiju pilnībā norādīt attiecīgā produkta pirkuma čekā; 

17. atgādina, ka standartizētu un modulāru komponentu pieejamībai, demontāžas plānošanai, 

ilgi kalpojošu produktu izstrādei un efektīviem ražošanas procesiem ir nozīmīga loma 

veiksmīgas aprites ekonomikas īstenošanā; 

18. aicina dalībvalstis sekmēt institucionālas kampaņas, lai veicinātu aktivitātes, kas saistītas 

ar labošanu, lietotu preču pirkšanu un pārdošanu, īrēšanu un maiņu, tādējādi izvairoties no 

jaunu produktu pirkšanas; 

19. aicina Komisiju izvērtēt iespēju ieviest noteikumus par obligāto pārstrādājama materiāla 

daudzumu jaunos produktos; 

20. atzīmē Komisijas Ekodizaina darba plānu 2016.–2019. gadam; sevišķi atzinīgi vērtē 

iespēju kā vides standartu iekļaut produktu ilgtspēju saistībā ar materiāla efektivitātes 

aspektiem, kas ietvertu ilgāku produktu derīguma laiku, iespēju vairs nelietojamu 

produktu komponentus vai pārstrādātus materiālus izmantot atkārtoti un atkārtoti 

izmantojamu komponentu un/vai pārstrādātu materiālu izmantošanu produktos; 

21. atkārtoti aicina Komisiju ierosināt ekodizaina tiesību aktu pārskatīšanu, lai paplašinātu to 

darbības jomu, ietverot visas galvenās produktu grupas, ne tikai tās, kas saistītas ar 

energopatēriņu, un lai produkta konstrukcijas prasībās pakāpeniski iekļautu visus 

raksturlielumus, kas saistīti ar resursefektīvu izmantojumu; 

22. aicina Komisiju ierosināt piemērotus pasākumus, ar ko ražotājiem prasītu nodrošināt 

rezerves daļu pieejamību un saistībā ar patērētāju tiesībām sniegt informāciju par termiņu, 

kādā rezerves daļas ir pieejamas, un nodrošināt, ka šādas prasības attiektos uz tiešsaistes 

pārdošanas vietnēm, kā arī uz tiešās tirdzniecības vietām; 

23. vēlreiz aicina Komisiju izvērtēt, pamatojoties uz izmaksu un ieguvumu analīzi, iespēju 

ekodizaina tiesību aktos noteikt obligāto pārstrādājamu materiālu daudzumu jaunos 

produktos; 

24. atzīst nozīmi, kāda sadarbīgās ekonomikas un kopīgošanas ekonomikas platformām ir kā 

jauniem ilgtspējīgas uzņēmējdarbības modeļiem, kas vecina produktu efektīvu 

izmantojumu un ilgāku ekspluatācijas laiku; 

25. aicina Komisiju nodrošināt, lai dalībvalstis pilnībā piemērotu un izpildītu Bateriju 

direktīvas (2006/66/EK)1 prasības par bateriju un akumulatoru noņemšanu, un aicina 

sekmēt tādus uzņēmējdarbības modeļus, kas veicina bateriju otrreizēju izmantošanu; 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Direktīva 2006/66/EK par baterijām un 

akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK (OV L 266, 

26.9.2006., 1. lpp.). 
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26. ar bažām norāda uz modemu, rūteru un TV dekoderu/televizora pierīču radītajiem 

elektroniskajiem atkritumiem, kad patērētāji pāriet pie jauna telekomunikācijas 

pakalpojumu sniedzēja; atgādina patērētājiem un telekomunikācijas pakalpojumu 

sniedzējiem, ka saskaņā ar Regulu ES/2015/2120 patērētājiem jau ir tiesības izmantot 

savu izvēlēto galiekārtu, kad tie pāriet pie jauna telekomunikācijas pakalpojumu 

sniedzēja; 

27. aicina Komisiju apsvērt, kā varētu sekmēt un atvieglināt LED spuldžu nomaināmību, un 

papildus tam apsvērt ekodizaina pasākumus, mazāk stingru pieeju, kas, piemēram, ietvertu 

marķēšanu, stimulu shēmas, publisko iepirkumu vai pagarinātu garantijas termiņu, ja 

spuldzes nav nomaināmas; 

28. norāda, ka atbildīga produktu izmantošana ir atkarīga no patērētāju spējas precīzi novērtēt 

produktu ietekmi uz vidi, pamatojoties uz to ekspluatācijas laiku, vides pēdas nospiedumu 

un kvalitāti; 

29. uzsver, ka ir sarežģīti ieviest obligātu marķējumu, kas sniegu informāciju par produktiem 

paredzamo ekspluatācijas laiku; ierosina, lai šāda veida marķēšanas sistēma sākotnēji 

darbotos kā brīvprātīgs ES līmeņa izmēģinājums, pamatojoties uz vienotu formātu un 

metodoloģiju; 

30. norāda, ka liels daudzums elektronisko atkritumu rodas tāpēc, ka ražotāji vairs nespēj 

nodrošināt programmatūras atjauninājumus, kas būtu savietojami ar aparatūru; uzskata, ka 

no ražotājiem būtu jāprasa, lai tie nodrošinātu savietojamus programmatūras 

atjauninājumus; 

31. norāda, ka ilgtspējīgāku produkta konstrukciju varētu stimulēt, nostiprinot ražotāja 

paplašinātās atbildības principu un nosakot obligāti izpildāmās prasības; 

32. aicina Komisiju labāk izmantot ES ekomarķējumu, lai uzlabotu informēšanu par produktu 

derīguma laiku un patērētāju izpratni par produktu ilgtspējību; uzsver, ka informēta 

patērētāju izvēle, kad tie izvēlas kādu produktu/zīmolu, var netieši sniegt ekonomiskus 

stimulus ražotājiem; uzsver, ka ekomarķējumā būtu jāiekļauj informācija par produkta 

minimālo ekspluatācijas laiku vai izmantošanu, lai uzlabotu patērētāju izpratni par 

paredzamo produkta ekspluatācijas laiku; 

33. aicina Komisiju izstrādāt pasākumus — attiecīgā gadījumā saskaņā ar brīvprātības 

principu —, ar ko patērētājus informētu par paredzamo produkta ekspluatācijas laiku, 

konstruējot ieplānoto izmantošanas ciklu skaitu un remontēšanas iespēju, lai patērētāji 

varētu pieņemt informētākus pirkšanas lēmumus; 

34. aicina Komisiju prasīt no ražotājiem, lai tie publiskotu diagnostikas un ekspluatācijas 

rokasgrāmatas, kā arī produktu rezerves daļas un aksesuārus darītu pieejamus tirgū uz 

obligāti noteiktu gadu skaitu, kas atbilst paredzamajam produkta derīguma laikam un kas 

būtu jānorāda ES ekomarķējumā; 

35. aicina Komisiju un dalībvalstis piešķirt resursus izglītošanas un informēšanas kampaņām 

un veicināt ilgtspējīga patēriņa un ražošanas modeļus, un uzsver ieguvumus, kas rastos no 

pārejas uz resursefektīvu aprites ekonomiku; 
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36. aicina Komisiju veikt ekonomikas un vides ietekmes novērtējumu, lai saskaņotā veidā 

noteiktu, kādas ir iespējas pagarināt produktu atbilstības obligāto garantijas termiņu; 

37. aicina dalībvalstis vajadzības gadījumā un sadarbībā ar vietējām un reģionālām iestādēm, 

uzņēmumiem un apvienībām rīkot patērētāju informēšanas kampaņas par produktu 

ekspluatācijas laika pagarināšanu; 

38. norāda, ka Komisijai gaidāmo normatīvās atbilstības pārbaudi nevajadzētu izmantot, lai 

atsauktu vai ierobežotu regulējumu ES ekomarķējuma darbības jomā; 

39. uzskata, ka ir svarīgi radīt stimulus ražotājiem, lai tiktu ražoti ilgāk ekspluatējami 

produkti; aicina Komisiju ierosināt, lai ražotājiem liktu segt otrreizējās pārstrādes 

izmaksas, ja šo ražotāju izgatavoto preču paredzamais derīguma laiks ir mazāks par 

pieciem gadiem; 

40. mudina Komisiju veicināt resursefektīvu rādītāju izmantošanu starptautiskās konvencijās, 

lai nodrošinātu nozaru un ekonomikas salīdzināmību un vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus; 

41. mudina dalībvalstis veikt efektīvu tirgus uzraudzību, lai gan Eiropas, gan importētie 

produkti atbilstu produktu politikas un ekodizaina prasībām; 

42. aicina dalībvalstis ieviest ekonomiskus stimulus produktu remonta pakalpojumu 

sniedzējiem, lai sekmētu produktu derīguma laika pagarināšanu, paturot prātā, ka nodokļu 

samazinājumi par produktu remontu var radīt stimulu produktus izmantot atkārtoti un 

stimulēt remonta pakalpojumu nozari, kas varētu sniegt vidiskus un sociālus ieguvumus, 

tostarp varētu samazināt PVN remonta pakalpojumiem; 

43. aicina Komisiju veikt pasākumus, ar ko nodrošinātu, ka vēl aizvien lietojami produkti 

vieglāk un efektīvāk atkal nokļūtu aprites ekonomikā; 

44. mudina dalībvalstis īstenot zaļo publisko iepirkumu kā politikas rīku, ar ko paātrināt 

pāreju uz aprites ekonomiku; 

45. prasa pilnībā aizliegt produktus ar ieprogrammētiem defektiem, kuru nolūks ir saīsināt 

produkta ekspluatācijas laiku; 

46. atzīmē, ka produktu atjaunojamība var palēnināt produktu novecošanos un samazināt 

ietekmi uz vidi un lietotāju izmaksas; 

47. aicina Komisiju un dalībvalstis iesaistīt vietējās un reģionālās iestādes un ievērot to 

kompetences; 

48. aicina Komisiju mudināt uz regulāru un strukturētu apmaiņu ar informāciju un 

paraugpraksi visā Savienībā, starp Komisiju un dalībvalstīm, ietverot reģionālās un 

pašvaldību iestādes; 

49. aicina Komisiju aktīvi atbalstīt vietējās remonta pakalpojumu iniciatīvas, jo tās rada arī 

zaļās darbvietas un sniedz derīgus pakalpojumus patērētājiem. 
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