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JAVASLATOK

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

A. mivel az erőforrás-hatékony és klímasemleges, a körforgásos gazdaság elvein alapuló 
gazdaságra való átállás tiszteletben tartja bolygónk korlátait azáltal, hogy elmozdul az 
erőforrásoktól és nyersanyagoktól való függőségtől, a tömegtermeléstől és a 
hulladéktermeléstől;

B. mivel a körforgásos gazdaság célja a nyersanyag-, termék- és erőforrás-körforgás 
bezárása és lelassítása a termékek újrafelhasználása, megosztása, javítása, 
korszerűsítése, újrafeldolgozása, interoperabilitásuk előmozdítása, illetve élettartamuk 
növelése révén;

C. mivel a zárt nyersanyag-körforgás és a lassabb ellátási láncok végül hozzáadott értéket, 
innovációt, foglalkoztatást és versenyképességet eredményeznek majd az Unió belső 
piacán, ugyanakkor biztosítják a magas szintű fogyasztóvédelmet és a 
fenntarthatóságot;

D. mivel az egységes piac hatékony eszköz, amelyet fel kell használni a fenntartható és 
körforgásos termékek és technológiák kifejlesztésére, és amelynek környezetvédelmi, 
gazdasági, szociális és etikai megfontolásokat is tükröznie kell;

E. mivel a körforgásos termelési mintákba, valamint az újrafelhasználási és javítási 
ágazatba való beruházás gazdasági és társadalmi lehetőségek forrása, munkahelyeket 
teremt, és serkenti az ipar versenyképességét;

F. mivel a Covid19-válság bebizonyította, hogy fenntartható és rövidebb ellátási láncokon 
alapuló, ellenállóképes gazdaságra van szükség;

G. mivel az európai zöld megállapodás keretében a körforgásos gazdaságra vonatkozó 
2020. márciusi cselekvési tervben vázolt ambiciózus jogszabályoknak azt kell célul 
kitűzniük, hogy csökkentsék az uniós termelés és fogyasztás teljes környezetvédelmi és 
erőforrás-lábnyomát, fő prioritásként az erőforrás-hatékonyságot, a szennyezőanyag-
mentességet, a káros és mérgező anyagoknak való kitettség mellőzését és a 
hulladékkeletkezés megelőzését meghatározva;

1. üdvözli a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervet és azt, hogy a Bizottság 
olyan konkrét intézkedéseket kíván előterjeszteni, amelyek megoldást nyújtanak a 
termékek tartósságának, újrafelhasználhatóságának, korszerűsíthetőségének és 
javíthatóságának fejlesztésével kapcsolatos igényre, valamint arra a szándékra, hogy 
kezelni kívánja a termékek idő előtti elavulásának problémáját; hangsúlyozza, hogy a 
fenntartható és mérgező anyagoktól mentes körforgásos gazdaságra való uniós átállás 
sikerének előfeltétele a belső piac működésének javítása azáltal, hogy harmonizált és 
kutatáson alapuló szabványok alapján megbízható és egyértelmű tájékoztatást nyújt a 
fogyasztóknak a termékek becsült élettartamáról, javíthatóságáról és környezeti 
teljesítményéről, hogy segítse őket a fenntartható döntések meghozatalában; emlékeztet 
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arra, hogy a körforgásos gazdaságra vonatkozó stratégiának összhangban kell lennie az 
EU éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzéseivel, és biztosítania kell a többi 
uniós szakpolitikával való általános összhangot a fenntartható gazdasági 
helyreállításhoz való hozzájárulás és az uniós vállalatok versenyképességének erősítése 
érdekében; kéri a Bizottságot, hogy vegye fontolóra a lehetséges szinergiákat a 
különböző szakpolitikai eszközök közötti általános összhang felülvizsgálata révén;

2. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy teremtsék meg azokat a keretfeltételeket, 
amelyek előmozdítják a fenntartható termékek, az erőforrás-hatékonyságot 
maximalizáló, áttörést jelentő technológiák és a körforgásos gazdaság üzleti 
modelljeinek fejlesztését a körforgásos gazdaságra való átállás elősegítése, valamint az 
ellátási láncok fenntarthatóságának és hosszú távú ellenálló képességének javítása 
érdekében; hangsúlyozza, hogy az EU helyreállítási terve lehetőséget kínál a gazdaság 
fenntartható termelési módszerekre való ambiciózus átállására;

3. úgy véli, hogy a fenntartható termékek belső piacon történő forgalomba hozatalának 
kell fokozatosan normává válnia, ezért üdvözli, hogy a Bizottság a fenntartható 
termékekkel kapcsolatos átfogó politikai keretre vonatkozó javaslatot kíván 
előterjeszteni; felhívja a Bizottságot, hogy a megerősített energiahatékonyságra, 
tartósságra, interoperabilitásra, javíthatóságra, korszerűsíthetőségre, 
újrafelhasználhatóságra és újrafeldolgozhatóságra vonatkozóan vegye fontolóra 
kötelező minimumkövetelmények megállapítását, különbséget téve a különböző 
termékkategóriák között és figyelembe véve a piaci és technológiai fejlődést; felhívja a 
Bizottságot, hogy szorosan működjön együtt a tagállamokkal és az érdekelt felekkel, és 
kéri, hogy az intézkedéseket időben hozzák meg; hangsúlyozza továbbá a meglévő 
szabályok megfelelő végrehajtásának és hatékony érvényesítésének fontosságát a 
fenntartható egységes piac megfelelő működése szempontjából;

4. hangsúlyozza, hogy a szabványosítás kulcsfontosságú a fenntartható termékpolitika 
megvalósításához, mivel megbízható meghatározásokat, mérőszámokat és vizsgálatokat 
biztosít olyan jellemzők tekintetében, mint a tartósság és a javíthatóság, továbbá fontos 
a termék tervezésével kapcsolatos, termékkategóriák szerinti piaci követelmények 
megállapításához; ragaszkodik ahhoz, hogy az uniós szabványokat kellő időben és a 
valós felhasználási feltételekkel összhangban dolgozzák ki, elkerülve az érdekelt felek 
előtt álló adminisztratív akadályokat, amelyek a szabványok késedelmes közzétételét 
eredményezik; hangsúlyozza, hogy gyors és életképes megoldásokat kell kidolgozni a 
jelenlegi szabványosítási folyamat javítására annak biztosítása érdekében, hogy 
valamennyi érdekelt fél részvétele inkluzívabb és átláthatóbb legyen, megőrizve 
ugyanakkor a vállalatok azon képességét, hogy fenntartható módon újítsák meg és 
fejlesszék a technológiákat, és kiemeli, hogy adott esetben következetesen érvényesíteni 
kell a fenntarthatóságot és a javíthatóságot a szabványosításban;

5. emlékeztet az „Európai szabványok a 21. század számára” című, 2016. június 1-jei 
bizottsági közleményre, és a közös szabványosítási kezdeményezéssel (JIS) 
kapcsolatban végzett munkára; felhívja a Bizottságot, hogy erősítse tovább a JIS-t, 
valamint fogadjon el új fellépéseket és projekteket az európai szabványügyi szervezetek 
működésének javítása érdekében;

6. hangsúlyozza, hogy az önkéntes megállapodások eredménytelennek bizonyultak a 
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mobil rádióberendezések fenntartható és egységes töltési megoldásának elérésében; 
ismét felkéri a Bizottságot, hogy sürgősen hajtsa végre a valamennyi kis- és közepes 
méretű elektronikus eszköz egységes töltőjének bevezetéséhez szükséges intézkedéseket 
a töltési megoldások szabványosításának, kompatibilitásának és interoperabilitásának 
lehető legjobb biztosítása érdekében, a vezeték nélküli töltést is beleértve; kéri a 
Bizottságot, hogy időben dolgozzon ki egy függetlenítési stratégiát, amely biztosítja, 
hogy a fogyasztókat ne kötelezzék új készülékeik mellé új töltők vásárlására, lehetővé 
téve a környezeti előnyök, a költségmegtakarítás és a fogyasztók kényelme növelését; 
ismételten hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a fogyasztók könnyen olvasható, 
harmonizált címkézés révén megbízható és releváns információkat kapjanak a töltők 
releváns jellemzőiről, például az interoperabilitásról és a díjszabási teljesítményről, 
beleértve az USB 3.1 vagy annál magasabb szabványnak való megfelelést is, annak 
érdekében, hogy a lehető legkönnyebb, legköltséghatékonyabb és legfenntarthatóbb 
döntéseket hozhassák;

7. üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy lehetővé tegye a fogyasztók számára, hogy a 
túlzott fogyasztás elkerülése érdekében kiterjesszék a fenntartható fogyasztási 
gyakorlatok és körforgásos üzleti modellek alkalmazását; a fogyasztói döntéshozatal 
megkönnyítése érdekében egyértelmű és könnyen érthető, harmonizált önkéntes 
címkézésre szólít fel, amely a termék tartósságára (azaz a termék becsült élettartamára) 
és javíthatóságára vonatkozó környezeti teljesítménymutató formáját öltheti, valamint 
kéri, hogy dolgozzanak ki egységes javíthatósági pontszámrendszert, amely a 
relevanciáját és hatékonyságát igazoló hatásvizsgálaton alapul; felszólít a 2005/29/EU 
és a 2011/83/EU irányelv szerinti minimális tájékoztatási követelményekre; fokozott 
párbeszédre szólít fel az érdekelt felekkel ilyen információs rendszerek kialakítása 
érdekében; kéri a Bizottságot, hogy az (EU) 2019/771 irányelv felülvizsgálatának 
előkészítése során fontolja meg a törvényes jótállási jogok és a fordított bizonyítási 
teherre vonatkozó szabályok kiterjesztését egyes olyan termékkategóriákra, amelyek 
becsült élettartama magasabb, és a Bizottság hatásvizsgálatát követően vezessék be a 
közvetlen gyártói felelősséget; jogalkotási intézkedésekre szólít fel a tervezett elavulást 
eredményező gyakorlatok megszüntetése érdekében, többek között azáltal, hogy 
fontolóra veszik az ilyen gyakorlatok felvételét a 2005/29/EU irányelv I. mellékletében 
szereplő jegyzékbe;

8. óva int a környezetre vonatkozó hamis állításoktól, beleértve az ökocímkézéssel és az 
online és offline kínált termékekkel kapcsolatos állításokat is; javasolja, hogy 
dolgozzanak ki egyértelmű iránymutatásokat és szabványokat az ökocímkék formáját 
öltő, környezetbarát jellegre utaló állításokra vonatkozóan; hangsúlyozza, hogy a 
közelmúltban módosított 2005/29/EK irányelvet a környezetbarát jellegre utaló állítások 
kezelésére irányuló proaktív intézkedések révén kell végrehajtani, és várakozással tekint 
a környezetbarát jellegre utaló állítások alátámasztásáról szóló tervezett jogalkotási 
javaslat elé, amely a termék forgalomba hozatala előtt kezeli a félrevezető 
információkat;

9. hangsúlyozza az online platformok és piacterek fontosságát a fenntartható termékek és 
szolgáltatások előmozdítása szempontjából, és megjegyzi, hogy ezek világosabb és 
könnyebben érthető tájékoztatást nyújthatnak a fogyasztóknak az általuk kínált 
termékek tartósságáról és javíthatóságáról; proaktív intézkedések megtételére szólít fel 
az online értékesített termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos félrevezető 



PE652.282v02-00 6/9 AD\1217518HU.docx

HU

gyakorlatok leküzdése érdekében, beleértve a környezeti hatásokra vonatkozó hamis 
állításokat;

10. kiemeli a szolgáltatási ágazat szerepét a javítások, a lízingek és a „termék mint 
szolgáltatás” fogyasztók számára való hozzáférhetőségének javításában, valamint annak 
szükségességét, hogy e területeken az egységes piaci szabályok teljes körű 
végrehajtásával és érvényesítésével könnyítsék meg az ágazat határokon átnyúló 
tevékenységeit; kéri a Bizottságot, hogy értékelje a termékek javítása, viszonteladása, 
adományozása és újrafelhasználása előtt álló jelenlegi akadályokat, és javasoljon 
intézkedéseket ezen akadályok kezelésére, például kötelező erejű intézkedéseket az 
eladatlan áruk üzemkész állapotban történő megsemmisítésének megakadályozására, 
számszerűsített célokat az újrafelhasználásra vonatkozóan, valamint 
költséghatékonysági elemzések alapján fogyasztásmérők bevezetését bizonyos 
termékkategóriák esetében; felhív a fogyasztók tudatosságát növelő kampányok és 
megfelelő mechanizmusok kidolgozására, amelyek ösztönzik az olyan új fenntartható 
modelleket, mint például az áruk és szolgáltatások bérlése és megosztása, valamint a 
csomagolásmentes üzletekben történő vásárlás, továbbá kéri a javítási és karbantartási 
szolgáltatások fejlesztésének, valamint az újrafeldolgozott vagy használt termékek 
használatának támogatását;

11. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje a belső piac megerősítésének és a másodlagos 
nyersanyagokra vonatkozó szabályok harmonizálásának szükségességét, az 
1013/2006/EK rendelet rendelkezéseinek sérelme nélkül, a kereskedelem akadályainak 
azonosítására és felszámolására irányuló célzott erőfeszítések révén; ösztönzi a 
másodlagos nyersanyagok feldolgozásának jelentősebb mértékű szabványosítását a 
körforgásos üzleti modellek végrehajtásának elősegítése céljából;

12. támogatja egy új, „javításhoz való jog” létrehozását, amely költséghatékony és vonzó 
javításokat biztosít a fogyasztók számára; ezzel összefüggésben olyan intézkedésekre 
szólít fel, amelyek ingyenes hozzáférést biztosítanak valamennyi piaci szereplő számára 
a szükséges javítási és karbantartási információkhoz, beleértve a pótalkatrészekre és a 
szoftverfrissítésekre vonatkozó információkat is, szem előtt tartva a fogyasztók 
biztonságára vonatkozó követelményeket és az (EU) 2016/943 irányelv sérelme nélkül, 
valamint biztosítják a pótalkatrészekhez való, méltánytalan akadályok nélküli 
hozzáférést a javítási ágazat valamennyi szereplője, köztük a független javítóműhelyek 
és a fogyasztók számára, hatásvizsgálatot követően határozzanak meg kötelező 
minimális időtartamokat a pótalkatrészek és/vagy frissítések rendelkezésre állására 
vonatkozóan, valamint határozzanak meg maximális szállítási határidőket a 
termékkategóriák szélesebb köre tekintetében, amelyek figyelembe veszik e kategóriák 
sajátosságait, továbbá mérjék fel, hogy a javítást hogyan lehet a törvényes jótállási 
rendszer keretében megfelelő ösztönzőkkel ösztönözni; hangsúlyozza, hogy az 
eladóknak mindig tájékoztatniuk kell a fogyasztókat a termék javíttatásának 
lehetőségéről és az ahhoz kapcsolódó jótállási jogról;

13. hangsúlyozza, hogy a termékbiztonsággal és a fenntarthatósági követelményekkel 
kapcsolatos uniós jogszabályok hatékony végrehajtása és érvényesítése döntő 
fontosságú annak biztosításához, hogy a forgalomba hozott termékek az (EU) 
2019/1020 rendelettel összhangban megfeleljenek az említett szabályoknak; hozzáteszi, 
hogy az online vásárolt és az EU-ba importált termékek igen nagy része nem felel meg 
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az uniós biztonsági minimumkövetelményeknek; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket annak biztosítása érdekében, hogy a 
termékek – többek között az interneten értékesített termékek – megfeleljenek a 
követelményeknek, és kezeljék azokat a kockázatokat, amelyeket a hamisított termékek 
jelentenek a fogyasztók biztonságára a piacfelügyelet és az azonos vámellenőrzési 
szabványok szigorítása, továbbá az e területen folytatott megerősített együttműködés, 
valamint a költségvetés és az emberi erőforrások növelése révén; ezért hatékonyabb 
uniós felügyeletet kér az ellenőrzések minimális számára és gyakoriságára vonatkozó 
harmonizált szabályok megállapításán keresztül, valamint a Bizottság nemzeti 
piacfelügyeleti hatóságok tevékenységeinek nyomon követésére és ellenőrzésére való 
felhatalmazása révén;

14. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a fogyasztók, a vállalkozások és a piacfelügyeleti 
hatóságok egyértelmű, átlátható és megbízható tájékoztatást kapjanak a termékek 
jellemzőiről; üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy digitális termékútlevelet 
dolgozzon ki; e tekintetben felszólít a nyomon követhetőség javítására az értéklánc 
mentén, valamint a termelési feltételekre és olyan szempontokra vonatkozó 
információkhoz való hozzáférés javítására, mint a tartósság, a javíthatóság és adott 
esetben az energiahatékonyság; szorgalmazza, hogy ezeket a követelményeket az iparral 
és más érdekelt felekkel szoros együttműködésben dolgozzák ki, és azok olyan 
hatásvizsgálaton alapuljanak, amely figyelembe veszi az arányosságot és a 
vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k), a mikrovállalkozások és 
az önálló vállalkozók költségeit;

15. megjegyzi, hogy a hatóságok még mindig gyakran csak a legalacsonyabb ár 
szempontját alkalmazzák odaítélési szempontként az áruk, szolgáltatások vagy építési 
beruházások legjobb ajánlatainak kiválasztásakor; hangsúlyozza, hogy a fenntartható és 
körforgásos termékek iránti kereslet támogatása révén biztosítani kell a zöld, szociális 
és innovációs közbeszerzés elterjedését a körforgásos gazdaságra való átállás 
előmozdítása érdekében; e tekintetben üdvözli a Bizottság azon kötelezettségvállalását, 
hogy további ágazatspecifikus intézkedésekre és iránymutatásokra tesz javaslatot, 
amelyek fenntarthatósági kritériumokat és minimumcélokat vezetnek be a közbeszerzési 
pályázatokra vonatkozóan a közbeszerzési döntések fenntarthatóságának fokozása 
érdekében; felszólít továbbá a harmadik országokkal folytatott közbeszerzések terén a 
tényleges viszonosságra, valamint olyan intézkedésekre, amelyek javítják a kkv-k, a 
mikrovállalkozások és az önálló vállalkozók közbeszerzésekhez való hozzáférését;

16. szorgalmazza, hogy a közbeszerzési eljárásokban adott esetben részesítsék előnyben a 
használt, újrafelhasznált és újrafeldolgozott termékeket, valamint az alacsony 
energiafogyasztású szoftverprogramokat és berendezéseket,  kéri továbbá a hatóságokat, 
hogy járjanak elöl jó példával azáltal, hogy nem vásárolnak egyszer használatos 
termékeket;

17. felszólít a Bizottság és a tagállamok fenntartható közbeszerzéseivel kapcsolatos 
jelentéstételi kötelezettségek alkalmazására, a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása mellett.
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