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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 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 преходът към една ефективно използваща ресурсите и 
неутрална спрямо климата икономика, основана на принципите на кръговата 
икономика, трябва да е съобразен с възможностите на планетата, отклонявайки се 
от пътя на зависимостта от ресурси и суровини, масовото потребление и 
генерирането на отпадъци;

Б. като има предвид, че кръговата икономика има за цел да затвори и забави циклите 
на материали, продукти и ресурси чрез повторно използване, споделяне, 
поправяне, осъвременяване, рециклиране, насърчаване на оперативната 
съвместимост и удължаване на жизнения цикъл на продуктите;

В. като има предвид, че затворените цикли на материалите и по-късите вериги на 
доставки в крайна сметка ще създадат добавена стойност в рамките на вътрешния 
пазар на ЕС и ще стимулират иновациите, заетостта и конкурентоспособността, 
като същевременно осигурят високо равнище на защита на потребителите и 
устойчивост;

Г. като има предвид, че единният пазар е мощен инструмент, който трябва да се 
използва за разработване на устойчиви и кръгови продукти и технологии и следва 
да отразява екологични, икономически, социални и етични съображения;

Д. като има предвид, че инвестициите в кръгови производствени модели и в сектора 
на повторната употреба и поправките генерират икономически и социални 
възможности, създават работни места и повишават конкурентоспособността на 
промишлеността;

Е. като има предвид, че кризата с COVID-19 показа необходимостта от стабилна 
икономика, основана на устойчиви и по-къси вериги на доставки;

Ж. като има предвид, че амбициозното законодателство, набелязано в плана за 
действие за кръговата икономика от март 2020 г. в рамките на Европейския зелен 
пакт, следва да има за цел намаляване на общия отпечатък върху околната среда и 
ресурсите на производството и потреблението в ЕС, със следните ключови 
приоритети: ефективно използване на ресурсите, нулево замърсяване, неизлагане 
на вредни и токсични вещества и предотвратяване на генерирането на отпадъци;

1. приветства плана за действие на ЕС за кръгова икономика и намерението на 
Комисията да предложи конкретни мерки във връзка с необходимостта от 
подобряване на дълготрайността, възможностите за рециклиране, повторна 
употреба, осъвременяване и поправяне на продуктите, както и намерението да се 
предприемат действия срещу планираното остаряване; подчертава, че 
подобряването на функционирането на вътрешния пазар е предпоставка за успеха 
на прехода на ЕС към устойчива и нетоксична кръгова икономика чрез 
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предоставяне на надеждна и ясна информация за потребителите относно 
очаквания жизнен цикъл, възможностите за поправка и екологичните 
характеристики на продуктите, въз основа на хармонизирани и основани на 
научни изследвания стандарти, за да им се помогне да правят устойчив избор; 
припомня, че стратегията за кръгова икономика трябва да бъде в съответствие с 
целите на ЕС в областта на климата и околната среда и трябва да се осигури 
цялостната ѝ съгласуваност с други политики на ЕС, така че да се допринесе за 
устойчиво икономическо възстановяване и да се укрепи конкурентоспособността 
на дружествата в ЕС; изисква от Комисията да разгледа възможностите за полезни 
взаимодействия, като преразгледа цялостната съгласуваност на различните 
инструменти на политиката;

2. призовава Комисията и държавите членки да създадат рамкови условия, които 
биха дали тласък на разработването на устойчиви продукти, революционни 
технологии за постигане на максимална ефективност на ресурсите и бизнес 
модели на кръговата икономика, за да се насърчи преходът към кръгова 
икономика и да се подобрят устойчивостта и дългосрочната издържливост на 
веригите на доставки; подчертава, че планът на ЕС за икономическо 
възстановяване представлява възможност за започване на амбициозен 
икономически преход към устойчиви производствени методи;

3. счита, че производството и пускането на устойчиви продукти на вътрешния пазар 
следва постепенно да се превърне в норма, и приветства намерението на 
Комисията да предложи всеобхватна рамка на политиката за устойчиви продукти; 
призовава Комисията – като същевременно прави разграничение между 
различните категории продукти и взема предвид пазарните и технологичните 
промени –  да разгледа възможността да определя задължителни минимални 
изисквания за засилване на енергийната ефективност, дълготрайността, 
оперативната съвместимост, възможностите за поправка, осъвременяване, 
повторно използване и рециклиране; призовава Комисията да работи в тясно 
сътрудничество с държавите членки и заинтересованите страни и мерките да 
бъдат своевременно представени; освен това подчертава колко е важно за един 
добре функциониращ устойчив единен пазар правилно да се изпълняват и 
ефективно да се прилагат действащите правила;

4. подчертава, че стандартизацията има ключово значение за прилагането на 
политика за устойчиви продукти чрез предоставяне на надеждни определения, 
показатели и изпитвания за характеристики като дълготрайност и възможност за 
поправка и че е необходимо средство за определяне на пазарни изисквания за 
проектирането на продуктите по продуктови категории; настоява стандартите на 
ЕС да бъдат разработени своевременно и в съответствие с реалните условия на 
използване, като се избягват административни затруднения за заинтересованите 
участници, които биха причинили забавяне при публикуването на стандартите; 
подчертава необходимостта да се разработят бързи и жизнеспособни решения за 
подобряване на настоящия процес на стандартизация, за да се гарантира, че 
участието на всички заинтересовани страни ще бъде по-приобщаващо и 
прозрачно, като същевременно се защитава способността на дружествата да 
правят иновации и да разработват технологии по устойчив начин, и подчертава  
необходимостта последователно да се интегрират устойчивостта и възможността 
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за поправяне в процеса на определяне на стандарти, когато е уместно;

5. припомня съобщението на Комисията от 1 юни 2016 г., озаглавено „Европейски 
стандарти за 21-ви век“, и извършената работа по Съвместната инициатива за 
стандартизация (СИС); призовава Комисията допълнително да засили СИС и да 
приеме нови действия и проекти за подобряване на функционирането на 
европейските организации за стандартизация;

6. подчертава, че доброволните споразумения се оказаха неефективни за 
постигането на устойчиво и общо решение за зареждане на мобилната 
радиотехника; отново призовава Комисията спешно да приложи разпоредбите на 
Директива 2014/53/ЕС относно радиосъоръженията, и по-специално да въведе 
общо зарядно устройство за смартфони и всички малки и средни електронни 
устройства, за да се гарантира по най-добрия начин стандартизацията, 
съвместимостта и оперативната съвместимост на способностите за зареждане, 
включително безжично зареждане, като част от глобална стратегия за намаляване 
на отпадъците от електронно оборудване; отправя искане към Комисията да 
подготви своевременно стратегия за отделяне, която да гарантира, че 
потребителите няма да са задължени да купуват нови зарядни устройства с новите 
апарати, за да има възможност за по-големи ползи за околната среда, спестяване 
на разходи и удобство за потребителите; отново подчертава колко е важно за 
потребителите да получават – чрез хармонизирано етикетиране в лесен за четене 
формат – надеждна и подходяща информация за относимите параметри на 
зарядните устройства, например оперативната съвместимост и характеристиките 
на зареждане, включително съответствието с USB 3.1 или по-високи версии, за да 
могат те да направят най-удобния, икономически ефективен и устойчив избор;

7. приветства намерението на Комисията да създаде условия на потребителите да 
практикуват в още по-голяма степен устойчиво потребление и да се ангажират с 
кръгови бизнес модели, за да се избягва прекаленото потребление; с цел да се 
улесни вземането на решения от потребителите, призовава за ясно и лесно 
разбираемо хармонизирано доброволно етикетиране, което би могло да бъде под 
формата на индекс за екологичните характеристики, относно дълготрайността на 
продукта (т.е. прогнозния жизнен цикъл на продукта) и възможностите за 
поправка, както и за разработването на система за единно оценяване за 
поправките въз основа на оценка на въздействието, доказваща целесъобразността 
и ефективността от подобно оценяване; призовава за минимални изисквания за 
предоставяне на информация съгласно директиви 2005/29/ЕС и 2011/83/ЕС; 
призовава за засилен диалог със съответните заинтересовани страни за 
разработване на такива информационни схеми; изисква от Комисията при 
подготовката на своя преглед на Директива 2019/771/ЕС да разгледа 
възможността да увеличи както законоустановените гаранционни права, така и 
правилата за обръщане на тежестта на доказване за някои категории продукти, 
които имат по-дълъг прогнозен жизнен цикъл, и да въведе пряка отговорност на 
производителя, след като извърши оценка на въздействието; призовава за 
законодателни мерки за прекратяване на практиките, водещи до планирано 
остаряване, като също така се обмисли добавянето на такива практики в списъка в 
приложение I към Директива 2005/29/ЕО;
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8. предупреждава за опасността от неверни твърдения за екологосъобразност, 
включително тези, свързани с екомаркировката и продуктите, предлагани както 
онлайн, така и офлайн; предлага да се разработят ясни насоки и стандарти за 
твърденията за екологосъобразност, които водят до екомаркировка; подчертава 
необходимостта от прилагане на наскоро изменената Директива 2005/29/ЕО чрез 
проактивни мерки за борба срещу твърденията за екологосъобразност и очаква 
планираното законодателно предложение за обосноваването на твърденията за 
екологосъобразност, за да се води борба срещу подвеждащата информация, преди 
даден продукт да бъде пуснат на пазара;

9. подчертава, че онлайн платформите и онлайн местата за търговия са важни за 
насърчаването на устойчиви продукти и услуги, и отбелязва, че те биха могли да 
предоставят на потребителите по-ясна и лесно разбираема информация относно 
дълготрайността и възможностите за поправка на продуктите, които предлагат; 
призовава за проактивни мерки за справяне със заблуждаващите практики 
относно предлагани онлайн продукти и услуги, включително неверни твърдения 
за екологосъобразност;

10. подчертава ролята на сектора на услугите за повишаване на достъпността на 
ремонтите, лизинга и „продукта като услуга“ за потребителите и необходимостта 
от улесняване на трансграничните му дейности чрез пълно въвеждане и прилагане 
на правилата на единния пазар в тази област; изисква от Комисията да направи 
оценка на съществуващите пречки пред ремонта, препродажбата, даряването и 
повторното използване на продукти и да предложи мерки за преодоляване на тези 
пречки, например задължителни мерки за предотвратяване на унищожаването на 
функционални непродадени стоки, количествени цели за повторна употреба и 
въвеждане на измервателни уреди за ползването на определени категории 
продукти въз основа на анализи на разходната ефективност; призовава да се 
разработят кампании за повишаване на осведомеността на потребителите и 
съответни механизми, които насърчават нови устойчиви модели, основани на 
развиващо се поведение, например наемане и споделяне на стоки и услуги и 
пазаруване в магазини, предлагащи стоки без опаковки, и призовава да се 
подкрепя разработването на услуги по поправка и поддръжка и използването на 
регенерирани продукти или продукти втора употреба;

11. призовава Комисията да направи оценка на необходимостта от укрепване на 
вътрешния пазар и хармонизиране на правилата за вторичните суровини, без да се 
засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1013/2006, чрез целенасочени усилия 
за установяване и премахване на пречките пред търговията; насърчава по-голяма 
стандартизация на обработката на вторичните суровини с цел улесняване на 
прилагането на кръгови бизнес модели;

12. подкрепя създаването на ново „право на поправка“, което да гарантира за 
потребителите разходноефективни и привлекателни възможности за поправяне; в 
този контекст призовава за мерки, с които да се предоставя на всички пазарни 
участници безплатен достъп до необходимата информация за поправки и 
поддръжка, включително информация за резервни части и актуализации на 
софтуера, като същевременно се вземат предвид императивите за безопасност на 
потребителите и без да се засяга Директива (ЕС) 2016/943, както и за гарантиране 
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на достъп до резервни части без несправедливи пречки за всички участници в 
ремонтния сектор, включително независимите техници/сервизи и потребителите, 
за определяне на задължителни минимални срокове за наличност на резервни 
части и/или актуализации и максимални срокове за доставка за разширен кръг 
продуктови категории, за които биха били взети предвид техните специфики, след 
оценка на въздействието, и както и да се оцени как може чрез адекватни стимули 
да се насърчат поправките в рамките на режима на законова гаранция; подчертава, 
че продавачите следва винаги да информират потребителите за възможността да 
поръчат поправка, както и за свързаното с това право на гаранция;

13. подчертава, че ефективното въвеждане и прилагане на законодателството на ЕС, 
свързано с изискванията за безопасност и устойчивост на продуктите, е от 
решаващо значение, за да се гарантира, че пуснатите на пазара продукти 
отговарят на тези правила в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1020; добавя, че 
много голям брой продукти, закупувани онлайн и внасяни в ЕС, не отговарят на 
минималните изисквания за безопасност на ЕС; призовава Комисията и 
държавите членки да увеличат усилията си, за да гарантират, че продуктите 
отговарят на изискванията, включително продуктите, продавани онлайн, и да се 
борят с рисковете, които фалшифицираните продукти създават за безопасността 
на потребителите, чрез засилен надзор на пазара и равностойни стандарти за 
митнически контрол, както и чрез засилено сътрудничество в тази област и 
увеличаване на бюджетите и човешките ресурси; поради това призовава за по-
ефективен надзор от страна на ЕС чрез определяне на хармонизирани правила за 
минималния брой проверки и тяхната честота, както и чрез оправомощаване на 
Комисията да наблюдава и одитира дейностите на националните органи за надзор 
на пазара;

14. подчертава значението на ясната, прозрачна и надеждна информация относно 
продуктовите характеристики за потребителите, предприятията и органите за 
надзор на пазара; приветства намерението на Комисията да разработи цифров 
продуктов паспорт; във връзка с това призовава за подобряване на 
проследимостта по веригата за създаване на стойност и достъпа до информация 
относно условията на производство и относно аспекти като дълготрайността, 
възможностите за поправка и когато е уместно, енергийната ефективност; 
призовава тези изисквания да бъдат разработени в тясно сътрудничество с 
промишлеността и другите заинтересовани страни и да се основават на оценка на 
въздействието, която отчита пропорционалността и разходите за предприятията, 
особено за малките и средните предприятия (МСП), микропредприятията и 
самостоятелно заетите лица;

15. отбелязва, че публичните органи все още често прилагат критерия за най-ниската 
цена като критерий за възлагане, когато избират най-добрата оферта за стоки, 
услуги или строителни работи; подчертава необходимостта да се гарантира 
навлизането на екологосъобразни, социални и новаторски обществени поръчки, за 
да се насърчи преходът към кръгова икономика чрез подкрепа на търсенето на 
устойчиви и кръгови продукти; в този контекст приветства ангажимента на 
Комисията да предложи допълнителни мерки и насоки, специфични за отделните 
сектори, в които да се въведат критерии за устойчивост и минимални цели за 
обществените поръчки, за да се укрепи устойчивостта при вземането на 
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решенията за поръчки в публичния сектор; освен това призовава за ефективна 
реципрочност в областта на обществените поръчки спрямо трети държави и за 
мерки за подобряване на достъпа на МСП, микропредприятията и самостоятелно 
заетите лица до обществени поръчки;

16. призовава в процедурите за обществени поръчки да се дава приоритет, когато е 
уместно, на стоки втора употреба, на повторно използвани и рециклирани стоки и 
на софтуерни програми и оборудване с ниско потребление на енергия; отправя 
искане до публичните органи също така да поемат водеща роля, като дават 
пример и не закупуват продукти за еднократна употреба;

17. призовава за Комисията и държавите членки да бъдат въведени задължения да 
докладват за устойчивостта на своите обществени поръчки, като се зачита 
принципът на субсидиарност.
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