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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

A vállalkozások és a fogyasztók fenntarthatóbb egységes piaca felé (2020/2021(INI))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ) és különösen 
annak 114. cikkére,

 tekintettel az EUMSZ 169., 191., 192. és 193. cikkére,

 tekintettel a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre1,

 tekintettel a fogyasztók jogairól szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre2,

 tekintettel az áruk adásvételére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló, 2019. 
május 20-i (EU) 2019/771 európai parlamenti és tanácsi irányelvre3,

 tekintettel az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – 
versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program 
létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 2018. június 7-i 
javaslatra  (COM(2018)0441),

 tekintettel a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről szóló, 2019. június 20-i 
(EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendeletre4,

 tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2019. december 11-i bizottsági 
közleményre (COM(2019)0640),

 tekintettel a Bizottság európai adatstratégiáról szóló, 2020. február 19-i közleményére 
(COM(2020)0066),

 tekintettel „A tisztább és versenyképesebb Európát szolgáló, körforgásos gazdaságra 
vonatkozó új cselekvési terv” című, 2020. március 11-i bizottsági közleményre 
(COM(2020)0098),

 tekintettel a termékek hosszabb élettartama tekintetében a fogyasztók és a vállalatok 
számára jelentkező előnyökről szóló, 2017. július 4-i állásfoglalására5,

 tekintettel „A körforgásos gazdaságról szóló csomag végrehajtása: a vegyi anyagokkal, 

1 HL L 149., 2005.6.11., 22. o.
2 HL L 304., 2011.11.22., 64. o.
3 HL L 136., 2019.5.22., 28. o.
4 HL L 169., 2019.6.25., 1. o.
5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0287.
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a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok 
kezelésének lehetőségei” című, 2018. szeptember 13-i állásfoglalására6,

 tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2020. január 15-i állásfoglalására7,

 tekintettel a Bizottság „Behavioural Study on Consumers’ Engagement in the Circular 
Economy” (Viselkedéstanulmány a fogyasztóknak a körforgásos gazdaságban való 
részvételéről) című, 2018. októberi kiadványára,

 tekintettel a Közös Kutatóközpont „Analysis and development of a scoring system for 
repair and upgrade of products” (Elemzés és pontozási rendszer fejlesztése a termékek 
szervizeléséhez és továbbfejlesztéséhez) című 2019. évi tanulmányára,

 tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2019. december 4-i, „Európai 
környezet – helyzetkép és kilátások 2020-ban” című jelentésére;

 tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsága kérésére 2020. márciusban 
elkészült, „A termékek hosszú élettartamának elősegítése” című tanulmányra,

 tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsága kérésére 2020. áprilisban 
elkészült, „Fenntartható fogyasztást és fogyasztóvédelmet szabályozó jogszabályok” 
című részletes elemzésre,

 tekintettel az Európai Fogyasztók Szervezete „Durable goods: More sustainable 
products, better consumer rights — Consumer expectations from the EU’s ressource 
efficiency and circular economy agenda” (Tartós áruk: Fenntarthatóbb termékek, jobb 
fogyasztói jogok – Fogyasztói elvárások az EU erőforrás-hatékonyságának és a 
körkörös gazdaság napirendjének szempontjából) című, 2015. augusztus 18-i 
jelentésére,

 tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

 tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
véleményére,

 tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A9-0209/2020),

A. mivel a természeti erőforrások megritkulása és az egyre több hulladék láttán 
szükségessé vált olyan fenntartható termelési és fogyasztási rendszerek kialakítása, 
amelyek figyelemmel vannak bolygónk korlátaira és előtérbe helyezik erőforrásaink 
hatékonyabb és fenntarthatóbb felhasználását;

B. mivel a Covid19-világjárvány okozta válság bebizonyította, hogy új és ellenállóbb 
üzleti modelleket kell kialakítani, és támogatni kell az európai vállalkozásokat, 
különösen a kis- és középvállalkozásokat (kkv-k), a mikrovállalkozásokat és az önálló 
vállalkozókat; 

C. mivel a fenntartható egységes piacnak tükröznie kell a Parlament ambiciózus európai 

6 HL C 433., 2019.12.23., 146. o.
7 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0005.
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zöld megállapodás elfogadására irányuló felhívását8; mivel ezért alapvető fontosságú 
egy kutatáson alapuló stratégia kidolgozása a termékek tartósságának, 
újrafelhasználhatóságának, korszerűsíthetőségének és javíthatóságának növelése 
érdekében; mivel e stratégiának munkahelyeket, továbbá növekedési és innovációs 
lehetőségeket kell teremtenie az európai vállalkozások számára, támogatnia kell 
globális versenyképességüket és magas szintű fogyasztóvédelmet kell biztosítania;

D. mivel a közös és átfogó stratégia nem lehet azonos az univerzális megközelítéssel; 
mivel az egyes termékkategóriák és ágazatok sajátosságain, valamint a piaci és 
technológiai fejlődésen alapuló differenciált megközelítés megfelelőbb lenne; mivel a 
meglévő szabályok hatékony végrehajtása és érvényesítése elengedhetetlen a 
fenntartható egységes piac megfelelő működéséhez; 

E. mivel az éghajlatsemlegesség és a körforgásos gazdaság felé való átmenet érdekében 
alapvető fontosságú elegendő finanszírozást mozgósítani olyan pénzügyi programokon 
keresztül, mint az egységes piac program, a fenntartható termékekkel kapcsolatos 
kutatás és fejlesztés, valamint a vállalkozásokat és a fogyasztókat célzó 
figyelemfelkeltő kampányok finanszírozása érdekében;

F. mivel a fogyasztók készen állnak a körforgásos gazdaság felé vezető útra, és a Bizottság 
2018. évi viselkedéstanulmánya szerint háromszor nagyobb valószínűséggel vásárolnak 
meg egy terméket, ha az tartósabbnak és javíthatóbbnak van feltüntetve, de továbbra is 
vannak akadályok, ideértve az információs aszimmetriát is; mivel a fogyasztók 
tudatosságához és a vállalkozások közötti tisztességes versenyhez egyértelmű, 
megbízható és átlátható információkra van szükség a termékek jellemzőiről, többek 
között becsült élettartamukról és javíthatóságukról; mivel ezért javítani kell a meglévő 
információkat, ugyanakkor azonban el kell kerülni a fogyasztók információkkal való 
túlterhelését is; 

G. mivel egy termék élettartama és öregedése különböző természetes és mesterséges 
tényezőktől, például összetételétől, működési módjától, javítási költségeitől, valamint a 
fogyasztási és használati szokásoktól függ; mivel egy termék becsült élettartamát a 
valós használati feltételeket tükröző objektív vizsgálatok és kritériumok alapján kell 
mérni, és azt a termék forgalomba hozatala előtt meg kell határozni;

H. mivel az (EU) 2019/771 irányelvet 2024-ig felül kell vizsgálni; mivel e felülvizsgálat 
előkészítése során értékelni kell számos olyan intézkedést, amelyek célja a termékek 
tartósságának növeléséhez és a magas szintű fogyasztóvédelem, valamint a 
versenyképes üzleti környezet biztosításához szükséges megfelelő feltételek 
megteremtése; mivel előfordulhat, hogy a kétéves jótállási időszak nem megfelelő 
minden, magasabb becsült élettartamú termékkategória esetében;

I. mivel egy korábbi állásfoglalásában9 az Európai Parlament intézkedéseket sürgetett az 
áruk és szoftverek tervezett elavulása problémájának orvoslására, ideértve többek 
között a tesztelésre vonatkozó közös fogalommeghatározás kidolgozását és a problémás 
gyakorlatok feltárását is; mivel az egységes piacra vonatkozóan közös stratégiát kell 
kidolgozni, és mind a vállalkozások, mind a fogyasztók számára biztosítani kell a 
jogbiztonságot és a bizalmat; 

J. mivel az elektronikus eszközök élettartamát alapvetően meghatározza a szoftverek 

8 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0005.
9 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0287.
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élettartama; mivel a szoftverek egyre gyorsabban elavulnak, és ezért az elektronikus 
eszközöknek rugalmasnak kell lenniük ahhoz, hogy versenyképesek maradjanak a 
piacon10; 

K. mivel az uniós polgárok 79 %-a szerint a gyártóktól meg kell követelni, hogy 
könnyítsék meg a digitális eszközök javítását vagy egyes alkatrészeik cseréjét11; mivel a 
kiváló minőségű termékek fokozzák az európai vállalkozások versenyképességét; 

L. mivel egy 2015 decemberében végzett felmérés12 feltárta, hogy a fogyasztók 59 %-a 
nem tudja, hogy az EU-ban a jótállási időszak legalább két évig tart; mivel a 
fogyasztóknak a jótállási kötelezettségre vonatkozó, már meglévő, magas szintű 
jogokkal kapcsolatos ismeretei javíthatók lennének, és egy ilyen javulás 
hozzájárulhatna a termékek fenntarthatóbb kezeléséhez;

M. mivel az elektronikus kereskedelem mennyiségének növekedése szükségessé tette, hogy 
jobban ellenőrizzék a harmadik országokból érkező termékek és szolgáltatások uniós 
környezetvédelmi és biztonsági előírásoknak, valamint fogyasztói jogoknak való 
megfelelőségét; 

N. mivel a fenntartható egységes piac hatékony piacfelügyeletet igényel e szabályok 
megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében, amelyben a piacfelügyelet és a 
vámhatóságok kulcsszerepet játszanak;

O. mivel a javítás és az újrafelhasználás kultúrájának ösztönzése, valamint a használt 
cikkek piacába vetett bizalom növelése gazdasági és társadalmi lehetőségek forrása 
lehet, munkahelyeket teremthet, és bizonyos körülmények között ösztönözheti az ipar 
versenyképességét; mivel bizonyos esetekben akadályok gátolják a fogyasztókat abban, 
hogy a javítás mellett döntsenek, például a pótalkatrészekhez való hozzáférés, a 
szabványosítás és az interoperabilitás, illetve a szervizszolgáltatások hiánya; mivel ez 
negatív hatással van a javítási ágazatra; 

P. mivel egy Eurobarométer-felmérés13 szerint az uniós polgárok 77 %-a inkább 
megjavítaná eszközét, minthogy kicserélje azt; mivel a szervizelést végző vállalkozások 
helyi munkahelyek és egyedi know-how forrásai lehetnek Európában; 

Q. mivel egy olyan terméktípus élettartamának meghosszabbítását, amelynek környezeti 
hatékonyságában jelentős javulás tapasztalható, egyensúlyba kell hozni a 
továbbfejlesztett termékek elterjedésével, és ezért nem szabad késleltetni az olyan 
innovatív technológiák bevezetését, amelyek jelentős környezeti haszonnal járhatnak;

R. mivel a fokozódó digitalizáció új csatornákat biztosít társadalmaink számára az 
információmegosztáshoz, és hozzájárul a felelősségen, az átláthatóságon, az 
információmegosztáson és az erőforrások hatékonyabb felhasználásán alapuló, 
fenntartható piac kialakításához;

S. mivel az online platformok jobban eleget tehetnének arra vonatkozó felelősségüknek, 
hogy az általuk kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban megbízható 

10 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0287, S. preambulumbekezdés.
11 Az Eurobarométer 503. sz., 2019. decemberi tematikus felmérése: „Attitudes towards the impact of 
digitalisation on daily lives” (A digitalizáció mindennapi életre gyakorolt hatásával kapcsolatos attitűdök).
12 A Bizottság megbízásából 2015 decemberében végzett felmérés, melynek címe: „Fogyasztói piaci tanulmány a 
fogyasztók számára nyújtott jogi és kereskedelmi garanciák működéséről az EU-ban”.
13 Az Eurobarométer 2014. júniusi, 388. sz. gyorsfelmérése: „Az európaiak hozzáállása a 
hulladékgazdálkodáshoz és az erőforrás-hatékonysághoz”.
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információkat szolgáltassanak a fogyasztók számára; 

T. mivel a digitális ágazat hozzájárul az innovációhoz és a fenntartható gazdaság 
előmozdításához; mivel az ágazat infrastruktúrájának energia- és erőforrás-fogyasztása 
tekintetében foglalkozni kell a környezetre gyakorolt hatással; mivel a csomagolás és a 
szállítás fenntarthatóbb eszközei elengedhetetlenek a körforgásos gazdaság 
létrehozásához; 

U. mivel a zöld és fenntartható közbeszerzés olyan stratégiai eszköz, amely más fontos 
szakpolitikákkal együtt hozzájárulhat Európa ipari átalakulásához, valamint az európai 
ipar ellenálló képességének és nyitott stratégiai autonómiájának megerősítéséhez; mivel 
a fenntartható közbeszerzés stratégiai alkalmazása előnyös lehet mind a vállalkozások, 
mind a fogyasztók számára, mivel növeli a fenntartható áruk iránti keresletet és azok 
kínálatát, valamint költséghatékonyabbá és vonzóvá teszi ezeket a termékeket a 
fogyasztók számára;

V. mivel a környezetbarát jellegre vonatkozó félrevezető állításokat és a „zöldrefestési 
gyakorlatokat” hatékony módszerekkel kell kezelni, ideértve az ilyen állítások 
igazolásának módját is;

W. mivel a reklám hatással van a fogyasztás szintjére és a fogyasztási szerkezetre; mivel a 
reklámok segíthetik a vállalkozásokat és a fogyasztókat abban, hogy megalapozott és 
fenntartható döntéseket hozzanak;

1. üdvözli a Bizottság körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési tervét, és azt a 
kinyilvánított szándékot, hogy népszerűsítsék a könnyebben javítható, 
újrafelhasználható és újrafeldolgozható tartós termékeket, miközben lépéseket tesznek 
annak érdekében is, hogy támogassák a fogyasztókat ebben az átállásban;

2. hangsúlyozza, hogy minden fenntartható egységes piaci stratégiának méltányos, 
kiegyensúlyozott és arányos módon kell ötvöznie a fenntarthatóság, a fogyasztóvédelem 
és a magas versenyképességű szociális piacgazdaság elvét; hangsúlyozza, hogy minden 
lehetséges szabályozási intézkedésnek ezeken az elveken kell alapulnia, 
környezetvédelmi szempontból költséghatékonynak kell lennie, és mind a 
vállalkozások, mind a fogyasztók számára előnyösnek kell lennie annak érdekében, 
hogy felkarolják a zöld átállás ügyét a belső piacon; hangsúlyozza, hogy a szabályozási 
intézkedéseknek versenyelőnyt kell teremteniük az európai vállalkozások számára, nem 
róhatnak rájuk aránytalan pénzügyi terhet, elő kell mozdítaniuk az innovációt és 
ösztönözniük kell a fenntartható technológiákba való beruházásokat, továbbá 
erősíteniük kell az európai versenyképességet és végső soron a fogyasztóvédelmet; 
rámutat, hogy minden tervezett szabályozási intézkedést hatásvizsgálatnak kell kísérnie, 
és ezeknek mindig figyelembe kell venniük a piaci fejleményeket és a fogyasztók 
igényeit;

3. felhívja a Bizottságot, hogy mutasson határozott politikai ambíciót a soron következő 
vonatkozó javaslatok – például „a fogyasztók felkészítése a zöld átállásra” és a 
fenntartható termékpolitikára vonatkozó kezdeményezés – kidolgozása, elfogadása és 
végrehajtása során, amelyeket teljes mértékben össze kell hangolni az EU éghajlat-
politikai és egyéb környezetvédelmi célkitűzéseivel az értékláncok körforgásos 
jellegének, az erőforrás-hatékonyságnak és a másodlagos nyersanyagok 
felhasználásának javítása, a hulladékkeletkezés minimalizálása és a mérgező anyagoktól 
mentes körforgásos gazdaság megvalósítása érdekében; hangsúlyozza a meglévő 
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kötelezettségek és normák időben történő végrehajtásának és betartásának fontosságát; 
sürgeti a Bizottságot, hogy ne halassza tovább ezeket;

4. hangsúlyozza, hogy a jól működő egységes piac az EU zöld és digitális átállásának 
hatékony eszköze, többek között a globalizált gazdaságban betöltött szerepe 
tekintetében; kiemeli, hogy az egységes piac kiteljesítése és elmélyítése – többek között 
a meglévő jogszabályok hatékony végrehajtása és a fennmaradó indokolatlan és 
aránytalan akadályok kezelése révén – előfeltétele annak, hogy az EU-ban 
megvalósuljon a fenntarthatóbb termelés és fogyasztás; felszólít a belső piac átlátható 
irányítására, valamint hatékonyabb és jobb nyomon követésre; úgy véli, hogy a 
fenntarthatóbb egységes piac jogi keretének elő kell mozdítania az innovációt és a 
fenntartható technológia fejlesztését, ösztönöznie kell a vállalatokat a fenntarthatóbb 
üzleti modellekre való átállásra, és ezáltal hozzá kell járulnia a fenntartható gazdasági 
fellendüléshez;

5. hangsúlyozza, hogy a fenntartható fogyasztás együtt jár a fenntartható termeléssel, és 
hogy a gazdasági szereplőket ösztönözni kell arra, hogy a termékek és szolgáltatások 
tartósságát a tervezési szakasztól kezdve, illetve a belső piacon történő forgalomba 
hozatalukkor vagy a szolgáltatások nyújtásakor vegyék figyelembe annak érdekében, 
hogy biztonságos, fenntartható, költséghatékony és vonzó választási lehetőségeket 
biztosítsanak a fogyasztók számára; felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon olyan 
intézkedéseket, amelyek különbséget tesznek az egyes termékkategóriák között és a 
jelentős környezeti hatással járó ágazatok tekintetében, ami javítani fogja a termékek 
tartósságát, beleértve becsült élettartamukat, újrafelhasználhatóságukat, 
korszerűsíthetőségüket, javíthatóságukat és újrafeldolgozhatóságukat;

Fogyasztói jogok és küzdelem a tervezett elavulás ellen

6. felhívja a Bizottságot, hogy a vállalkozások és a fogyasztók támogatása, valamint a 
fenntartható termelési és fogyasztási minták ösztönzése érdekében az érdekelt felekkel 
konzultálva dolgozzon ki átfogó stratégiát, amely a termékkategóriák közötti 
különbségtételt célzó intézkedéseket tartalmaz és figyelembe veszi a piaci és 
technológiai fejleményeket; megjegyzi, hogy ennek a stratégiának a következő 
intézkedéseket kell tartalmaznia:

a. határozza meg a szerződéskötést megelőzően nyújtandó tájékoztatást a termék 
becsült élettartamáról (amelyet években és/vagy használati ciklusokban kell 
kifejezni, és a termék forgalomba hozatala előtt objektív és szabványosított 
módszerrel kell meghatározni, amely többek között a valós használati feltételeken, 
valamint a használat intenzitásában és a természeti tényezőkben mutatkozó 
különbségeken alapul) és javíthatóságáról, szem előtt tartva, hogy ezeket az 
információkat világos és érthető módon kell biztosítani a fogyasztók 
megtévesztésének és információkkal való túlterhelésének elkerülése érdekében, és 
hogy ez legyen a termék egyik fő jellemzője a 2011/83/EU és a 2005/29/EK irányelv 
értelmében,

b. ösztönözze az önkéntes címkézés fejlesztését és harmonizálását valamennyi érdekelt 
fél bevonásával, kutatáson alapuló és átlátható szabványok alapján, a negatív 
környezeti hatások csökkentésének és a fogyasztók védelmének relevanciáját, 
arányosságát és hatékonyságát bizonyító hatásvizsgálatokat követve; úgy véli, hogy 
ez a címkézés magában foglalhatja a tartósságra és a javíthatóságra vonatkozó 
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információkat, például a javíthatósági pontszámot, és környezetvédelmi 
teljesítménymutató formáját öltheti, amely termékkategóriánként a termékek teljes 
életciklusa során számos kritériumot figyelembe vesz; úgy véli, hogy ennek a 
fogyasztók számára a vásárláskor azonnal látható, egyértelmű és könnyen érthető 
tájékoztatást kell nyújtania; 

c. erősítse meg az uniós ökocímke szerepét az iparban való alkalmazásának, valamint a 
fogyasztók tudatosságának növelése érdekében;

d. költség-/környezetvédelmi hatékonysági elemzés alapján mérje fel, hogy mely 
termékkategóriák alkalmasak a leginkább arra, hogy fogyasztásmérővel lássák el 
őket, a fogyasztók tájékoztatásának és a termékkarbantartásnak a javítása, a termékek 
hosszú távú használatának az újrafelhasználás megkönnyítésével történő ösztönzése, 
valamint az újrafelhasználás és a használt termékekkel kapcsolatos üzleti modellek 
ösztönzése céljából; 

e. az (EU) 2019/771 irányelv felülvizsgálatának előkészítése céljából értékelje, hogy a 
jótállás időtartamát miként lehetne jobban összhangba hozni egy adott 
termékkategória becsült élettartamával, valamint hogy a meg nem felelés esetén a 
fordított bizonyítási teher időszakának meghosszabbítása hogyan növelné a 
fogyasztók és a vállalkozások lehetőségét arra, hogy fenntartható döntéseket 
hozzanak; kéri, hogy ebben a hatásvizsgálatban vegyék figyelembe az ilyen 
lehetséges meghosszabbításoknak az árakra, a termékek várható élettartamára, a 
kereskedelmi garanciarendszerekre és a független javítási szolgáltatásokra gyakorolt 
lehetséges hatásait; 

f. az (EU) 2019/771 irányelv felülvizsgálatának előkészítése érdekében tanulmányozza 
annak megvalósíthatóságát, hogy az eladók gyártókkal szembeni pozícióját 
megerősítsék egy közös gyártói-eladói felelősségi mechanizmusnak a jogi 
garanciarendszer keretében történő bevezetése révén;

g. kezelje a tervezett elavulást azáltal, hogy fontolóra veszi a 2005/29/EK irányelv I. 
mellékletében szereplő jegyzék kiegészítését azokkal a gyakorlatokkal, amelyek 
kizárólagos célja a termék élettartamának tényleges lerövidítése a termék 
helyettesítési arányának növelése és a termékek, köztük a szoftverek 
javíthatóságának indokolatlan korlátozása érdekében; hangsúlyozza, hogy ezeket a 
gyakorlatokat objektív és közös fogalommeghatározás alapján egyértelműen meg 
kell határozni, figyelembe véve valamennyi érdekelt fél, például a kutatóintézetek, 
valamint a fogyasztói, üzleti és környezetvédelmi szervezetek értékelését;

7. hangsúlyozza, hogy a digitális elemeket tartalmazó áruk különös figyelmet igényelnek, 
és hogy az (EU) 2019/771 irányelv 2024-ig elvégzendő felülvizsgálata során a 
következő elemeket kell figyelembe venni:

a. a korrekciós frissítéseknek – azaz biztonsági és megfelelőségi frissítéseknek – az 
eszköz becsült élettartama alatt, termékkategóriánként folytatódniuk kell,

b. a korrekciós frissítéseket el kell különíteni a fejlesztést szolgáló frissítésektől, 
amelyeknek visszafordíthatónak kell lenniük, és a frissítések soha nem csökkenthetik 
az áruk teljesítményét vagy reagálóképességét,

c. az eladónak a vásárlás időpontjában tájékoztatnia kell a fogyasztókat arról az 
időszakról, amely alatt az áruk megvásárlásakor szállított szoftverhez várhatóan még 
készülnek frissítések, oly módon, hogy az összeegyeztethető legyen az innovációval 
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és az esetleges jövőbeli piaci fejleményekkel, valamint azok sajátosságairól és az 
eszköz teljesítményére gyakorolt hatásukról annak biztosítása érdekében, hogy az 
áruk megőrizzék megfelelőségüket és biztonságukat; 

8. hangsúlyozza, hogy szükség van egyszerű, hatékony és végrehajtható jogorvoslati 
lehetőségekre, a fogyasztók és a vállalkozások számára egyaránt; emlékeztet rá, hogy a 
fogyasztót megfelelően tájékoztatni kell jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről; kéri, 
hogy a többéves pénzügyi keret egységes piacra vonatkozó programja keretében 
finanszírozzanak olyan intézkedéseket, amelyek célja az információhiány kezelése, 
valamint a fogyasztói, üzleti és környezetvédelmi szövetségek kezdeményezéseinek 
támogatása; úgy véli, hogy a tagállamoknak tájékoztató kampányokat kell folytatniuk a 
fogyasztóvédelem és a fogyasztói bizalom növelése érdekében, különösen a 
kiszolgáltatott csoportok körében, és felhívja a Bizottságot, hogy az egységes digitális 
ügyfélkapun keresztül nyújtson megfelelő tájékoztatást a fogyasztók számára az őket 
megillető jogokról; kiemeli, hogy a kkv-knak, a mikrovállalkozásoknak és az önálló 
vállalkozóknak célzott támogatásra, többek között pénzügyi támogatásra van szükségük 
a fogyasztóvédelem területén fennálló jogi kötelezettségeik megismerése és teljesítése 
érdekében;

9. megjegyzi, hogy az egységes piacon forgalomba hozott számos termék, különösen az 
online piacterek révén értékesített és az EU-n kívülről importált bizonyos termékek nem 
felelnek meg a termékbiztonságra és a fenntarthatósági követelményekre vonatkozó 
uniós jogszabályoknak; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy sürgősen 
tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak az 
uniós vállalatok és a nemzetközi versenytársak számára, valamint hogy jobb 
piacfelügyelet révén biztonságos és fenntartható termékeket biztosítsanak a fogyasztók 
számára, valamint az egész EU-ban azonos vámellenőrzési standardokat mind a 
hagyományos, mind az online vállalkozások számára; emlékeztet arra, hogy e feladat 
teljesítése érdekében a piacfelügyeleti hatóságokat az (EU) 2019/1020 rendelettel 
összhangban megfelelő pénzügyi, technikai, információs és emberi erőforrásokkal kell 
ellátni, ezért felkéri a tagállamokat, hogy gondoskodjanak erről, és a Bizottságot, hogy 
gondoskodjon a rendelet megfelelő végrehajtásáról; hangsúlyozza, hogy jelentősen 
fokozni kell a RAPEX-rendszer és az online piacterek és platformok közötti interakciót;

A javítások megkönnyítése

10. kéri, hogy a cserealkatrészek rendelkezésre állására, a szoftverfrissítésekre és a termék 
javíthatóságára vonatkozó alábbi információkat tegyék világos és könnyen olvasható 
módon elérhetővé a vásárláskor: a cserealkatrészek rendelkezésre állásának a beszerzés 
időpontjától számított becsült időtartama, a pótalkatrészek vásárláskori átlagára, az 
ajánlott várható szállítási és javítási idő, valamint adott esetben a javítási és 
karbantartási szolgáltatásokra vonatkozó információk; kéri továbbá ezen információk 
feltüntetését a termékdokumentációban, a leggyakrabban előforduló hibák 
összefoglalásával és azok kijavításának módjával együtt;

11. felhívja a Bizottságot, hogy vezesse be a fogyasztók „javításhoz való jogát” annak 
érdekében, hogy a javítások szisztematikussá, költséghatékonyabbá és vonzóvá 
váljanak, figyelembe véve a különböző termékkategóriák sajátosságait, a környezetbarát 
tervezésről szóló irányelv alapján számos háztartási készülék tekintetében már 
meghozott intézkedések mintájára: 
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a. biztosítva a javítási ágazat szereplői, köztük a független javítóműhelyek és a 
fogyasztók számára a javítás és karbantartás elvégzéséhez szükséges javítási és 
karbantartási információkhoz való ingyenes hozzáférést, ideértve a diagnosztikai 
eszközökre, a pótalkatrészekre, a szoftverekre és a frissítésekre vonatkozó 
információkat is, szem előtt tartva a fogyasztók biztonságára vonatkozó 
követelményeket, az (EU) 2016/943 irányelv sérelme nélkül,

b. ösztönözve a pótalkatrészek szabványosítását az interoperabilitás érdekében, 
tiszteletben tartva a termékbiztonság követelményeit és lehetővé téve az innovációt;

c. megállapítva a cserealkatrészek rendelkezésre állásának minimális, kötelező 
időszakát, amely tükrözi a termék becsült élettartamát a termék utolsó példányának 
forgalomba hozatalát követően, valamint termékkategóriánként ésszerű maximális 
szállítási időt állapítva meg a pótalkatrészek rendelkezésre bocsátására, a 2019. 
október 1-én elfogadott környezettudatos tervezésre vonatkozó végrehajtási 
rendeletekkel összhangban, amelyeket ki kell terjeszteni a termékek szélesebb 
körére, 

d. biztosítva, hogy a pótalkatrész ára a teljes termék árához viszonyítva ésszerű és ezért 
költséghatékony legyen, és hogy a független és hivatalos javítóműhelyek, valamint a 
fogyasztók tisztességtelen akadályok nélkül hozzáférjenek a szükséges 
pótalkatrészekhez,

e. az (EU) 2019/771 irányelv felülvizsgálatának előkészítése során a cserével szemben 
a termék javítását ösztönözve a szavatosság meghosszabbítása vagy a javítást 
választó fogyasztók számára a szavatossági időszakok újrakezdése révén, valamint a 
fogyasztókra és a vállalkozásokra vonatkozó költséghatékonysági elemzés fényében, 
továbbá biztosítva, hogy az eladók mindig tájékoztassák a fogyasztókat a javítás 
lehetőségéről és a kapcsolódó jótállási jogokról, 

f. értékelve, hogy miként lehetne megkönnyíteni a javításokat azáltal, hogy az (EU) 
2019/771 irányelv felülvizsgálatának előkészítése során uniós szinten jogi garanciát 
hoznak létre a szakszerviz által kicserélt alkatrészekre, amennyiben az árukra már 
nem vonatkozik jogi vagy kereskedelmi garancia, 

g. támogatva a tagállamokat abban, hogy hozzanak létre olyan ösztönzőket, mint 
például a „kézműves bónusz”, amely elősegíti a javításokat – különösen a jótállási 
kötelezettség lejártát követően – a bizonyos javításokat hivatalos/független szervizek 
révén elvégző fogyasztók számára; 
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Átfogó stratégia az újrafelhasználás kultúrájának meghonosítása érdekében 

12. üdvözli, hogy a Bizottság fontolóra vette az eladatlan vagy a szavatosságukat megőrző 
áruk üzemkész állapotban való megsemmisítésének megakadályozására irányuló 
kötelező intézkedések bevezetését és az újrafelhasználásra vonatkozó számszerűsített 
célok megállapítását, többek között a hulladékokról szóló keretirányelvnek, valamint a 
csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló irányelvnek megfelelő betétdíjas 
rendszerek bevezetése révén; hangsúlyozza, hogy elsőbbségi hozzáférést kell biztosítani 
a hulladéklerakókhoz az új fenntartható üzleti modellek számára, és felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy továbbra is ösztönözzék a fenntartható 
hulladékgazdálkodást; hangsúlyozza egy olyan stratégia szükségességét, amely 
megvizsgálja és kezeli a javítás, a viszonteladás, az újrafelhasználás és az adományozás 
jogi akadályait az erőforrások hatékonyabb és fenntarthatóbb felhasználásának 
biztosítása, valamint a másodlagos nyersanyagok belső piacának megerősítése 
érdekében, a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelet rendelkezéseinek 
sérelme nélkül, többek között a fokozott szabványosítás révén; 

13. hangsúlyozza, hogy fontos fellendíteni a körforgásos és fenntartható gazdasági 
modelleket, amelyek minimalizálják a termékek megsemmisítését, és elősegítik a 
javításokat és az újrafelhasználást; felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze az ilyen 
modellek használatát, megőrizve azok költséghatékonyságát és vonzerejét, valamint 
garantálva a fogyasztóvédelem magas szintjét, továbbá ösztönözze a tagállamokat, hogy 
a fogyasztók és a vállalkozások számára szervezett oktatási kampányok és képzések 
révén hívják fel a figyelmet ezekre a modellekre; hangsúlyozza a kutatási és fejlesztési 
beruházások fontosságát ezen a területen; 

14. hangsúlyozza a vállalatok által a javításra való hajlandóság csökkentése érdekében 
alkalmazott gyakorlatokat, amelyek korlátozzák a javításhoz való jogot, és szűkítik a 
fogyasztók javítási lehetőségeit; felhív egyrészt a szellemitulajdon-jog érvényesítését 
védelmező, másrészt a független javítóknak hatékony támogatást nyújtó 
kiegyensúlyozott megközelítés alkalmazására a fogyasztók választási lehetőségeinek 
elősegítése és az általánosan fenntartható egységes piac megvalósítása érdekében; 

15. hangsúlyozza, hogy szükséges használt áruk vásárlására irányuló ösztönzőket teremteni 
a fogyasztók számára; hangsúlyozza, hogy a jótállás átruházása egy, még jótállás alá 
tartozó termék újraeladása esetén növelné a fogyasztói bizalmat ezen a piacon; e 
tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy az első vevő garanciája 
milyen mértékben volna átruházható további vevőkre későbbi értékesítések esetén, 
különösen a digitális termékútlevél összefüggésében; felszólít továbbá annak 
értékelésére, hogy szükséges-e az (EU) 2019/771 irányelvben előírt jótállási rendszer 
hatálya alá tartozó használt termékekre vonatkozó kivételi záradék felülvizsgálata az 
irányelv felülvizsgálata során, a használt termékek újraeladásán és újrafelhasználásán 
alapú üzleti modellekre gyakorolt lehetséges hatások vizsgálatát követően; 

16. kéri a felújított és feljavított áruk egyértelmű meghatározását, valamint az ilyen árukra 
vonatkozó kiterjesztett kereskedelmi garanciák önkéntes rendszerének széles körű 
bevezetését az eredeti jogi garanciák kiegészítése és annak megakadályozása érdekében, 
hogy a fogyasztók jogellenes gyakorlatoknak legyenek kitéve; 

17. kiemeli a szolgáltatói ágazat által a javítások és egyéb új üzleti modellek 
hozzáférhetőségének növelésében játszott szerepet; üdvözli különösen a fogyasztást a 
termék fizikai birtoklásától függetlenítő üzleti modellek kialakítását, amelyekben a 
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termék funkciója kerül értékesítésre, ugyanakkor szorgalmazza a funkcionalitás 
gazdasága hatásainak és az esetleges visszahatásainak alapos elemzését mind a 
környezeti hatások, mind pedig a fogyasztókra és pénzügyi érdekeire gyakorolt hatások 
tekintetében; hangsúlyozza, hogy az internetalapú szolgáltatások fejlesztése, a 
marketing új formái (bérletek, lízingek, továbbá a termék, mint szolgáltatás stb.) és a 
szervizek rendelkezésre állása hozzájárulhat a termékek élettartamának 
meghosszabbításához, és növelheti a fogyasztók tudatosságát és bizalmát az ilyen 
termékek iránt; felhívja a Bizottságot, hogy az Egységes piac program és a többéves 
pénzügyi keret egyéb vonatkozó programjai keretében nyújtott célzott pénzügyi 
támogatás révén mozdítsa elő ezen új üzleti modellek kidolgozását; 

18. felszólít olyan nemzeti tájékoztató kampányok és megfelelő mechanizmusok 
kidolgozására, amelyek arra ösztönzik a fogyasztókat, hogy a használt áruk javítása és 
használata révén hosszabbítsák meg a termékek élettartamát, valamint felhívják a 
figyelmet a fenntartható innovatív technológiák hozzáadott értékére; kéri a Bizottságot 
és a nemzeti hatóságokat, hogy  támogassák a nemzeti és helyi szintű illetékes 
hatóságokat, valamint a vállalatokat és szövetségeket – technikai és pénzügyi 
szempontból egyaránt – a többéves pénzügyi keret egységes piacra vonatkozó 
programja keretében a fenti figyelemfelkeltő kampányok lefolytatásában;

19. felszólít valamennyi vállalatot és szervezetet, hogy környezeti teljesítményük javítása 
érdekében regisztrálják magukat az EU környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
(EMAS) rendszerében; érdeklődéssel várja a nem pénzügyi információk közzétételéről 
szóló irányelv közelgő felülvizsgálatát, amelynek nyomán jelentősen javulnia kell a 
vállalatok környezeti teljesítményére vonatkozó információk hozzáférhetőségének;

Digitális stratégia a fenntartható piac szolgálatában

20. üdvözli az intelligens körforgásos alkalmazások közös európai adatterének bejelentését, 
valamint a Bizottság azon törekvését, hogy digitális „termékútlevelet” alakítson ki a 
termék előállítási feltételeire, tartósságára, összetételére, az újrahasználatára, a 
javítására, a bontási lehetőségekre és az életciklus végi kezelésre vonatkozó 
információk nyomon követhetőségének és hozzáférhetőségének javítása érdekében, 
figyelembe véve az arányosság elvét és a vállalkozások költségeit, valamint különös 
figyelmet fordítva a kkv-k, a mikrovállalkozások és az önálló vállalkozók igényeire; 
kéri, hogy ezt az eszközt az ágazattal és a főbb érintettekkel való szoros 
együttműködésben alakítsák ki;

21. rámutat a digitális technológiák hozzájárulására az innovációhoz és a körforgásos 
gazdaság erősödéséhez; kéri a Bizottságot, hogy alakítson ki szabványokat és 
protokollokat az interoperábilis adatokhoz való hozzáférés és felhasználásuk 
tekintetében a vállalatok, beruházók és hatóságok közötti hatékony adatcsere, valamint 
új, adatközpontú körforgásos üzleti lehetőségek lehetővé tétele érdekében; felszólítja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy növeljék a fenntartható technológiák területén 
történő kutatások és innováció finanszírozását az új többéves pénzügyi terv keretében;

22. hangsúlyozza, hogy a digitális ágazat és az online fogyasztás jelentős környezeti 
hatással jár mind a javak előállítása, mind a szolgáltatásnyújtás tekintetében, és felhívja 
a Bizottságot annak vizsgálatára, hogy egy – a termékek életciklusának elemzésére 
támaszkodó – európai digitális fenntarthatósági index hogyan segítené elő a digitális 
technológiák fenntartható előállítását és fogyasztását; rámutat, hogy az ilyen környezeti 
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hatások csökkentésére irányuló gyakorlatoknak – mint például a csomagolás 
csökkentése és a fenntarthatóbb csomagolás fejlesztése – a fenntartható egységes piacra 
irányuló stratégia részét kell képezniük;

23. hozzáteszi, hogy fel kell hívni a figyelmet a szükségtelen adatok, például a nem használt 
alkalmazások, fájlok, videók, fényképek és kéretlen levelek potenciális környezeti 
lábnyomára; felhívja a Bizottságot, hogy értékelje a digitális gyakorlatok és 
infrastruktúra hatását szén- és környezeti lábnyomuk tekintetében, valamint a fogyasztói 
gyakorlatokra gyakorolt hatását, és vegyen fontolóra megfelelő intézkedéseket annak 
csökkentésére;

24. előírja, hogy a gyártási mennyiség és az elektronikus hulladékok csökkentése érdekében 
a Bizottság vegye figyelembe a Parlamentnek az egységes töltőrendszer bevezetésére 
vonatkozó határozatait;

A közhatóságok szükségszerű átalakulása 

25. úgy véli, hogy az európai zöld megállapodással összhangban a közbeszerzést az uniós 
gazdaságélénkítési terv központi elemévé kell tenni a magánszektor innovációs 
erőfeszítéseinek és a közbeszerzési eljárások digitalizálási folyamatainak támogatása, 
valamint a fenntartható termelés és fogyasztás terjedését célzó megfelelő ösztönzők 
kialakítása révén; kéri, hogy kezeljék prioritásként a kisebb környezeti lábnyomú 
környezetbarát termékek és szolgáltatások iránti kereslet ösztönzését, valamint a 
társadalmi és környezetvédelmi kritériumok előmozdítását; 

26. hangsúlyozza, hogy a fenntartható és klímasemleges gazdaságra való átállás során 
biztosítani kell a környezetbarát, szociális és innovatív közbeszerzések elterjedését, 
fenntarthatósági kritériumok és célok bevezetésével a közbeszerzési pályázatokban; e 
tekintetben emlékeztet a Bizottság azon kötelezettségvállalására, hogy ágazatspecifikus 
intézkedéseket tesz és a zöld közbeszerzésre vonatkozó iránymutatást nyújt a 
közbeszerzési jog jelenlegi keretének fenntartása mellett, és felhívja a Bizottságot, hogy 
legyen ambiciózus a tekintetben, hogy a közbeszerzéseknek alapesetben részét képezzék 
a fenntarthatósági kritériumok. hangsúlyozza a használt, újrafelhasznált, 
újrafeldolgozott és felújított termékek, valamint az alacsony energiafogyasztású 
szoftverprogramok támogatásának fontosságát a közbeszerzésre vonatkozó célértékek 
meghatározása révén; hangsúlyozza a közbeszerzési eljárások fenntarthatóságának 
átvilágítására szolgáló eszköz potenciális előnyeit annak biztosítása érdekében, hogy 
azok összeegyeztethetők legyenek az EU éghajlatváltozással kapcsolatos 
kötelezettségvállalásaival és megelőzzék a „zöldrefestés” eseteit;

27. hangsúlyozza, hogy a zöld és szociális közbeszerzés fontos szerepet játszhat az ellátási 
láncok lerövidítésében, a harmadik országoktól való függés csökkentésében és a 
fenntarthatóság előmozdításában olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint a 
gyógyszeripar, az energetikai ágazat és az élelmiszeripar; felszólít a harmadik 
országokkal folytatott közbeszerzések terén a tényleges viszonosságra, valamint a kkv-k 
és a szociális gazdasági vállalkozások közbeszerzéshez való megfelelő hozzáférésének 
biztosítására, többek között preferenciális odaítélési kritériumok bevezetésével;

28. felhívja a tagállamokat, hogy a fenntartható beszerzés érdekében használják ki a 
meglévő uniós rendszereket, és e tekintetben kéri a Bizottságot, hogy javítsa 
iránymutatásait, és járjon elöl jó példával a beszerzésük környezeti hatásaira vonatkozó 
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célok és statisztikák közzétételével; felszólít továbbá az uniós intézmények és a 
tagállamok jelentéstételi kötelezettségének bevezetésére a fenntartható közbeszerzés 
tekintetében, indokolatlan adminisztratív terhek teremtése nélkül és a szubszidiaritás 
elvének tiszteletben tartása mellett;

Felelős marketing- és reklámtevékenység 

29. rámutat arra, hogy a fogyasztók az online és offline termékek és szolgáltatások 
környezetvédelmi jellemzőire vonatkozó félrevezető állításokkal szembesülnek; ezért 
javasolja, hogy egy termék vagy szolgáltatás forgalomba hozatala előtt végezzék el a 
gyártók és forgalmazók által a környezetbarát jellemzőkről tett állítások hatékony 
nyomon követését, és hogy a közelmúltban módosított 2005/29/EK irányelvet proaktív 
intézkedések révén hajtsák végre a megtévesztő gyakorlatok leküzdése érdekében; 
felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki a fenti irányelv egységes végrehajtására 
vonatkozó frissített iránymutatást a környezeti hatásokra vonatkozó állítások 
tekintetében, valamint a iránymutatás nyújtása érdekében a piacfelügyeleti hatóságok 
számára;

30. egyértelmű iránymutatások és szabványok kidolgozását kéri a környezetbarát jellegre 
vonatkozó állításokra és kötelezettségvállalásokra vonatkozóan, amelyek megbízhatóbb 
ökocímke-tanúsítványokat eredményeznek, és üdvözli a környezetbarát jellegre 
vonatkozó állítások alátámasztásáról szóló, bejelentett jogalkotási javaslatot; javasolja 
annak felmérését, hogy szükség van-e egy olyan nyilvános európai nyilvántartás 
létrehozására, amely tartalmazza a környezetbarát jellegre vonatkozó engedélyezett és 
tiltott állításokat, valamint az állítás érvényesítéséhez szükséges feltételeket és 
lépéseket; hozzáteszi, hogy az átlátható, elszámoltatható és pontos tájékoztatás növeli a 
fogyasztók termékekbe és piacokba vetett bizalmát, ami végső soron fenntarthatóbb 
fogyasztáshoz vezet;

31. megjegyzi, hogy a reklámok hatással vannak a fogyasztás szintjére és mintáira, és 
fenntartható döntésekre kellene ösztönözniük a vállalkozásokat és fogyasztókat; 
hangsúlyozza az olyan felelősségteljes reklámok fontosságát, amelyek tiszteletben 
tartják a környezettel és fogyasztók egészségével kapcsolatos nyilvános szabványokat; 
hangsúlyozza, hogy a megtévesztő reklám elleni küzdelmet szolgáló jelenlegi 
szabályozási keret megerősítheti a fogyasztóvédelmet, különösen a kiszolgáltatottnak 
tekintett fogyasztói csoportok esetében, és ösztönözheti a fenntartható termelést és 
fogyasztást; 

°

° °

32. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

BEVEZETÉS

A végkövetkeztetés vitathatatlan: Európa több határon is jócskán túllépett bolygónk 
tekintetében14, és az európai fogyasztás nagy részben Európán kívül kitermelt és felhasznált 
erőforrásoktól függ15. A 7. európai környezetvédelmi cselekvési terv16 2050-re kitűzött célja 
ezért lett „Jólét bolygónk felélése nélkül”. Az idevágó előrelépések ellenére – bár a világ 
számára példát mutatnak – még igencsak messze járunk ettől a céltól. A statisztikai jelentések 
rámutatnak, hogy az európai túlfogyasztás napja – az a nap, amelyen a kontinens ökológiai 
lábnyoma meghaladta a bolygó biológiai kapacitását –, 2019. május 10-én jött el, és 2,8 
bolygóra lenne szükségünk ahhoz, hogy kielégítsünk minden szükségletet, amennyiben a 
bolygó valamennyi lakója ugyanannyit fogyasztana, mint az európaiak17.

A Covid19-válság megmutatta, hogy hirtelen sokkok idején gazdaságaink mennyire 
sérülékenyek és hajlamosak az összeomlásra. 

Ezért alapvetően fontos, hogy gyökeresen megváltoztassuk termelési és fogyasztási módjainkat 
Európában. Az, ahogyan felfogjuk egységes piacunkat és ahogyan gondoskodunk fogyasztóink 
védelméről, kulcsfontosságú tényező a paradigma megváltoztatásához, amelyben a 
fenntarthatóság és a társadalmi igazságosság uralkodó szerephez jut. 

Az Európai Unió már tett lépéseket ebben az irányban. Az Európai Parlament 2016-ban 
gyakorlatilag egyhangúlag megszavazta a „A termékek hosszabb élettartama: előnyök a 
fogyasztók és a vállalatok számára” (2016/2272/(INI)) jelentést, kibővítve az EGSZB idevágó 
jelentését18. A körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervben az EU már bejelentett 
intézkedéseket a fenntarthatóbb gazdaság érdekében a hulladéktermelés megelőzése kapcsán19, 
valamint a termékek tervezésére vonatkozóan. 

Ezek a kezdeti bejelentések ígéretesek és rámutatnak, hogy egy idevágó szabályozást mind a 
vállalatok, mind a fogyasztók szívesen fogadnak. Mára elérkeztünk arra a pontra, hogy a 
próbálkozást valódi paradigmaváltozássá alakítsuk a mértéktartó és ellenálló gazdaság 
irányában.

14 „Európa környezete – Helyzetkép és kilátások 2020-ban”, 50. o. (Európai Környezetvédelmi Ügynökség).
15 Ugyanott, 49. o.
16 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. november 20-i 1386/2013/EU határozata a „Jólét bolygónk felélése nélkül” című, 
a 2020-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról: „2050-ben jólétben, bolygónk 
ökológiai korlátait tiszteletben tartva élünk. Jólétünk és egészséges környezetünk olyan innovatív, körforgásos gazdaságból 
ered, ahol semmit sem pazarolnak el, ahol a természeti erőforrásokkal fenntartható módon gazdálkodnak, és ahol olyan módon 
védik, becsülik és állítják helyre a biológiai sokféleséget, amely növeli társadalmunk ellenállóképességét. Az alacsony 
széndioxid-kibocsátással járó növekedés már régen elvált az erőforrások felhasználásától, megteremtve egy biztonságos és 
fenntartható globális társadalom lehetőségét.”
17 Az uniós túlfogyasztás napja, „Élet a természet határain túl”, 2019. május 10., WWF és Global Footprint Network.
18 Saját kezdeményezésű vélemény: A fenntarthatóbb fogyasztásért: az ipari termékek élettartama és a fogyasztók 
tájékoztatása a bizalom visszaszerzése érdekében.
19 A 2008/98/EK irányelvet módosító 2018/851/EU irányelv. 
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Fenntartható termékekért Európában

Gazdasági modellünk a túlfogyasztás rendszerén alapszik, amely a termékek előállítóit arra 
ösztönzi, hogy a termékeket viharos sebességgel próbálják – az idő előtti elavulás révén – 
újabbakkal helyettesíteni.

Termékeink szénlábnyoma legnagyobb részben az előállításból származik, és ezért 
kulcsfontosságú termelési rendszerünk újragondolása és valóban tartós termékek felé fordítása. 
Kiemelkedő példa erre az okostelefonok esete: a készülékek szénlábnyoma 80%-ban 
előállításuk során keletkezik, és életciklusuk végén a telefonoknak csupán 15%-át gyűjtik össze 
és dolgozzák fel újra.

A körforgásos gazdaság kialakítása a termékek tervezése során dől el. Az anyaghasználat és a 
terméktervezés meghatározza a termék tartósságát, javíthatóságát és újrafeldolgozhatóságát 
életciklusa végére érve. A fogyasztók a jelek szerint hajlandók bekapcsolódni ebbe a 
folyamatba, de számos akadályt kell még felszámolni: tájékoztatási aszimmetria, a 
pótalkatrészek vagy egész egyszerűen az információ hiánya miatt még mindig túl magas 
javíttatási költség, jogaink hiányos ismerete hibás termékek esetén stb.

Véget kell vetni a termékek idő előtti elavultatásának

A cél azon gyártók kedvezményezése, akik tartós termékeket állítanak elő, illetve azok 
szankcionálása, akik hibás és nem tartós termékeket terveznek. A tervezett intézkedések számos 
eszközt tartalmaznak a fogyasztók közérthető és harmonizált tájékoztatásától a tisztességtelen 
– egy termék élettartamát netán szándékosan megrövidítő vagy a javítását ellehetetlenítő – 
üzleti gyakorlatok visszaszorításáig. Figyelembe kell venni a digitális termékek különálló esetét 
is, elejét véve a termékek szoftveres elavultatásának szoftverfrissítéskor. Az áru 
szerződésszerűségének szavatolására vonatkozó időtartam összeegyeztetése a termékek becsült 
élettartamával szintén kulcsfontosságú: a termékélettartam meghosszabbodásának  a 
szerződésszerűség hiánya esetén együtt kell járnia a fogyasztó ennek megfelelő védelmével. 
Ezeknek az intézkedéseknek együttesen lehetővé kell tenniük a termékek minőségének pozitív 
irányú kiegyenlítődését és a fogyasztói bizalom megszilárdítását az európai egységes piacon, 
biztosítva a termékek meghirdetett minőségével arányban álló jogokat a fogyasztók számára.

A javíttatáshoz való tényleges jog biztosítása Európában

A tartós termékeknek javíthatónak is kell lenniük annak érdekében, hogy a lehető legtovább a 
piacon maradhassanak. Ideje véget vetni a termékek javíthatóságát megakadályozó vagy 
megnehezítő gyakorlatoknak. Átlagosan az európaiak 70%-a inkább választaná a termék 
megjavíttatását, mint hogy a hibás terméket újra cserélje20.  Ugyanakkor az eladók a mai napig 
igen nagy részben a termékek cseréjét helyezik előtérbe.

Garantálnunk kell a termékek javíttatásának liberalizálását az európai piacon, gondoskodva 

20 Behavioural Study on Consumers’ Engagement in the Circular Economy (Viselkedéstanulmány a fogyasztóknak a 
körforgásos gazdaságban való részvételéről – végleges jelentés), Európai Bizottság, 2018. október, ISBN: 978-92-9200-885-
7, 11. o.
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arról, hogy a javíttatás egyszerűen igénybe vehető, pénzügyi értelemben pedig elérhető legyen. 
Ez nem merülhet ki abban, hogy a termék javíthatóságáról előzetes tájékoztatást kapunk, hanem 
az értékláncban lejjebb menve biztosítani kell a pótalkatrészek rendelkezésre állását, rövid 
javítási határidőket, valamint az eladók, a független javítók és – a saját kezűleg végezhető 
javítások érdekében – a fogyasztók hozzáférését a javításra vonatkozó információkhoz. A 
független javítók különösen fontos tényezők a helyi munkaerőpiac szempontjából, amelynek 
támogatása alapvető érdek. Nem elfogadható, hogy a szellemi tulajdonnal kapcsolatos 
mechanizmusok jóvoltából a termékek javítása tervezőjének vagy forgalmazójának legyen 
fenntartva. Ezen a téren támogató, logisztikai és pénzügyi mechanizmusok alkalmazása 
szükséges.

Célunk a fogyasztói bizalom ösztönzése is a megjavított termékek irányában, és a 
termékjavításra vonatkozóan javasoljuk jótállás bevezetését.

Az újrahasználatot alkalmazó gazdaság felé

A tartós és javítható termékek képesek sokáig jelen lenni a piacon és alkalmasak egymás 
cseréjére. A használt termékekbe vetett fogyasztói bizalomnak egyszerre kell átláthatóságon és 
a termékek állapotára vonatkozó garanciákon alapulnia. Ennek megfelelően a garancia vásárló 
helyett a termékhez kötése lehetővé teszi a szóban forgó termékekre vonatkozó jogszerű 
védelem meghosszabbodását, és kiküszöböli azt a téves vélekedést, hogy egy termék 
szükségszerűen veszít értékéből, ha gazdát cserél. A garancia meghosszabbításának lehetővé 
tétele újracsomagolás esetén szintén eleme a bizalom erősítésének. A termékek idő előtti 
megsemmisítése nem fér össze a fenntartható piaccal. A termékvásárlás helyett bérlésre 
irányuló üzleti modellek ígéretesek, de célzott elemzésekre van szükség életképességük és 
fenntartható voltuk garantálásához.

Digitalizácó a fenntartható piac szolgálatában

A digitalizáció mint eszköz forradalmi változásokat hozott kommunikációs, termelési és 
fogyasztási szokásainkban. Ma ismét át kell vennünk az uralmat a digitális eszközök felett, 
hogy a kívánatos digitális jövő szolgálatába állítsuk őket egy fenntartható piacon. E célból 
kulcsfontosságú a technológiák környezeti és társadalmi hatásainak egyértelmű kibontása a 
beruházások és innovációs erőfeszítések környezetet és embereket tiszteletben tartó 
technológiák irányába terelése érdekében. Egy technológia akkor nyilvánítható a környezetet 
tiszteletben tartónak, ha elvégezzük teljes életciklusának elemzését a nyersanyagok 
kitermelésétől kezdve a másodnyersanyagok újrafelhasználásán keresztül az életciklusa 
zárultával elvégzendő feldolgozásig, nem kifelejtve a gyártást, a szállítást és a felhasználás 
folyamatát. A fenntartható digitalizált világ kialakítása érdekében újra kell fogalmaznunk az 
innováció tartalmát.

Ha világosan értelmezhető döntéseket akarunk hozni a jogi szabályozás területén, akkor 
alapvetően fontos, hogy a közt érintő döntésekhez megbízható adatok álljanak 
rendelkezésünkre. A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó adatokhoz való nyilvános 
hozzáférés kulcsfontosságú a körforgásos gazdaság kiépítésének garantálásához, akárcsak 
ahhoz, hogy – például egészségügyi – válság esetén gyorsan reagálni tudjunk.

Amennyiben a digitális eszközöket közös adatbázis és a termékútlevél létrehozása révén a 
fenntartható piac szolgálatába állítjuk, akkor lehetővé válik a termékek és összetevőik jobb 
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nyomon követése a termékláncban, az információk megosztása a gyártók és a fogyasztók 
között, valamint a piacok felügyeletének erősítése.

A technológiákkal kapcsolatban különösen óvatosnak kell lennünk a technológiai előrehaladás 
nem várt káros hatásaival szemben. Így egy technológia hatékonyságnövelő előnyei általában 
olcsóbb termékben vagy szolgáltatásban nyilvánulnak meg, vagyis a fogyasztás és a termelés 
növekedéséhez vezetnek. Ezért a piac törvényei önmagukban automatikusan nem vezetnek 
fenntarthatóbb társadalmak kialakulásához, és szabályozási eszközökre van szükség 
társadalmaink fenntarthatóságának és ellenálló képességének fenntartásához.

A közbeszerzések szerepe

A közbeszerzés több szempontból is fontos eszköz. A hatóságok először is modellként és 
példaként szolgálnak. Ezenkívül ők képviselik az európai GDP 16%-át, és erős jelzéseket 
küldhetnek a piacoknak a fennálló gyakorlatok megváltoztatása céljából.

A fenntartható piac létrehozása tehát feltételezi, hogy a hatóságok modellként szolgáljanak a 
közbeszerzésekben megfogalmazott fenntarthatósági kritériumok tekintetében, tartóssági 
feltételeket írva elő a termékek esetében, továbbá újrafelhasználhatósági arányt a használt 
termékek vonatkozásában. A fenntarthatósági kritérium kiterjedhet rövid értékláncok és helyi 
termékek előnyben részesítésére is. A szociális dimenziótól nem lehet eltekinteni és ezért a 
közbeszerzés során a kkv-knak is előnyt kell élvezniük. A kkv-k az európai nem pénzügyi 
magánszektorban mindent összevéve a foglalkoztatás majd kétharmadát biztosítják, 
ugyanakkor gyakran hátrányt szenvednek a közbeszerzésre vonatkozó szabályok miatt.

A közbeszerzések során előnyt kell élvezniük a fenntarthatóság és a tartósság terén 
teljesítőképes és innovatív szereplőknek.

A reklámtevékenység felelősségének elismerése

A vállalatok világszinten minden évben 1,3 trilliót költenek üzleti kommunikációs 
tevékenységre és 600 milliárdot reklámra. Történelmileg a reklámtevékenység tájékoztató 
funkciót lát el, a fogyasztót orientálva választása során, de ma elsősorban meggyőzés a célja. 
Nem csupán mesterségesen növeli a fogyasztás globális  szintjét, hanem a fogyasztókat a 
legtartósabb és felelős árumárkák helyett azok felé irányítja, amelyek jelentős összegeket 
költenek marketingre. Ezenkívül a reklámkiadások zöme korlátozott számú vállalattól – 
leginkább nagy multinacionális cégektől – ered, hiszen a kkv-k és a mikrovállalkozások nem 
rendelkeznek kellő költségvetéssel hasonló reklámtevékenységhez.

Az online reklámok piaca az internet fejlődésének köszönhetően különösképpen kibővült. Az 
eladások mennyiségének növelése érdekében egyre célzottabb és személyesebb reklámok 
váltak szükségessé, ami az internet és a digitális technológiák használói személyes adatainak 
agresszív bányászásához vezetett. Az ilyenfajta gyakorlatok okozzák, hogy a tudományos világ 
szereplői ma felügyeleti kapitalizmusról beszélnek. Minden korábbinál fontosabb az általános 
adatvédelmi rendeletben rögzített elvek garantálása, de a személyes adatok reklámozók általi 
rendszeres bányászására irányuló gyakorlatok is szabályozásra várnak.

Ezzel összefüggésben alapvetően fontos rámutatni a reklámágazat felelősségére, és 
szabályozást bevezetni gyakorlatai tekintetében. Először is a tartalmak tekintetében kell 
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szabályozást bevezetni, tiltva a nem megalapozott üres állításokat, és ugyanígy az egészségre 
vagy a környezetre ártalmas termékek vagy szolgáltatások reklámozását is.

Ezután szabályozni szükséges a gyakorlatokat, szabályozva a fogyasztók személyes adatainak 
tömeges kibányászását és áruba bocsátását, valamint őket megillető helyet biztosítva a 
társadalmi szereplőknek és környezetvédőknek a kommunikációhoz.

Végül pénzügyi felelősségvállalásra is szükség van, előírva a vállalatok reklámkiadásainak 
maradéktalan átláthatóságát és európai reklámadó bevezetését.

KÖVETKEZTETÉS

E jelentés célja az egységes piac új szakaszába való átmenet, ahol is minden termék és 
szolgáltatás társadalmilag indokolt és tiszteletben tartja a környezetet. Ez a piac a körforgásos 
és ellenálló gazdaság piaca, ahol a fogyasztók biztosak lehetnek abban, hogy megbízható és 
elérhető termékeket és szolgáltatásokat vásárolnak, tájékozott választásra van lehetőségük, és 
ahol a legtisztességesebb termelőknek alkalmuk nyílik a piaci haszon elnyerésére. Szeretnénk 
visszaadni a fogyasztó és a tisztességes európai vállalkozások kezébe annak lehetőségét, hogy 
kiálljanak egy szociális és ökológiai szempontból kívánatos világ mellett.
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VÉLEMÉNY A KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER-
BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

A vállalkozások és a fogyasztók fenntartható egységes piaca felé
(2020/2021(INI))

A vélemény előadója: Pascal Canfin

JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Belső 
Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 
irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. hangsúlyozza, hogy az új európai helyreállítási tervnek biztosítania kell, hogy a 
gazdaságélénkítésre szánt uniós forrásokat az Unió éghajlatpolitikai és 
környezetvédelmi célkitűzéseivel összhangban használják fel; felhívja a Bizottságot, 
hogy határozzon meg uniós iránymutatásokat is a tagállamok számára nemzeti 
beruházási terveik kidolgozására vonatkozóan annak érdekében, hogy azok 
összhangban legyenek az európai zöld megállapodással, a Párizsi Megállapodással és az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljaival; továbbá felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
az ökologizálási feltételekre vonatkozó uniós iránymutatásokat a Covid19-válságot 
követően a nagyvállalatoknak nyújtott több milliárdos állami támogatások kapcsán; 
hangsúlyozza, hogy az új helyreállítási tervnek és a fenti iránymutatásoknak képessé 
kell tenniük az EU-t gazdaságának megóvására és átalakítására (azaz arra, hogy 
kivezesse az EU-t a válságból és felgyorsítsa a klímasemlegességre és a körforgásos 
gazdaságra való átállást), biztosítva, hogy senki ne maradjon ki a folyamatból;

2. felhívja a Bizottságot, hogy vigye tovább az európai zöld megállapodás 
kezdeményezéseit, beleértve a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervben 
meghatározott intézkedéseket, folytatva az éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség 
csökkenése és a környezet pusztulása elleni küzdelmet; hangsúlyozza, hogy fontos 
szembeszállni azokkal a javaslatokkal, amelyek a szigorúbb normák bevezetésének 
vagy a már megállapított kötelezettségek teljesítésének elhalasztására irányulnak; úgy 
véli, hogy minden ilyen javaslatot kritikus vizsgálatnak kell alávetni, figyelembe véve 
nem csupán az érintett vállalatok kereskedelmi érdekeit, hanem a szélesebb körű 
társadalmi érdekeket is, a teljes foglalkoztatottságot és a társadalmi haladást tűzve ki 
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célul;

3. hangsúlyozza a rövidebb ellátási láncoknak, valamint a harmadik országoktól való 
függőség csökkentésének fontosságát az olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint a 
gyógyszergyártás, az energiaipar és az élelmiszergyártás, különösen a zöld és 
társadalmilag felelős közbeszerzések, valamint az alacsony szintű munkaügyi és 
környezetvédelmi normák szerint előállított termékek behozatalának korlátozása révén;

4. hangsúlyozza, hogy a vállalkozások és a fogyasztók számára egy fenntarthatóbb 
egységes piac előmozdítását célzó, küszöbön álló jogalkotási javaslatoknak teljes 
mértékben igazodniuk kell a globális felmelegedés 1,5 °C alatti szintre való 
korlátozásának célkitűzéséhez, és azok nem járulhatnak hozzá a biológiai sokféleség 
csökkenéséhez;

5. emlékeztet arra, hogy az Unió a világ második legnagyobb gazdasági hatalma és egyben 
a világ legnagyobb kereskedelmi hatalma; rámutat, hogy az egységes piac hatékony 
eszköz, amelyet fel kell használni a jövőben etalonná váló fenntartható és körforgásos 
termékek vagy technológiák fejlesztésére, ily módon lehetővé téve a polgárok számára, 
hogy megfizethető áron vásárolhassanak biztonságosabb, egészségesebb és a bolygót 
jobban tiszteletben tartó termékeket;

6. hangsúlyozza, hogy a klímasemlegesség legkésőbb 2050-ig történő elérése, valamint a 
valóban körforgásos gazdaságra és fenntartható egységes piacra való átállás új üzleti 
lehetőségeket és munkahelyeket teremt, ezért jelentősen hozzájárulhat a fenntartható 
gazdasági fellendüléshez;

7. a körforgásos gazdaságra, valamint legkésőbb 2050-ig a klímasemlegességre való 
átállás kapcsán hangsúlyozza, hogy létfontosságú, hogy a Bizottság és a tagállamok 
megfelelően értékeljék a foglalkoztatási igényeket, beleértve az oktatási és képzési 
követelményeket is, elősegítsék a gazdaság fejlődését és minden tőlük telhetőt 
megtegyenek a méltányos és igazságos átállás megvalósítása érdekében;

8. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy működjenek együtt a társadalom 
valamennyi részével és minden érdekelt féllel, többek között a 
polgárokkal/fogyasztókkal, a fogyasztói és nem kormányzati szervezetekkel, az üzleti 
élet szereplőivel, a szakszervezetekkel és a munkavállalók képviselőivel, hogy lehetővé 
tegyék számukra, illetve képessé tegyék őket arra, hogy cselekedjenek egy fenntartható 
egységes piac érdekében;

9. rámutat, hogy elő kell mozdítani mind a fenntartható termelést, mind a fenntartható 
fogyasztást; véleménye szerint e tekintetben javítani kell az erőforrás-hatékonyságot az 
értékláncok körforgásossá alakítása, az erőforrások felélésének visszafogása, a 
másodlagos nyersanyagok felhasználásának növelése, a hulladékkeletkezés 
minimalizálása és a 2008/98/EK irányelvben meghatározott intézkedések teljes körű 
alkalmazása, többek között a veszélyesanyag-tartalom csökkentése révén; 
hangsúlyozza, hogy új, körforgásos szolgáltatásokat tartalmazó gazdaságot kell 
felépíteni;

10. felhívja a tagállamokat, hogy ruházzanak be a rendszerszintűbb tervezésbe olyan 
gyártási folyamatok kialakítása céljából, ahol az egyik folyamatból és gyártási ágból 
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származó hulladék hatékonyan felhasználható erőforrásként egy másik gyártási 
folyamatban;

11. úgy véli, hogy az egységes piac fenntarthatóságának növelése szempontjából jó 
lehetőségek rejlenek „a termék, mint szolgáltatás” modellekben, amelyeket szintén 
tovább kell fejleszteni;

12. hangsúlyozza, hogy egy erősen globalizált gazdaság részeként az EU nem válhat 
elszigetelt fenntartható piaccá, ha határain kívül fenntarthatatlan gyakorlatokat idéz elő 
vagy hozzájárul azokhoz; kéri, hogy az azonos fenntarthatósági normák és körforgásos 
jelleg biztosítása érdekében a Bizottság vezessen be átalakító jellegű intézkedéseket az 
EU-n kívülre exportált termékek, erőforrások és szolgáltatások fenntarthatóságával 
kapcsolatban;

13. felszólít valamennyi vállalatot és szervezetet, hogy környezeti teljesítményük javítása 
érdekében regisztrálják magukat az EU környezetvédelmi vezetési és hitelesítési  
(EMAS) rendszerében; érdeklődéssel várja a nem pénzügyi információk közzétételéről 
szóló irányelv közelgő felülvizsgálatát, amelynek nyomán jelentősen javulnia kell a 
vállalatok környezeti teljesítményére vonatkozó információk hozzáférhetőségének;

14. kéri a környezettudatos tervezésről szóló irányelv kiterjesztését annak biztosítása 
érdekében, hogy az EU piacán forgalomba hozott valamennyi termék és csomagolás a 
legmagasabb szinten korszerűsíthető, újrafelhasználható, javítható és végül 
újrafeldolgozható legyen az anyag értékének romlása nélkül; ezt a kiterjesztett gyártói 
felelősségre kell alapozni;

15. hangsúlyozza, hogy átvilágításon alapuló, szigorú követelményeket kell megállapítani 
annak biztosítása érdekében, hogy az Unió piacán ne hozzanak forgalomba olyan 
termékeket, amelyek a környezet károsodásához vagy az emberi jogok megsértéséhez 
vezetnek;

16. lényegesnek tartja, hogy az iparágainkban uralkodó „bölcsőtől a sírig” megközelítést 
felváltsa a „bölcsőtől a bölcsőig” narratíva, és a fenntarthatóság az ellátási láncok 
valamennyi szakaszában erősödjön, ideértve a környezeti és társadalmi 
fenntarthatóságot mind a végső termékben, mind pedig valamennyi alkotóelemének 
gyártása és a nyersanyagok kitermelése során;

17. úgy vélekedik, hogy alapvetően fontos annak biztosítása, hogy a „fenntartható melletti 
döntés” – a vonzó, megfizethető és elérhető választása – minden uniós fogyasztó 
számára minél előbb alapértelmezett választás legyen; e tekintetben határozottan 
üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy olyan fenntartható termékpolitikai keretet 
dolgozzon ki, amely egyéb intézkedések mellett erősíti és kiterjeszti a környezettudatos 
tervezést azzal a céllal, hogy a forgalomba hozatalt megelőző követelmények révén 
javítsa a termékek fenntarthatóságát; felhívja a Bizottságot, hogy a hulladékhierarchia 
helyes alkalmazásának elősegítése érdekében határozzon meg minimális 
teljesítménykövetelményeket és célokat – többek között a tartalék alkatrészek 
biztosítására termékkategóriák szerint előírt minimális határidőket, valamint az 
észszerűen elvárható maximális szállítási időket – olyan fenntartható, biztonságos, 
többször használható, műszaki szempontból tartós, veszélyes anyagot nem tartalmazó és 
könnyen javítható termékek tervezése, gyártása és forgalmazása érdekében, amelyek a 
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hulladékká válás és az újrahasználatra való előkészítés vagy újrafeldolgozás után 
alkalmasak arra, hogy a piacon hozzáférhetők legyenek, illetve alkalmasak a 
forgalomba hozatalra; felhívja a Bizottságot, hogy támogasson és dolgozzon ki olyan 
gazdasági eszközöket is, amelyek révén a „fenntartható melletti döntés” gazdasági 
előnnyel jár;

18. hangsúlyozza, hogy a termékek hosszabb élettartamának előfeltétele a tervezett 
elavulást tiltó intézkedések elfogadása; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg azon 
beszámolókat, amelyek szerint olyan termékeket, mint például az okostelefonok, 
szándékosan igen rövid hasznos élettartamra terveznek, és javasoljon intézkedéseket e 
jelenség betiltása érdekében;

19. hangsúlyozza, hogy a hulladékhierarchiával összhangban az elsődleges prioritásnak a 
megelőzésnek kell lennie, amint azt a hulladékokról szóló keretirányelv meghatározza;

20. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóknak képesnek kell lenniük az ökológiai átmenetbe való 
teljes körű bekapcsolódásra; felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki jogalkotási 
javaslatokat az e cél eléréséhez szükséges eszközökre vonatkozóan, többek között 
azáltal, hogy a termék tartósságára és javíthatóságára (várható élettartam, pótalkatrészek 
rendelkezésre állása stb.) vonatkozó kötelező címkézés révén jobb termékinformációkat 
ír elő, a 2011/83/EU és a 2005/29/EU irányelv értelmében a termék fő jellemzőiként 
határozza meg a tartósságot és javíthatóságot, javítja a környezetbarátságra vonatkozó 
állításoknak a termék forgalomba hozatala előtti ellenőrzésére szolgáló módszereket, 
kibővíti a termékkategória becsült élettartamához és meghatározásaihoz igazított jogi 
garanciákat, betiltja a termék élettartamának szándékos lerövidítését célzó 
gyakorlatokat, mint például a tervezési szakaszban a javítás lehetetlenné tétele, vagy a 
teljesítmény lelassítása a szoftverfrissítést követően (tervezett elavulás), valamint 
megakadályozza a zöldrefestést a 2005/29 irányelv I. mellékletébe történő felvételük 
révén.

21. felhívja a Bizottságot, hogy garantálja az uniós polgárok azon jogát, hogy a vásárolt 
termékeiket megfizethető áron megjavítsák olyan konkrét intézkedések révén, mint 
például a vásárláskor a cserealkatrészek rendelkezésre állására és árára, valamint a 
javításukhoz szükséges időre vonatkozó tájékoztatás kötelezettsége, a javításban érintett 
valamennyi szereplő, köztük a fogyasztók számára megkülönböztetésmentes hozzáférés 
biztosítása a javítási és karbantartási információkhoz, a szabványosítás előmozdítása a 
pótalkatrészek interoperabilitásának ösztönzése érdekében, a javítás előnyben 
részesítése a cserével szemben célzott ösztönzők révén, pénzügyi ösztönzőkkel 
támogatva a javítási szolgáltatásokat; hangsúlyozza, hogy ezeket az eszközöket szilárd 
környezetvédelmi kritériumokra kell alapozni, amelyek jóvoltából a fogyasztók képesek 
pontosan megítélni a termékek életciklusa, környezeti lábnyoma, élettartama és 
minősége alapján azok környezetre gyakorolt hatását; hangsúlyozza azonban, hogy a 
fenntartható fogyasztás ösztönzése csupán az érem egyik oldala, és a körforgásos 
gazdaságra való átállásnak a gyártásnál és a környezettudatos tervezésnél kell 
kezdődnie;

22. megemlíti a jól működő belső hulladékgazdálkodási piac fontosságát, és hangsúlyozza, 
hogy tovább kell javítani a hulladék újrafeldolgozásának piaci feltételeit; ennek 
érdekében felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy segítsék elő ezt a javulást, 
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többek között a szabályozás nagyobb mértékű  harmonizációját biztosító jogalkotási 
javaslatok révén;

23. felhívja továbbá a Bizottságot, hogy foglalkozzon kellő mértékben a termékek eltérő 
minőségének kérdésével, és gondoskodjon arról, hogy az emberek valamennyi 
tagállamban azonos minőségű élelmiszerekhez és más termékekhez férjenek hozzá, és 
egyenlő fogyasztói jogok illessék meg őket, például a javításhoz való jog, függetlenül 
attól, hogy melyik tagállamban élnek.

24. felhívja a Bizottságot, hogy segítse elő az összehasonlítható és harmonizált 
terméktájékoztatást, beleértve az önkéntes termékcímkézést mind a fogyasztók, mind a 
vállalkozások körében, megbízható adatok és a fogyasztókra irányuló kutatások alapján, 
teljeskörűen egyeztetve valamennyi érdekelt féllel, elkerülve ugyanakkor, hogy túlzott 
terheket rójon a kkv-kra;

25. szorgalmazza környezettudatos tervezési előírások elfogadását a termékek legszélesebb 
körére vonatkozóan, hangsúlyozza, hogy a környezettudatos tervezési előírásokat 
kötelezővé kell tenni, és kéri környezettudatos tervezési előírások alkalmazását a nem 
energiaipari, de jelentős környezeti hatással bíró termékek, például a textíliák és a 
bútorok esetében;

26. kéri a palackoknál alkalmazotthoz hasonló, kötelező betétdíjas rendszerek bevezetését 
és alkalmazását, amelyek lehetővé teszik, hogy az anyag minősége egyik 
felhasználásról a másikra megközelítőleg azonos szinten maradjon;

27. javasolja egyértelmű iránymutatások és szabványok kidolgozását a környezetbarát 
jellegre vonatkozó állításokkal és kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban, amelyekből 
ökocímkék születnek; érdeklődéssel várja a környezetbarát jellegre vonatkozó állítások 
alátámasztásáról szóló tervezett jogalkotási javaslatot; úgy véli, hogy ha a 
fogyasztóknak pontos és számonkérhető tájékoztatás és ökocímkézés révén 
átláthatóságot és iránymutatást biztosítanak, akkor nagyobb bizalommal lesznek a 
termékek és a piacok iránt, ami végső soron fenntartható fogyasztást eredményez;

28. felhívja a Bizottságot, hogy a hulladékokról szóló keretirányelvvel összhangban javítsa 
a válogatott hulladék és az újrahasznosított termékek Unión belüli és kívüli szállítására 
vonatkozó keretrendszert, hogy működő gazdasági feltételrendszert teremtsen az EU 
újrafeldolgozási piacain, illetve az EU-n kívülre történő hulladékszállítások esetében 
biztosítsa a hatékony környezetvédelmet;

29. hangsúlyozza, hogy fontos bevonni a magánszektort mint felelős szereplőt a 
fenntarthatóbb és körforgásos gazdaságra való átállás folyamatába; megjegyzi, hogy a 
fenntartható és körforgásos ipari gyakorlatok létfontosságúak az európai zöld 
megállapodás és a Párizsi Megállapodás céljainak eléréséhez;

30. kéri az ökocímkéről szóló irányelv felülvizsgálatát a javíthatóságra, valamint a tartalék 
alkatrészek és barkácsolási lehetőségek rendelkezésre állására és megfizethetőségére 
vonatkozó fogyasztói tájékoztatás javítása céljából.

31. megjegyzi, hogy a magán hulladékgazdálkodási ágazat kulcsszerepet tölt be a 
körforgásos gazdaság megerősítésében, hiszen piaci részesedése a háztartási hulladék 
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esetében 60%, az ipari és kereskedelmi hulladék esetében pedig 75%; felkéri a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy segítsék elő a magánszektorba, illetve a 
magánszektor által eszközölt beruházásokat, hogy még inkább ösztönözzék a 
fenntartható hulladékgazdálkodást és támogassák az újrafeldolgozott termékek, 
valamint újrafeldolgozott anyagokat tartalmazó termékek iránti keresletet;

32. felhívja a Bizottságot, hogy az ipar és az érdekelt felek meglévő kezdeményezéseire 
építve és új kezdeményezéseit segítve ösztönözze az újrafeldolgozott tartalom 
alkalmazását;

33. úgy véli, hogy a környezettudatos tervezésről szóló irányelv jelentős, még kiaknázatlan 
lehetőségeket rejt az erőforrás-hatékonyság javítására; felszólítja a Bizottságot, hogy 
kezelje prioritásként az olyan termékekkel kapcsolatos intézkedések végrehajtását és 
felülvizsgálatát, amelyek a legnagyobb potenciállal rendelkeznek mind a primerenergia-
megtakarítás szempontjából, mind a körforgásos gazdaság tekintetében; kéri a 
körforgásos gazdaság potenciáljának módszeres és mélyreható elemzését a 
környezettudatos tervezési intézkedések más termékkategóriákra történő kiterjesztésére 
irányuló előkészítő tanulmányok során;

34. hangsúlyozza a zöld közbeszerzés szerepét a fenntartható és körforgásos gazdaságba 
való átmenet felgyorsításában, valamint a zöld közbeszerzés alkalmazásának 
fontosságát az uniós gazdaság helyreállítása során; emlékeztet a Bizottság 
kötelezettségvállalására, mely szerint további jogalkotásra tesz javaslatot a zöld 
közbeszerzésre vonatkozóan,  és felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő ambiciózus 
javaslatot, amely az európai zöld megállapodás célkitűzéseivel összhangban jelentősen 
növelné a zöld közbeszerzés alkalmazását annak érdekében, hogy minden közbeszerzés 
során a környezetbarát lehetőség legyen az alapértelmezett választás, a „tartsd be vagy 
indokold meg” elv alapján, tehát attól csak megfelelő indoklással lehessen eltérni;

35. jelzi, hogy a globális értékláncok diverzifikálására van szükség az e-kereskedelemre 
vonatkozó új szabályok, valamint a környezeti termékekről szóló megállapodás 
megkötése révén, amely megállapodás képes ösztönözni a környezeti termékek 
használatát és a szellemitulajdon-jogok nemzetközi szintű reformját a versenyképesség 
javítása, valamint a kreatív munka és az innováció hatékonyabb védelme és elismerése 
érdekében egy fenntartható egységes piac megteremtésének céljával;

36. hangsúlyozza, hogy minden fogyasztónak joga van olyan biztonságos termékekhez, 
amelyek nem károsítják a környezetet vagy az emberi egészséget; szorgalmazza az 
egységes piacon felhasznált veszélyes anyagok forgalomból való gyors és hatékony 
kivonását és betiltását; hangsúlyozza, hogy ez különösen fontos az endokrin károsító 
tulajdonságokkal rendelkező anyagok esetében; kiemeli, hogy a fenntartható egységes 
piac kialakításának egy nem toxikus körforgásos gazdaság és környezet megteremtésén 
kell alapulnia, amelyben nem használnak fel és nem dolgoznak fel újra veszélyes 
anyagokat;

37. fontosnak tartja felhívni a közvélemény figyelmét a fogyasztók jogaira, valamint a 
termékek és szolgáltatások fenntartható fogyasztásának vagy használatának 
fontosságára; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy segítsék elő a fentiekre 
vonatkozó tudatosságot egy, a bevált gyakorlatok cseréjére szolgáló olyan platform 
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révén, amely magában foglalja a polgárokat, az állami és magánszektorok képviselőit, a 
helyi hatóságokat, a tudományos élet szereplőit, a nem kormányzati és civil társadalmi 
szervezeteket, valamint a fogyasztói szervezeteket, biztosítva, hogy minden polgár 
könnyen érthető és átfogó információkhoz juthasson hozzá.
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