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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par ilgāku produktu derīguma laiku: priekšrocības patērētājiem un uzņēmumiem 

(2016/2272(INI)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu, 

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 191., 192. un 

193. pantu un norādīto mērķi apdomīgi un racionāli izmantot dabas resursus, 

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 25. jūnija paziņojumu par ilgtspējīga patēriņa un 

ražošanas un ilgtspējīgas rūpniecības politikas rīcības plānu (COM(2008)0397), 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra 

Direktīvu 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar 

enerģiju saistītiem ražojumiem, 

– ņemot vērā Komisijas ekodizaina darba plānu 2016.–2019. gadam (COM(2016)0773), 

jo īpaši mērķi noteikt precīzākas prasības attiecībā uz konkrētiem ražojumiem un 

horizontālākas prasības tādās jomās kā ražojumu ilgtspējība, labošanas iespējas, 

uzlabojumu iespējas, demontāžas koncepcija un atkārtotas izmantošanas un pārstrādes 

vienkāršība, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīvu 2010/30/ES 

par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar 

energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Lēmumu 

Nr. 1386/2013/ES par vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 2020. gadam 

„Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem” (Septītā vides rīcības 

programma), 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 17. oktobra 

atzinumu par tematu „Ilgtspējīgākam patēriņam — rūpniecības preču izmantošanas 

laiks un patērētāju informēšana uzticamības atjaunošanas nolūkā”1, 

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 26. janvāra paziņojumu „Stratēģijas „Eiropa 2020” 

pamatiniciatīva „Resursu ziņā efektīva Eiropa”” (COM(2011)0021), 

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 20. septembra paziņojumu „Ceļvedis par resursu 

efektīvu izmantošanu Eiropā” (COM(2011)0571), 

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 9. aprīļa paziņojumu „Ekoloģisko produktu vienotā 

tirgus izveide. Kvalitatīvāka informācija par produktu un organizāciju ekoloģiskajiem 

raksturlielumiem” (COM(2013)0196), 

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada 2. jūlija paziņojumu „Ceļā uz aprites ekonomiku: 

                                                 
1 OV C 67, 6.3.2014., 23. lpp. 
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bezatkritumu saimniekošanas programma Eiropai” (COM(2014)0398), 

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 2. decembra paziņojumu „Noslēgt aprites loku — ES 

rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku” (COM(2015)0614) un aprites ekonomikas 

paketi, kurā paredzēts pārskatīt direktīvu par atkritumiem (Direktīva 2008/98/EK), 

direktīvu par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (Direktīva 94/62/EK), direktīvu par 

atkritumu poligoniem (Direktīva 1999/31/EK), direktīvu par nolietotiem 

transportlīdzekļiem (Direktīva 2000/53/EK), direktīvu par baterijām un akumulatoriem, 

un bateriju un akumulatoru atkritumiem (Direktīva 2006/66/EK) un direktīvu par 

elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (Direktīva 2012/19/EK), 

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 22. novembra paziņojumu „Turpmākie pasākumi 

ilgtspējīgai Eiropas nākotnei. Eiropas rīcība ilgtspējības jomā” (COM(2016)0739), 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu direktīvai par dažiem preču tiešsaistes un cita veida 

distances pārdošanas līgumu aspektiem (COM(2015)0634), 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra 

Direktīvu 2011/86/ES par patērētāju tiesībām, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija 

Direktīvu 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū 

attiecībā pret patērētājiem, 

– ņemot vērā Eiropas Patērētāju organizācijas 2015. gada 18. augusta ziņojumu „Durable 

goods: More sustainable products, better consumer rights - Consumer expectations 

from the EU’s ressource efficiency and circular economy agenda”, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 29. marta 

pētījumu „Les effets de l'affichage de la durée d'utilisation des produits sur les 

consommateurs”, 

– ņemot vērā pēc Parlamenta Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas 

pasūtījuma 2016. gada jūlijā veikto pētījumu „A longer life time for products: benefits 

for consumers and companies”, 

– ņemot vērā Eiropas Patēriņa centra 2016. gada 18. aprīļa pētījuma pārskatu 

„L’obsolescence programmée ou les dérives de la société de consommation”, 

– ņemot vērā Austrijas standartu ONR 192102 „Label of excellence for durable, repair-

friendly designed electrical and electronic appliances”, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu, kā arī Vides, 

sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0000/2017), 

A. tā kā Komisijas ekodizaina darba plānā 2016.–2019. gadam aplūkota aprites ekonomika 

un nepieciešamība apņēmīgi risināt problēmas ražojumu ilgtspējības un pārstrādes 

iespēju jomā; 
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B. tā kā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) pieņēmusi atzinumu par 

preču lietošanas ilgumu un tas apliecina uzņēmumu un pilsoniskās sabiedrības interesi 

par šo tematu; 

C. tā kā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas pasūtītais pētījums apliecina, ka 

ir nepieciešams stimulēt aprites ekonomiku, īpaši ar sabiedriskās politikas palīdzību; 

D. tā kā ir radies jauns ekonomikas modelis, kas vērsts uz lietošanu, un tā ietvaros ir 

iespējams samazināt to negatīvo ietekmi uz vidi un sociālajiem aspektiem, kuru rada 

modelis, kas balstīts tikai uz preču iegādi; 

E. tā kā daudzās rūpniecības nozarēs Eiropā ir samazinājies darbvietu skaits un ir 

nepieciešams, no vienas puses, pārcelt atpakaļ daļu no ražošanas un, no otras puses, 

atbalstīt labošanas nozari, lai radītu darbvietas, kas nav pārceļamas citviet; 

F.  tā kā lietotu preču tirgus ir nozīmīgs sociālajai un vietējai ekonomikai, kā arī grūtībās 

nonākušu cilvēku iekļaušanai darba tirgū; 

G. tā kā gan no ekonomikas, gan no vides aizsardzības viedokļa ir nepieciešams taupīt 

izejvielas un ierobežot radīto atkritumu daudzumu un šāda nepieciešamība ņemta vērā, 

nosakot ražotāja paplašinātas atbildības principu; 

H. tā kā Eirobarometra apsekojumā 2014. gada jūnijā konstatēts, ka 77 % patērētāju Eiropā 

vēlētos iespēju salabot to īpašumā esošās preces, nevis iegādāties jaunas; 

I. tā kā patērētāju uzticība ražojumu kvalitātei samazinās un tas kaitē Eiropas 

uzņēmumiem; tā kā Komisijas ierosinājums pagarināt preču atbilstības prezumpcijas 

termiņu līdz 24 mēnešiem ir solis pareizajā virzienā; 

J. tā kā patērētājiem sniegtā informācija par ražojumu ilgtspējību un labošanas iespējām ir 

nepilnīga un atšķirīga, lai gan EESK 2016. gada marta pētījumā secināts, ka ražojumu 

lietošanas ilguma norādīšana pozitīvi ietekmē patērētāju izvēles; 

K. tā kā valstis īsteno arvien vairāk iniciatīvu preču priekšlaicīgas novecošanās problēmas 

risināšanai un ir nepieciešams izstrādāt kopīgu stratēģiju vienotajam tirgum; 

L. tā kā digitālo datu nesēju lietošanas ilgums nosaka arī elektronisko ierīču kalpošanas 

ilgumu un tā kā, ņemot vērā programmatūras novecošanos, ir jāpanāk šādu ierīču 

pielāgojamība, lai tās neatpaliktu no tirgus attīstības, 

Izturīgu, ilgtspējīgu un kvalitatīvu ražojumu izstrāde  

1. aicina Komisiju noteikt minimālos izturīguma kritērijus katrai ražojumu kategorijai, kas 

piemērojami, sākot no ražojumu izstrādes, un šajā saistībā uzticēt Eiropas 

Elektrotehniskās standartizācijas komitejai (CENELEC) standartizācijas darbu attiecībā 

uz ražojumu izturīgumu, labošanas iespējām, uzlabojumu iespējām utt.; 

2. ierosina noteikt dažādas vides ieguldījuma pakāpes, pamatojoties uz kritērijiem, kas 

saistīti ar ražojumu lietošanas ilguma pagarināšanu, lai tādējādi atlīdzinātu godīgāko 

ražotāju centienus; 
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3. prasa izveidot Eiropas līmeņa programmu, kas atbalstītu tādu uzņēmumu centienus, kuri 

izstrādā modulāru dizainu, lai ražojumu daļas varētu viegli demontēt un nomainīt; 

Labošanas iespēju sistematizācija 

4. aicina Komisiju izvērst tiesības uz ražojumu labošanu: 

– mudinot prioritāri garantijas ietvaros labot preces, izņemot gadījumus, kad labošana nav 

izdevīga vai neapšaubāmi rada pārmērīgas papildu izmaksas, 

– nodrošinot tiesības uz garantijas perioda pagarinājumu, kas līdzvērtīgs labošanas 

ilgumam, 

– nosakot, ka labai ražojuma funkcionēšanai svarīgas daļas nedrīkst būt nenoņemamas un 

ka ražojuma galveno raksturlielumu aprakstā jānorāda, ka to var labot, 

– vispārīgi piemērojot prasību pārdošanas brīdī nodrošināt apkopes un labošanas 

norādījumus, 

– sākot rezerves daļu un labošanai nepieciešamo instrumentu standartizācijas darbu, lai 

uzlabotu labošanas pakalpojumu lietderību, 

– publiskojot informāciju par rezerves daļu pieejamību, labošanas rokasgrāmatām utt., 

iespējams, šim nolūkam izveidojot elektronisku platformu; 

5. uzskata, ka ir izšķiroši svarīgi nodrošināt tādu rezerves daļu pieejamību, kas ir svarīgas 

labai ražojuma funkcionēšanai, piemēram: 

– garantēt, ka ir pieejamas atsevišķas daļas, ne tikai gatavas ierīces, 

– noteikt minimālo periodu, kura laikā pārdevējiem ir pienākums par samērīgu cenu un 

saprātīgā termiņā nodrošināt svarīgākās rezerves daļas, 

– izstrādāt skaidru un saskaņotu marķējumu, kurā norādīts, vai un kādā periodā ir 

pieejamas ražojumu rezerves daļas; 

6. mudina dalībvalstis ieviest fiskālus pasākumus, kas veicinātu labošanu un lietotu preču 

pārdošanu, un nodrošināt apmācību labošanas jomā; 

7.  atgādina, ka vienmēr jābūt pieejamai iespējai izmantot neatkarīga remontētāja 

pakalpojumus, tāpēc jāaizliedz tehniski paņēmieni un programmas, kas neļauj veikt 

labošanu ārpus pilnvarotu remontētāju tīkla; 

8. atbalsta rezerves daļu atkārtotu izmantošanu un apriti lietotu preču tirgū un uzsver, ka ir 

svarīgi ieguldīt 3D drukas attīstībā, lai varētu izgatavot rezerves daļas pēc speciālistu 

vai patērētāju, kas paši veic labošanu, pieprasījuma, un ir arī svarīgi veicināt šādu 

rezerves daļu rasējumu brīvu apriti; 

Uz lietošanu vērsta ekonomikas modeļa veidošana 

9. aicina Komisiju īpaši pievērsties funkcionalitātē balstītas ekonomikas veidošanai un 
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veikt izpēti par ietekmi, virzītājfaktoriem un kavēkļiem, kas šāda ekonomikas modeļa 

attīstībā skar katru ražojumu kategoriju; 

10. aicina dalībvalstis: 

– organizēt attiecīgo pušu apspriešanos, lai apsvērtu visiem izdevīgu pārdošanas modeli, 

kura ietvaros prece tiek piešķirta lietošanā, 

– pastiprināt regulējuma vienkāršošanas centienus un īstenot funkcionalitātē balstītas 

ekonomikas attīstībai labvēlīgu nodokļu politiku, proti, paredzēt pazeminātas PVN 

likmes, nodokļu kredītus vai dotāciju fondus, kas padarītu pievilcīgu preču nomu, 

maiņu un aizņemšanos, 

– atbalstīt vietējās pārvaldes iestādes, kuras veic ieguldījumus funkcionalitātē balstītas un 

sadarbīgas ekonomikas jomā; 

11. mudina dalībvalstis ar valsts politiku stimulēt funkcionalitātē balstītu ekonomiku, 

noteikt, ka publiskajos iepirkumos jāņem vērā ražojumu ilgtspējība, un panākt, ka 

iestāžu aprīkojums biežāk tiek izmantots atkārtoti; 

12. prasa Komisijai aprites ekonomikas veicināšanas ietvaros uzsvērt ražojumu ilgtspējības 

nozīmīgumu un finansiāli stimulēt sociālo un ekonomisko inovāciju, kas sekmē 

atkārtotu izmantošanu, uz lietošanu vērstu ekonomiku un preču labošanu;  

13. aicina Komisiju vērtēt atkārtoti lietojamas un pielāgojamas elektriskas un elektroniskas 

ierīces kā resursus, nevis kā atkritumus, lai atvieglotu to nodošanu asociācijām un 

sociālajiem uzņēmumiem, kas lietderīgi izmanto šīs preces un to daļas; 

Pilnīgākas informācijas nodrošināšana patērētājiem 

14. aicina Komisiju, lai uzlabotu sniegto informāciju par ražojumu ilgtspējību, veikt šādus 

pasākumus: 

– atbalstīt Eiropas marķējumu, kurš attiecas uz ilgtspējību, ekodizainu, daļu mainīšanas 

iespējām, lai atbalstītu progresu lietderīguma un labošanas iespēju jomā, 

– ieviest obligātu norādi par paredzamo lietošanas ilgumu, kas noteikts atbilstoši 

standartizētiem kritērijiem, kurus izstrādājusi ieinteresēto personu darba grupa, 

– ieviest lietošanas ilguma skaitītājus svarīgākajām patēriņa precēm, īpaši lielajai sadzīves 

elektrotehnikai, 

– veikt pētījumu par to, kādu ietekmi radītu norādītā lietošanas ilguma saskaņošana ar 

likumisko garantijas termiņu; 

15. aicina palīdzēt vietējām pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem un asociācijām tādu 

kampaņu īstenošanā, kuru mērķis būtu uzlabot patērētāju izpratni par ražojumu 

lietošanas ilguma pagarināšanu, jo īpaši sniegt padomus par apkopi, labošanu, atkārtotu 

izmantošanu utt.; 

Plānotās novecošanās nosodījums 
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16. prasa definēt gan tehnikas, gan programmatūras plānoto novecošanos, lai būtu 

iespējams aizliegt ražojumus, kuriem ar nolūku plānotas ekspluatācijas laika 

priekšlaicīgas beigas; šajā saistībā aicina nodrošināt labāku juridisko aizsardzību 

„trauksmes cēlējiem”; 

Tiesību stiprināšana attiecībā uz preču atbilstības likumisko garantiju 

17. aicina Komisiju uzlabot patērētāju uzticēšanos un šajā nolūkā: 

– saglabāt 24 mēnešu minimālo likumisko garantijas termiņu, kam papildus dalībvalstis 

var noteikt stingrākus valsts pasākumus patērētāju aizsardzībai, 

– pamatojoties uz ekodizaina izpētes ietvaros veikto pētījumu par ražojumu dzīves ciklu, 

pagarināt pašreizējo divu gadu minimālo likumisko garantijas termiņu enerģiju 

patērējošu ražojumu kategorijām un noteikt minimālo piecu gadu termiņu lielajai 

sadzīves elektrotehnikai un ilglietojamām precēm, taču piemērot to pakāpeniski, lai 

uzņēmumi varētu tam pielāgoties, 

– nodrošināt, ka patērētājiem pirkuma līgumā oficiāli tiek sniegta informācija par viņu 

tiesībām uz likumisko garantiju, un atbalstīt informatīvas programmas par šīm tiesībām, 

– vienkāršot kārtību, kādā patērētājs pierāda iegādes faktu, piesaistot garantiju precei, 

nevis pircējam un šajā nolūkā vispārēji piemērojot elektronisku garantijas pierādījumu; 

18. prasa ieviest Eiropas līmeņa sūdzību mehānismu gadījumiem, kad netiek ievērotas 

tiesības uz garantiju, lai administrācijas iestādēm būtu vieglāk kontrolēt Eiropas 

noteikumu piemērošanu; 

Patērētāju pasargāšana no programmatūras novecošanās 

19. rosina definēt vienotus standartus attiecībā uz programmu minimālo lietošanas ilgumu 

un aicina padarīt pārredzamākas ierīču uzlabojumu iespējas; 

20. ierosina noteikt samērīgu lietošanas periodu, kura laikā nedrīkst pārtraukt 

operētājsistēmu drošības atjauninājumu nodrošināšanu; 

21.  aicina ieviest vides ieguldījuma palielinājumu gadījumos, kad netiek nodrošināti ierīces 

darbībai svarīgi programmu atjauninājumi, un prasa nodrošināt, ka šādi atjauninājumi ir 

atgriezeniski un ka patērētājiem tiek sniegta informācija par to ietekmi uz ierīces 

darbību; 

22. mudina nodrošināt rezerves daļu, tostarp procesoru, modularitāti, veicot standartizāciju, 

lai nodrošinātu ražojumu uzturēšanu darba kārtībā; 

23. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai. 
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PASKAIDROJUMS 

Preču ilgtspējība — problēma patērētājiem 

Ar preču ilgtspējību saistīto problēmu pamatā ir vairāki aspekti: 

– nepietiekami izturīgi ražojumi un labošanas iespēju trūkums, 

– IT ierīču programmatūras dzīves ilgums, 

– pircējam pieejamā informācija. 

Patērētāju uzticēšanās ražojumu izturīgumam ir mazinājusies. Šo uzticības zudumu ir 

sekmējusi zemo cenu ražojumu kvalitātes pasliktināšanās, kā arī plašais īpaši skandalozu 

gadījumu atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos, pat ja tie uzskatāmi par izņēmumiem. Nesen 

veiktā aptaujā, ko pasūtījusi kāda Francijas patērētāju asociācija, 92 % respondentu norādīja, 

ka ir pārliecināti, ka sadzīves elektrotehnika un augsto tehnoloģiju ražojumi ar nolūku tiek 

projektēti tā, lai kalpotu neilgi. 

Eiropas patērētājiem nav pieejama gandrīz nekāda informācija par ražojumu uzticamību. Tā 

kā cena vairs nav skaidrs signāls par saikni ar kvalitāti, patērētāji arvien biežāk izvēlas 

zemākas kvalitātes ražojumus no jaunietekmes valstīm, tādējādi veicinot pāreju uz zemākas 

cenas precēm. No šādas situācijas cieš Eiropas uzņēmumi, kuri bieži piedāvā augstākas 

kvalitātes preces, kas ir izturīgākas. 

Turklāt savienoto objektu plašā izplatība un lietotāju atkarība no jaunajām tehnoloģijām raisa 

sarežģīto jautājumu par sociālajām sekām, ko rada programmu un ierīču priekšlaicīga 

novecošanās. No ražojumu priekšlaicīgas novecošanās visupirms cieš trūcīgākie 

iedzīvotāji — naudas trūkuma dēļ tie dod priekšroku lētiem ražojumiem, kuriem ātrāk rodas 

defekti, un tas rada divkāršas grūtības. 

Preču labošanas iespējas — ekonomikas faktors  

Patērētāju neapmierinātību raisa ne tikai preču neizturīgums, bet arī to labošanas iespēju 

trūkums, kas turklāt arī vājina remonta nozari — šajā nozarē Eiropā ik gadu vērojams arvien 

lielāks darbvietu skaita samazinājums. 

Ražojumu labošanas iespējas kavē dažādi problemātiski aspekti: 

– rezerves daļu nepieejamība un pārlieku augstā cena, 

– ar importētiem, lētiem ražojumiem saistītās darbaspēka izmaksas, 

– atbilstīgas informācijas trūkums saistībā ar labošanu un apkopi, 

– augošā ierīču un programmu sarežģītība, 

– šķēršļi neatkarīgu remontētāju ienākšanai tirgū un pašu patērētāju veiktai labošanai, 

– ražojumu un to komponentu labošanas iespēju trūkums, 
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– nepilnīgi preču aizstāšanas pakalpojumi remonta laikā. 

Eirobarometra apsekojumā 2014. gadā konstatēts, ka 77 % Eiropas iedzīvotāju labprātāk 

salabotu to īpašumā esošās preces, nevis iegādātos jaunas, tomēr galu galā tiem ir tās 

jānomaina vai jāizmet, jo labošanas izmaksas un pakalpojumi nav pievilcīgi. 

Nodarbinātības jomā — šķēršļi remonta pakalpojumiem ir izraisījuši šajā profesijā strādājošo 

skaita samazināšanos:  

– Nīderlandē šajā nozarē darbvietu skaits septiņu gadu laikā ir samazinājies par 2000, 

– Vācijā gada laikā aizvērtas 13 % radio un televizoru remontdarbnīcas,  

– Polijā divu gadu laikā remontētāju skaits sarucis par 16 %. 

Vienlaikus ar šo samazinājumu arvien populārākas kļūst bezmaksas remonta darbnīcas un 

interneta vietnes par pašrocīgu labošanu. Tātad acīmredzami pastāv reāls pieprasījums pēc 

labošanas. 

Labošanas nozares darbvietas nav pārceļamas citviet, un tām varētu būt lielāka nozīme, ja 

ražojumi tiktu izstrādāti tā, lai būtu lietojami ilgāk un labojami, bet pakalpojumi tiktu 

pārkārtoti, lai labāk pielāgotos patērētāju vajadzībām. Prioritātes piešķiršana labošanai, nevis 

nomaiņai, jo īpaši likumiskajā garantijas periodā, ir svarīga arī no vides aizsardzības viedokļa, 

jo sistemātiska nomaiņa nozīmē, ka samērā jaunas ierīces nonāk atkritumos, un tas nemudina 

ražotājus izstrādāt izturīgākus ražojumus. 

Ir skaidrs, ka liela daļa ierīču, kam radušies defekti, netiek salabotas (līdz pat 44 % elektrisko 

un elektronisko ierīču). Tādējādi atbalsts labošanas nozarei radītu potenciālu jaunām 

darbvietām un būtiski samazinātu atkritumu daudzumu un piesārņojumu, kā arī ievērojami 

uzlabotu patērētāju pirktspēju un dotu komerciālu stimulu Eiropas uzņēmumiem. 

Visaptveroša pieeja — ceļš uz ekonomiku, kas orientēta uz lietošanu 

Ražojumu lietošanas ilgums ir atkarīgs no dažādām savstarpēji atkarīgām iesaistītajām pusēm: 

ražotājiem, piegādātājiem, izplatītājiem, patērētājiem un pat valstīm. Ražojumu lietošanas 

ilguma pagarināšanas pieejai jāsekmē tāds ekonomikas modelis, kura pamatā ir līdzsvars starp 

patērētāju un ražotāju vajadzībām un vides prasībām. 

Svarīgs ražojumu lietošanas ilguma faktors ir to izstrāde, tomēr liela nozīme ir arī pārdošanas 

modelim. Jaunā ekonomika, kas balstīta funkcionalitātē un sadarbībā, sniedz jaunas iespējas 

uzlabot tirgū pieejamo ražojumu kvalitāti un palielināt to ilgtspējību. Kad prioritāte ir 

lietošana, nevis iegāde, galvenais aspekts ir pakalpojuma izmantošanas pieredze, nevis preču 

atjauninājumu pārdošana. Šādu uz lietošanu vērstu ekonomiku stiprina digitālie rīki, kas 

atvieglo viedokļu apmaiņu uzticības kopienās, un tā var nest būtiskus ekonomiskus 

ieguvumus un būtisku labumu vides jomā. 

Šis princips ir daļa no plašākā aprites ekonomikas modeļa. Tādēļ Komisija ar 2015. gada 

tiesību aktu paketi šajā jomā vēlējās atbalstīt šāda taupīga modeļa attīstību, jo tādējādi 

iespējams taupīt resursus, samazināt atkritumu daudzumu un radīt darbvietas 

konkurētspējīgākas ekonomikas ietvaros. 
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Šāds modelis, ja to papildinātu ar atbilstošu izglītības politiku, radītu jaunas darbvietas 

cilvēkiem ar visu līmeņu kvalifikāciju. 

Aplēsts, ka atkārtotas izmantošanas un labošanas nozarē varētu radīt 296 jaunas darbvietas 

atbilstoši katrām 10 000 tonnām lietotu preču. Tā kā trešdaļu no atkritumu pārstrādes centros 

savāktajām precēm būtu iespējams izmantot atkārtoti, var secināt, ka būtu iespējams radīt 

vairāk nekā 200 000 vietējo darbvietu, ja vien 1 % no sadzīves atkritumiem Eiropā tiktu 

sagatavoti atkārtotai izmantošanai.  

Atkārtota izmantošana bieži tiek aizmirsta, un tā vietā preces tiek pārstrādātas, tomēr atkārtota 

izmantošana ir iespēja pagarināt ražojumu lietošanas ilgumu, veicot nelielus pārveidojumus, 

lai tie no jauna nonāktu ekonomikas apritē. Nesenos pētījumos secināts — ja Eiropas 

uzņēmumi dotu priekšroku savu datoru atkārtotai izmantošanai, nevis pārstrādei, Eiropā 

varētu radīt 10 500 darbvietu, kas nav pārceļamas citviet, un vienlaikus samazināt 

siltumnīcefekta gāzu emisijas par 6 miljoniem tonnu un ietaupīt 44 miljonus m3 ūdens, kā arī 

izejvielas. 

Pārveidojot ražošanas, pārdošanas un patēriņa modeļus tā, lai pagarinātu ražojumu lietošanas 

ilgumu, ir iespējams radīt apstākļus, kas veicinātu aktivitātes atjaunošanos Eiropas tirgū. 

Ņemot vērā paredzamo resursu cenu pieaugumu, ir skaidrs, ka būs nepieciešams tos 

apsaimniekot taupīgi, jo īpaši — apsaimniekot ražojumus to ekspluatācijas laika beigās. Uz 

ražojumu ilgtspējību orientēta ražošanas stratēģija atsvērtu izejvielu izmaksu pieaugumu, jo 

nodrošinātu ienākumu no ieguldījumiem un labus ieguvumus, jo īpaši saistībā ar klientu 

uzticības pieaugumu.  

Visbeidzot, nozīmīga loma ir arī publiskajai pārvaldei, jo tā var stimulēt labu praksi ražošanā, 

kā arī rādīt piemēru ar savu iepirkumu politiku un, piemēram, ar asociāciju starpniecību 

atbalstīt iedzīvotāju izglītošanu par atbildīgu patēriņu un ražojumu labāku apkopi. 

Ražojumu ilgtspējība — sabiedrisks un politisks jautājums 

Virkne ziņojumu Eiropā, kā arī tiesību aktu iniciatīvas dalībvalstīs liecina par nepieciešamību 

pievērsties preču atjaunošanas pieauguma problemātikai.  

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvās komisijas 

2013. gada 17. oktobra atzinumā pausti pirmie pieturpunkti vienotam secinājumam un 

piedāvāta virkne ieteikumu, par ko panākta vienprātība. Tajā noteiktas atšķirības starp 

tehnisku plānoto novecošanos šaurā nozīmē, netiešu novecošanos, novecošanos nesaderības 

dēļ un psiholoģisko novecošanos, kuru izraisa mārketinga kampaņas. 

 

Tas mudināja EESK veikt pētījumu par ražojumu lietošanas ilguma norāžu ietekmi uz 

patērētājiem. Tajā apstiprināts, ka 92 % eiropiešu vēlētos, lai tiktu norādīts ražojumu 

lietošanas ilguma (vai lietošanas) laiks. Tas arī liecina, kā Eiropas uzņēmumu konkurētspēju 

daļēji veido tas, ka atjaunojas patērētāju uzticība uzņēmumiem. 

Šādi Eiropas mēroga pētījumi atspoguļojas dalībvalstu izstrādātajā sabiedriskajā politikā. 

– Beļģija bija pirmā valsts, kas 2012. gada februārī pieņēma senāta rezolūciju par cīņu 
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pret tādu ražojumu plānoto novecošanos, kas saistīti ar enerģiju. Tajā cita starpā ieteikts 

Eiropas līmenī ieviest marķējumu, kurā tiktu norādīts ar enerģiju saistītu ražojumu 

(spuldžu, datoru, mobilo tālruņu u. c.) lietošanas ilgums un labošanas iespējas. 

– Paralēli valsts uzņēmumu iniciatīvām Francija papildinājusi savus tiesību aktus, 

2015. gada augustā pieņemot likumu par enerģētikas pārkārtošanu, kurā noteikts, ka 

plānotā novecošanās ir likumpārkāpums, savukārt 2014. gada martā pieņemtā likumā 

par patēriņu precizēts, kādas ir patērētāju tiesības saistībā ar preču atbilstības likumisko 

garantiju un rezerves daļu pieejamību. 

– Nīderlandes tiesību aktos noteikts, ka preču atbilstības likumiskās garantijas divu gadu 

termiņš ir tikai minimālais slieksnis. Noteiktām precēm, piemēram, veļas mazgājamām 

mašīnām un citiem ražojumiem, kas uzskatāmi par ilglietojamiem, var piemērot ilgāku 

atbilstības garantiju, pamatojoties uz vidējo ražojuma lietošanas ilgumu, ko patērētājs 

var pamatoti sagaidīt. 

– Arī Somijā ir iespējams pagarināt garantijas termiņu saskaņā ar Patērētāju aizsardzības 

likumu. Tā preambulā noteikts, ka par ražojuma, piemēram, automašīnas, būvmateriālu 

vai sadzīves elektrotehnikas, neatbilstību, kuras cēlonis meklējams ražošanas procesā, ir 

atbildīgs pārdevējs, pat ja neatbilstība rodas vairāk nekā divus gadus pēc preces 

piegādes. Šī pieeja ir līdzīga Nīderlandes sistēmai. Preces lietošanas ilgumu nosaka 

vidutājs, pamatojoties uz tādiem kritērijiem kā preces cena, komponentu cena un preces 

lietojums, piemēram, izmantošanas biežums. Likumdevējs nav izstrādājis sarakstu ar 

konkrētu ražojumu gaidāmo lietošanas ilgumu. Tomēr individuālus gadījumus var 

izskatīt, ņemot vērā Patērētāju strīdu komitejas ieteikumus. 

– Spānijā EESK organizētas jaunajiem patēriņa modeļiem veltītas konferences ietvaros 

2014. gada 24. jūnijā notika balsojums par „Madrides rezolūciju”, kas attiecas uz 

paraugpraksi sadarbīgā patēriņa un plānotās novecošanās jomā. 

– Austrijā radīts izcilības marķējums elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm, kas 

izstrādātas tā, lai būtu labojamas un kalpotu ilgi. 

– Visbeidzot, Zviedrija ir pieņēmusi virkni fiskālu noteikumu, kuri stāsies spēkā 

2017. gada janvārī un kuru mērķis ir stiprināt labošanas un pārstrādes nozari un aprites 

ekonomiku. Zviedrijā paredzēts: 

 mazināt labošanas izmaksas, samazinot PVN (no 25 % uz 12 %) noteiktām 

precēm (velosipēdiem, apaviem, apģērbiem), 

 nodrošināt patērētājiem, kuri izvēlas remontēt sadzīves elektrotehniku, iespēju 

50 % no darbaspēka izmaksām atgūt, atvelkot šo summu no nodokļiem, 

 piemērot nodokli ražojumiem, kuri satur materiālus, ko nav iespējams vai ir 

grūti pārstrādāt un labot. 

Šie noteikumi iecerēti kā ieguldījums virzībā uz tādu svarīgāko izmaksu samazināšanu, 

kas saistītas ar piesārņojumu, izšķērdēšanu, atkritumu apsaimniekošanu un bezdarbu. 

 


