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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos 
ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi pereinant prie efektyvaus išteklių naudojimo ir neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, grindžiamos žiedinės ekonomikos principais, paisoma planetos galimybių 
ir atsisakoma priklausomybės nuo išteklių ir žaliavų, masinio vartojimo ir atliekų 
gamybos;

B. kadangi žiedinės ekonomikos tikslas – užtikrinti uždarus ir lėtesnius medžiagų, gaminių 
ir išteklių ciklus pakartotinai naudojant, dalijantis, taisant, atnaujinant, perdirbant, 
skatinant sąveikumą ir prailginant gaminių naudojimo trukmę;

C. kadangi uždari medžiagų ciklai ir trumpesnės tiekimo grandinės galiausiai sukurs 
pridėtinę vertę ES vidaus rinkoje ir paskatins inovacijas, užimtumą ir konkurencingumą, 
sykiu užtikrinant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir darnumą;

D. kadangi bendroji rinka yra galinga priemonė, kurią reikia naudoti kuriant tvarius ir 
žiedinius gaminius ir technologijas ir kuri turėtų atspindėti aplinkos, ekonominius, 
socialinius ir etinius aspektus;

E. kadangi investavimas į žiedinės gamybos modelius ir pakartotinio naudojimo bei 
taisymo sektorių padeda atsirasti ekonominėms ir socialinėms galimybėms, kuria darbo 
vietas ir didina pramonės konkurencingumą;

F. kadangi COVID-19 krizė parodė, kad reikia atsparios ekonomikos, pagrįstos darniomis 
ir trumpesnėmis tiekimo grandinėmis;

G. kadangi plataus užmojo teisės aktais, kaip apibrėžta pagal Europos žaliąjį susitarimą 
2020 m. kovo mėn. paskelbtame Žiedinės ekonomikos veiksmų plane, turėtų būti 
siekiama sumažinti bendrą ES gamybos ir vartojimo poveikį aplinkai ir ištekliams, o 
pagrindiniai prioritetai turėtų būti išteklių naudojimo efektyvumas, nulinė tarša, 
užtikrinimas, kad nebūtų kenksmingų ir toksinių medžiagų poveikio, ir atliekų 
prevencija;

1. palankiai vertina Žiedinės ekonomikos veiksmų planą ir Komisijos ketinimą pasiūlyti 
konkrečias priemones, kuriomis būtų siekiama didinti gaminių patvarumą, perdirbimo, 
pakartotinio panaudojimo, tobulinimo ir taisymo galimybes, taip pat kovoti su 
suplanuotu nusidėvėjimu; pabrėžia, kad vidaus rinkos veikimo gerinimas yra sėkmingo 
ES perėjimo prie tvarios ir netoksiškos žiedinės ekonomikos išankstinė sąlyga, 
vartotojams teikiant patikimą ir aiškią informaciją apie numatomą gaminių gyvavimo 
trukmę, taisymo galimybes ir aplinkosauginį veiksmingumą, paremtą suderintais ir 
moksliniais tyrimais pagrįstais standartais, siekiant padėti jiems priimti tvarius 
sprendimus; primena, kad žiedinės ekonomikos strategija turi derėti su ES klimato ir 
aplinkos apsaugos tikslais ir užtikrinti bendrą darną su kitomis ES politikos sritimis, 
siekiant prisidėti prie tvaraus ekonomikos atsigavimo ir stiprinti ES įmonių 
konkurencingumą; prašo Komisijos apsvarstyti galimą sąveiką, peržiūrint bendrą įvairių 
politikos priemonių nuoseklumą;
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2. ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti pagrindines sąlygas, kuriomis būtų skatinama 
kurti tvarius gaminius, pažangias technologijas, kuriomis būtų kuo labiau didinamas 
išteklių naudojimo efektyvumas, ir žiedinės ekonomikos verslo modelius, kad būtų 
skatinamas perėjimas prie žiedinės ekonomikos ir didinamas tiekimo grandinių 
tvarumas ir ilgalaikis atsparumas; pabrėžia, kad ES ekonomikos gaivinimo planas 
suteikia galimybę pradėti plataus užmojo ekonomikos perėjimą prie tvarių gamybos 
būdų;

3. mano, kad tvarių gaminių gamyba ir pateikimas vidaus rinkai turėtų palaipsniui tapti 
įprastu dalyku, ir palankiai vertina Komisijos ketinimą pasiūlyti išsamią tvarių gaminių 
politikos sistemą; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę nustatyti privalomus 
minimalius didesnio energijos vartojimo efektyvumo, patvarumo, sąveikumo, taisymo, 
atnaujinimo, pakartotinio naudojimo ir perdirbimo reikalavimus, kartu atskiriant 
skirtingas gaminių kategorijas ir atsižvelgiant į rinkos ir technologijų pokyčius; ragina 
Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais 
subjektais ir ragina priemones įgyvendinti laiku; taip pat pabrėžia, kad deramai 
veikiančiai ir darniai bendrajai rinkai labai svarbu tinkamai ir veiksmingai įgyvendinti 
esamas taisykles;

4. pabrėžia, kad standartizacija yra labai svarbi įgyvendinant tvarių gaminių politiką, nes 
joje pateikiamos patikimos tokių savybių, kaip patvarumas ir pataisomumas, apibrėžtys, 
rodikliai ir patikrinimai, ir jos reikia nustatant įvairių kategorijų gaminių projektavimo 
rinkai reikalavimus; primygtinai reikalauja, kad ES standartai būtų parengti laiku ir 
atsižvelgiant į realias naudojimo sąlygas, tuo pat metu vengiant administracinių kliūčių 
susijusiems suinteresuotiesiems subjektams, kylančių dėl standartų paskelbimo 
vėlavimų; pabrėžia, kad būtina parengti greitus ir perspektyvius sprendimus, kaip 
pagerinti standartizacijos procesus, siekiant užtikrinti įtraukesnį ir skaidresnį visų 
atitinkamų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą, sykiu apsaugant darnaus įmonių 
inovacijų ir technologijų plėtojimo galimybes, ir pabrėžia, kad nustatant standartus 
reikia, kai taikoma, nuosekliai integruoti tvarumo ir pataisomumo aspektus;

5. primena 2016 m. birželio 1 d. Komisijos komunikatą „21-ojo amžiaus Europos 
standartai“ ir darbą, susijusį su Bendra standartizacijos iniciatyva (BSI); ragina 
Komisiją toliau stiprinti BSI ir patvirtinti naujus veiksmus ir projektus, kuriais būtų 
siekiama gerinti Europos standartizacijos organizacijų veikimą;

6. pabrėžia, kad savanoriški susitarimai pasirodė esą neveiksmingi siekiant tvaraus ir 
bendro mobiliųjų radijo įrenginių įkrovimo sprendimo; dar kartą ragina Komisiją 
skubiai įgyvendinti Direktyvos 2014/53/ES dėl radijo ryšio įrenginių nuostatas ir visų 
pirma įdiegti bendrą išmaniųjų telefonų ir visų mažų ir vidutinio dydžio elektroninių 
prietaisų kroviklį, kad būtų kuo geriau užtikrintas įkrovimo galimybių, įskaitant bevielį 
įkrovimą, standartizavimas, suderinamumas ir sąveikumas, įgyvendinant visuotinę 
elektroninių atliekų mažinimo strategiją; prašo Komisijos, siekiant užtikrinti didesnę 
naudą aplinkai sutaupyti išlaidų ir užtikrinti patogumą vartotojams, laiku parengti 
atsiejimo strategiją, kuria būtų užtikrinama, kad vartotojai nebūtų įpareigoti drauge su 
naujais prietaisais pirkti naujų kroviklių; pakartoja, kad vartotojams svarbu gauti 
patikimą ir aktualią informaciją apie atitinkamas kroviklių savybes, pvz., sąveikumą ir 
įkrovimo charakteristikas, įskaitant atitiktį USB 3.1 ar aukštesniam lygmeniui, 
naudojant suderintą lengvai suprantamą ženklinimą, kad jie galėtų pasirinkti 
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patogiausius, ekonomiškai efektyviausius ir tvariausius sprendimus;

7. palankiai vertina Komisijos ketinimą sudaryti vartotojams daugiau galimybių vartoti 
tvariau ir naudotis žiedinės ekonomikos verslo modeliais, siekiant išvengti perteklinio 
vartojimo; ragina, siekiant sudaryti geresnes sąlygas vartotojams priimti sprendimus, 
nustatyti aiškų ir lengvai suprantamą suderintą savanorišką ženklinimą, kuris galėtų būti 
grindžiamas aplinkosauginio veiksmingumo indeksu, gaminio ilgaamžiškumu (t. y. 
numatomu gaminio gyvavimo laikotarpiu) ir pataisomumu, taip pat parengti vienodą 
galimybių sutaisyti vertinimo balą remiantis poveikio vertinimu, iš kurio būtų matyti jis 
būtų tinkamas ir veiksmingas; ragina nustatyti minimalius informacijos reikalavimus 
pagal direktyvas 2005/29/ES ir 2011/83/ES; ragina stiprinti dialogą su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais siekiant sukurti tokias informacijos teikimo sistemas; 
prašo Komisijos, rengiant Direktyvos (ES) 2019/771 peržiūrą, apsvarstyti galimybę 
išplėsti tiek teises į teisinę garantiją, tiek taisykles dėl atvirkštinės prievolės įrodyti tam 
tikrų kategorijų produktams, kurių numatoma naudojimo trukmė ilgesnė, ir, Komisijai 
atlikus poveikio vertinimą, nustatyti tiesioginę gamintojo atsakomybę; ragina imtis 
teisėkūros priemonių siekiant sustabdyti praktiką, dėl kurios atsiranda suplanuotas 
nusidėvėjimas, taip pat apsvarstyti galimybę įtraukti tokią praktiką į Direktyvos 
2005/29/ES I priedo sąrašą;

8. įspėja dėl melagingų ekologiškumo teiginių, įskaitant teiginius susijusius su žymėjimu 
ekologiniais ženklais tiek internete, tiek ir realioje prekyboje; Siūlo parengti aiškias 
ekologiškumo teiginių gaires ir standartus, kurie būtų išreiškiami ekologiniais ženklais; 
pabrėžia, kad reikia užtikrinti neseniai iš dalies pakeistos Direktyvos 2005/29/EB 
vykdymą nustatant aktyvias priemones, kuriomis būtų kovojama su ekologiškumo 
teiginiais, ir tikisi, kad bus pateiktas planuojamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl ekologiškumo teiginių pagrindimo, kuriuo būtų kovojama su 
klaidinančios informacijos teikimu prieš pateikiant produktą rinkai;

9. pabrėžia interneto platformų ir prekyviečių svarbą populiarinant tvarius produktus ir 
paslaugas ir pažymi, kad jos galėtų teikti vartotojams aiškesnę ir suprantamesnę 
informaciją apie jų siūlomų gaminių patvarumą ir taisymo galimybes; ragina imtis 
iniciatyvių priemonių kovojant su klaidinančia praktika, susijusia su internetu 
parduodamais produktais ir paslaugomis, įskaitant melagingus ekologiškumo teiginius;

10. pabrėžia paslaugų sektoriaus vaidmenį didinant taisymo, išperkamosios nuomos ir 
gaminių kaip paslaugų prieinamumą vartotojams ir poreikį palengvinti jo tarpvalstybinę 
veiklą visapusiškai įgyvendinant bendrosios rinkos taisykles šiose srityse ir užtikrinant 
jų vykdymą; prašo Komisijos įvertinti esamas kliūtis, trukdančias taisyti, perparduoti, 
dovanoti ir pakartotinai naudoti gaminius, ir pasiūlyti priemones šioms kliūtims 
pašalinti, pvz., privalomas priemones, kuriomis būtų neleidžiama sunaikinti veikiančių 
neparduotų prekių, kiekybinius pakartotinio naudojimo tikslus ir tam tikrų kategorijų 
produktų naudojimo skaitiklių įvedimą remiantis ekonominio efektyvumo analize; 
ragina rengti vartotojų informuotumo didinimo kampanijas ir atitinkamus mechanizmus, 
kuriais būtų skatinami besikeičiančiu elgesiu grindžiami nauji tvarūs modeliai, pvz., 
prekių ir paslaugų nuoma ir dalijimasis jomis, taip pat apsipirkimas parduotuvėse, 
kuriose nenaudojamos pakuotės, ir ragina remti remonto ir priežiūros paslaugų kūrimą 
ir atnaujintų ar naudotų gaminių naudojimą;
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11. ragina Komisiją įvertinti poreikį stiprinti vidaus rinką ir suderinti antrinėms žaliavoms 
taikomas taisykles nedarant poveikio Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 nuostatų 
taikymui, dedant tikslines pastangas nustatyti ir pašalinti prekybos kliūtis; ragina plėsti 
antrinių žaliavų perdirbimo standartizaciją, kad būtų lengviau įgyvendinti žiedinius 
verslo modelius;

12. pritaria tam, kad būtų nustatyta nauja teisė į remontą, kuria vartotojams būtų užtikrintas 
ekonomiškai efektyvus ir patrauklus remontas; atsižvelgdamas į tai, ragina imtis 
priemonių, kuriomis visiems rinkos dalyviams būtų suteikta nemokama prieiga prie 
būtinos remonto ir techninės priežiūros informacijos, įskaitant informaciją apie 
atsargines dalis ir programinės įrangos atnaujinimus, kartu atsižvelgiant į vartotojų 
saugos reikalavimus ir nedarant poveikio Direktyvai (ES) 2016/943, taip pat užtikrinti 
prieigą prie atsarginių dalių be nesąžiningų kliūčių visiems remonto sektoriaus 
dalyviams, įskaitant nepriklausomus remontininkus ir vartotojus, nustatyti privalomus 
minimalius laikotarpius, per kuriuos būtų galima gauti atsarginių dalių ir (arba) 
atnaujinimų, taip pat didesniam skaičiui produktų kategorijų nustatyti ilgiausius 
pristatymo terminus, atsižvelgiant į šių gaminių ypatybes ir atlikus poveikio vertinimą, 
ir įvertinti, kaip pagal teisinės garantijos tvarką tinkamomis paskatomis būtų galima 
skatinti remonto paslaugas; pabrėžia, kad pardavėjai visada turėtų informuoti vartotojus 
apie galimybę produktą suremontuoti ir tuo susijusią teisę į garantiją;

13. pabrėžia, kad veiksmingas ES teisės aktų, susijusių su gaminių sauga ir tvarumo 
reikalavimais, įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas yra labai svarbūs siekiant 
užtikrinti, kad rinkai pateikti gaminiai atitiktų tokias taisykles pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 2019/1020; priduria, kad labai daug internetu perkamų ir į ES importuojamų 
gaminių neatitinka būtiniausių ES saugos reikalavimų; ragina Komisiją ir valstybes 
nares dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti, kad gaminiai, įskaitant internetu 
parduodamus produktus, atitiktų reikalavimus, ir kovoti su rizika, kurią suklastoti 
produktai kelia vartotojų saugumui, taikant griežtesnę rinkos priežiūrą ir lygiaverčius 
muitinės kontrolės standartus, taip pat stiprinant bendradarbiavimą šioje srityje ir 
didinant biudžetą bei žmogiškuosius išteklius; todėl ragina užtikrinti efektyvesnę ES 
priežiūrą nustatant suderintas taisykles dėl minimalaus patikrinimų skaičiaus ir jų 
dažnumo, taip pat suteikiant Komisijai įgaliojimus stebėti ir audituoti nacionalinių 
rinkos priežiūros institucijų veiklą;

14. pabrėžia aiškios, skaidrios ir patikimos informacijos apie gaminio savybes svarbą 
vartotojams, įmonėms ir rinkos priežiūros institucijoms; palankiai vertina Komisijos 
ketinimą sukurti skaitmeninį produkto pasą; atsižvelgdamas į tai, ragina gerinti 
atsekamumą visoje vertės grandinėje ir prieigą prie informacijos apie gamybos sąlygas 
ir apie tokius aspektus, kaip patvarumas, pataisomumas ir, kai tinkama, energijos 
vartojimo efektyvumas; ragina šiuos reikalavimus parengti glaudžiai bendradarbiaujant 
su pramone ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir juos pagrįsti poveikio 
vertinimu, kuriame būtų atsižvelgiama į proporcingumą ir įmonių, ypač mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ), labai mažų įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų, 
patiriamas sąnaudas;

15. pažymi, kad valdžios institucijos, rinkdamosi geriausią prekių, paslaugų ar darbų 
pasiūlymą, kaip sutarties sudarymo kriterijų vis dar dažnai taiko tik mažiausios kainos 
kriterijų; pabrėžia, kad reikia užtikrinti, kad, siekiant skatinti perėjimą prie žiedinės 
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ekonomikos remiant tvarių ir žiedinių produktų paklausą, būtų vykdoma daugiau 
žaliųjų, socialinių ir inovacijų viešųjų pirkimų; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina 
Komisijos įsipareigojimą pasiūlyti tolesnių konkretiems sektoriams taikomų priemonių 
ir gairių, kuriomis nustatomi viešųjų pirkimų tvarumo kriterijai ir minimalūs tikslai, 
siekiant skatinti viešųjų pirkimų rezultatų tvarumą; be to, ragina viešųjų pirkimų srityje 
užtikrinti veiksmingą abipusiškumą su trečiosiomis šalimis ir imtis priemonių, kuriomis 
būtų gerinamos MVĮ, labai mažų įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų galimybės 
dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;

16. ragina vykdant viešuosius pirkimus, kai tinkama, pirmenybę teikti naudotoms, 
pakartotinai panaudotoms ir perdirbtoms prekėms ir mažai energijos suvartojančioms 
kompiuterių programoms ir įrangai; taip pat prašo valdžios institucijų rodyti pavyzdį ir 
nepirkti vienkartinių gaminių;

17. ragina Komisijai ir valstybėms narėms nustatyti ataskaitų apie jų viešųjų pirkimų 
sprendimų tvarumą teikimo prievoles, laikantis subsidiarumo principo.
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