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Изменение 1
Ана Кавацини, Ким Ван Спарентак, Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Съображение A

Проект на становище Изменение

А. като има предвид, че преходът 
към неутрална по отношение на 
ресурсите и  климата икономика, 
основана на принципите на кръговата 
икономика, е съобразен с 
възможностите на планетата, 
отклонявайки се от пътя на 
зависимостта от използване на 
ресурси и суровини, масовото 
потребление и генерирането на 
отпадъци;

Or. en

Изменение 2
Ана Кавацини, Ким Ван Спарентак, Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Съображение Б

Проект на становище Изменение

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

Or. en
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Изменение 3
Ана Кавацини, Ким Ван Спарентак, Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Съображение В

Проект на становище Изменение

В. като има предвид, че 
затворените цикли на материалите и 
по-късите вериги на доставки в 
крайна сметка ще доведат до 
добавена стойност в рамките на 
вътрешния пазар на ЕС, до иновации, 
заетост и конкурентоспособност, 
като същевременно се гарантира 
високо равнище на защита на 
потребителите и устойчивост;

Or. en

Изменение 4
Ана Кавацини, Ким Ван Спарентак, Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Съображение Г

Проект на становище Изменение

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;

Or. en

Изменение 5
Ана Кавацини, Ким Ван Спарентак, Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE



AM\1212785BG.docx 5/70 PE652.282v01-00

BG

Проект на становище
Съображение Д

Проект на становище Изменение

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

Or. en

Изменение 6
Ана Кавацини, Ким Ван Спарентак, Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Съображение Е

Проект на становище Изменение

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

Or. en

Изменение 7
Ана Кавацини, Ким Ван Спарентак, Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Съображение Ж

Проект на становище Изменение

Ж. като има предвид, че в рамките 
на Европейския зелен пакт едно 



PE652.282v01-00 6/70 AM\1212785BG.docx

BG

амбициозно законодателство, 
каквото е набелязано в плана за 
действие за кръговата икономика, 
публикуван през март 2020 г., следва 
да има за цел намаляване на общия 
екологичен отпечатък и отпечатъка 
върху 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;

Or. en

Изменение 8
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф -1 (нов)

Проект на становище Изменение

- 1. отбелязва, че един гражданин 
на ЕС произвежда средно над 450 кг 
отпадъци годишно, 27% от които не 
се оползотворяват или рециклират; 
призовава за бързи мерки за 
подобряване на съоръженията за 
рециклиране, придружени от 
европейски рамкови разпоредби за 
увеличаване на рециклирането;

Or. fr

Изменение 9
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Джорди Каняс, Карен Мелкиор

Проект на становище
Параграф -1 (нов)
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Проект на становище Изменение

-1. приветства плана за действие 
на ЕС за кръгова икономика и 
намерението на Комисията да 
предложи конкретни мерки по 
необходимостта от подобряване на 
дълготрайността, възможностите 
за повторна употреба, осъвременяване 
и поправяне на продуктите, както и 
да предприеме действия срещу 
преждевременното остаряване на 
продуктите; подчертава 
необходимостта да се даде 
възможност на потребителите по-
добре да направляват своите модели 
на потребление, като им се 
предоставя ясна и надеждна 
информация за продължителността 
на жизнения цикъл, показателите за 
екологосъобразност и 
възможностите за поправка на 
продуктите; призовава Комисията да 
подкрепи и разработи икономически 
инструменти, които да предоставят 
икономическо предимство на 
устойчивите решения;

Or. en

Изменение 10
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф-1 a (нов)

Проект на становище Изменение

-1a. счита, че големите различия 
между държавите от ЕС по 
отношение на рециклирането и 
оползотворяването на отпадъци 
изискват спешни действия от страна 
на Комисията за подобряване на 
съоръженията за рециклиране в 
държавите, където има нужда от 
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това;

Or. fr

Изменение 11
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Дита Харанзова, Джорди Каняс, Карен 
Мелкиор

Проект на становище
Параграф-1 a (нов)

Проект на становище Изменение

-1a. подчертава, че завършването и 
задълбочаването на единния пазар е 
предпоставка за успеха на прехода на 
Европа към устойчива и кръгова 
икономика; призовава Комисията и 
държавите членки да вземат мерки 
по съществуващите регулаторни и 
нерегулаторни пречки, които 
произтичат от рестриктивните и 
сложни национални правила, 
ограничените административни 
възможности и неадекватното 
транспониране и прилагане на 
правилата на ЕС; призовава за по-
гъвкаво и прозрачно управление на 
вътрешния пазар, с по-ефективни 
партньорски проверки и по-добри 
инструменти за наблюдение и 
постигане на резултати;

Or. en

Изменение 12
Ана Кавацини, Ким Ван Спарентак, Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. счита, че по правило на 1. счита, че по правило следва да се 
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вътрешния пазар следва да се пускат 
устойчиви продукти, и призовава за 
създаване на хоризонтална Рамкова 
директива относно устойчивите 
продукти, която да определя 
задължителни минимални изисквания 
по отношение на трайността, 
оперативната съвместимост, 
възможностите за поправка, 
възможността за осъвременяване, 
възможността за повторно използване и 
рециклиране за всички продукти, наред 
с допълнителните изисквания за 
конкретни продукти;

произвеждат и да се пускат на 
вътрешния пазар устойчиви продукти, 
и призовава за създаване на 
хоризонтална Рамкова директива 
относно устойчивите продукти, която да 
определя задължителни минимални 
изисквания на етапите на 
проектиране, производство и пазарна 
реализация по отношение на 
трайността, оперативната съвместимост, 
възможностите за поправка, 
възможността за осъвременяване, 
възможността за повторно използване и 
рециклиране за всички продукти, наред 
с допълнителните изисквания за 
конкретни продукти; освен това 
призовава за своевременно 
представяне на такова всеобхватно 
законодателно предложение, което да 
не бъде отлагано допълнително, за да 
се допринесе за възстановяването на 
икономиката на ЕС след кризата с 
COVID-19;

Or. en

Изменение 13
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Джорди Каняс, Свеня Хан

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. счита, че по правило на 
вътрешния пазар следва да се пускат 
устойчиви продукти, и призовава за 
създаване на хоризонтална Рамкова 
директива относно устойчивите 
продукти, която да определя 
задължителни минимални изисквания 
по отношение на трайността, 
оперативната съвместимост, 
възможностите за поправка, 
възможността за осъвременяване, 
възможността за повторно използване и 
рециклиране за всички продукти, наред 

1. счита, че по правило на 
вътрешния пазар следва да се пускат 
устойчиви продукти; призовава за 
създаване на Рамкова директива 
относно устойчивите продукти, която да 
определя задължителни минимални 
изисквания по отношение на 
трайността, оперативната съвместимост, 
възможностите за поправка, 
възможността за осъвременяване, 
възможността за повторно използване и 
рециклиране, като същевременно се 
прави разграничение между 
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с допълнителните изисквания за 
конкретни продукти;

различните категории продукти и 
като се вземат предвид пазарните и 
технологичните промени; подчертава 
колко е важно за един добре 
функциониращ устойчив единен пазар 
да има амбициозни секторни 
политики на ЕС, както и правилно да 
се изпълняват и ефективно да се 
прилагат действащите правила;

Or. en

Изменение 14
Беата Мазурек

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. счита, че по правило на 
вътрешния пазар следва да се пускат 
устойчиви продукти, и призовава за 
създаване на хоризонтална Рамкова 
директива относно устойчивите 
продукти, която да определя 
задължителни минимални изисквания 
по отношение на трайността, 
оперативната съвместимост, 
възможностите за поправка, 
възможността за осъвременяване, 
възможността за повторно използване и 
рециклиране за всички продукти, наред 
с допълнителните изисквания за 
конкретни продукти;

1. счита, че по правило на 
вътрешния пазар следва да се пускат 
устойчиви продукти, и призовава за 
създаване на хоризонтална Рамкова 
директива относно устойчивите 
продукти, която да определя минимални 
изисквания по отношение на 
трайността, възможностите за поправка, 
възможността за осъвременяване, 
възможността за повторно използване и 
рециклиране за продуктите, за които 
има техническо основание да се 
поставят подобни изисквания и 
които могат да допринесат 
значително за постигането на 
целите, определени в плана за 
действие за кръговата икономика; 
призовава Комисията да работи в 
тясно сътрудничество с държавите 
членки и заинтересованите страни за 
съставянето на отворен каталог на 
такива продукти;

Or. pl
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Изменение 15
Маркус Бухайт, Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Антонио Мария Риналди, 
Марко Кампоменози

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. счита, че по правило на 
вътрешния пазар следва да се пускат 
устойчиви продукти, и призовава за 
създаване на хоризонтална Рамкова 
директива относно устойчивите 
продукти, която да определя 
задължителни минимални изисквания 
по отношение на трайността, 
оперативната съвместимост, 
възможностите за поправка, 
възможността за осъвременяване, 
възможността за повторно използване и 
рециклиране за всички продукти, наред 
с допълнителните изисквания за 
конкретни продукти;

1. счита, че по правило на 
вътрешния пазар следва да се пускат 
устойчиви продукти или от 
държавите членки, или от трети 
държави, и призовава за създаване на 
хоризонтална Рамкова директива 
относно устойчивите продукти, която да 
определя задължителни минимални 
изисквания по отношение на 
трайността, оперативната съвместимост, 
възможностите за поправка от 
потребителя или от лицензиран 
специалист, възможността за 
осъвременяване, възможността за 
повторно използване и рециклиране за 
всички продукти, наред с 
допълнителните изисквания за 
конкретни продукти; следователно 
Комисията трябва да даде ясно и 
разбираемо определение на 
понятието „устойчиви продукти“;

Or. en

Изменение 16
Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. счита, че по правило на 
вътрешния пазар следва да се пускат 
устойчиви продукти, и призовава за 
създаване на хоризонтална Рамкова 
директива относно устойчивите 
продукти, която да определя 

1. счита, че по правило на 
вътрешния пазар следва да се пускат 
устойчиви продукти, и приветства 
постигнатия напредък по отношение 
на Директивата за екопроектирането 
(2009/125/ЕО) и Регламента за 
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задължителни минимални изисквания 
по отношение на трайността, 
оперативната съвместимост, 
възможностите за поправка, 
възможността за осъвременяване, 
възможността за повторно 
използване и рециклиране за всички 
продукти, наред с допълнителните 
изисквания за конкретни продукти;

екомаркировката (66/2010);

Or. en

Изменение 17
Ружа Тун унд Хоенщайн, Мария Да Граса Карвалю, Арба Кокалари, Иван 
Щефанец, Паскал Аримон, Барбара Талер

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. счита, че по правило на 
вътрешния пазар следва да се пускат 
устойчиви продукти, и призовава за 
създаване на хоризонтална Рамкова 
директива относно устойчивите 
продукти, която да определя 
задължителни минимални изисквания 
по отношение на трайността, 
оперативната съвместимост, 
възможностите за поправка, 
възможността за осъвременяване, 
възможността за повторно използване и 
рециклиране за всички продукти, наред 
с допълнителните изисквания за 
конкретни продукти;

1. предвид това, че пускането на 
устойчиви продукти на вътрешния 
пазар следва постепенно да се 
превърне в норма, призовава 
Комисията да предложи рамка за 
политика за устойчиви продукти, 
която да определя задължителни 
минимални изискванияза категориите 
продукти, с цел да се засилят 
енергийната ефективност, 
трайността, оперативната съвместимост, 
възможностите за поправка, 
възможността за осъвременяване, 
възможността за повторно използване и 
рециклиране, като се вземат предвид 
специфичните характеристики на 
различните категории продукти;

Or. en

Изменение 18
Влад-Мариус Ботош
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Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. счита, че по правило на 
вътрешния пазар следва да се пускат 
устойчиви продукти, и призовава за 
създаване на хоризонтална Рамкова 
директива относно устойчивите 
продукти, която да определя 
задължителни минимални изисквания 
по отношение на трайността, 
оперативната съвместимост, 
възможностите за поправка, 
възможността за осъвременяване, 
възможността за повторно използване и 
рециклиране за всички продукти, наред 
с допълнителните изисквания за 
конкретни продукти;

1. счита, че по правило на 
вътрешния пазар следва да се пускат 
устойчиви продукти, и призовава 
Комисията да оцени необходимостта 
и приложимостта на хоризонтална 
Рамкова директива относно устойчивите 
продукти, която да определя 
категориите продукти и 
задължителните минимални 
изисквания по отношение на 
трайността, оперативната съвместимост, 
възможностите за поправка, 
възможността за осъвременяване, 
възможността за повторно използване и 
рециклиране, наред с допълнителните 
изисквания за конкретни продукти;

Or. en

Изменение 19
Биляна  Борзан, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Андреас Шидер, Евелин 
Гебхарт, Моника Беньова, Силви Гийом, Шандор Ронай, Клара Агилера, Мария 
Грапини, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Кристел Шалдемозе

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. счита, че по правило на 
вътрешния пазар следва да се пускат 
устойчиви продукти, и призовава за 
създаване на хоризонтална Рамкова 
директива относно устойчивите 
продукти, която да определя 
задължителни минимални изисквания 
по отношение на трайността, 
оперативната съвместимост, 
възможностите за поправка, 
възможността за осъвременяване, 
възможността за повторно използване и 
рециклиране за всички продукти, наред 

1. счита, че по правило на 
вътрешния пазар следва да се пускат 
устойчиви продукти, и призовава за 
създаване на хоризонтална Рамкова 
директива относно устойчивите 
продукти, която да определя 
задължителни минимални изисквания 
по отношение на трайността, 
оперативната съвместимост, 
възможностите за поправка, 
възможността за осъвременяване, 
възможността за повторно използване и 
рециклиране, както и да взема мерки 
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с допълнителните изисквания за 
конкретни продукти;

срещу наличието на опасни химикали 
за всички продукти, наред с 
допълнителните изисквания за 
конкретни продукти;

Or. en

Изменение 20
Ана Кавацини, Ким Ван Спарентак, Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1а. подчертава, че предпоставка за 
безопасна кръгова икономика е да се 
гарантира неекспониране на 
химикали и други вредни токсични 
вещества; поради това призовава 
Комисията да предприеме 
регулаторни мерки за премахване на 
химикалите и токсичните вещества 
от потребителските продукти, за да 
гарантира възможно най-високо 
равнище на безопасност за 
потребителите;

Or. en

Изменение 21
Маркус Бухайт, Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Антонио Мария Риналди, 
Марко Кампоменози

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. подчертава, че е важно да не се 
прехвърлят едностранно върху 
потребителите допълнителните 
разходи, произтичащи от новия план 
за действие за кръгова икономика; 
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освен това е неизбежно всички мерки 
да се определят в контекста на 
свободната пазарна икономика и 
запазването на 
конкурентоспособността в 
международната конкуренция;

Or. en

Изменение 22
Ружа Тун унд Хоенщайн, Мария Да Граса Карвалю, Арба Кокалари, Иван 
Щефанец, Паскал Аримон, Барбара Талер

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. предвид оптимизирането на 
ефективността на действащите 
политики на ЕС и техния принос към 
кръговата икономика, изисква от 
Комисията да избягва припокриване и 
несъответствия между тях, като 
разгледа възможните полезни 
взаимодействия и редовно прави 
преглед на цялостната съгласуваност 
между различните инструменти на 
политиката;

Or. en

Изменение 23
Беата Мазурек

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. призовава Комисията да 
предприеме действия за създаване на 
хармонизиран пазар за вторични 
суровини, който да позволи на 
европейските предприятия да 
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постигнат икономии от мащаба и 
ефективно използване на ресурсите, а 
оттам и по-атрактивни цени за 
потребителите;

Or. pl

Изменение 24
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. припомня, че стратегията за 
кръгова икономика трябва да бъде 
съгласувана с цялостната европейска 
стратегия за борба с глобалното 
затопляне и опазване на околната 
среда;

Or. fr

Изменение 25
Беата Мазурек

Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. призовава да се обърне 
внимание на отрицателното 
въздействие на пандемията на 
COVID-19 в държавите членки върху 
изпълнението на многостранен план 
за постепенен преход към устойчива, 
ефективно използваща ресурсите 
икономическа система;

Or. pl
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Изменение 26
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. подчертава, че Европейският 
план за икономическо възстановяване 
представлява възможност за 
започване на амбициозен 
икономически преход към устойчиви 
производствени методи;

Or. fr

Изменение 27
Ружа Тун унд Хоенщайн, Мария Да Граса Карвалю, Арба Кокалари, Барбара 
Талер

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава, че 
стандартизацията е от ключово 
значение за прилагането на политика за 
устойчиви продукти чрез предоставяне 
на надеждни определения, показатели и 
изпитвания за характеристики като 
трайност и възможност за поправка; 
настоява стандартите да бъдат 
разработени своевременно и в 
съответствие с реалните условия на 
използване; подчертава необходимостта 
от реформиране на процеса на 
стандартизация, за да се гарантира по-
приобщаващо и прозрачно участие на 
всички заинтересовани страни и 
последователно да се интегрира 
устойчивостта в процеса на определяне 
на стандарти;

2. подчертава, че доброволната 
стандартизация е от ключово 
значение за прилагането на политика за 
устойчиви продукти чрез предоставяне 
на надеждни определения, показатели и 
изпитвания за характеристики като 
трайност и възможност за поправка; 
настоява стандартите да бъдат 
разработени своевременно и в 
съответствие с реалните условия на 
използване; подчертава необходимостта 
да се оцени необходимостта от 
реформиране на процеса на 
стандартизация, за да се гарантира по-
приобщаващо и прозрачно участие на 
всички заинтересовани страни, като 
същевременно се защитава 
способността на дружествата да 
правят иновации и да разработват 
нови технологии по устойчив начин, и 
последователно да се интегрира 
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устойчивостта в процеса на определяне 
на стандарти;

Or. en

Изменение 28
Биляна  Борзан, Андреас Шидер, Евелин Гебхарт, Моника Беньова, Силви Гийом, 
Клара Агилера, Мария Грапини, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мариа Мануел Лейтан Маркеш

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава, че стандартизацията 
е от ключово значение за прилагането 
на политика за устойчиви продукти чрез 
предоставяне на надеждни определения, 
показатели и изпитвания за 
характеристики като трайност и 
възможност за поправка; настоява 
стандартите да бъдат разработени 
своевременно и в съответствие с 
реалните условия на използване; 
подчертава необходимостта от 
реформиране на процеса на 
стандартизация, за да се гарантира по-
приобщаващо и прозрачно участие на 
всички заинтересовани страни и 
последователно да се интегрира 
устойчивостта в процеса на определяне 
на стандарти;

2. подчертава, че стандартизацията 
е от ключово значение за прилагането 
на политика за устойчиви продукти чрез 
предоставяне на надеждни определения, 
показатели и изпитвания за 
характеристики като трайност и 
възможност за поправка и при 
определяне на минимални пазарни 
изисквания за проектирането на 
продукта; настоява стандартите да 
бъдат разработени своевременно и в 
съответствие с реалните условия на 
използване; подчертава необходимостта 
от реформиране на процеса на 
стандартизация, за да се гарантира по-
приобщаващо и прозрачно участие на 
всички заинтересовани страни и 
последователно да се интегрира 
устойчивостта в процеса на определяне 
на стандарти;

Or. en

Изменение 29
Беата Мазурек

Проект на становище
Параграф 2
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Проект на становище Изменение

2. подчертава, че стандартизацията 
е от ключово значение за прилагането 
на политика за устойчиви продукти чрез 
предоставяне на надеждни определения, 
показатели и изпитвания за 
характеристики като трайност и 
възможност за поправка; настоява 
стандартите да бъдат разработени 
своевременно и в съответствие с 
реалните условия на използване; 
подчертава необходимостта от 
реформиране на процеса на 
стандартизация, за да се гарантира по-
приобщаващо и прозрачно участие на 
всички заинтересовани страни и 
последователно да се интегрира 
устойчивостта в процеса на 
определяне на стандарти;

2. подчертава, че стандартизацията 
е от ключово значение за прилагането 
на политика за устойчиви продукти чрез 
предоставяне на надеждни определения, 
показатели и изпитвания за 
характеристики като трайност и 
възможност за поправка; настоява 
стандартите да бъдат разработени 
своевременно и в съответствие с 
реалните условия на използване, като 
се избягват административните 
затруднения; подчертава 
необходимостта от реформиране на 
процеса на стандартизация, за да се 
гарантира по-приобщаващо и прозрачно 
участие на всички заинтересовани 
страни;

Or. pl

Изменение 30
Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава, че стандартизацията 
е от ключово значение за прилагането 
на политика за устойчиви продукти чрез 
предоставяне на надеждни определения, 
показатели и изпитвания за 
характеристики като трайност и 
възможност за поправка; настоява 
стандартите да бъдат разработени 
своевременно и в съответствие с 
реалните условия на използване; 
подчертава необходимостта от 
реформиране на процеса на 
стандартизация, за да се гарантира по-
приобщаващо и прозрачно участие на 
всички заинтересовани страни и 

2. подчертава, че стандартизацията 
е от ключово значение за прилагането 
на политика за устойчиви продукти чрез 
предоставяне на надеждни определения, 
показатели и изпитвания за 
характеристики; настоява европейските 
стандарти да бъдат разработени 
своевременно и в съответствие с 
реалните условия на използване; 
подчертава необходимостта от 
реформиране и укрепване на процеса на 
стандартизация на Европейската 
организация за стандартизация 
(ESO), за да се гарантира по-
приобщаващо и прозрачно участие на 
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последователно да се интегрира 
устойчивостта в процеса на 
определяне на стандарти;

всички заинтересовани страни в процеса 
на определяне на стандарти;

Or. en

Изменение 31
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава, че стандартизацията 
е от ключово значение за прилагането 
на политика за устойчиви продукти чрез 
предоставяне на надеждни определения, 
показатели и изпитвания за 
характеристики като трайност и 
възможност за поправка; настоява 
стандартите да бъдат разработени 
своевременно и в съответствие с 
реалните условия на използване; 
подчертава необходимостта от 
реформиране на процеса на 
стандартизация, за да се гарантира по-
приобщаващо и прозрачно участие на 
всички заинтересовани страни и 
последователно да се интегрира 
устойчивостта в процеса на определяне 
на стандарти;

2. подчертава, че стандартизацията 
е от ключово значение за прилагането 
на политика за устойчиви продукти чрез 
предоставяне на надеждни определения, 
показатели и изпитвания за 
характеристики като трайност и 
възможност за поправка; настоява 
стандартите да бъдат разработени 
своевременно и в съответствие с 
реалните условия на използване; 
подчертава необходимостта от 
реформиране на процеса на 
стандартизация, за да се гарантира по-
приобщаващо и прозрачно участие на 
всички заинтересовани страни и 
последователно да се интегрира 
устойчивостта и възможността за 
поправяне в процеса на определяне на 
стандарти;

Or. fr

Изменение 32
Ана Кавацини, Ким Ван Спарентак, Петра Де Сутер, Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)
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Проект на становище Изменение

2a. повтаря своя призив към 
Комисията да приложи разпоредбите 
на Директива 2014/53/ЕС относно 
радиооборудването чрез незабавно 
приемане на делегирания акт за 
въвеждане на общо зарядно 
устройство за мобилни телефони, 
таблети, четци за електронни книги 
и други малки и средни електронни 
устройства като част от глобална 
стратегия за намаляване на 
отпадъците от електронно 
оборудване; отправя искане към 
Комисията да разработи успоредно с 
това 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;

Or. en

Изменение 33
Ружа Тун унд Хоенщайн, Мария Да Граса Карвалю, Иван Щефанец, Паскал 
Аримон, Барбара Талер

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. предвид това, че доброволните 
споразумения се оказаха неефективни 
при постигането на устойчиво и 
общо решение за зареждане на 
смартфони и малки и средни 
радиоуреди, призовава Комисията 
спешно да приложи необходимите 
мерки за въвеждането на общо 
зарядно устройство за всички малки и 
средни електронни апарати, за да се 
гарантира по най-добър начин 
стандартизацията и 
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съвместимостта, включително 
оперативната съвместимост, на 
възможните начини на зареждане, в 
т.ч. безжичното зареждане;

Or. en

Изменение 34
Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. припомня съобщението на 
Комисията от 1 юни 2016 г., 
озаглавено „Европейски стандарти за 
21-ви век“, и работата по „Съвместна 
инициатива за стандартизация“ 
(СИС); призовава Комисията 
допълнително да засили СИС и да 
приеме нови действия и проекти за 
подобряване на функционирането на 
ESO; 

Or. en

Изменение 35
Беата Мазурек

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. счита за необходимо да се 
насърчават и създават политики за 
повишаване на осведомеността, 
която е в основата на търсенето на 
продукти на кръговата икономика, 
както и за подкрепа на нови и 
иновативни бизнес модели;

Or. pl
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Изменение 36
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2а. подчертава устойчивостта на 
местните вериги за доставки; 
отбелязва, че определението за 
трайност на даден продукт или 
услуга следва съответно да се 
съсредоточи върху релокализирано 
производството, рециклиране или 
възможност за поправка в Европа;

Or. fr

Изменение 37
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. призовава за приемане на 
хоризонтална производствена 
стратегия, за да се гарантира по-
добро разбиране на различните 
пазарни сектори и продукти;

Or. fr

Изменение 38
Ружа Тун унд Хоенщайн, Мария Да Граса Карвалю, Иван Щефанец, Барбара 
Талер

Проект на становище
Параграф 2 б (нов)
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Проект на становище Изменение

2б. изразява твърдо убеждение, че 
отделянето на новите зарядни 
устройства от продажбите на 
самите апарати е необходимо за 
всяка инициатива, не само за да се 
постигне икономия на разходи и 
удобство за потребителите, но и за 
по-голямо въздействие върху 
околната среда; отново заявява, че за 
да бъде от полза за потребителите, 
решението за отделянето трябва да 
бъде приложено след въвеждането на 
общ стандарт за зареждане за всички 
малки и средни електронни 
устройства;

Or. en

Изменение 39
Ана Кавацини, Ким Ван Спарентак, Петра Де Сутер, Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. приветства намерението на 
Комисията да създаде условия на 
потребителите да практикуват в още по-
голяма степен устойчиво потребление; 
призовава за задължително етикетиране 
на продуктите във връзка с трайността и 
възможностите за поправка, както и за 
разработване на система за оценяване на 
поправките в допълнение към 
минималните изисквания за 
информация; призовава да бъдат 
удължени правните гаранции и 
правилата за обратна доказателствена 
тежест въз основа на жизнения цикъл на 
продуктите, да се въведе пряка 
отговорност на производителя и да се 
приемат законодателни мерки за 

3. приветства намерението на 
Комисията да създаде условия на 
потребителите да практикуват в още по-
голяма степен устойчиво потребление; 
призовава за задължително етикетиране 
на продуктите във връзка с трайността, 
т.е. очаквания жизнен цикъл на 
продукта, и   възможностите за 
поправка, както и за разработване на 
система за оценяване на поправките в 
допълнение към минималните 
изисквания за информация както на 
етапа на рекламата, така и на етапа 
преди сключване на договора; 
призовава да бъдат удължени правните 
гаранции и правилата за обратна 
доказателствена тежест въз основа на 
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забрана на практики, водещи до 
преждевременно остаряване;

жизнения цикъл на продуктите съгласно 
Директива 2019/771, да се въведе пряка 
отговорност на производителя спрямо 
продавача, за да се стимулират 
производителите да произвеждат по-
устойчиви и трайни стоки, както и 
да се въведат законодателни мерки за 
забрана на практики, които 
ограничават живота на даден 
продукт, като например 
предотвратяване на поправката, 
въвеждане на слабост при 
проектирането или забавяне на 
работата на изделието, водещи до 
преждевременно остаряване, чрез 
добавянето им в приложение I към 
Директива 2005/29/ЕС;

Or. en

Изменение 40
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Джорди Каняс, Карен Мелкиор, Свеня Хан

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. приветства намерението на 
Комисията да създаде условия на 
потребителите да практикуват в още по-
голяма степен устойчиво потребление; 
призовава за задължително етикетиране 
на продуктите във връзка с трайността и 
възможностите за поправка, както и за 
разработване на система за оценяване на 
поправките в допълнение към 
минималните изисквания за 
информация; призовава да бъдат 
удължени правните гаранции и 
правилата за обратна доказателствена 
тежест въз основа на жизнения цикъл на 
продуктите, да се въведе пряка 
отговорност на производителя и да се 
приемат законодателни мерки за 
забрана на практики, водещи до 

3. приветства намерението на 
Комисията да създаде условия на 
потребителите да практикуват в още по-
голяма степен устойчиво потребление; 
призовава за задължително етикетиране 
на продуктите във връзка с трайността и 
възможностите за поправка, както и за 
разработване на система за оценяване на 
поправките в допълнение към 
минималните изисквания за 
информация; призовава да бъдат 
удължени правните гаранции и 
правилата за обратна доказателствена 
тежест въз основа на жизнения цикъл на 
продуктите след оценката на 
Комисията за въздействието на тези 
предложения върху равнището на 
цените, оценката на жизнения цикъл 
на продуктите, системата за 
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преждевременно остаряване; търговски гаранции и независимите 
услуги за поправки; призовава за 
мерки, които ще насърчат 
производителите да вземат предвид 
трайността и възможностите за 
поправка на продуктите още от 
етапа на проектиране, както и 
оценка на осъществимостта на 
въвеждането на пряка отговорност на 
производителя; призовава да се приемат 
законодателни мерки за забрана на 
практики, водещи до преждевременно 
остаряване;

Or. en

Изменение 41
Беата Мазурек

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. приветства намерението на 
Комисията да създаде условия на 
потребителите да практикуват в още по-
голяма степен устойчиво потребление; 
призовава за задължително 
етикетиране на продуктите във 
връзка с трайността и 
възможностите за поправка, както и 
за разработване на система за 
оценяване на поправките в допълнение 
към минималните изисквания за 
информация; призовава да бъдат 
удължени правните гаранции и 
правилата за обратна доказателствена 
тежест въз основа на жизнения цикъл на 
продуктите, да се въведе пряка 
отговорност на производителя и да се 
приемат законодателни мерки за 
забрана на практики, водещи до 
преждевременно остаряване;

3. приветства намерението на 
Комисията да създаде условия на 
потребителите да практикуват в още по-
голяма степен устойчиво потребление; 
призовава за засилен диалог със 
заинтересованите страни с цел 
разработване на хармонизиран 
стандарт за доброволни етикети за 
трайност и възможност за поправка 
на продуктите, което ще улесни 
вземането на потребителски 
решения; изисква провеждането на 
подходящи изследвания, за да се 
разгледа доколко е уместно и 
ефективно удължаването на правните 
гаранции и правилата за обратна 
доказателствена тежест въз основа на 
жизнения цикъл на продуктите и 
въвеждането на пряка отговорност на 
производителя и други законодателни 
мерки при преразглеждането на 
Директива 2019/771; счита за 
целесъобразно разработването на 
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модел за разследване на практики, 
водещи до преждевременно остаряване 
на продуктите, с цел да се 
анализират обективно продуктите, 
предлагани на единния пазар, и да се 
противодейства ефективно на тази 
практика, ако такава бъде открита;

Or. pl

Изменение 42
Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. приветства намерението на 
Комисията да създаде условия на 
потребителите да практикуват в още по-
голяма степен устойчиво потребление; 
призовава за задължително 
етикетиране на продуктите във 
връзка с трайността и 
възможностите за поправка, както и 
за разработване на система за 
оценяване на поправките в 
допълнение към минималните 
изисквания за информация; призовава 
да бъдат удължени правните 
гаранции и правилата за обратна 
доказателствена тежест въз основа 
на жизнения цикъл на продуктите, да 
се въведе пряка отговорност на 
производителя и да се приемат 
законодателни мерки за забрана на 
практики, водещи до преждевременно 
остаряване;

3. приветства намерението на 
Комисията да създаде условия на 
потребителите да практикуват в още по-
голяма степен устойчиво потребление, 
като гарантира, че те могат да 
получават надеждна и уместна 
информация;

Or. en

Изменение 43
Ружа Тун унд Хоенщайн, Мария Да Граса Карвалю, Иван Щефанец, Паскал 
Аримон, Барбара Талер
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Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. приветства намерението на 
Комисията да създаде условия на 
потребителите да практикуват в още по-
голяма степен устойчиво потребление; 
призовава за задължително 
етикетиране на продуктите във връзка с 
трайността и възможностите за 
поправка, както и за разработване на 
система за оценяване на поправките в 
допълнение към минималните 
изисквания за информация; призовава 
да бъдат удължени правните 
гаранции и правилата за обратна 
доказателствена тежест въз основа 
на жизнения цикъл на продуктите, да 
се въведе пряка отговорност на 
производителя и да се приемат 
законодателни мерки за забрана на 
практики, водещи до преждевременно 
остаряване;

3. приветства намерението на 
Комисията да създаде условия на 
потребителите да практикуват в още по-
голяма степен устойчиво потребление, 
като гарантира достъп до точна 
информация за трайността, 
възможността за рециклиране и за 
поправяне на продуктите; поради 
това призовава Комисията да 
обмисли хармонизиране на доброволно 
етикетиране за кръговостта на 
продуктите, включително информация 
относно трайността, възможността 
за рециклиране и за поправка на 
продукта, което да се разработи в 
тясно сътрудничество с 
представители на бизнеса и други 
съответни заинтересовани страни; 
отправя искане до Комисията да 
разгледа възможността за 
евентуално удължаване на правните 
гаранции, когато преразглежда 
прилагането на Директива 2019/771 
относно някои аспекти на договорите 
за продажба на стоки, и за 
законодателни мерки за забрана на 
практики, водещи до преждевременно 
остаряване;

Or. en

Изменение 44
Маркус Бухайт, Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Антонио Мария Риналди, 
Марко Кампоменози

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. приветства намерението на 3. приветства намерението на 
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Комисията да създаде условия на 
потребителите да практикуват в още по-
голяма степен устойчиво потребление; 
призовава за задължително етикетиране 
на продуктите във връзка с трайността и 
възможностите за поправка, както и за 
разработване на система за оценяване на 
поправките в допълнение към 
минималните изисквания за 
информация; призовава да бъдат 
удължени правните гаранции и 
правилата за обратна доказателствена 
тежест въз основа на жизнения цикъл на 
продуктите, да се въведе пряка 
отговорност на производителя и да се 
приемат законодателни мерки за 
забрана на практики, водещи до 
преждевременно остаряване;

Комисията да създаде условия на 
потребителите да практикуват в още по-
голяма степен устойчиво потребление; 
призовава за задължително етикетиране 
на продуктите във връзка с трайността и 
възможностите за поправка, както и за 
разработване на система за оценяване на 
поправките в допълнение към 
минималните изисквания за 
информация; призовава да бъдат 
удължени правните гаранции и 
правилата за обратна доказателствена 
тежест въз основа на жизнения цикъл на 
продуктите, да се въведе пряка 
отговорност на производителя и да се 
приемат законодателни мерки за 
забрана на практики, водещи до 
преждевременно остаряване; 
минималният двугодишен срок на 
правната гаранция не е подходящ за 
всички стоки; за да се отговори на 
оправданите очаквания на 
потребителите, за някои класове 
стоки следва да се определи пет- или 
десетгодишен срок на гаранцията;

Or. en

Изменение 45
Арба Кокалари

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. приветства намерението на 
Комисията да създаде условия на 
потребителите да практикуват в още по-
голяма степен устойчиво потребление; 
призовава за задължително 
етикетиране на продуктите във 
връзка с трайността и възможностите 
за поправка, както и за разработване 
на система за оценяване на 
поправките в допълнение към 
минималните изисквания за 

3. приветства намерението на 
Комисията да създаде условия на 
потребителите да практикуват в още по-
голяма степен устойчиво потребление, 
като гарантира достъп до точна 
информация за трайността и 
възможността за поправяне на 
продуктите; призовава за 
хармонизация и стандартизация на 
доброволното етикетиране относно 
трайността на продуктите и 
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информация; призовава да бъдат 
удължени правните гаранции и 
правилата за обратна 
доказателствена тежест въз основа 
на жизнения цикъл на продуктите, да 
се въведе пряка отговорност на 
производителя и да се приемат 
законодателни мерки за забрана на 
практики, водещи до преждевременно 
остаряване;

възможностите за поправка в тясно 
сътрудничество с представители на 
бизнеса и други съответни 
заинтересовани страни, като 
допълнение към укрепването на 
ролята на европейската 
екомаркировка; изисква от 
Комисията да следи внимателно 
последиците от въвеждането на 
Директива 2019/771 и да проучи 
ролята, която търговската гаранция 
на производителя за трайност може 
да играе в предлагането на по-кръгови 
продукти при преразглеждането на 
Директива 2019/771, което се 
предвижда до 2024 г.;

Or. en

Изменение 46
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. приветства намерението на 
Комисията да създаде условия на 
потребителите да практикуват в още по-
голяма степен устойчиво потребление; 
призовава за задължително етикетиране 
на продуктите във връзка с трайността и 
възможностите за поправка, както и за 
разработване на система за оценяване на 
поправките в допълнение към 
минималните изисквания за 
информация; призовава да бъдат 
удължени правните гаранции и 
правилата за обратна доказателствена 
тежест въз основа на жизнения цикъл на 
продуктите, да се въведе пряка 
отговорност на производителя и да се 
приемат законодателни мерки за 
забрана на практики, водещи до 
преждевременно остаряване;

3. приветства намерението на 
Комисията да създаде условия на 
потребителите да практикуват в още по-
голяма степен устойчиво потребление; 
посочва, че за да се намалят 
отпадъците, е от съществено 
значение да се произвежда по-малко и 
да се избягва свръхпотреблението; 
призовава за задължително етикетиране 
на продуктите във връзка с трайността и 
възможностите за поправка, както и за 
разработване на система за оценяване на 
поправките в допълнение към 
минималните изисквания за 
информация; призовава да бъдат 
удължени правните гаранции и 
правилата за обратна доказателствена 
тежест въз основа на жизнения цикъл на 
продуктите, да се въведе пряка 
отговорност на производителя и да се 
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приемат законодателни мерки за 
забрана на практики, водещи до 
преждевременно остаряване;

Or. fr

Изменение 47
Биляна  Борзан, Моника Беньова, Силви Гийом, Шандор Ронай, Клара Агилера, 
Мария Грапини, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Кристел Шалдемозе, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Евелин Гебхарт, Андреас Шидер

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. приветства намерението на 
Комисията да създаде условия на 
потребителите да практикуват в още по-
голяма степен устойчиво потребление; 
призовава за задължително етикетиране 
на продуктите във връзка с трайността и 
възможностите за поправка, както и за 
разработване на система за оценяване на 
поправките в допълнение към 
минималните изисквания за 
информация; призовава да бъдат 
удължени правните гаранции и 
правилата за обратна доказателствена 
тежест въз основа на жизнения цикъл на 
продуктите, да се въведе пряка 
отговорност на производителя и да се 
приемат законодателни мерки за 
забрана на практики, водещи до 
преждевременно остаряване;

3. приветства намерението на 
Комисията да създаде условия на 
потребителите да практикуват в още по-
голяма степен устойчиво потребление; 
призовава за ясно и лесноразбираемо 
задължително етикетиране на 
продуктите във връзка с трайността и 
възможностите за поправка, както и за 
разработване на система за оценяване на 
поправките в допълнение към 
минималните изисквания за 
информация; призовава да бъдат 
удължени правните гаранции и 
правилата за обратна доказателствена 
тежест въз основа на жизнения цикъл на 
продуктите, да се въведе пряка 
отговорност на производителя и да се 
забранят практики, водещи до 
преждевременно остаряване, чрез 
добавяне в списъка в приложение І 
към Директива 2005/29/ЕО;

Or. en

Изменение 48
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 3
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Проект на становище Изменение

3. приветства намерението на 
Комисията да създаде условия на 
потребителите да практикуват в още по-
голяма степен устойчиво потребление; 
призовава за задължително етикетиране 
на продуктите във връзка с трайността и 
възможностите за поправка, както и за 
разработване на система за оценяване на 
поправките в допълнение към 
минималните изисквания за 
информация; призовава да бъдат 
удължени правните гаранции и 
правилата за обратна доказателствена 
тежест въз основа на жизнения цикъл на 
продуктите, да се въведе пряка 
отговорност на производителя и да се 
приемат законодателни мерки за 
забрана на практики, водещи до 
преждевременно остаряване;

3. приветства намерението на 
Комисията да създаде условия на 
потребителите да практикуват в още по-
голяма степен устойчиво потребление; 
призовава за задължително етикетиране 
на продуктите във връзка с трайността и 
възможностите за поправка, както и за 
разработване на ясна и единна система 
за оценяване на поправките в 
допълнение към минималните 
изисквания за информация; призовава 
да бъдат удължени правните гаранции и 
правилата за обратна доказателствена 
тежест въз основа на жизнения цикъл на 
продуктите, да се въведе пряка 
отговорност на производителя и да се 
приемат законодателни мерки за 
забрана на практики, водещи до 
преждевременно остаряване;

Or. fr

Изменение 49
Влад-Мариус Ботош

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. приветства намерението на 
Комисията да създаде условия на 
потребителите да практикуват в още по-
голяма степен устойчиво потребление; 
призовава за задължително 
етикетиране на продуктите във 
връзка с трайността и възможностите за 
поправка, както и за разработване на 
система за оценяване на поправките в 
допълнение към минималните 
изисквания за информация; призовава 
да бъдат удължени правните гаранции и 
правилата за обратна доказателствена 
тежест въз основа на жизнения цикъл на 

3. приветства намерението на 
Комисията да създаде условия на 
потребителите да практикуват в още по-
голяма степен устойчиво потребление; 
призовава за задължителна 
информация за трайността и 
възможностите за поправка на 
продуктите, както и за оценка за 
разработване на система за оценяване на 
поправките в допълнение към 
минималните изисквания за 
информация; призовава да бъдат 
удължени правните гаранции и 
правилата за обратна доказателствена 
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продуктите, да се въведе пряка 
отговорност на производителя и да се 
приемат законодателни мерки за 
забрана на практики, водещи до 
преждевременно остаряване;

тежест въз основа на жизнения цикъл на 
продуктите и да се приемат 
законодателни мерки за забрана на 
практики, водещи до преждевременно 
остаряване;

Or. en

Изменение 50
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. повтаря призива си за бързо 
прекратяване на използването и 
производството на пластмасови 
изделия за еднократна употреба;

Or. fr

Изменение 51
Ружа Тун унд Хоенщайн, Мария Да Граса Карвалю, Иван Щефанец, Паскал 
Аримон, Барбара Талер

Проект на становище
Paragraph 3 a (new)

Проект на становище Изменение

3a. отново подчертава колко е 
важно потребителите да получават 
надеждна, подходяща и точна 
информация относно оперативната 
съвместимост, ефективността и 
скоростта на зареждане на 
електронните устройства, за да 
могат да изберат за себе си най-
удобния, разходноефективен и 
устойчив вариант; изразява твърдо 
убеждение, че чрез хармонизираното 
етикетиране на зарядните 
устройства би се гарантирала 
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ефективна комуникация за 
съответствие с USB 3.1 или по-висок 
стандарт и би се дало ясно послание 
за мощността, способността и 
съвместимостта за бързо зареждане, 
способността и скоростта на 
предаване на данни, както и 
способността за визуална 
информация чрез екран, когато е 
приложимо;

Or. en

Изменение 52
Ана Кавацини, Ким Ван Спарентак, Петра Де Сутер, Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3a. препоръчва да бъдат приети 
допълнителни законодателни мерки 
за справяне с подвеждащите 
твърдения за екологосъобразност, 
насочени към потребителите, чрез 
създаване на процедури, с които 
такива твърдения да се обосновават 
преди пускането на продукта на 
пазара, както и чрез създаване на 
публичен европейски регистър на 
разрешените и забранените 
твърдения за екологосъобразност;

Or. en

Изменение 53
Биляна  Борзан, Шандор Ронай, Клара Агилера, Мария Грапини, Роберт Хайшел, 
Адриана Малдонадо Лопес, Кристел Шалдемозе, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Евелин Гебхарт, Андреас Шидер, Моника Беньова, Силви Гийом

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)
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Проект на становище Изменение

3a. призовава Комисията да 
насърчава и повишава 
осведомеността относно нови 
устойчиви бизнес модели, основани на 
промени на поведението към наемане 
и споделяне на стоки и услуги, като 
същевременно се гарантира високо 
равнище на защита на 
потребителите и работниците;

Or. en

Изменение 54
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 3 б (нов)

Проект на становище Изменение

3б. призовава за забрана на 
многоцелевите изделия, целенасочено 
проектирани така, че да не е 
възможно да бъдат поправяни;

Or. fr

Изменение 55
Биляна  Борзан, Мария Грапини, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Евелин Гебхарт, Андреас 
Шидер, Моника Беньова, Силви Гийом, Шандор Ронай, Клара Агилера

Проект на становище
Параграф 3 б (нов)

Проект на становище Изменение

3б. настоява да се въведе 
универсална система за зареждане, 
така че да се намали обемът на 
производството и електронните 
отпадъци;
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Or. en

Изменение 56
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 3 в (нов)

Проект на становище Изменение

3в. подчертава, че е важно да се 
подобри екопроектирането на 
продуктите;

Or. fr

Изменение 57
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подкрепя създаването на „право 
на поправка“ на територията на целия 
ЕС; в този контекст призовава за мерки, 
с които да се даде неограничен и 
свободен достъп до информация за 
ремонт и поддръжка и до резервни 
части за всички участници на пазара, да 
се предели задължителен минимален 
период от време за наличието на 
резервни части и/или актуализации, 
максимален срок за тяхната доставка и 
да се даде приоритет на поправките 
при условията на правния 
гаранционен режим;

4. подкрепя създаването на „право 
на поправка“ на територията на целия 
ЕС; в този контекст призовава за мерки, 
с които да се даде достъп до 
информация за ремонт и поддръжка и до 
резервни части за всички участници на 
пазара, да се предели задължителен 
минимален период от време за 
наличието на резервни части и/или 
актуализации, максимален срок за 
тяхната доставка; изисква Комисията 
да направи оценка на 
съществуващите пречки, възпиращи 
ремонтите, препродаването, 
даренията и повторната употреба, и 
да предложи мерки за тяхното 
преодоляване; призовава за ясно 
определение на регенерирани стоки и 
за възможността за удължаване на 
гаранцията, след като продуктът 
бъде поправен; подчертава, че 
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продавачите следва винаги да 
информират потребителите за 
варианта да се направи поправка, 
както и за свързаното с това право на 
гаранция; подчертава ролята на 
сектора на услугите за увеличаване на 
достъпността, включително 
ценовата достъпност, на поправките 
и подчертава, че завършването на 
вътрешния пазар на услуги ще 
допринесе за преход към по-устойчив 
пазар;

Or. en

Изменение 58
Ана Кавацини, Ким Ван Спарентак, Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подкрепя създаването на „право 
на поправка“ на територията на целия 
ЕС; в този контекст призовава за мерки, 
с които да се даде неограничен и 
свободен достъп до информация за 
ремонт и поддръжка и до резервни 
части за всички участници на пазара, да 
се предели задължителен минимален 
период от време за наличието на 
резервни части и/или актуализации, 
максимален срок за тяхната доставка и 
да се даде приоритет на поправките при 
условията на правния гаранционен 
режим;

4. подкрепя създаването на „право 
на поправка“ на територията на целия 
ЕС; в този контекст призовава за мерки, 
с които да се даде неограничен и 
свободен достъп до информация за 
ремонт и поддръжка и до резервни 
части за всички участници на пазара, 
включително за да се гарантира, че 
цената на тези резервни части е 
определена по един и същи начин за 
оторизирани и независими сервизи, 
както и за потребителите, да се 
определи задължителен минимален 
период от време за наличието на 
резервни части и/или актуализации на 
софтуера въз основа на очаквания 
жизнен цикъл на даден продукт, 
разумен максимален срок за тяхната 
доставка, изразен в работни дни, 
който не може да бъде по-дълъг от 
седем работни дни, и да се даде 
приоритет на поправките при условията 
на правния гаранционен режим; добавя, 
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че ефективното право на поправка 
(ремонт) трябва да гарантира 
финансово достъпно възстановяване 
за потребителите, също и чрез 
въвеждането на мерки за налагане на 
горна граница на цената на 
резервните части, която не трябва да 
надвишава 30% от цената на 
продукта;

Or. en

Изменение 59
Биляна  Борзан, Адриана Малдонадо Лопес, Кристел Шалдемозе, Мариа Мануел 
Лейтан Маркеш, Евелин Гебхарт, Андреас Шидер, Моника Беньова, Силви 
Гийом, Шандор Ронай, Клара Агилера, Мария Грапини, Роберт Хайшел

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подкрепя създаването на „право 
на поправка“ на територията на целия 
ЕС; в този контекст призовава за мерки, 
с които да се даде неограничен и 
свободен достъп до информация за 
ремонт и поддръжка и до резервни 
части за всички участници на пазара, да 
се определи задължителен минимален 
период от време за наличието на 
резервни части и/или актуализации, 
максимален срок за тяхната доставка и 
да се даде приоритет на поправките 
при условията на правния гаранционен 
режим;

4. подкрепя създаването на „право 
на поправка“ на територията на целия 
ЕС; в този контекст призовава за мерки, 
с които да се даде неограничен и 
свободен достъп до информация за 
ремонт и поддръжка и до резервни 
части за всички участници на пазара, 
призовава да се гарантира, че цената 
на резервните части е разумна спрямо 
цената на целия продукт и че цените 
на резервните части се определят по 
един и същ начин както за 
независимите, така и за 
оторизираните сервизи, а също така 
и за потребителите; да се определи 
задължителен минимален период от 
време за наличието на резервни части 
и/или актуализации, максимален срок за 
тяхната доставка и да се насърчават  
поправките при условията на правния 
гаранционен режим; призовава за 
установяване на задължение на 
потребителите да се предоставя 
замяна на стоката, ако ремонтът 
отнема по-дълго време от 30 дни или 
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ако се отнася за съществена стока;

Or. en

Изменение 60
Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подкрепя създаването на „право 
на поправка“ на територията на целия 
ЕС; в този контекст призовава за мерки, 
с които да се даде неограничен и 
свободен достъп до информация за 
ремонт и поддръжка и до резервни 
части за всички участници на пазара, да 
се определи задължителен минимален 
период от време за наличието на 
резервни части и/или актуализации, 
максимален срок за тяхната 
доставка и да се даде приоритет на 
поправките при условията на правния 
гаранционен режим;

4. подкрепя създаването на „право 
на поправка“ на територията на целия 
ЕС; в този контекст призовава за мерки 
за допълнително улесняване на 
достъпа до информация за ремонт и 
поддръжка и до резервни части за 
всички участници на пазара;

Or. en

Изменение 61
Арба Кокалари

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подкрепя създаването на „право 
на поправка“ на територията на целия 
ЕС; в този контекст призовава за мерки, 
с които да се даде неограничен и 
свободен достъп до информация за 
ремонт и поддръжка и до резервни 
части за всички участници на пазара, 
да се предели задължителен 

4. подкрепя създаването на „право 
на поправка“ на територията на целия 
ЕС; в този контекст призовава за мерки 
за подобряване на достъпа до 
необходимата информация за ремонт и 
поддръжка за независимите сервизи, 
при едновременно спазване на 
законодателството относно 
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минимален период от време за 
наличието на резервни части и/или 
актуализации, максимален срок за 
тяхната доставка и да се даде 
приоритет на поправките при 
условията на правния гаранционен 
режим;

интелектуалната собственост и 
търговските тайни; освен това 
призовава Комисията да проучи 
потенциала в йерархията на 
средствата за правна защита, за да се 
отдава предимство на ремонта пред 
замяната, в контекста на прегледа на 
Директива 2019/771/ЕС, предвиден до 
2024 г., при условие че това е правно и 
фактически възможно и не налага 
непропорционални разходи за 
продавача;

Or. en

Изменение 62
Ружа Тун унд Хоенщайн, Мария Да Граса Карвалю, Иван Щефанец, Барбара 
Талер

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подкрепя създаването на „право 
на поправка“ на територията на 
целия ЕС; в този контекст призовава за 
мерки, с които да се даде неограничен 
и свободен достъп до информация за 
ремонт и поддръжка и до резервни 
части за всички участници на пазара, да 
се определи задължителен минимален 
период от време за наличието на 
резервни части и/или актуализации, 
максимален срок за тяхната 
доставка и да се даде приоритет на 
поправките при условията на правния 
гаранционен режим;

4. подкрепя разширяването на 
„правото на поправка“ за повече 
категории продукти; в този контекст 
призовава за мерки за осигуряване на 
достъп до финансово достъпни услуги 
за ремонт, поддръжка, резервни части 
и софтуерни актуализации за всички 
участници на пазара; изисква от 
Комисията да представи цялостна 
оценка на въздействието, която да 
обоснове подобно разширяване;

Or. en

Изменение 63
Маркус Бухайт, Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Антонио Мария Риналди, 
Марко Кампоменози
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Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подкрепя създаването на „право 
на поправка“ на територията на целия 
ЕС; в този контекст призовава за мерки, 
с които да се даде неограничен и 
свободен достъп до информация за 
ремонт и поддръжка и до резервни 
части за всички участници на пазара, да 
се предели задължителен минимален 
период от време за наличието на 
резервни части и/или актуализации, 
максимален срок за тяхната доставка и 
да се даде приоритет на поправките при 
условията на правния гаранционен 
режим;

4. подкрепя създаването на „право 
на поправка“ на територията на целия 
ЕС; в този контекст призовава за мерки, 
с които да се даде неограничен и 
свободен достъп до информация за 
ремонт и поддръжка и до резервни 
части на съразмерна цена за всички 
участници на пазара, да се предели 
задължителен минимален период от 
време за наличието на резервни части 
и/или актуализации, максимален срок за 
тяхната доставка и да се даде приоритет 
на поправките при условията на правния 
гаранционен режим;

Or. en

Изменение 64
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подкрепя създаването на „право 
на поправка“ на територията на целия 
ЕС; в този контекст призовава за мерки, 
с които да се даде неограничен и 
свободен достъп до информация за 
ремонт и поддръжка и до резервни 
части за всички участници на пазара, да 
се определи задължителен минимален 
период от време за наличието на 
резервни части и/или актуализации, 
максимален срок за тяхната доставка и 
да се даде приоритет на поправките при 
условията на правния гаранционен 
режим;

4. подкрепя създаването на „право 
на поправка“ на територията на целия 
ЕС; в този контекст призовава за мерки, 
с които да се даде неограничен и 
свободен достъп до информация за 
ремонт и поддръжка и до резервни 
части за всички участници на пазара, да 
се определи задължителен минимален 
период от време за наличието на 
резервни части и/или актуализации, 
максимален срок от седем работни 
дни за тяхната доставка и да се даде 
приоритет на поправките при условията 
на правния гаранционен режим;

Or. fr
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Изменение 65
Беата Мазурек

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подкрепя създаването на „право 
на поправка“ на територията на целия 
ЕС; в този контекст призовава за мерки, 
с които да се даде неограничен и 
свободен достъп до информация за 
ремонт и поддръжка и до резервни 
части за всички участници на пазара, да 
се определи задължителен минимален 
период от време за наличието на 
резервни части и/или актуализации, 
максимален срок за тяхната 
доставка и да се даде приоритет на 
поправките при условията на правния 
гаранционен режим;

4. подкрепя създаването на „право 
на поправка“ на територията на целия 
ЕС; в този контекст призовава за мерки 
за предоставяне на свободен достъп до 
информация за ремонт и поддръжка и до 
резервни части за всички участници на 
пазара, като същевременно се зачита 
правото на запазване на търговските 
тайни, както и за задължително 
определяне от страна на 
производителя, като част от 
информацията за продукта, на 
минималния период от време за 
наличие на резервни части и/или 
актуализации;

Or. pl

Изменение 66
Ружа Тун унд Хоенщайн, Мария Да Граса Карвалю, Арба Кокалари, Иван 
Щефанец, Паскал Аримон, Барбара Талер

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. счита, че фалшифицираните 
продукти са се превърнали в 
нарастващ и изпълнен с 
предизвикателства проблем, който 
вреди на основната концепция за 
кръговата икономика, която се 
изразява в поддържането на 
продуктите и стойността на 
материалите. в този контекст 
призовава Комисията да обръща 
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внимание на рисковете, произтичащи 
от фалшифицирани продукти, които 
не само представляват важна заплаха 
за безопасността на потребителите, 
но също така създават преки и/или 
непреки икономически загуби за 
производителите;

Or. en

Изменение 67
Беата Мазурек

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. изразява убеждение, че 
насърчаването или налагането на 
задължение за производителите да 
произвеждат продукти, подлежащи 
на ремонт, следва да се извършва 
едновременно с подкрепата за 
разработването и освобождаването 
на потока от услуги за ремонт и 
поддръжка, както и с насърчаването 
и подпомагането на националното и 
местното производство на 
компоненти и части;

Or. pl

Изменение 68
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. потвърждава, че резервните 
части трябва да са леснодостъпни за 
период от 10 години при съразмерна 
цена и че те трябва да могат да 
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бъдат получавани от независими 
сервизи извън мрежите на 
производителите, за да се гарантира 
ефективно правото на поправка;

Or. fr

Изменение 69
Биляна  Борзан, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Евелин Гебхарт, Андреас 
Шидер, Моника Беньова, Силви Гийом, Шандор Ронай, Клара Агилера, Мария 
Грапини, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Кристел Шалдемозе

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. призовава за въвеждане на 
измервателни уреди за категориите 
стоки с цел подобряване на 
информацията за потребителите и 
улесняване на повторното използване;

Or. en

Изменение 70
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 4 б (нов)

Проект на становище Изменение

4б. насърчава Комисията да 
поощрява и подкрепя повторната 
употреба на регенерирани продукти 
или на продукти втора употреба;

Or. fr

Изменение 71
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен
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Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава, че ефективното 
прилагане е от решаващо значение, за да 
се гарантира, че пуснатите на пазара 
продукти отговарят на изискванията за 
устойчивост; поради това призовава за 
повече 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 и да 
провежда редовни изпитвания и 
инспекции;

5. подчертава, че продуктите от 
държави извън ЕС често не са в 
съответствие с правилата на ЕС 
относно устойчивостта и 
безопасността и че ефективното 
правоприлагане е от решаващо 
значение, за да се гарантира, че 
пусканите на пазара продукти отговарят 
на изискванията за устойчивост; поради 
това призовава Комисията и 
държавите членки да засилят 
усилията си за осигуряване на 
съответствие на продуктите със 
задължителни екологични критерии 
чрез подобрен надзор на пазара, 
включително за продаваните онлайн 
продукти; призовава за повече 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 и да провежда 
редовни изпитвания и инспекции;

Or. en

Изменение 72
Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава, че ефективното 
прилагане е от решаващо значение, за да 
се гарантира, че пуснатите на пазара 
продукти отговарят на изискванията за 
устойчивост; поради това призовава за 
повече надзор от страна на ЕС чрез 
определяне на хармонизирани правила 

5. подчертава, че ефективното 
прилагане е от решаващо значение, за да 
се гарантира, че пуснатите на пазара 
продукти отговарят на изискванията за 
устойчивост; поради това призовава за 
по-ефективен надзор от страна на ЕС;
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за минималния брой проверки и 
тяхната честота, както и чрез 
оправомощаване на Комисията да 
наблюдава и одитира дейностите на 
националните органи и да провежда 
редовни изпитвания и инспекции;

Or. en

Изменение 73
Маркус Бухайт, Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Антонио Мария Риналди, 
Марко Кампоменози

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава, че ефективното 
прилагане е от решаващо значение, за да 
се гарантира, че пуснатите на пазара 
продукти отговарят на изискванията за 
устойчивост; поради това призовава за 
повече 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 и да 
провежда редовни изпитвания и 
инспекции;

5. подчертава, че ефективното 
прилагане е от решаващо значение, за да 
се гарантира, че пуснатите на пазара 
продукти отговарят на изискванията за 
устойчивост; поради това призовава за 
повече надзор от страна на ЕС чрез 
определяне на хармонизирани правила 
за минималния брой проверки и тяхната 
честота, както и чрез изискване от 
Комисията да наблюдава, докладва 
редовно и в срокове, които ще бъдат 
определени, и одитира дейностите на 
националните органи и да провежда 
редовни изпитвания и инспекции;

Or. en

Изменение 74
Ружа Тун унд Хоенщайн, Мария Да Граса Карвалю, Иван Щефанец, Барбара 
Талер

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава, че ефективното 5. подчертава, че ефективното 
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прилагане е от решаващо значение, за да 
се гарантира, че пуснатите на пазара 
продукти отговарят на изискванията за 
устойчивост; поради това призовава за 
повече 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 и 
да провежда редовни изпитвания и 
инспекции;

прилагане е от решаващо значение, за да 
се гарантира, че пуснатите на пазара 
продукти отговарят на изискванията за 
устойчивост; поради това призовава за 
повече 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;

Or. en

Изменение 75
Беата Мазурек

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава, че ефективното 
прилагане е от решаващо значение, за 
да се гарантира, че пуснатите на пазара 
продукти отговарят на изискванията 
за устойчивост; поради това призовава 
за повече 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 и да провежда 
редовни изпитвания и инспекции;

5. приветства усилията за 
осигуряване на съответствието на 
пуснатите на пазара продукти, както и 
за моделиране на бъдещите 
изисквания за устойчивост ; поради 
това призовава за засилено 
сътрудничество между държавите 
членки и участниците на пазара с 
оглед на обмена на най-добри 
практики и тяхната оценка от 
страна на Европейската комисия; 
подчертава необходимостта от 
пълно прилагане и изпълнение на 
действащото законодателство в 
тази област;

Or. pl

Изменение 76
Маркус Бухайт, Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Антонио Мария Риналди
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Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5а. призовава Комисията да 
представи оценка на въздействието 
на планирания данък върху 
пластмасите; посочва, че ако този 
данък не може да бъде избегнат, 
средствата няма да бъдат 
прехвърляни в бюджета на ЕС, а ще 
бъдат предоставяни на държавите 
членки за изпълнението на новия план 
за действие за кръговата икономика;

Or. en

Изменение 77
Джорди Каняс, Сандро Гоци

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5а. Настоява, че за тази цел 
Комисията следва да гарантира, че 
митническият контрол в целия ЕС 
следва едни и същи стандарти чрез 
единен механизъм за пряк митнически 
контрол, в координация с държавите 
членки и при пълно спазване на 
принципа на субсидиарност;

Or. en

Изменение 78
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)
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Проект на становище Изменение

5а. подчертава, че сключването на 
споразумения за свободна търговия с 
партньори, които не спазват 
екологичните и социалните 
стандарти на ЕС, е в противоречие с 
целите на ЕС в областта на 
климата;

Or. fr

Изменение 79
Кристел Шалдемозе, Биляна  Борзан

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5а. призовава Комисията да въведе 
ясни цели за прехода към кръгова 
икономика в ЕС и да подобри 
устойчивостта и дългосрочната 
издържливост на веригите на 
доставки на ключови материали за 
европейската икономика;

Or. en

Изменение 80
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 5 б (нов)

Проект на становище Изменение

5б. посочва освен това, че редица 
проучвания, например от организации 
на потребителите, показват, че 
много голям брой продукти, закупени 
онлайн и внесени в ЕС, не отговарят 
на европейските минимални 
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стандарти;

Or. fr

Изменение 81
Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава значението на 
прозрачната и надеждна информация 
относно продуктовите 
характеристики за потребителите, 
предприятията и органите за надзор 
на пазара и приветства намерението 
на Комисията да разработи цифров 
продуктов паспорт; призовава в тази 
връзка изискванията за 
задължителна информация да се 
прилагат по цялата верига на 
доставки, като обхващат не само 
аспекти като трайността и 
възможността за поправка, но също 
така и социалните и екологичните 
условия;

заличава се

Or. en

Изменение 82
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Джорди Каняс, Карен Мелкиор

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава значението на 
прозрачната и надеждна информация 
относно продуктовите характеристики 
за потребителите, предприятията и 
органите за надзор на пазара и 
приветства намерението на Комисията 

6. подчертава значението на 
ясната, прозрачна и надеждна 
информация относно продуктовите 
характеристики за потребителите, 
предприятията и органите за надзор на 
пазара; призовава за разработване на 
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да разработи цифров продуктов 
паспорт; призовава в тази връзка 
изискванията за задължителна 
информация да се прилагат по цялата 
верига на доставки, като обхващат не 
само аспекти като трайността и 
възможността за поправка, но също така 
и социалните и екологичните условия;

индекс с множество критерии за 
резултати по отношение на 
околната среда във връзка с жизнения 
цикъл, който ще предоставя 
информация на потребителите 
относно дълготрайността, 
възможностите за поправка и 
рециклиране на даден продукт, 
включително на опаковката му; 
приветства намерението на Комисията 
да разработи цифров продуктов 
паспорт; призовава в тази връзка 
изискванията за задължителна 
информация да се прилагат по цялата 
верига на доставки, като обхващат не 
само аспекти като трайността и 
възможността за поправка, но също така 
и социалните и екологичните условия;

Or. en

Изменение 83
Ружа Тун унд Хоенщайн, Мария Да Граса Карвалю, Арба Кокалари, Иван 
Щефанец, Паскал Аримон, Барбара Талер

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава значението на 
прозрачната и надеждна информация 
относно продуктовите характеристики 
за потребителите, предприятията и 
органите за надзор на пазара и 
приветства намерението на Комисията 
да разработи цифров продуктов 
паспорт; призовава в тази връзка 
изискванията за задължителна 
информация да се прилагат по цялата 
верига на доставки, като обхващат не 
само аспекти като трайността и 
възможността за поправка, но също така 
и социалните и екологичните условия;

6. подчертава значението на 
прозрачната и надеждна информация 
относно продуктовите характеристики 
за потребителите, предприятията и 
органите за надзор на пазара и 
приветства намерението на Комисията 
да разработи цифров продуктов 
паспорт; призовава в тази връзка 
изискванията за задължителна 
информация да се прилагат по цялата 
верига на доставки, като обхващат 
аспекти като трайността и възможността 
за поправка, а също така и енергийната 
ефективност, когато това е от 
значение; призовава тези изисквания 
да бъдат разработени в тясно 
сътрудничество с промишлеността и 
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други заинтересовани страни, като се 
вземат предвид пропорционалността 
и разходите за предприятията, 
особено за МСП;

Or. en

Изменение 84
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава значението на 
прозрачната и надеждна информация 
относно продуктовите характеристики 
за потребителите, предприятията и 
органите за надзор на пазара и 
приветства намерението на Комисията 
да разработи цифров продуктов 
паспорт; призовава в тази връзка 
изискванията за задължителна 
информация да се прилагат по цялата 
верига на доставки, като обхващат не 
само аспекти като трайността и 
възможността за поправка, но също така 
и социалните и екологичните условия;

6. подчертава значението на 
прозрачната и надеждна информация 
относно продуктовите характеристики 
за потребителите, предприятията и 
органите за надзор на пазара и 
приветства намерението на Комисията 
да разработи цифров продуктов 
паспорт; призовава в тази връзка 
изискванията за задължителна 
информация да се прилагат по цялата 
верига на доставки, като обхващат не 
само аспекти като трайността и 
възможността за поправка, но също така 
и социалните и екологичните условия; 
припомня необходимостта от 
увеличаване на бюджетите и 
човешките ресурси на органите за 
надзор на пазара с цел гарантирано 
прилагане на съществуващите 
стандарти;

Or. fr

Изменение 85
Влад-Мариус Ботош

Проект на становище
Параграф 6
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Проект на становище Изменение

6. подчертава значението на 
прозрачната и надеждна информация 
относно продуктовите характеристики 
за потребителите, предприятията и 
органите за надзор на пазара и 
приветства намерението на Комисията 
да разработи цифров продуктов 
паспорт; призовава в тази връзка 
изискванията за задължителна 
информация да се прилагат по цялата 
верига на доставки, като обхващат не 
само аспекти като трайността и 
възможността за поправка, но също 
така и социалните и екологичните 
условия;

6. подчертава значението на 
прозрачната и надеждна информация 
относно продуктовите характеристики 
за потребителите, предприятията и 
органите за надзор на пазара и 
приветства намерението на Комисията 
да разработи цифров продуктов 
паспорт; призовава в тази връзка 
изискванията за задължителна 
информация да се прилагат по цялата 
верига на доставки, като обхващат 
аспекти като трайността и възможността 
за поправка;

Or. en

Изменение 86
Беата Мазурек

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава значението на 
прозрачната и надеждна информация 
относно продуктовите характеристики 
за потребителите, предприятията и 
органите за надзор на пазара и 
приветства намерението на Комисията 
да разработи цифров продуктов 
паспорт; призовава в тази връзка 
изискванията за задължителна 
информация да се прилагат по цялата 
верига на доставки, като обхващат не 
само аспекти като трайността и 
възможността за поправка, но също 
така и социалните и екологичните 
условия;

6. подчертава значението на 
прозрачната и надеждна информация 
относно продуктовите характеристики 
за потребителите, предприятията и 
органите за надзор на пазара, отбелязва 
намерението на Комисията да разработи 
цифров продуктов паспорт и във връзка 
с това призовава за внимателна 
оценка на легитимността на 
въвеждането на задължителни 
цифрови паспорти, като се отчитат 
пропорционалността, 
практичността и ефективността на 
обявените разпоредби;

Or. pl



PE652.282v01-00 54/70 AM\1212785BG.docx

BG

Изменение 87
Ана Кавацини, Ким Ван Спарентак, Петра Де Сутер, Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава значението на 
прозрачната и надеждна информация 
относно продуктовите характеристики 
за потребителите, предприятията и 
органите за надзор на пазара и 
приветства намерението на Комисията 
да разработи цифров продуктов 
паспорт; призовава в тази връзка 
изискванията за задължителна 
информация да се прилагат по цялата 
верига на доставки, като обхващат не 
само аспекти като трайността и 
възможността за поправка, но също така 
и социалните и екологичните условия;

6. подчертава значението на 
прозрачната и надеждна информация 
относно продуктовите характеристики 
за потребителите, предприятията и 
органите за надзор на пазара и 
приветства намерението на Комисията 
да разработи цифров продуктов 
паспорт; призовава в тази връзка 
изискванията за задължителна 
информация да се прилагат по цялата 
верига на доставки, като обхващат не 
само аспекти като трайността и 
възможността за поправка, но също така 
и социалните, трудовите и 
екологичните условия;

Or. en

Изменение 88
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Дита Харанзова, Джорди Каняс, Карен 
Мелкиор

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6а. подчертава значението на 
онлайн платформите и онлайн 
пазарите за насърчаването на 
устойчиви продукти и услуги и за 
поощряването на устойчиво 
потребление; отбелязва, че онлайн 
платформите биха могли да 
изпълнят своята отговорност да 
предоставят на потребителите 
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надеждна информация относно 
устойчивостта на продуктите и 
услугите, които предлагат; призовава 
за активни мерки за справяне със 
заблуждаващите практики и 
дезинформацията относно 
предлагани онлайн продукти услуги, 
включително неверни „твърдения за 
екологосъобразност“;

Or. en

Изменение 89
Биляна  Борзан, Моника Беньова, Силви Гийом, Шандор Ронай, Клара Агилера, 
Мария Грапини, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Кристел Шалдемозе, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Евелин Гебхарт, Андреас Шидер

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6a. призовава за засилване на 
възможността за обратни искове за 
потребителите и екологичните 
организации в случай на нарушение на 
задълженията за предоставяне на 
информация съгласно Директива 
2005/29/ЕО, с цел по-добро прилагане 
на механизмите за надзор на пазара;

Or. en

Изменение 90
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6a. изтъква риска от извеждане на 
замърсяващите в най-висока степен 
производствени процеси извън ЕС без 
подходящ контрол върху 
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производствените линии;

Or. fr

Изменение 91
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6а. призовава за предоставяне на 
задължителна информация за всички 
продукти, внасяни или произвеждани 
в ЕС;

Or. fr

Изменение 92
Биляна  Борзан, Шандор Ронай, Клара Агилера, Мария Грапини, Роберт Хайшел, 
Адриана Малдонадо Лопес, Кристел Шалдемозе, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Евелин Гебхарт, Андреас Шидер, Силви Гийом, Моника Беньова

Проект на становище
Параграф 6 б (нов)

Проект на становище Изменение

6б. предлага разработването на 
ясни насоки и стандарти за 
твърденията за екологосъобразност и 
за ангажиментите, които намират 
израз в екомаркировката; очаква с 
интерес планираното законодателно 
предложение относно обосноваването 
на твърдения за екологосъобразност; 
счита, че чрез предоставяне на 
потребителите  на прозрачност и 
насоки чрез точна и подлежаща на 
отчетност информация и чрез 
екомаркировка, потребителите ще 
имат по-голямо доверие в продуктите 
и пазарите, което в крайна сметка ще 
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доведе до устойчиво потребление;

Or. en

Изменение 93
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 6 б (нов)

Проект на становище Изменение

6б. припомня, че добивът на 
суровини, като например редкоземни 
елементи, използвани в нови 
комуникационни инструменти и 
другаде, е основен източник на 
замърсяване и на стратегическа 
уязвимост за държавите доставчици;

Or. fr

Изменение 94
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 6 в (нов)

Проект на становище Изменение

6в. предупреждава срещу неверни 
твърдения за екологосъобразност и 
екомаркировки, както и срещу 
агресивни маркетингови техники за 
заблуждаващ „зелен“ пиар 
(„greenwashing“); тези етикети 
трябва да бъдат строго регулирани и 
наблюдавани, така че да не 
заблуждават потребителите при 
избора им;

Or. fr
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Изменение 95
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 6 г (нов)

Проект на становище Изменение

6г. припомня, че рекламата и 
маркетингът насърчават 
свръхпотреблението; подчертава 
значението на променящите се 
модели на потребление и на 
насърчаването на ограничаването;

Or. fr

Изменение 96
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 6 д (нов)

Проект на становище Изменение

6д. призовава за регулиране на 
търговските практики, насочени по-
специално към уязвимите групи, като 
например децата и младите хора;

Or. fr

Изменение 97
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 6 е (нов)

Проект на становище Изменение

6e. призовава за мерки за 
насърчаване на преместването на 
обекти за производство, рециклиране 
и поддръжка, за да се гарантира по-
добър контрол върху цялата верига на 
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кръговата икономика;

Or. fr

Изменение 98
Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава за преразглеждане на 
законодателството на ЕС в областта 
на обществените поръчки за 
въвеждане на задължителни 
минимални цели чрез определяне на 
процент за възлагане на обществени 
поръчки въз основа на екологични, 
социални и етични критерии и 
въвеждане на йерархия на 
критериите за възлагане, заедно със 
специфични за сектора цели.

заличава се

Or. en

Изменение 99
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Карен Мелкиор

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава за преразглеждане на 
законодателството на ЕС в областта 
на обществените поръчки за 
въвеждане на задължителни минимални 
цели чрез определяне на процент за 
възлагане на обществени поръчки въз 
основа на екологични, социални и 
етични критерии и въвеждане на 
йерархия на критериите за възлагане, 
заедно със специфични за сектора цели.

7. подчертава, че амбициозните 
по отношение на устойчивостта на 
продуктите и услугите обществени 
поръчки биха могли да подкрепят 
новаторските усилия на частния 
сектор и определят подходящите 
стимули за засилване на устойчивото 
производство и потребление; 
призовава за приемане на „зелени“ 
обществени поръчки от страна на 
възлагащите органи чрез въвеждане 
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на задължителни критерии за 
устойчивост в публичното предлагане 
чрез определяне на процент за възлагане 
на обществени поръчки въз основа на 
екологични и социални  критерии и 
въвеждане на йерархия на критериите за 
възлагане, заедно със специфични за 
сектора цели; призовава за 
гарантиране на ефективна 
реципрочност при възлагането на 
обществени поръчки с трети 
държави; призовава за даване на 
приоритет на повторно използвани и 
рециклирани стоки и софтуерни 
програми за нискоенергийно 
потребление и за подобряване на 
достъпа до обществени поръчки за 
МСП и предприятията от 
социалната икономика; подчертава 
потенциалните ползи от 
използването на инструмент за 
филтриране на „зелени“ оферти, за да 
се гарантира съвместимостта на 
широкомащабните инфраструктурни 
проекти с ангажиментите на ЕС в 
областта на климата и да се 
противодейства на заблуждаващия 
„зелен“ пиар („greenwashing“), 
включително в контекста на 
обществените поръчки; призовава за 
задължения за докладване за 
Комисията и държавите членки, що 
се отнася до техните устойчиви 
обществени поръчки;

Or. en

Изменение 100
Ана Кавацини, Ким Ван Спарентак, Петра Де Сутер, Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава за преразглеждане на 7. изразява съжаление, че 
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законодателството на ЕС в областта на 
обществените поръчки за въвеждане на 
задължителни минимални цели чрез 
определяне на процент за възлагане на 
обществени поръчки въз основа на 
екологични, социални и етични 
критерии и въвеждане на йерархия на 
критериите за възлагане, заедно със 
специфични за сектора цели.

публичните органи не използват 
съществуващите възможности за 
„зелени“ и социални обществени 
поръчки съгласно съществуващата 
законодателна рамка и че те 
продължават да прилагат прекалено 
чест единствено критерия „най-
ниска цена“; поради това призовава за 
преразглеждане на законодателството 
на ЕС в областта на обществените 
поръчки за въвеждане на задължителни 
минимални цели чрез определяне на 
процент за възлагане на обществени 
поръчки въз основа на екологични, 
социални и етични критерии и 
въвеждане на йерархия на критериите за 
възлагане, заедно със специфични за 
сектора цели, включително за 
закупуването на продукти, които са 
втора употреба, рециклирани или 
регенерирани; призовава също така 
публичните органи да поемат водеща 
роля чрез личен пример, като не 
закупуват продукти за еднократна 
употреба; добавя, че устойчивите 
обществени поръчки следва да се 
превърнат в избор по подразбиране с 
клауза за „спазване или обяснение“, 
която позволява изключения само по 
обективни и обосновани причини;

Or. en

Изменение 101
Влад-Мариус Ботош

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава за преразглеждане на 
законодателството на ЕС в областта 
на обществените поръчки за 
въвеждане на задължителни 
минимални цели чрез определяне на 
процент за възлагане на обществени 

заличава се
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поръчки въз основа на екологични, 
социални и етични критерии и 
въвеждане на йерархия на 
критериите за възлагане, заедно със 
специфични за сектора цели.

Or. en

Изменение 102
Ружа Тун унд Хоенщайн, Мария Да Граса Карвалю, Арба Кокалари, Иван 
Щефанец, Паскал Аримон, Барбара Талер

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава за преразглеждане на 
законодателството на ЕС в областта 
на обществените поръчки за въвеждане 
на задължителни минимални цели 
чрез определяне на процент за 
възлагане на обществени поръчки въз 
основа на екологични, социални и 
етични критерии и въвеждане на 
йерархия на критериите за възлагане, 
заедно със специфични за сектора 
цели.

7. подчертава значимата роля на 
обществените поръчки за насърчаване 
на иновативни и устойчиви 
продукти; счита, че ползите от 
политиките в областта на 
обществените поръчки биха могли да 
бъдат допълнително реализирани, ако 
съответното законодателство бъде 
правилно прилагано, хармонизирано и 
опростено; насърчава Комисията да 
извърши задълбочен анализ на 
начините за балансиране на 
екологичните, социалните и 
икономическите критерии по 
устойчив начин; призовава 
Комисията да преразгледа насоките 
за обществените поръчки, за да бъде 
улеснено по-устойчивото закупуване;

Or. en

Изменение 103
Биляна  Борзан, Мария Грапини, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Евелин Гебхарт, Андреас 
Шидер, Силви Гийом, Моника Беньова, Шандор Ронай, Клара Агилера

Проект на становище
Параграф 7
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Проект на становище Изменение

7. призовава за преразглеждане на 
законодателството на ЕС в областта 
на обществените поръчки за 
въвеждане на задължителни минимални 
цели чрез определяне на процент за 
възлагане на обществени поръчки въз 
основа на екологични, социални и 
етични критерии и въвеждане на 
йерархия на критериите за възлагане, 
заедно със специфични за сектора цели.

7. подчертава потенциала на 
„зелените“ и социалните обществени 
поръчки в прехода към устойчива 
икономика; в този контекст 
приветства ангажиментите на 
Комисията да предложи 
допълнително законодателство и 
насоки за въвеждане на задължителни 
минимални цели чрез определяне на 
процент за възлагане на обществени 
поръчки въз основа на екологични, 
социални и етични критерии и 
въвеждане на йерархия на критериите за 
възлагане, заедно със специфични за 
сектора цели, както и чрез подкрепа за 
продукти, които подлежат на втора 
употреба, които са регенерирани или 
произведени отново;

Or. en

Изменение 104
Беата Мазурек

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава за преразглеждане на 
законодателството на ЕС в областта на 
обществените поръчки за въвеждане на 
задължителни минимални цели чрез 
определяне на процент за възлагане на 
обществени поръчки въз основа на 
екологични, социални и етични 
критерии и въвеждане на йерархия на 
критериите за възлагане, заедно със 
специфични за сектора цели.

7. призовава за преразглеждане на 
законодателството на ЕС в областта на 
обществените поръчки, за да се 
подпомага търсенето на продукти, 
проектирани и произведени в 
съответствие с идеята за кръговата 
икономика.

Or. pl
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Изменение 105
Маркус Бухайт, Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Антонио Мария Риналди, 
Марко Кампоменози

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава за преразглеждане на 
законодателството на ЕС в областта на 
обществените поръчки за въвеждане на 
задължителни минимални цели чрез 
определяне на процент за възлагане на 
обществени поръчки въз основа на 
екологични, социални и етични 
критерии и въвеждане на йерархия на 
критериите за възлагане, заедно със 
специфични за сектора цели.

7. призовава за преразглеждане на 
законодателството на ЕС в областта на 
обществените поръчки за въвеждане на 
цели чрез определяне на процент за 
възлагане на обществени поръчки въз 
основа на икономически, екологични, 
социални и етични критерии и 
въвеждане на прозрачна йерархия на 
критериите за възлагане, заедно със 
специфични за сектора цели;

Or. en

Изменение 106
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7а. подчертава, че етичните 
съображения трябва да преобладават 
в кръговата икономика, и по-
специално зачитането на социалните 
и трудовите права на работниците в 
секторите за рециклиране и 
оползотворяване на отпадъци;

Or. fr

Изменение 107
Ружа Тун унд Хоенщайн, Мария Да Граса Карвалю, Арба Кокалари, Иван 
Щефанец, Паскал Аримон, Барбара Талер



AM\1212785BG.docx 65/70 PE652.282v01-00

BG

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7а. като се има предвид огромното 
въздействие на опаковките на храни 
върху околната среда, особено когато 
те биват изхвърляни като 
замърсяващ отпадък, призовава 
Комисията да изясни понятията 
„(свръх)опаковане“ и „ненужно 
опаковане“; поради това призовава 
Комисията да повишава 
устойчивостта на разпределянето на 
храна чрез конкретни мерки; изисква 
от Комисията да взема предвид 
новите бизнес модели, като например 
магазини, свободни от опаковки, и да 
анализира тяхното потенциално 
въздействие върху околната среда и 
удобството на потребителите;

Or. en

Изменение 108
Биляна  Борзан, Адриана Малдонадо Лопес, Кристел Шалдемозе, Мариа Мануел 
Лейтан Маркеш, Евелин Гебхарт, Андреас Шидер, Силви Гийом, Моника 
Беньова, Шандор Ронай, Клара Агилера, Мария Грапини, Роберт Хайшел

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7а. призовава държавите членки 
бързо да приемат принципите за 
окончателен режим на ДДС, 
включително предложението за 
модернизиран режим по отношение 
на ставките на ДДС, който би 
позволил по-ниски ставки за 
рециклирани, повторно използвани 
или обновени стоки и за ремонтни 
услуги, за да ги направят удобни и 
финансово привлекателни за 
потребителите; призовава 
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държавите членки да разгледат 
такива мерки след приемането на 
новия режим;

Or. en

Изменение 109
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7а. счита, че следва да бъдат 
въведени обвързващи минимални цели 
за целите на обществените поръчки, 
за да се улесни устойчивото 
преместване на работни места в ЕС 
чрез клаузи за предоставяне на 
средства, като се отдава 
предпочитание на местните 
предприятия и работници;

Or. fr

Изменение 110
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Дита Харанзова, Карен Мелкиор, Джорди 
Каняс

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7а. подчертава, че е важно да се 
мобилизира достатъчно финансиране 
за финансирането на 
научноизследователска дейност и 
развойна дейност за устойчиви 
продукти и бизнес модели на 
кръговата икономика, което ще сведе 
до минимум унищожаването на 
продукти и ще насърчи ремонта и 
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повторната употреба;

Or. en

Изменение 111
Беата Мазурек

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7а. подчертава значението на 
безпрепятственото разработване и 
приспособяване на революционни 
технологии, като например на 
изкуствения интелект, с цел 
максимално увеличаване на 
ефикасността, оползотворяване на 
суровините и по-ефективно 
управление на производството с 
ефективно използване на ресурсите;

Or. pl

Изменение 112
Беата Мазурек

Проект на становище
Параграф 7 б (нов)

Проект на становище Изменение

7б. изразява загриженост, че 
въвеждането на прекалено 
прескриптивни правила, които не 
отчитат пазарните реалности и не 
вземат предвид практическия аспект 
на тяхното прилагане, ще доведе до 
прехвърляне на разходите към 
потребителите, до намаляване на 
избора на наличните продукти и до 
закупуване на продукти, внасяни в ЕС 
от трети държави, от групи от 
населението с по-ниски доходи; 
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посочва в този контекст риска от 
появата на асиметрии между 
продуктите, произведени в ЕС, и 
тези, произведени в трети държави;

Or. pl

Изменение 113
Биляна  Борзан, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Евелин Гебхарт, Андреас 
Шидер, Силви Гийом, Моника Беньова, Шандор Ронай, Клара Агилера, Мария 
Грапини, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Кристел Шалдемозе

Проект на становище
Параграф 7 б (нов)

Проект на становище Изменение

7б. призовава Комисията и 
националните органи да подпомагат 
и подкрепят финансово местните и 
регионалните власти, 
предприятията, МСП, 
микропредприятията, както и 
самостоятелно заетите лица и 
сдруженията при провеждането на 
кампании за повишаване на 
осведомеността на потребителите 
относно удължаването на 
продължителността на живота на 
продуктите, по-специално чрез 
предоставяне на надеждна и ясна 
информация, консултации и услуги по 
поддръжка, ремонт, повторна 
употреба и др.;

Or. en

Изменение 114
Ружа Тун унд Хоенщайн, Мария Да Граса Карвалю, Арба Кокалари, Иван 
Щефанец, Паскал Аримон, Барбара Талер

Проект на становище
Параграф 7 б (нов)
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Проект на становище Изменение

7б. подчертава ролята на сектора 
на услугите за повишаването на 
физическата и финансовата 
достъпност на ремонтите, лизинга и 
„продукта като услуга“; призовава 
Комисията да направи оценка на 
начините, по които един по-
хармонизиран вътрешен пазар на 
услуги може да допринася за прехода 
към кръгова икономика;

Or. en

Изменение 115
Ружа Тун унд Хоенщайн, Мария Да Граса Карвалю, Арба Кокалари, Иван 
Щефанец, Паскал Аримон, Барбара Талер

Проект на становище
Параграф 7 в (нов)

Проект на становище Изменение

7в. насърчава по-голяма 
стандартизация на обработката на  
вторичните суровини с цел улесняване 
на прилагането на кръгови бизнес 
модели; в този контекст призовава 
Комисията да укрепи вътрешния 
пазар за вторични суровини чрез 
целенасочени усилия за 
идентифициране и премахване на 
пречките пред търговията; освен 
това изисква от Комисията да 
подобри гарантираното прилагане на 
Регламента за превоз на отпадъци, за 
да се стимулира набавянето на 
висококачествени вторични суровини 
в ЕС, както и да се оптимизира 
ефективното използване на 
ресурсите; 

Or. en
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Изменение 116
Биляна  Борзан, Евелин Гебхарт, Андреас Шидер, Силви Гийом, Моника Беньова, 
Шандор Ронай, Клара Агилера, Мария Грапини, Роберт Хайшел, Адриана 
Малдонадо Лопес, Кристел Шалдемозе, Мариа Мануел Лейтан Маркеш

Проект на становище
Параграф 7 в (нов)

Проект на становище Изменение

7в. изисква да се забрани 
унищожаването на непродадени 
стоки, които функционират добре, 
така че тези стоки да могат да 
бъдат пренасочвани към пазара за 
повторна или многократна употреба, 
и призовава за въвеждането на 
конкретни цели; подчертава, че при 
достъпа до сметища приоритет 
следва да се дава на нови устойчиви 
бизнес модели;

Or. en

Изменение 117
Беата Мазурек

Проект на становище
Параграф 7 в (нов)

Проект на становище Изменение

7в. счита за необходимо да бъде 
обмислено въвеждането на 
разпоредби за укрепване на 
съответните органи за мониторинг, 
така че те да могат по-добре да 
откриват продукти, внасяни на 
общия пазар, които създават 
неприемливи рискове за здравето и 
околната среда.

Or. pl


