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Temats: Lūgumraksts Nr. 1008/2009, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgais Bruno 
Teixeira, par priekšlikumu pagarināt garantijas termiņu plaša patēriņa elektronikai 
un mājsaimniecības ierīcēm

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par plaša patēriņa elektronikas un mājsaimniecības ierīču īso 
izmantošanas laiku, bieži vien zemo kvalitāti un dažādu modeļu rezerves daļu un piederumu 
nesavienojamību. Viņš vēlas, lai tiktu izstrādāts priekšlikums, lai piespiestu ražotājus noteikt 
10 gadus ilgu garantijas termiņu un nodrošināt rezerves daļu un piederumu pieejamību 
patērētāju tiesību un vides aizsardzības interesēs.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 5. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Lūgumraksta iesniedzējs prasa noteikt 10 gadus ilgu garantijas termiņu visām plaša patēriņa 
elektronikas un mājsaimniecības ierīcēm. Šo priekšlikumu viņš pamato ar vairākiem 
būtiskiem argumentiem.

Patērētāju tiesības (proti, „juridisko garantiju”) attiecībā uz defektīvām precēm Eiropas līmenī 
aizsargā Patēriņa preču tirdzniecības direktīva (1999/44/EK). Ja prece ir bojāta un neatbilst 
pārdošanas līguma nosacījumiem, tad saskaņā ar Direktīvā noteiktajām prasībām patērētājiem 
ir tiesības uz bojātās preces remontu, aizvietošanu, cenas samazināšanu vai pat naudas 
atmaksu. Juridiskās garantijas termiņš ir ierobežots līdz diviem gadiem no pirkuma veikšanas 
brīža.
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Papildus juridiskajai garantijai preces ražotājs vai pārdevējs brīvprātīgi var piedāvāt arī 
tirdzniecības garantiju (piemēram, ilgāk par diviem gadiem nodrošināt preces kvalitātes 
atbilstību pārdošanas līguma nosacījumiem). Pārsvarā šādas papildu garantijas piedāvā plaša 
patēriņa elektronisko ierīču ražotāji un pārdevēji, lai uzlabotu savu konkurētspēju tirgū.

Komisija atzīst, ka lūgumraksta iesniedzēja argumenti par labu kādas patēriņa preču grupas 
garantijas termiņa pagarināšanai līdz 10 gadiem ir būtiski. Šo jautājumu izskatīja arī šobrīd 
notiekošajā sarunu procesā saistībā ar Komisijas priekšlikumu direktīvai par patērētāju 
tiesībām. Tomēr Komisija uzskata, ka lūgumraksta iesniedzēja ierosinātais 10 gadu garantijas 
laiks varētu būt nesamērīgs, ja to attiecinās uz visu veidu precēm; šī prasība varētu pārmērīgi 
apgrūtināt tirgotājus (ražotājus un pārdevējus), tādējādi paaugstinot attiecīgo plaša patēriņa 
preču cenas. Pašreizējos ekonomiskās lejupslīdes apstākļos ievērojamai daļai Eiropas 
patērētāju preces izvēli nosaka tās cena. Turklāt, tā kā tirgus strauji attīstās un atsevišķām 
precēm tiek piedāvātas aizvien jaunas funkcijas, patērētāji varētu samērā bieži vēlēties 
iegādāties atkal jaunas preces, lai izmantotu šo funkciju priekšrocības. Šādā situācijā 
pārmērīgi ilgs garantijas laiks varētu nemotivēt ES ražotājus ieguldīt līdzekļus jaunu 
izstrādājumu pētniecības un attīstības procesā un tādējādi negatīvi ietekmēt ES preču 
konkurētspēju.

Taču Komisija ir pieņēmusi papildu iniciatīvas, lai ierobežotu elektrisko un elektronisko 
ierīču negatīvo ietekmi uz vidi.

Ekodizaina Direktīva (2005/32/EK un 2009/125/EK), nosakot ekodizaina prasības, piedāvā 
iespēju ierobežot šo izstrādājumu iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi. Nesen tika pieņemts 
īstenošanas pasākumu kopums tieši elektrisko un elektronisko ierīču energoefektivitātes 
paaugstināšanai. Citas prasības vides jomā nepieciešamības gadījumā varētu paredzēt 
vidusposmā.

Lai novērstu resursu nelietderīgu izšķērdēšanu un izvairītos no sekām, ko rada elektrisko un 
elektronisko ierīču nepareiza apstrāde pēc to kalpošanas laika beigām, kopš 2003. gada 
februāra spēkā ir direktīva, kas veicina šo ierīču savākšanu, otrreizēju izmantošanu un 
otrreizēju pārstrādi (Direktīva 2002/96/EK). Tiesību aktos ir noteikta prasība izveidot 
savākšanas sistēmas, lai patērētāji savas nederīgās ierīces bez maksas nodotu atpakaļ. Šo 
sistēmu mērķis ir palielināt šādu izstrādājumu otrreizējās pārstrādes un otrreizējās 
izmantošanas apjomu. Šajā direktīvā ir arī noteikts, ka potenciāli bīstamas vielas ir jāaizstāj ar 
drošākiem alternatīviem risinājumiem.

Lai apsaimniekotu šāda vieda atkritumu strauji pieaugošo plūsmu, Komisija nesen ierosināja 
pārskatīt direktīvu par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm. Šīs pārskatīšanas mērķis ir 
palielināt pareizi apstrādātu atkritumu apjomu un samazināt likvidējamo atkritumu daudzumu. 
Komisija ierosina noteikt obligātus savākšanas mērķus, kas pielīdzināti 65 % no divos 
iepriekšējos gados dalībvalstu tirgos laistā vidējā elektrisko un elektronisko iekārtu 
daudzuma. Šādu ierīču otrreizējās pārstrādes un reģenerācijas mērķi tagad attiecas uz visām 
ierīcēm, un uz svaru balstītie mērķi palielināsies par 5 %.

Turklāt elektroierīces, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās, ir iekļautas 
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Zemsprieguma direktīvas (LVD) 2006/95/EK1 darbības jomā, kas Eiropas pilsoņiem garantē 
augstu šo ierīču drošības līmeni un uzlabo Eiropas Savienības kopējo tirgu. Šajā direktīvā 
veltīta īpaša uzmanība visiem drošības un veselības riskiem saistībā ar elektroiekārtām, kas 
paredzētas lietošanai ar nominālo spriegumu 50 līdz 1000 V maiņstrāvai un 75 līdz 1500 V 
līdzstrāvai (izņemot konkrēti noteiktus izņēmumus gadījumus), tādējādi nodrošinot, ka 
elektroiekārtu var droši lietot tai paredzētajā nolūkā. Vairumam elektroiekārtu 
elektromagnētiskā lauka ietekme uz veselību arī ir iekļauta šīs direktīvas darbības jomā.

Lai gan elektroiekārtu daļu savienojamības jautājums neattiecas uz drošību, un tāpēc tas nav 
iekļauts Kopienas tiesību akta darbības jomā, Komisija pieņem attiecīgas iniciatīvas šajā 
jautājumā. Piemēram, Komisija veic pasākumus, lai panāktu mobilo telefonu lādētāju 
savienojamību. Komisija lūdza gan vadošos mobilo telefonu ražotājus, kas piekrituši parakstīt 
saprašanās memorandu šajā jautājumā, gan arī pilnvaroja standartizācijas organizācijas 
izstrādāt saskaņotus standartus, kas varētu atvieglot mobilo telefonu lādētāju elektrisko 
savienojamību. Turpmākos gados Komisija uzraudzīs tirgus attīstības tendences citās jomās 
un pieņems līdzīgas iniciatīvas.

Secinājumi

Risinot lūgumraksta iesniedzēja minētās problēmas, Komisija ir veikusi samērīgākas darbības. 
Piemēram, priekšlikumā direktīvai par patērētāju tiesībām skaidri noteikts, ka bojātas preces 
jāremontē, neaizvietojot tās ar jaunām precēm. Īpaši tā ierobežo apstākļus, kad pārdevējs 
varētu atteikties labot bojāto preci, pamatojot to ar rezerves daļu trūkumu. Turklāt 
nepieciešamības gadījumā, lai risinātu jautājumu par detaļu savienojamību, Komisija pieņems 
līdzīgas iniciatīvas kā mobilo telefonu lādētāju gadījumā.

Atbilstīgi ilgtspējīga patēriņa un ražošanas principiem, lai izvairītos no resursu nelietderīgas 
izlietošanas un ierobežotu savu laiku nokalpojušo elektrisko un elektronisko iekārtu radīto 
negatīvo ietekmi, ir jāpieņem papildu iniciatīvas.”

                                               
1 OV L 374, 27.12.2006., 10. lpp.


