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SUGESTII 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 

publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, includerea următoarelor 

sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât proiectarea ecologică prezintă avantaje economice pentru industrie și consumatori 

și contribuie semnificativ la politicile Uniunii privind clima, energia și economia 

circulară; 

B. întrucât Comisia estimează că Directiva privind proiectarea ecologică, împreună cu 

Regulamentul privind etichetarea energetică, contribuie la aproximativ jumătate din 

obiectivul de economii de energie pentru 2020 și are un potențial chiar și mai mare pe 

termen lung și întrucât ambele acte juridice ar trebui să reducă dependența de importurile 

de combustibili fosili cu 23 % la gaze naturale și cu 37 % la cărbune și ar trebui, totodată, 

să ajute la îndeplinirea obiectivelor noastre în domeniul climei prin reducerea emisiilor de 

CO2 cu 320 de milioane de tone în fiecare an; 

C. întrucât estimează că economiile de energie obținute prin intermediul cadrului privind 

proiectarea ecologică și etichetarea energetică ar putea antrena o reducere anuală de 

490 EUR la factura energetică a fiecărei gospodării, generând venituri suplimentare în 

valoare de 55 de miliarde EUR pentru industrie și sectoarele comerțului cu ridicata și cu 

amănuntul în fiecare an, putând, de asemenea, crea 800 000 de noi locuri de muncă directe 

în aceste sectoare; 

D. întrucât măsurile de proiectare ecologică ar trebui să acopere întregul ciclu de viață al 

produselor, în scopul de a îmbunătăți eficiența utilizării resurselor în Uniune, ținând 

seama de faptul că peste 80 % din impactul de mediu al unui produs se decide în etapa de 

proiectare, care, prin urmare, joacă un rol important în promovarea aspectelor economiei 

circulare, precum durabilitatea, potențialul de reparare, durabilitatea, capacitatea de a fi 

reparat, reutilizarea și reciclarea unui produs; 

E. întrucât, pe lângă creșterea durabilității produselor și a economiei de resurse aferente 

acestora, trebuie aplicat cu mai mare strictețe principiul economiei colaborative și al 

economiei serviciilor și întrucât statele membre ar trebui să acorde o atenție specială 

gospodăriilor cu venituri scăzute expuse riscului de sărăcie energetică când elaborează 

programe pentru a încuraja utilizarea produselor și serviciilor celor mai eficiente din 

punctul de vedere al utilizării resurselor; 

F. întrucât Uniunea este o parte la Convenția de la Stockholm privind poluanții organici 

persistenți (POP) și, prin urmare, trebuie să ia măsuri pentru eliminarea treptată a acestor 

substanțe periculoase, limitând, de asemenea, utilizarea lor din etapa de proiectare a 

produsului; 

G. întrucât Parlamentul European și Comitetul Economic și Social European, alături de părți 

interesate din sectorul protecției consumatorilor, comunitatea științifică și mai multe 

organizații ale societății civile, au solicitat în repetate rânduri extinderea domeniului de 

aplicare al Directivei privind proiectarea ecologică; 

1. recomandă să se introducă mai multe produse de consum în domeniul de aplicare al 
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Directivei privind proiectarea ecologică (2009/125/CE); subliniază că ar trebui să se 

acorde prioritate produselor TIC, care sunt comercializate în număr mare și înlocuite 

frecvent; subliniază faptul că Comisia ar trebui să analizeze și să evalueze cu atenție 

modul în care să îmbunătățească și să verifice viabilitatea unor astfel de grupuri de 

produse pentru care piesele de schimb, bateriile și accesoriile ar trebui să fie ușor de 

înlocuit și universale; 

2. recunoaște că tehnologia produselor TIC evoluează rapid, fapt care poate face ca legislația 

referitoare la aceste produse să fie deja învechită atunci când intră cu adevărat în vigoare; 

prin urmare, invită Comisia să accelereze procesele de reglementare a proiectării 

ecologice pentru produsele TIC și să examineze soluțiile alternative, care pot fi 

complementare măsurilor de proiectare ecologică, pentru a monitoriza utilizarea eficientă 

a resurselor atunci când produsele sunt în folosință, de exemplu, prin utilizarea tehnicilor 

pentru volume mari de date;  

3. consideră că Directiva privind proiectarea ecologică a fost un instrument important pentru 

eficiența energetică a produselor și crede că prin coordonarea în viitor cu inițiativele 

legate de economia circulară s-ar putea mări și mai mult eficiența energetică; prin urmare, 

cere să se întocmească un plan ambițios cu privire la proiectarea ecologică și economia 

circulară, care ar oferi nu doar beneficii pentru mediu, ci și o ocazie unică pentru crearea 

de locuri de muncă; 

4. subliniază că trebuie să se adopte progresiv cerințe măsurabile și controlabile, a căror 

respectare să poată fi impusă, pentru produse, pe deplin armonizate la nivelul Uniunii, 

pentru a menține funcționarea pieței interne, a sprijini inovarea, cercetarea și 

competitivitatea producătorilor europeni și a asigura concurența loială, fără a crea o 

sarcină administrativă inutilă; 

5. solicită extinderea criteriilor de proiectare ecologică pentru a include și aspecte ale 

produselor legate de utilizarea eficientă a resurselor, economia circulară și sănătate; 

consideră necesar să se combine eficiența resurselor și circularitatea materialelor cu a 

economiile continue de energie, ținând cont de rata de îmbunătățire istorică în stabilirea 

noilor cerințe; subliniază că energia, în primul rând energia regenerabilă, ar trebui 

considerată o resursă esențială și că produsele ar trebui optimizate din perspectiva ciclului 

de viață, privința consumului de energie și de materiale; consideră că durabilitatea, 

optimizarea, reparabilitatea și reciclarea pot sprijini, de asemenea, crearea de locuri de 

muncă;  

6. insistă asupra introducerii unor criterii etice legate în special de proveniența materialelor 

utilizate și de extracția acestora, dar și de condițiile sociale ale lucrătorilor și ale populației 

locale; 

7. regretă că s-au înregistrat puține progrese în includerea aspectelor referitoare la economia 

circulară în revizuirea măsurilor existente specifice produselor și noilor grupe de produse; 

remarcă că deși, fapt îmbucurător, s-a acordat o atenție specifică aspectelor referitoare la 

economia circulară în Planul de lucru pentru proiectarea ecologică pentru perioada 2016-

2019 și în pachetul Comisiei privind economia circulară și în ciuda importanței acestui 

subiect, acțiunile în acest domeniu au fost dezamăgitoare; prin urmare, îndeamnă Comisia 

să accelereze acțiunile menite să asigure că Directiva privind proiectarea ecologică aduce 

o contribuție semnificativă la economia circulară; 
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8. subliniază că este necesar ca: 

(a) optimizarea să fie promovată prin asigurarea disponibilității actualizărilor de software 

pentru aparatele electronice,  

(b) reparabilitatea să fie facilitată prin punerea la dispoziție a pieselor de schimb, pe 

parcursul întregului ciclu de viață al produsului, la un preț decent în raport cu costul total 

al produsului,  

(c) capacitatea de reciclare să fie mărită prin utilizarea unor polimeri plastici unici sau 

compatibili; 

9. subliniază că, pe lângă reciclarea în sine, ar trebui să fie, de asemenea, promovată 

utilizarea efectivă a materialelor reciclate; consideră că, pe de o parte, reciclarea și 

dezmembrarea ușoară a produselor trebuie să fie incluse în etapa de proiectare, astfel încât 

produsele ajunse la sfârșitul ciclului de viață să poată fi convertite în materii prime 

secundare de înaltă calitate, și că, pe de altă parte, trebuie promovată și susținută 

reutilizarea efectivă a acestor materii prime secundare la noile produse, de exemplu, prin 

stabilirea unei ponderi minime obligatorii a materialelor reciclate în produsele noi; 

10. subliniază că, pentru a garanta utilizarea materiilor prime reciclate/secundare, 

disponibilitatea materiilor prime secundare de înaltă calitate este imperativă și că în acest 

scop ar trebui creată o piață bine organizată pentru materiale secundare; 

11. subliniază cât este de important să se atribuie responsabilitatea producătorilor și să se 

extindă perioadele și condițiile de garanție, obligând producătorii/vânzătorii să își asume 

responsabilitatea pentru întregul ciclu de viață al unui produs, mărind reparabilitatea, 

optimizarea, modularitatea și reciclabilitatea și asigurând că gestionarea materiilor prime 

și a deșeurilor rămân pe teritoriul Uniunii Europene; 

12. subliniază faptul că utilizarea de materiale și substanțe de importanță crucială, ca de 

exemplu pământurile rare sau substanțele de natură toxică sau care stârnesc motive de 

îngrijorare, cum ar fi, de exemplu, poluanții organici persistenți (POP) și substanțele 

perturbatoare ale sistemului endocrin, trebuie judecată după criteriile extinse privind 

proiectarea ecologică, pentru a le limita utilizarea sau cel puțin a le putea extrage/separa la 

sfârșitul ciclului de viață; 

13. subliniază necesitatea de a optimiza procesul decizional și de a-i proteja integritatea; 

subliniază că măsurile de proiectare ecologică ar trebui adoptate individual și în termenele 

fixate și comunicate și că ar trebui implementate cu promptitudine; roagă Comisia să aloce 

resursele necesare pentru punerea în aplicare;  

14. insistă asupra necesității de a optimiza supravegherea de piață a produselor introduse pe 

piață printr-o mai bună cooperare între Comisie și statele membre și între statele membre; 

recomandă să se organizeze coordonarea la nivelul Uniunii, sub conducerea Comisiei, 

între autoritățile europene de supraveghere a pieței 

15. subliniază că protocoalele de testare ar trebui să fie mai aproape de condițiile din viața 

reală, adică produsele să fie testate în condiții și într-un mediu care le simulează cât mai 

apropiat posibil pe cele ale consumatorului mediu; cere ca metodele de testare ale 
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furnizorilor și ale autorităților de supraveghere a pieței să fie stabilite și executate în așa 

fel încât manipularea sau îmbunătățirea intenționată sau neintenționată a rezultatelor 

testelor să fie detectată și eliminată, iar abaterile acceptate dintre rezultatele testate și cele 

declarate ar trebui să fie limitate la marja de eroare statistică a echipamentului de 

măsurare; 

16. subliniază estimările Comisiei, conform cărora între 10 % și 25 % dintre produsele de pe 

piață nu sunt conforme cu cerințele de proiectare ecologică și de etichetare energetică, 

ceea ce duce la pierderea a aproximativ 10 % din economiile prevăzute; îndeamnă la o 

mai bună monitorizare a conformității; subliniază potențialul ridicat al metodelor de 

verificare rapidă pentru detectarea produselor și a tipurilor de produse care sunt mai 

susceptibile să nu respecte Directiva privind proiectarea ecologică;  

17. cere să se asigure o mai mare coerență și sinergie cu alte legi și instrumente europene 

specifice sectorului, inclusiv cu criteriile pentru achiziții publice responsabile, cu 

etichetarea ecologică sau cu utilizarea în comun a bazei de date pentru înregistrarea 

produselor instituită prin Regulamentul (UE) 2017/1369 de stabilire a unui cadru pentru 

etichetarea energetică;  

18. solicită o finanțare adecvată, astfel încât Uniunea și statele membre să poată monitoriza 

cum se cuvine politicile elaborate, să supravegheze piața, să creeze noi oportunități de 

afaceri și să organizeze consultări la nivel național înainte ca statele membre să voteze în 

legătură cu măsurile de aplicare și să conceapă strategii de comunicare proactive. invită 

Comisia să le comunice în mod proactiv cetățenilor europeni avantajele măsurilor de 

proiectare ecologică drept parte integrantă a procesului de adoptare a acestor măsuri; 

19. le solicită instituțiilor UE și statelor membre să dea un bun exemplu întocmind și utilizând 

la maximum strategii privind economia circulară și achizițiile publice verzi pentru a 

privilegia produsele cu sustenabilitate dovedită, precum produsele cu eticheta ecologică și 

cele mai înalte standarde de eficiență a resurselor în toate investițiile și a promova 

utilizarea pe scară largă a achizițiilor verzi, chiar și în sectorul privat. 
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