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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

А. като има предвид, че екодизайнът носи икономически ползи за промишлеността и 

потребителите и допринася значително за политиките на Съюза в областта на 

климата, енергетиката и кръговата икономика; 

Б. като има предвид, че според оценките на Комисията Директивата за екодизайна 

заедно с Регламента за енергийното етикетиране допринася за постигането на близо 

половината от целта за енергоспестяване за 2020 г. и разполага с още по-голям 

потенциал в дългосрочен план, и че двата правни акта следва да намалят 

зависимостта от внос на изкопаеми горива с 23% за природния газ и с 37% за 

въглищата, и следва също така да спомогнат за постигането на нашите цели в 

областта на климата като намалят емисиите на CO2 с 320 милиона тона годишно; 

В. като има предвид, че прогнозното енергоспестяване, което се постига чрез рамката 

за екодизайна и енергийното етикетиране, би могло също така да се изрази в 

намаляване с 490 евро годишно на сметките за енергия на всяко домакинство, като 

същевременно ежегодно генерира допълнителни приходи в размер на 55 милиарда 

евро за промишлеността и сектора на търговията на едро и дребно, и води до 

потенциалното създаване на 800 000 нови преки работни места в тези сектори; 

Г. като има предвид, че мерките за екодизайна следва да обхванат целия жизнен цикъл 

на продуктите, за да се подобри ресурсната ефективност в Съюза, като се вземе 

предвид фактът, че повече от 80% от въздействието върху околната среда на 

продукта се определя на етапа на проектиране, който следователно играе много 

важна роля за насърчаване на аспектите на кръговата икономика, трайността, 

възможностите за осъвременяване, за поправка, за повторна употреба и за 

рециклиране на даден продукт; 

Д. като има предвид, че в допълнение към произвеждането на по-устойчиви и ресурсно 

по-ефективни продукти, принципите на икономиката на споделянето и на 

икономиката на услугите трябва да бъдат укрепени, като същевременно държавите 

членки следва да обърнат специално внимание на домакинствата с ниски доходи, 

включително на тези, които са застрашени от енергийна бедност, когато представят 

програми за насърчаване на навлизането на ресурсно най-ефективните продукти и 

услуги; 

Е. като има предвид, че Съюзът е страна по Стокхолмската конвенция за устойчивите 

органични замърсители и следователно е необходимо да предприеме действия за 

постепенно изваждане от употреба на тези опасни вещества, включително като 

ограничи тяхното използване на етапа на проектиране на продукта; 

Ж. като има предвид, че Парламентът и Европейският икономически и социален 

комитет, както и заинтересовани страни в областта на защитата на потребителите, 

научната общност и широк кръг от организации на гражданското общество, 

неколкократно призоваваха за разширяване на обхвата на Директивата за 

екодизайна; 
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1. препоръчва повече потребителски продукти да бъдат включени в обхвата на 

Директивата за екодизайна (2009/125/ЕО); подчертава, че следва да се даде 

приоритет на ИКТ продукти, които се продават в големи количества и често се 

заменят; подчертава, че Комисията следва внимателно да направи преглед и оценка 

на начините за подобряване и проверка на устойчивостта на тези продуктови групи, 

по-специално мобилни телефони/смартфони, за които резервни части, батерии и 

принадлежности следва да бъдат лесно заменяеми и универсални; 

2. признава, че технологиите, свързани с ИКТ продуктите, се развиват бързо, което 

може да доведе до остаряване на законодателството относно тези продукти още към 

момента на влизането му в сила; поради това настоятелно призовава Комисията да 

ускори регулаторните процеси във връзка с екодизайна за ИКТ продукти и да 

потърси алтернативи, които могат да допълват мерките за екодизайна, за да се 

наблюдава ресурсната ефективност при употребата на продуктите, например чрез 

използване на техники за големи информационни масиви;  

3. счита, че Директивата за екодизайна е важен инструмент за енергийната 

ефективност на продуктите, и смята, че бъдещата координация с инициативите, 

свързани с кръговата икономика, биха могли допълнително да увеличат 

енергийната ефективност; поради това призовава за амбициозен план относно 

екодизайна и кръговата икономика, който ще осигури както ползи за околната 

среда, така и уникална възможност за развитие на работни места; 

4. подчертава необходимостта от постепенно приемане на измерими и приложими 

изисквания за продуктите, които да са напълно хармонизирани на равнището на 

Съюза, за да се запази функционирането на вътрешния пазар, да се подкрепят 

иновациите, научните изследвания и конкурентоспособността на европейските 

производители и да се гарантира лоялна конкуренция, без да се създава ненужна 

административна тежест; 

5. призовава критериите за екодизайн да бъдат разширени, за да включват ресурсната 

ефективност, кръговата икономика и свързаните със здравето аспекти на 

продуктите; счита, че е необходимо да се съчетават ресурсната ефективност и 

кръговият характер на материалите с непрекъснатото енергоспестяване, като се 

вземе предвид историческият процент на подобряване при определянето на нови 

изисквания; подчертава, че енергията, особено възобновяемата енергия, следва да се 

разглежда като ключов ресурс и че продуктите следва да бъдат оптимизирани за 

целите на потреблението на енергия и вода и на използването на суровини от гледна 

точка на жизнения цикъл; счита, че трайността, възможността за осъвременяване, за 

поправка и за рециклиране могат също да подпомогнат развитието на работни 

места;  

6. подчертава необходимостта от въвеждане на етични критерии, свързани по-

специално с произхода и добиването на използваните суровини, но също и със 

социалните условията за работниците и местното население; 

7. изразява съжаление, че е постигнат слаб напредък при включването на аспектите на 

кръговата икономика в прегледа на съществуващите специфични продуктови мерки 

и нови групи продукти; отбелязва, че въпреки отделеното обещаващо внимание на 

аспектите на кръговата икономика в Работния план за екодизайна за периода 2016 – 
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2019 г., въпреки пакета на Комисията относно кръговата икономика и независимо от 

значението на тази тема, работата по този въпрос е разочароваща; поради това 

настоятелно призовава Комисията да ускори действията, за да гарантира, че 

Директивата за екодизайна ще допринесе значително за кръговата икономика; 

8. подчертава, че е необходимо: 

а) възможността за осъвременяване да се насърчава чрез наличието на възможност 

за актуализиране на софтуера за електронните устройства,  

б) възможността за поправка да се улеснява чрез предоставяне на резервни части 

през целия жизнен цикъл на продукта на разумна спрямо общата му стойност 

цена,  

в) възможността за рециклиране да се увеличава чрез използването на еднакви или 

съвместими полимерни пластмаси; 

9. подчертава, че освен осигуряване на възможност за рециклиране следва да се 

насърчава и реалното използване на рециклирани материали; счита, че от една 

страна, възможността за рециклиране и лесното разглобяване на продуктите трябва 

да бъдат включени в етапа на проектиране, така че излезлите от употреба продукти 

да могат да се преобразуват във висококачествени вторични суровини, и от друга 

страна, че реалното повторно използване на тези вторични суровини в нови 

продукти трябва да се насърчава и одобрява, например чрез определяне на 

задължителна минимална употреба на рециклирани материали в нови продукти; 

10. подчертава, че за да се гарантира използването на рециклирани/вторични суровини, 

е задължително да бъде осигурено наличието на висококачествени вторични 

суровини и съответно следва да бъде създаден добре организиран пазар за вторични 

суровини; 

11. подчертава важността на възлагането на отговорност на производителите и на 

разширяването на гаранционните срокове и условия, като 

производителите/продавачите бъдат задължени да поемат отговорност за целия 

жизнен цикъл на даден продукт, подчертава важността на насърчаването на 

възможността за поправка, за осъвременяване, за модулност и за рециклиране, както 

и на гарантирането, че суровините и управлението на отпадъците остават в рамките 

на Европейския съюз; 

12. подчертава, че използването на материали и вещества от изключителна важност, 

като например редкоземни елементи, или вещества с токсичен характер, или 

пораждащи безпокойство, като например устойчиви органични замърсители и 

нарушители на функциите на ендокринната система, трябва да бъде специално 

разглеждано съгласно разширените критерии за екодизайна с цел да се ограничи 

тяхното използване или поне да се гарантира възможността за тяхното 

извличане/отделяне в края на жизнения цикъл; 

13. подчертава необходимостта от оптимизиране и защита на процеса на вземане на 

решения; подчертава, че мерките за екодизайна следва да бъдат приети отделно в 

рамките на определени и предварително съобщени крайни срокове и следва да 

бъдат приложени незабавно; призовава Комисията да задели необходимите ресурси 
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за прилагането;  

14. настоява, че е необходимо да се оптимизира надзорът на пазара на продукти, които 

се пускат на пазара, чрез по-добро сътрудничество между Комисията и държавите 

членки и между самите държави членки; препоръчва организирането на 

координация между националните органи за надзор на пазара, която да обхваща 

целия ЕС и да се ръководи от Комисията; 

15. подчертава, че протоколите за изпитванията следва да бъдат по-близки до реалните 

условия, т.е. продуктите следва да бъдат изпитвани в условия и среда, които 

симулират възможно най-точно тези на средния потребител; призовава методите за 

изпитване както на доставчиците, така и на органите за надзор на пазара, да се 

определят и да се изпълняват по такъв начин, че да се установява и отстранява 

умишлено или неумишлено манипулиране или подобряване на резултатите от 

изпитванията, а допустимите отклонения между резултатите от изпитванията и 

декларираните резултати да се ограничават до допустимата статистическа грешка 

на оборудването за измерване; 

16. подчертава прогнозите на Комисията, според които 10 – 25% от продуктите на 

пазара не отговарят на изискванията за екодизайн и енергийно етикетиране, което 

води до загуба на приблизително 10% от предвидените икономии; настоятелно 

призовава за по-добро наблюдение на съответствието; подчертава големия 

потенциал на методите за бърза проверка при установяването на продукти и видове 

продукти, за които има по-голяма вероятност да не отговарят на изискванията на 

Директивата за екодизайна;  

17. призовава за повече съгласуваност и полезно взаимодействие с другото 

законодателство, специфично за сектора, и с европейските инструменти, 

включително с критериите за отговорни обществени поръчки, екомаркировката и 

съвместното използване на базата данни за регистрация на продуктите, въведена с 

Регламент (ЕС) 2017/1369 за определяне на нормативна рамка за енергийно 

етикетиране;  

18. призовава за подходящо финансиране, така че Съюзът и държавите членки да могат 

да осигурят адекватен мониторинг на развитието на политиките, да извършват 

надзор на пазара, да създават нови възможности за стопанска дейност, да провеждат 

консултации на национално равнище преди гласуването на държавите членки на 

мерките за прилагане и да проектират проактивни комуникационни стратегии; 

призовава Комисията проактивно да информира европейските граждани за ползите 

от мерките за екодизайна като неразделна част от процеса на приемане на тези 

мерки; 

19. призовава институциите на ЕС и държавите членки да дадат подходящ пример като 

създадат и се възползват изцяло от стратегиите за кръгова икономика и 

екологосъобразни обществени поръчки, за да се даде предимство на доказани 

устойчиви продукти, като продукти с екомаркировка, и на най-високите стандарти 

за ресурсна ефективност във всички инвестиции, както и за да се насърчава 

широкото използване на екологосъобразни обществени поръчки, включително в 

частния сектор. 
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