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Amendamentul 1
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât tranziția către o economie 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și neutră din punct de vedere 
climatic, bazată pe principiile economiei 
circulare, respectă limitele planetare prin 
îndepărtarea de dependența de utilizarea 
resurselor și a materiilor prime, de 
consumul de masă și de producția de 
deșeuri;

Or. en

Amendamentul 2
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât economia circulară 
vizează închiderea și încetinirea 
circuitelor de materiale, produse și 
resurse prin reutilizare, partajare, 
reparare, modernizare, reciclare, 
promovarea interoperabilității și printr-o 
durată de viață mai lungă a produselor;

Or. en

Amendamentul 3
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât sistemele de gestionare a 
materialelor în buclă închisă și lanțurile 
de aprovizionare mai scurte vor conduce, 
în cele din urmă, la o valoare adăugată pe 
piața internă a UE, la inovare, la 
ocuparea forței de muncă și la 
competitivitate, asigurând, în același timp, 
un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor și de sustenabilitate;

Or. en

Amendamentul 4
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât piața unică este un 
instrument puternic, care trebuie utilizat 
pentru a dezvolta produse și tehnologii 
sustenabile și circulare și care ar trebui să 
reflecte considerații de mediu, economice, 
sociale și etice;

Or. en

Amendamentul 5
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul E

Proiectul de aviz Amendamentul

E. întrucât investițiile în modele de 
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producție circulară și în sectorul de 
reutilizare și reparare reprezintă o sursă 
de oportunități economice și sociale, 
creează locuri de muncă și stimulează 
competitivitatea industrială;

Or. en

Amendamentul 6
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul F

Proiectul de aviz Amendamentul

F. întrucât criza provocată de 
COVID-19 a demonstrat necesitatea unei 
economii reziliente, bazate pe lanțuri de 
aprovizionare sustenabile și mai scurte;

Or. en

Amendamentul 7
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul G

Proiectul de aviz Amendamentul

G. întrucât, în cadrul Pactului verde 
european, o legislație ambițioasă, astfel 
cum este prezentată în Planul de acțiune 
al UE pentru economia circulară, 
publicat în martie 2020, ar trebui să vizeze 
reducerea amprentei totale de mediu și 
resurse a producției și consumului UE, 
având ca priorități cheie eficiența din 
punctul de vedere al utilizării resurselor, 
poluarea zero, absența expunerii la 
substanțe dăunătoare și toxice și 
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prevenirea generării de deșeuri;

Or. en

Amendamentul 8
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

- 1. remarcă faptul că un cetățean al 
UE produce, în medie, peste 450 kg de 
deșeuri pe an, din care 27 % nu sunt 
recuperate sau reciclate; solicită măsuri 
rapide de îmbunătățire a instalațiilor de 
reciclare, însoțite de dispoziții-cadru 
europene pentru a intensifica reciclarea;

Or. fr

Amendamentul 9
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Karen Melchior

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. salută Planul de acțiune pentru 
economia circulară și intenția Comisiei de 
a prezenta măsuri specifice pentru a 
aborda necesitatea de a îmbunătăți 
durabilitatea, posibilitățile de reutilizare, 
de modernizare și de reparare a 
produselor, precum și de a aborda uzura 
morală prematură a produselor; 
subliniază necesitatea de a permite 
consumatorilor să își orienteze mai bine 
modelele de consum, oferindu-le 
informații clare și fiabile privind durata 
de viață, performanța de mediu și 
posibilitatea de reparare a produselor; 
invită Comisia să sprijine și să dezvolte 
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instrumente economice care să ofere un 
avantaj economic opțiunilor sustenabile;

Or. en

Amendamentul 10
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul -1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. consideră că diferențele mari 
dintre țările UE în ceea ce privește 
reciclarea și recuperarea deșeurilor 
impun luarea de măsuri urgente de către 
Comisie pentru a îmbunătăți instalațiile 
de reciclare din țările care au nevoie de 
acest lucru;

Or. fr

Amendamentul 11
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Karen Melchior

Proiect de aviz
Punctul -1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. subliniază că finalizarea și 
aprofundarea pieței unice reprezintă o 
condiție prealabilă pentru succesul 
tranziției Europei către o economie 
sustenabilă și circulară; invită Comisia și 
statele membre să abordeze barierele 
normative și de altă natură existente care 
decurg din normele naționale restrictive și 
complexe, capacitățile administrative 
limitate și transpunerea și aplicarea 
necorespunzătoare a normelor UE; 
solicită o guvernanță mai flexibilă și mai 
transparentă pentru piața internă, cu 
evaluări inter pares mai eficiente și cu 
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instrumente de monitorizare și de 
performanță îmbunătățite.

Or. en

Amendamentul 12
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că introducerea unor 
produse sustenabile pe piața internă ar 
trebui să constituie regula generală și 
solicită o directivă-cadru orizontală privind 
produsele sustenabile, care să stabilească 
cerințe minime obligatorii privind 
durabilitatea, interoperabilitatea, 
potențialul de reparare, de modernizare, de 
reutilizare și de reciclare pentru toate 
produsele, alături de alte cerințe specifice 
produselor;

1. consideră că producerea și 
introducerea unor produse sustenabile pe 
piața internă ar trebui să constituie regula 
generală și solicită o directivă-cadru 
orizontală privind produsele sustenabile, 
care să stabilească cerințe minime 
obligatorii în faza de proiectare, producție 
și comercializare privind durabilitatea, 
interoperabilitatea, potențialul de reparare, 
de modernizare, de reutilizare și de 
reciclare pentru toate produsele, alături de 
alte cerințe specifice produselor; solicită, 
de asemenea, ca o astfel de propunere 
legislativă cuprinzătoare să fie prezentată 
în timp util și să nu mai fie amânată, 
pentru a contribui la redresarea 
economiei UE în urma crizei provocate de 
COVID-19;

Or. en

Amendamentul 13
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că introducerea unor 
produse sustenabile pe piața internă ar 

1. consideră că introducerea unor 
produse sustenabile pe piața internă ar 
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trebui să constituie regula generală și 
solicită o directivă-cadru orizontală 
privind produsele sustenabile, care să 
stabilească cerințe minime obligatorii 
privind durabilitatea, interoperabilitatea, 
potențialul de reparare, de modernizare, de 
reutilizare și de reciclare pentru toate 
produsele, alături de alte cerințe specifice 
produselor;

trebui să constituie regula generală; solicită 
o directivă-cadru privind produsele 
sustenabile care să stabilească cerințe 
minime obligatorii privind durabilitatea, 
interoperabilitatea, potențialul de reparare, 
de modernizare, de reutilizare și de 
reciclare, făcând totodată diferența între 
diversele categorii de produse și luând în 
considerare evoluțiile tehnologice și de 
piață; subliniază că, pentru o piață unică 
sustenabilă funcțională, sunt importante 
politicile sectoriale ambițioase ale UE, 
precum și punerea în aplicare adecvată și 
eficiența asigurării respectării normelor 
existente;

Or. en

Amendamentul 14
Beata Mazurek

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că introducerea unor 
produse sustenabile pe piața internă ar 
trebui să constituie regula generală și 
solicită o directivă-cadru orizontală privind 
produsele sustenabile, care să stabilească 
cerințe minime obligatorii privind 
durabilitatea, interoperabilitatea, 
potențialul de reparare, de modernizare, de 
reutilizare și de reciclare pentru toate 
produsele, alături de alte cerințe specifice 
produselor;

1. consideră că introducerea unor 
produse sustenabile pe piața internă ar 
trebui să constituie regula generală și 
solicită o directivă-cadru orizontală privind 
produsele sustenabile, care să stabilească 
cerințe minime obligatorii privind 
durabilitatea, potențialul de reparare, de 
modernizare, de reutilizare și de reciclare 
pentru produsele pentru care există o 
justificare tehnică pentru aceste cerințe și 
care să contribuie în mod semnificativ la 
obiectivele stabilite în Planul de acțiune 
pentru economia circulară; invită 
Comisia să colaboreze îndeaproape cu 
statele membre și cu părțile interesate 
pentru a elabora un catalog deschis de 
astfel de produse;

Or. pl



PE652.282v01-00 10/64 AM\1212785RO.docx

RO

Amendamentul 15
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că introducerea unor 
produse sustenabile pe piața internă ar 
trebui să constituie regula generală și 
solicită o directivă-cadru orizontală privind 
produsele sustenabile, care să stabilească 
cerințe minime obligatorii privind 
durabilitatea, interoperabilitatea, 
potențialul de reparare, de modernizare, de 
reutilizare și de reciclare pentru toate 
produsele, alături de alte cerințe specifice 
produselor;

1. consideră că introducerea unor 
produse sustenabile, fie din statele 
membre, fie din state terțe pe piața internă 
ar trebui să constituie regula generală și 
solicită o directivă-cadru orizontală privind 
produsele sustenabile, care să stabilească 
cerințe minime obligatorii privind 
durabilitatea, interoperabilitatea, 
potențialul de reparare de către 
consumator sau de către un specialist 
autorizat, de modernizare, de reutilizare și 
de reciclare pentru toate produsele, alături 
de alte cerințe specifice produselor; prin 
urmare, Comisia trebuie să furnizeze o 
definiție clară și ușor de înțeles a 
„produselor sustenabile”;

Or. en

Amendamentul 16
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că introducerea unor 
produse sustenabile pe piața internă ar 
trebui să constituie regula generală și 
solicită o directivă-cadru orizontală 
privind produsele sustenabile, care să 
stabilească cerințe minime obligatorii 
privind durabilitatea, interoperabilitatea, 
potențialul de reparare, de modernizare, 
de reutilizare și de reciclare pentru toate 
produsele, alături de alte cerințe specifice 

1. consideră că introducerea unor 
produse sustenabile pe piața internă ar 
trebui să constituie regula generală și 
salută progresul realizat prin Directiva 
privind proiectarea ecologică 
(2009/125/CE) și Regulamentul privind 
etichetarea ecologică (66/2010);
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produselor;

Or. en

Amendamentul 17
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că introducerea unor 
produse sustenabile pe piața internă ar 
trebui să constituie regula generală și 
solicită o directivă-cadru orizontală 
privind produsele sustenabile, care să 
stabilească cerințe minime obligatorii 
privind durabilitatea, interoperabilitatea, 
potențialul de reparare, de modernizare, de 
reutilizare și de reciclare pentru toate 
produsele, alături de alte cerințe specifice 
produselor;

1. întrucât introducerea unor produse 
sustenabile pe piața internă ar trebui să 
devină treptat regula generală, invită 
Comisia să propună un cadru de politici 
pentru produsele sustenabile, care să 
stabilească cerințe minime obligatorii 
pentru categorii de produse, pentru a 
consolida eficiența energetică, 
durabilitatea, interoperabilitatea, 
potențialul de reparare, de modernizare, de 
reutilizare și de reciclare, luând în 
considerare caracteristicile specifice ale 
diferitelor categorii de produse;

Or. en

Amendamentul 18
Vlad-Marius Botoş

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că introducerea unor 
produse sustenabile pe piața internă ar 
trebui să constituie regula generală și 
solicită o directivă-cadru orizontală 
privind produsele sustenabile, care să 
stabilească cerințe minime obligatorii 
privind durabilitatea, interoperabilitatea, 
potențialul de reparare, de modernizare, de 

1. consideră că introducerea unor 
produse sustenabile pe piața internă ar 
trebui să constituie regula generală și invită 
Comisia să evalueze necesitatea și 
aplicabilitatea unei directive-cadru 
orizontale privind produsele sustenabile, 
care să stabilească categoriile de produse 
și cerințele minime obligatorii privind 
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reutilizare și de reciclare pentru toate 
produsele, alături de alte cerințe specifice 
produselor;

durabilitatea, interoperabilitatea, 
potențialul de reparare, de modernizare, de 
reutilizare și de reciclare, alături de alte 
cerințe specifice produselor;

Or. en

Amendamentul 19
Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, 
Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că introducerea unor 
produse sustenabile pe piața internă ar 
trebui să constituie regula generală și 
solicită o directivă-cadru orizontală privind 
produsele sustenabile, care să stabilească 
cerințe minime obligatorii privind 
durabilitatea, interoperabilitatea, 
potențialul de reparare, de modernizare, de 
reutilizare și de reciclare pentru toate 
produsele, alături de alte cerințe specifice 
produselor;

1. consideră că introducerea unor 
produse sustenabile pe piața internă ar 
trebui să constituie regula generală și 
solicită o directivă-cadru orizontală privind 
produsele sustenabile, care să stabilească 
cerințe minime obligatorii privind 
durabilitatea, interoperabilitatea, 
potențialul de reparare, de modernizare, de 
reutilizare și de reciclare și controlul 
prezenței substanțelor chimice periculoase 
pentru toate produsele, alături de alte 
cerințe specifice produselor;

Or. en

Amendamentul 20
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că absența expunerii la 
substanțe chimice și alte substanțe toxice 
periculoase este o condiție prealabilă 
pentru o economie circulară sigură; 
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invită, prin urmare, Comisia să ia măsuri 
de reglementare pentru a elimina 
substanțele chimice și substanțele toxice 
din produsele de consum, pentru a 
asigura cel mai înalt nivel de siguranță 
posibil pentru consumatori;

Or. en

Amendamentul 21
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că este important să nu 
se transfere în mod unilateral către 
consumatori costurile suplimentare 
generate de noul Plan de acțiune pentru 
economia circulară; de asemenea, este 
inevitabil să se stabilească toate măsurile 
în sensul economiei de piață libere și să se 
mențină competitivitatea în cadrul 
concurenței internaționale;

Or. en

Amendamentul 22
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. având în vedere optimizarea 
eficienței politicilor existente ale UE și a 
contribuției lor la economia circulară, 
solicită Comisiei să evite suprapunerile și 
discrepanțele dintre acestea, luând în 
considerare posibilele sinergii și revizuind 
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în mod regulat coerența globală între 
diferitele instrumente de politică;

Or. en

Amendamentul 23
Beata Mazurek

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită Comisiei să ia măsuri 
pentru a crea o piață armonizată pentru 
materiile prime secundare, care să 
permită întreprinderilor europene să 
realizeze economii de scară și să utilizeze 
eficient resursele și, prin urmare, să 
aplice prețuri mai atractive pentru 
consumatori;

Or. pl

Amendamentul 24
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că strategia privind 
economia circulară trebuie să fie în 
concordanță cu strategia globală 
europeană de combatere a încălzirii 
globale și de protecție a mediului;

Or. fr

Amendamentul 25
Beata Mazurek
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Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită să se ia în considerare 
impactul negativ al pandemiei de COVID-
19 în statele membre asupra punerii în 
aplicare a unui plan pluridimensional de 
tranziție treptată către un sistem economic 
sustenabil și eficient din punctul de 
vedere al utilizării resurselor;

Or. pl

Amendamentul 26
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că planul european de 
redresare economică reprezintă o ocazie 
de a iniția o tranziție economică 
ambițioasă către metode de producție 
sustenabile;

Or. fr

Amendamentul 27
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că standardizarea este 
esențială pentru implementarea unei 
politici sustenabile a produselor, prin 
furnizarea de definiții fiabile, indicatori și 
teste pentru caracteristici precum 
durabilitatea și potențialul de reparare; 

2. subliniază că standardizarea 
voluntară este esențială pentru 
implementarea unei politici sustenabile a 
produselor, prin furnizarea de definiții 
fiabile, indicatori și teste pentru 
caracteristici precum durabilitatea și 
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insistă ca standardele să fie elaborate în 
timp util și în conformitate cu condițiile de 
utilizare reală; subliniază necesitatea de a 
reforma procesul de standardizare pentru a 
asigura participarea mai favorabilă 
incluziunii și mai transparentă a tuturor 
părților interesate relevante și de a integra 
în mod constant sustenabilitatea în procesul 
de stabilire a standardelor;

potențialul de reparare; insistă ca 
standardele să fie elaborate în timp util și 
în conformitate cu condițiile de utilizare 
reală; subliniază necesitatea de a evalua 
necesitatea de a reforma procesul de 
standardizare pentru a asigura participarea 
mai favorabilă incluziunii și mai 
transparentă a tuturor părților interesate 
relevante, garantând totodată capacitatea 
întreprinderilor de a inova și de a dezvolta 
noi tehnologii în mod sustenabil și de a 
integra în mod constant sustenabilitatea în 
procesul de stabilire a standardelor;

Or. en

Amendamentul 28
Biljana Borzan, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Sylvie 
Guillaume, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că standardizarea este 
esențială pentru implementarea unei 
politici sustenabile a produselor, prin 
furnizarea de definiții fiabile, indicatori și 
teste pentru caracteristici precum 
durabilitatea și potențialul de reparare; 
insistă ca standardele să fie elaborate în 
timp util și în conformitate cu condițiile de 
utilizare reală; subliniază necesitatea de a 
reforma procesul de standardizare pentru a 
asigura participarea mai favorabilă 
incluziunii și mai transparentă a tuturor 
părților interesate relevante și de a integra 
în mod constant sustenabilitatea în procesul 
de stabilire a standardelor;

2. subliniază că standardizarea este 
esențială pentru implementarea unei 
politici sustenabile a produselor, prin 
furnizarea de definiții fiabile, indicatori și 
teste pentru caracteristici precum 
durabilitatea și potențialul de reparare și 
pentru stabilirea unor cerințe minime de 
piață privind proiectarea produselor; 
insistă ca standardele să fie elaborate în 
timp util și în conformitate cu condițiile de 
utilizare reală; subliniază necesitatea de a 
reforma procesul de standardizare pentru a 
asigura participarea mai favorabilă 
incluziunii și mai transparentă a tuturor 
părților interesate relevante și de a integra 
în mod constant sustenabilitatea în procesul 
de stabilire a standardelor;

Or. en
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Amendamentul 29
Beata Mazurek

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că standardizarea este 
esențială pentru implementarea unei 
politici sustenabile a produselor, prin 
furnizarea de definiții fiabile, indicatori și 
teste pentru caracteristici precum 
durabilitatea și potențialul de reparare; 
insistă ca standardele să fie elaborate în 
timp util și în conformitate cu condițiile de 
utilizare reală; subliniază necesitatea de a 
reforma procesul de standardizare pentru a 
asigura participarea mai favorabilă 
incluziunii și mai transparentă a tuturor 
părților interesate relevante și de a integra 
în mod constant sustenabilitatea în 
procesul de stabilire a standardelor;

2. subliniază că standardizarea este 
esențială pentru implementarea unei 
politici sustenabile a produselor, prin 
furnizarea de definiții fiabile, indicatori și 
teste pentru caracteristici precum 
durabilitatea și potențialul de reparare; 
insistă ca standardele să fie elaborate în 
timp util și în conformitate cu condițiile de 
utilizare reală, evitând totodată blocajele 
administrative; subliniază necesitatea de a 
reforma procesul de standardizare pentru a 
asigura participarea mai favorabilă 
incluziunii și mai transparentă a tuturor 
părților interesate relevante;

Or. pl

Amendamentul 30
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că standardizarea este 
esențială pentru implementarea unei 
politici sustenabile a produselor, prin 
furnizarea de definiții fiabile, indicatori și 
teste pentru caracteristici precum 
durabilitatea și potențialul de reparare; 
insistă ca standardele să fie elaborate în 
timp util și în conformitate cu condițiile de 
utilizare reală; subliniază necesitatea de a 
reforma procesul de standardizare pentru a 
asigura participarea mai favorabilă 
incluziunii și mai transparentă a tuturor 
părților interesate relevante și de a integra 

2. subliniază că standardizarea este 
esențială pentru implementarea unei 
politici sustenabile a produselor, prin 
furnizarea de definiții fiabile, indicatori și 
teste pentru caracteristici; insistă ca 
standardele europene să fie elaborate în 
timp util și în conformitate cu condițiile de 
utilizare reală; subliniază necesitatea de a 
reforma și de a consolida procesul de 
standardizare al OSE pentru a asigura 
participarea mai favorabilă incluziunii și 
mai transparentă a tuturor părților 
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în mod constant sustenabilitatea în 
procesul de stabilire a standardelor;

interesate relevante;

Or. en

Amendamentul 31
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că standardizarea este 
esențială pentru implementarea unei 
politici sustenabile a produselor, prin 
furnizarea de definiții fiabile, indicatori și 
teste pentru caracteristici precum 
durabilitatea și potențialul de reparare; 
insistă ca standardele să fie elaborate în 
timp util și în conformitate cu condițiile de 
utilizare reală; subliniază necesitatea de a 
reforma procesul de standardizare pentru a 
asigura participarea mai favorabilă 
incluziunii și mai transparentă a tuturor 
părților interesate relevante și de a integra 
în mod constant sustenabilitatea în procesul 
de stabilire a standardelor;

2. subliniază că standardizarea este 
esențială pentru implementarea unei 
politici sustenabile a produselor, prin 
furnizarea de definiții fiabile, indicatori și 
teste pentru caracteristici precum 
durabilitatea și potențialul de reparare; 
insistă ca standardele să fie elaborate în 
timp util și în conformitate cu condițiile de 
utilizare reală; subliniază necesitatea de a 
reforma procesul de standardizare pentru a 
asigura participarea mai favorabilă 
incluziunii și mai transparentă a tuturor 
părților interesate relevante și de a integra 
în mod constant sustenabilitatea și 
potențialul de reparare a produselor în 
procesul de stabilire a standardelor;

Or. fr

Amendamentul 32
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. își reiterează apelul adresat 
Comisiei de a pune în aplicare dispozițiile 
Directivei 2014/53/UE privind 
echipamentele radio, prin adoptarea fără 
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întârziere a actului delegat de introducere 
a unui încărcător comun pentru 
telefoanele mobile, tablete, cititoarele de 
conținut electronic de carte și alte 
dispozitive electronice mici și medii, ca 
parte a unei strategii globale de reducere 
a deșeurilor electronice; solicită Comisiei 
să elaboreze în paralel o strategie de 
decuplare, care să garanteze că 
consumatorii nu sunt obligați să cumpere 
noi încărcătoare cu dispozitive noi pentru 
a permite obținerea unor beneficii mai 
mari pentru mediu;

Or. en

Amendamentul 33
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, 
Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. întrucât acordurile voluntare s-au 
dovedit ineficace în ceea ce privește 
obținerea unei soluții comune și 
sustenabile de încărcare pentru 
smartphone-uri și echipamente radio mici 
și medii, invită Comisia să implementeze 
în regim de urgență măsurile necesare 
pentru introducerea unui încărcător 
comun pentru toate dispozitivele 
electronice mici și medii, pentru a asigura 
o mai bună standardizare, compatibilitate 
și interoperabilitate a capacităților de 
încărcare, inclusiv a încărcării fără fir;

Or. en

Amendamentul 34
Dita Charanzová
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Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește Comunicarea 
Comisiei de la 1 iunie 2016 intitulată 
„Standarde europene pentru secolul 21” 
și lucrările întreprinse cu privire la o 
„Inițiativă comună privind 
standardizarea” (ICS); invită Comisia să 
consolideze în continuare ICS și să adopte 
noi acțiuni și proiecte în vederea 
îmbunătățirii funcționării OES; 

Or. en

Amendamentul 35
Beata Mazurek

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că este necesar să se 
promoveze și să se creeze politici de 
sensibilizare, care reprezintă baza cererii 
de produse ale economiei circulare și care 
sprijină modele de afaceri noi și 
inovatoare;

Or. pl

Amendamentul 36
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază sustenabilitatea 
lanțurilor de aprovizionare locale; ia act 
de faptul că definiția durabilității unui 
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produs sau a unui serviciu ar trebui, în 
consecință, să se axeze pe producția 
transferată în Europa, pe reciclarea sau 
pe potențialul de reparare în Europa;

Or. fr

Amendamentul 37
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită adoptarea unei strategii de 
producție orizontală pentru a asigura o 
mai bună înțelegere a diferitelor sectoare 
și produse de piață;

Or. fr

Amendamentul 38
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. crede cu tărie că decuplarea noilor 
încărcătoare de vânzările de dispozitive 
este necesară pentru orice inițiativă de a 
realiza nu numai economii de costuri și 
beneficii de comoditate pentru 
consumatori, ci și un impact mai mare 
asupra mediului; reiterează faptul că, 
pentru a fi benefică pentru consumatori, 
soluția de decuplare trebuie implementată 
după introducerea unui standard comun 
de încărcare pentru toate dispozitivele 
electronice mici și mijlocii;

Or. en
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Amendamentul 39
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută intenția Comisiei de a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a se implica 
în continuare în practici de consum 
sustenabile; solicită etichetarea obligatorie 
a durabilității și a potențialului de reparare 
a produselor, precum și elaborarea unui 
punctaj pentru reparații, în plus față de 
cerințele minime de informare; solicită ca 
atât drepturile de garanție legală, cât și 
normele privind inversarea sarcinii probei 
să fie extinse în funcție de durata de viață a 
produselor, de introducerea răspunderii 
directe a producătorilor, precum și măsuri 
legislative de interzicere a practicilor care 
conduc la o obsolescență prematură;

3. salută intenția Comisiei de a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a se implica 
în continuare în practici de consum 
sustenabile; solicită etichetarea obligatorie 
a durabilității, adică a duratei de viață 
preconizate a produsului, și a potențialului 
de reparare a produselor, precum și 
elaborarea unui punctaj pentru reparații, în 
plus față de cerințele minime de informare, 
atât în etapa de publicitate, cât și în etapa 
pre-contractuală; solicită ca atât drepturile 
de garanție legală, cât și normele privind 
inversarea sarcinii probei să fie extinse în 
funcție de durata de viață a produselor, în 
temeiul Directivei 2019/771, de 
introducerea răspunderii directe a 
producătorilor față de vânzători pentru a 
stimula fabricanții să producă bunuri mai 
sustenabile și durabile, precum și măsuri 
legislative de interzicere a practicilor care 
reduc durata de viață a unui produs, cum 
ar fi prevenirea reparațiilor, introducerea 
unei erori de proiectare sau încetinirea 
performanțelor unui dispozitiv, care 
conduc la o obsolescență prematură, prin 
adăugarea acestora la anexa I la 
Directiva 2005/29/UE;

Or. en

Amendamentul 40
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Karen Melchior, Svenja Hahn

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută intenția Comisiei de a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a se implica 
în continuare în practici de consum 
sustenabile; solicită etichetarea obligatorie 
a durabilității și a potențialului de reparare 
a produselor, precum și elaborarea unui 
punctaj pentru reparații, în plus față de 
cerințele minime de informare; solicită ca 
atât drepturile de garanție legală, cât și 
normele privind inversarea sarcinii probei 
să fie extinse în funcție de durata de viață a 
produselor, de introducerea răspunderii 
directe a producătorilor, precum și măsuri 
legislative de interzicere a practicilor care 
conduc la o obsolescență prematură;

3. salută intenția Comisiei de a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a se implica 
în continuare în practici de consum 
sustenabile; solicită etichetarea obligatorie 
a durabilității și a potențialului de reparare 
a produselor, precum și elaborarea unui 
punctaj pentru reparații, în plus față de 
cerințele minime de informare; solicită ca 
atât drepturile de garanție legală, cât și 
normele privind inversarea sarcinii probei 
să fie extinse în funcție de durata de viață a 
produselor, în urma evaluării de către 
Comisie a impactului acestor propuneri 
asupra nivelului prețurilor, a duratei de 
viață estimate a produselor, a sistemului 
de garanții comerciale și a serviciilor 
independente de reparații; solicită măsuri 
care să încurajeze producătorii să ia în 
considerare durabilitatea și potențialul de 
reparare al produselor încă din faza de 
proiectare, precum și să se evalueze 
fezabilitatea introducerii răspunderii 
directe a producătorilor; solicită măsuri 
legislative de interzicere a practicilor care 
conduc la o obsolescență prematură;

Or. en

Amendamentul 41
Beata Mazurek

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută intenția Comisiei de a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a se implica 
în continuare în practici de consum 
sustenabile; solicită etichetarea obligatorie 
a durabilității și a potențialului de 
reparare a produselor, precum și 
elaborarea unui punctaj pentru reparații, 
în plus față de cerințele minime de 

3. salută intenția Comisiei de a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a se implica 
în continuare în practici de consum 
sustenabile; solicită intensificarea 
dialogului cu părțile interesate în vederea 
elaborării unui standard armonizat 
pentru etichete voluntare pentru 
durabilitatea și potențialul de reparare a 
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informare; solicită ca atât drepturile de 
garanție legală, cât și normele privind 
inversarea sarcinii probei să fie extinse în 
funcție de durata de viață a produselor, de 
introducerea răspunderii directe a 
producătorilor, precum și măsuri legislative 
de interzicere a practicilor care conduc la o 
obsolescență prematură;

produselor, ceea ce va facilita luarea 
deciziilor în rândul consumatorilor; 
solicită să se realizeze studii adecvate 
pentru a lua în considerare valabilitatea și 
eficacitatea extinderii atât a drepturilor de 
garanție legală, cât și a normelor privind 
inversarea sarcinii probei, în funcție de 
durata de viață a produselor, și să se 
introducă răspunderea directă a 
producătorilor, precum și alte măsuri 
legislative în cursul revizuirii Directivei 
(UE) 2019/771; consideră că este 
recomandabil să se elaboreze un model de 
investigare a practicilor care conduc la 
obsolescența prematură a produselor, 
pentru a analiza în mod obiectiv 
produsele introduse pe piața unică și 
pentru a contracara în mod eficient 
această practică în cazul în care aceasta 
este detectată;

Or. pl

Amendamentul 42
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută intenția Comisiei de a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a se implica 
în continuare în practici de consum 
sustenabile; solicită etichetarea obligatorie 
a durabilității și a potențialului de 
reparare a produselor, precum și 
elaborarea unui punctaj pentru reparații, 
în plus față de cerințele minime de 
informare; solicită ca atât drepturile de 
garanție legală, cât și normele privind 
inversarea sarcinii probei să fie extinse în 
funcție de durata de viață a produselor, de 
introducerea răspunderii directe a 
producătorilor, precum și măsuri 
legislative de interzicere a practicilor care 

3. salută intenția Comisiei de a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a se implica 
în continuare în practici de consum 
sustenabile, asigurând că aceștia pot primi 
informații fiabile și relevante;
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conduc la o obsolescență prematură;

Or. en

Amendamentul 43
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, 
Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută intenția Comisiei de a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a se implica 
în continuare în practici de consum 
sustenabile; solicită etichetarea obligatorie 
a durabilității și a potențialului de 
reparare a produselor, precum și 
elaborarea unui punctaj pentru reparații, 
în plus față de cerințele minime de 
informare; solicită ca atât drepturile de 
garanție legală, cât și normele privind 
inversarea sarcinii probei să fie extinse în 
funcție de durata de viață a produselor, de 
introducerea răspunderii directe a 
producătorilor, precum și măsuri 
legislative de interzicere a practicilor care 
conduc la o obsolescență prematură;

3. salută intenția Comisiei de a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a se implica 
în continuare în practici de consum 
sustenabile, asigurându-le accesul la 
informații corecte privind durabilitatea și 
potențialul produselor de a fi reciclate și 
reparate; prin urmare, invită Comisia să 
ia în considerare armonizarea etichetării 
voluntare privind circularitatea 
produselor, inclusiv informații cu privire 
la durabilitatea, potențialul de reciclare și 
reparare al produselor, care să fie 
elaborată în strânsă colaborare cu 
reprezentanții întreprinderilor și alte părți 
interesate relevante; invită Comisia să ia 
în considerare posibilitatea de a extinde 
drepturile de garanție legală și inversarea 
sarcinii probei atunci când revizuiește 
aplicarea Directivei 2019/771 privind 
anumite aspecte referitoare la contractele 
de vânzare de bunuri și măsuri legislative 
de interzicere a practicilor care conduc la o 
obsolescență prematură;

Or. en

Amendamentul 44
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută intenția Comisiei de a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a se implica 
în continuare în practici de consum 
sustenabile; solicită etichetarea obligatorie 
a durabilității și a potențialului de reparare 
a produselor, precum și elaborarea unui 
punctaj pentru reparații, în plus față de 
cerințele minime de informare; solicită ca 
atât drepturile de garanție legală, cât și 
normele privind inversarea sarcinii probei 
să fie extinse în funcție de durata de viață a 
produselor, de introducerea răspunderii 
directe a producătorilor, precum și măsuri 
legislative de interzicere a practicilor care 
conduc la o obsolescență prematură;

3. salută intenția Comisiei de a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a se implica 
în continuare în practici de consum 
sustenabile; solicită etichetarea obligatorie 
a durabilității și a potențialului de reparare 
a produselor, precum și elaborarea unui 
punctaj pentru reparații, în plus față de 
cerințele minime de informare; solicită ca 
atât drepturile de garanție legală, cât și 
normele privind inversarea sarcinii probei 
să fie extinse în funcție de durata de viață a 
produselor, de introducerea răspunderii 
directe a producătorilor, precum și măsuri 
legislative de interzicere a practicilor care 
conduc la o obsolescență prematură; 
perioada minimă de garanție legală de 2 
ani nu este adecvată pentru toate 
produsele. Pentru a răspunde așteptărilor 
legitime ale consumatorilor, ar trebui 
definită o perioadă de garanție de cinci 
sau zece ani pentru anumite categorii de 
produse;

Or. en

Amendamentul 45
Arba Kokalari

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută intenția Comisiei de a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a se implica 
în continuare în practici de consum 
sustenabile; solicită etichetarea obligatorie 
a durabilității și a potențialului de reparare 
a produselor, precum și elaborarea unui 
punctaj pentru reparații, în plus față de 
cerințele minime de informare; solicită ca 
atât drepturile de garanție legală, cât și 
normele privind inversarea sarcinii probei 
să fie extinse în funcție de durata de viață 

3. salută intenția Comisiei de a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a se implica 
în continuare în practici de consum 
sustenabile, asigurându-le accesul la 
informații corecte privind durabilitatea și 
potențialul produselor de a fi reparate; 
solicită armonizarea și standardizarea 
etichetării voluntare a durabilității și a 
potențialului de reparare a produselor, în 
strânsă colaborare cu reprezentanții 
întreprinderilor și alte părți interesate 
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a produselor, de introducerea răspunderii 
directe a producătorilor, precum și măsuri 
legislative de interzicere a practicilor care 
conduc la o obsolescență prematură;

relevante, pe lângă consolidarea rolului 
etichetei ecologice a UE; invită Comisia 
să monitorizeze cu atenție consecințele 
introducerii Directivei 2019/771 și să 
analizeze rolul pe care îl poate juca 
garanția comercială de durabilitate a 
producătorului în furnizarea de produse 
mai circulare la revizuirea Directivei 
2019/771, care este prevăzută până în 
2024;

Or. en

Amendamentul 46
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută intenția Comisiei de a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a se implica 
în continuare în practici de consum 
sustenabile; solicită etichetarea obligatorie 
a durabilității și a potențialului de reparare 
a produselor, precum și elaborarea unui 
punctaj pentru reparații, în plus față de 
cerințele minime de informare; solicită ca 
atât drepturile de garanție legală, cât și 
normele privind inversarea sarcinii probei 
să fie extinse în funcție de durata de viață a 
produselor, de introducerea răspunderii 
directe a producătorilor, precum și măsuri 
legislative de interzicere a practicilor care 
conduc la o obsolescență prematură;

3. salută intenția Comisiei de a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a se implica 
în continuare în practici de consum 
sustenabile; subliniază că, pentru a reduce 
cantitatea de deșeuri, este esențial să se 
producă mai puțin și să se evite consumul 
excesiv; solicită etichetarea obligatorie a 
durabilității și a potențialului de reparare a 
produselor, precum și elaborarea unui 
punctaj pentru reparații, în plus față de 
cerințele minime de informare; solicită ca 
atât drepturile de garanție legală, cât și 
normele privind inversarea sarcinii probei 
să fie extinse în funcție de durata de viață a 
produselor, de introducerea răspunderii 
directe a producătorilor, precum și măsuri 
legislative de interzicere a practicilor care 
conduc la o obsolescență prematură;

Or. fr

Amendamentul 47
Biljana Borzan, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, 
Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
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Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută intenția Comisiei de a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a se implica 
în continuare în practici de consum 
sustenabile; solicită etichetarea obligatorie 
a durabilității și a potențialului de reparare 
a produselor, precum și elaborarea unui 
punctaj pentru reparații, în plus față de 
cerințele minime de informare; solicită ca 
atât drepturile de garanție legală, cât și 
normele privind inversarea sarcinii probei 
să fie extinse în funcție de durata de viață a 
produselor, de introducerea răspunderii 
directe a producătorilor, precum și măsuri 
legislative de interzicere a practicilor care 
conduc la o obsolescență prematură;

3. salută intenția Comisiei de a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a se implica 
în continuare în practici de consum 
sustenabile; solicită etichetarea clară și 
ușor de înțeles, obligatorie, a durabilității 
și a potențialului de reparare a produselor, 
precum și elaborarea unui punctaj pentru 
reparații, în plus față de cerințele minime 
de informare; solicită ca atât drepturile de 
garanție legală, cât și normele privind 
inversarea sarcinii probei să fie extinse în 
funcție de durata de viață a produselor, de 
introducerea răspunderii directe a 
producătorilor, precum și interzicerea 
practicilor care conduc la o obsolescență 
prematură prin adăugarea lor la lista din 
anexa I la Directiva 2005/29/CE;

Or. en

Amendamentul 48
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută intenția Comisiei de a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a se implica 
în continuare în practici de consum 
sustenabile; solicită etichetarea obligatorie 
a durabilității și a potențialului de reparare 
a produselor, precum și elaborarea unui 
punctaj pentru reparații, în plus față de 
cerințele minime de informare; solicită ca 
atât drepturile de garanție legală, cât și 
normele privind inversarea sarcinii probei 
să fie extinse în funcție de durata de viață a 
produselor, de introducerea răspunderii 

3. salută intenția Comisiei de a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a se implica 
în continuare în practici de consum 
sustenabile; solicită etichetarea obligatorie 
a durabilității și a potențialului de reparare 
a produselor, precum și elaborarea unui 
punctaj clar și uniform pentru reparații, în 
plus față de cerințele minime de informare; 
solicită ca atât drepturile de garanție legală, 
cât și normele privind inversarea sarcinii 
probei să fie extinse în funcție de durata de 
viață a produselor, de introducerea 
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directe a producătorilor, precum și măsuri 
legislative de interzicere a practicilor care 
conduc la o obsolescență prematură;

răspunderii directe a producătorilor, 
precum și măsuri legislative de interzicere 
a practicilor care conduc la o obsolescență 
prematură;

Or. fr

Amendamentul 49
Vlad-Marius Botoş

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută intenția Comisiei de a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a se implica 
în continuare în practici de consum 
sustenabile; solicită etichetarea obligatorie 
a durabilității și a potențialului de 
reparare a produselor, precum și 
elaborarea unui punctaj pentru reparații, în 
plus față de cerințele minime de informare; 
solicită ca atât drepturile de garanție legală, 
cât și normele privind inversarea sarcinii 
probei să fie extinse în funcție de durata de 
viață a produselor, de introducerea 
răspunderii directe a producătorilor, 
precum și măsuri legislative de interzicere 
a practicilor care conduc la o obsolescență 
prematură;

3. salută intenția Comisiei de a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a se implica 
în continuare în practici de consum 
sustenabile; solicită informații obligatorii 
privind durabilitatea și potențialul de 
reparare a produselor, precum și evaluarea 
elaborării unui punctaj pentru reparații, în 
plus față de cerințele minime de informare; 
solicită ca atât drepturile de garanție legală, 
cât și normele privind inversarea sarcinii 
probei să fie extinse în funcție de durata de 
viață a produselor, precum și măsuri 
legislative de interzicere a practicilor care 
conduc la o obsolescență prematură;

Or. en

Amendamentul 50
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reiterează solicitarea de a se pune 
capăt rapid utilizării și producției de 
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materiale plastice de unică folosință;

Or. fr

Amendamentul 51
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, 
Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reiterează că este important ca 
consumatorii să primească informații 
fiabile, relevante și precise cu privire la 
interoperabilitate, performanța de 
încărcare și viteza de încărcare a 
dispozitivelor electronice pentru a putea 
face alegerile cele mai convenabile, 
rentabile și sustenabile pentru ei; are 
convingerea fermă că etichetarea 
armonizată a încărcătoarelor ar asigura 
comunicarea eficientă a conformității cu 
USB 3.1 sau mai mult și indicarea clară a 
puterii nominale, a capacității și 
compatibilității de încărcare rapidă, a 
capacității și vitezei de date, precum și a 
capacității de afișare, atunci când este 
cazul;

Or. en

Amendamentul 52
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. recomandă adoptarea unor măsuri 
legislative suplimentare pentru a combate 
mențiunile privind respectarea mediului 
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înșelătoare pentru consumatori prin 
instituirea unor proceduri de justificare a 
acestora înainte de introducerea pe piață 
a produselor, precum și prin stabilirea 
unui registru public european în care să 
fie incluse mențiunile privind respectarea 
mediului autorizate și cele interzise;

Or. en

Amendamentul 53
Biljana Borzan, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne 
Gebhardt, Andreas Schieder, Monika Beňová, Sylvie Guillaume

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia să încurajeze și să 
sensibilizeze publicul cu privire la noile 
modele economice durabile, bazate pe 
comportamente în schimbare, orientate 
spre închiriere și folosirea în comun de 
bunuri și servicii, garantând în același 
timp un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor și a lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 54
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită interzicerea articolelor cu 
scopuri multiple, concepute în mod 
deliberat pentru nu putea fi reparate;

Or. fr
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Amendamentul 55
Biljana Borzan, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel 
Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. insistă asupra instituirii unui 
sistem de încărcare universal pentru a 
reduce volumul producției și deșeurile 
electronice;

Or. en

Amendamentul 56
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază importanța 
îmbunătățirii proiectării ecologice a 
produselor;

Or. fr

Amendamentul 57
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină instituirea unui „drept la 
reparare” la nivelul UE; solicită, în acest 
context, să se ia măsuri pentru a oferi acces 
nerestricționat și liber la informații 

4. sprijină instituirea unui „drept la 
reparare” la nivelul UE; solicită, în acest 
context, să se ia măsuri pentru a oferi acces 
la informații referitoare la reparare și 
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referitoare la reparare și întreținere și la 
piesele de schimb tuturor participanților pe 
piață, pentru a stabili o perioadă minimă 
obligatorie de timp pentru disponibilitatea 
pieselor de schimb și/sau a actualizărilor, 
un termen maxim pentru livrarea acestora, 
precum și pentru a acorda prioritate 
reparației în cadrul regimului de garanție 
legală;

întreținere și la piesele de schimb tuturor 
participanților pe piață, pentru a stabili o 
perioadă minimă obligatorie de timp pentru 
disponibilitatea pieselor de schimb și/sau a 
actualizărilor și un termen maxim pentru 
livrarea acestora; solicită Comisiei să 
evalueze barierele existente care 
împiedică reparațiile, revânzările, 
donațiile și reutilizarea și să propună 
măsuri pentru abordarea acestora; solicită 
o definiție clară a bunurilor 
recondiționate și posibilitatea de a oferi 
garanție după repararea unui produs; 
subliniază că vânzătorii ar trebui să 
informeze întotdeauna consumatorii cu 
privire la opțiunea de reparare, precum și 
cu privire la dreptul asociat la garanție; 
subliniază rolul sectorului serviciilor în a 
face ca reparațiile să fie mai accesibile și 
mai abordabile ca preț și subliniază că 
finalizarea pieței interne a serviciilor va 
contribui la tranziția către o piață mai 
sustenabilă;

Or. en

Amendamentul 58
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină instituirea unui „drept la 
reparare” la nivelul UE; solicită, în acest 
context, să se ia măsuri pentru a oferi acces 
nerestricționat și liber la informații 
referitoare la reparare și întreținere și la 
piesele de schimb tuturor participanților pe 
piață, pentru a stabili o perioadă minimă 
obligatorie de timp pentru disponibilitatea 
pieselor de schimb și/sau a actualizărilor, 
un termen maxim pentru livrarea acestora, 
precum și pentru a acorda prioritate 
reparației în cadrul regimului de garanție 

4. sprijină instituirea unui „drept la 
reparare” la nivelul UE; solicită, în acest 
context, să se ia măsuri pentru a oferi acces 
nerestricționat și liber la informații 
referitoare la reparare și întreținere și la 
piesele de schimb tuturor participanților pe 
piață, inclusiv pentru a garanta că aceste 
piese au aceleași prețuri pentru 
reparatorii autorizați și independenți și 
pentru consumatori, pentru a stabili o 
perioadă minimă obligatorie de timp pentru 
disponibilitatea pieselor de schimb și/sau a 
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legală; actualizărilor de software, pe baza duratei 
de viață preconizate a unui produs, un 
termen maxim rezonabil pentru livrarea 
acestora, exprimat în zile lucrătoare, care 
nu poate fi mai lung de șapte zile 
lucrătoare, precum și pentru a acorda 
prioritate reparației în cadrul regimului de 
garanție legală; adaugă că dreptul efectiv 
la reparare trebuie să garanteze că 
repararea se efectuează la un preț 
accesibil pentru consumatori, stabilindu-
se inclusiv măsuri de plafonare a prețului 
pieselor de schimb, care nu ar trebui să 
depășească 30 % din prețul produsului;

Or. en

Amendamentul 59
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Monika Beňová, Sylvie 
Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină instituirea unui „drept la 
reparare” la nivelul UE; solicită, în acest 
context, să se ia măsuri pentru a oferi acces 
nerestricționat și liber la informații 
referitoare la reparare și întreținere și la 
piesele de schimb tuturor participanților pe 
piață, pentru a stabili o perioadă minimă 
obligatorie de timp pentru disponibilitatea 
pieselor de schimb și/sau a actualizărilor, 
un termen maxim pentru livrarea acestora, 
precum și pentru a acorda prioritate 
reparației în cadrul regimului de garanție 
legală;

4. sprijină instituirea unui „drept la 
reparare” la nivelul UE; solicită, în acest 
context, să se ia măsuri pentru a oferi acces 
nerestricționat și liber la informații 
referitoare la reparare și întreținere și la 
piesele de schimb tuturor participanților pe 
piață; solicită să se garanteze că prețul 
pieselor de schimb este rezonabil în raport 
cu prețul întregului produs și că piesele de 
schimb au aceleași prețuri pentru 
reparatorii independenți și autorizați și 
pentru consumatori; pentru a stabili o 
perioadă minimă obligatorie de timp pentru 
disponibilitatea pieselor de schimb și/sau a 
actualizărilor, un termen maxim pentru 
livrarea acestora, precum și pentru a 
încuraja reparația în cadrul regimului de 
garanție legală; cere introducerea unei 
obligații de a furniza consumatorilor un 
bun de înlocuire, în cazul în care 
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reparația durează mai mult de 30 de zile 
sau dacă vizează un bun esențial;

Or. en

Amendamentul 60
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină instituirea unui „drept la 
reparare” la nivelul UE; solicită, în acest 
context, să se ia măsuri pentru a oferi acces 
nerestricționat și liber la informații 
referitoare la reparare și întreținere și la 
piesele de schimb tuturor participanților pe 
piață, pentru a stabili o perioadă minimă 
obligatorie de timp pentru disponibilitatea 
pieselor de schimb și/sau a actualizărilor, 
un termen maxim pentru livrarea 
acestora, precum și pentru a acorda 
prioritate reparației în cadrul regimului 
de garanție legală;

4. sprijină instituirea unui „drept la 
reparare” la nivelul UE; solicită, în acest 
context, să se ia măsuri pentru a facilita și 
mai mult accesul la informații referitoare 
la reparare și întreținere și la piesele de 
schimb tuturor participanților pe piață;

Or. en

Amendamentul 61
Arba Kokalari

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină instituirea unui „drept la 
reparare” la nivelul UE; solicită, în acest 
context, să se ia măsuri pentru a oferi 
acces nerestricționat și liber la informații 
referitoare la reparare și întreținere și la 
piesele de schimb tuturor participanților 
pe piață, pentru a stabili o perioadă 
minimă obligatorie de timp pentru 

4. sprijină instituirea unui „drept la 
reparare” la nivelul UE; solicită, în acest 
context, să se ia măsuri de îmbunătățire a 
accesului reparatorilor independenți la 
informațiile necesare privind repararea și 
întreținerea, respectându-se totodată 
legislația în materie de proprietate 
intelectuală și secretele comerciale; 
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disponibilitatea pieselor de schimb și/sau 
a actualizărilor, un termen maxim pentru 
livrarea acestora, precum și pentru a 
acorda prioritate reparației în cadrul 
regimului de garanție legală;

îndeamnă, de asemenea, Comisia ca, în 
contextul revizuirii Directivei 2019/771, 
prevăzută pentru 2024, să analizeze 
posibilitatea de a se acorda prioritate 
reparației față de înlocuire în ierarhia 
măsurilor reparatorii, cu condiția ca 
aceasta să poată fi posibilă din punct de 
vedere legal și să nu impună costuri 
disproporționate vânzătorului;

Or. en

Amendamentul 62
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină instituirea unui „drept la 
reparare” la nivelul UE; solicită, în acest 
context, să se ia măsuri pentru a oferi acces 
nerestricționat și liber la informații 
referitoare la reparare și întreținere și la 
piesele de schimb tuturor participanților pe 
piață, pentru a stabili o perioadă minimă 
obligatorie de timp pentru disponibilitatea 
pieselor de schimb și/sau a actualizărilor, 
un termen maxim pentru livrarea 
acestora, precum și pentru a acorda 
prioritate reparației în cadrul regimului 
de garanție legală;

4. sprijină extinderea „dreptului la 
reparare” la mai multe categorii de 
produse; solicită, în acest context, să se ia 
măsuri pentru a oferi acces la reparații 
accesibile, la informații referitoare la 
întreținere, piese de schimb și actualizări 
de software tuturor participanților pe piață; 
solicită Comisiei să prezinte o evaluare de 
impact cuprinzătoare, în care să justifice 
această extindere;

Or. en

Amendamentul 63
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină instituirea unui „drept la 
reparare” la nivelul UE; solicită, în acest 
context, să se ia măsuri pentru a oferi acces 
nerestricționat și liber la informații 
referitoare la reparare și întreținere și la 
piesele de schimb tuturor participanților pe 
piață, pentru a stabili o perioadă minimă 
obligatorie de timp pentru disponibilitatea 
pieselor de schimb și/sau a actualizărilor, 
un termen maxim pentru livrarea acestora, 
precum și pentru a acorda prioritate 
reparației în cadrul regimului de garanție 
legală;

4. sprijină instituirea unui „drept la 
reparare” la nivelul UE; solicită, în acest 
context, să se ia măsuri pentru a oferi acces 
nerestricționat și liber la informații 
referitoare la reparare și întreținere și la 
piesele de schimb tuturor participanților pe 
piață, la un preț proporționat, pentru a 
stabili o perioadă minimă obligatorie de 
timp pentru disponibilitatea pieselor de 
schimb și/sau a actualizărilor, un termen 
maxim pentru livrarea acestora, precum și 
pentru a acorda prioritate reparației în 
cadrul regimului de garanție legală;

Or. en

Amendamentul 64
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină instituirea unui „drept la 
reparare” la nivelul UE; solicită, în acest 
context, să se ia măsuri pentru a oferi acces 
nerestricționat și liber la informații 
referitoare la reparare și întreținere și la 
piesele de schimb tuturor participanților pe 
piață, pentru a stabili o perioadă minimă 
obligatorie de timp pentru disponibilitatea 
pieselor de schimb și/sau a actualizărilor, 
un termen maxim pentru livrarea acestora, 
precum și pentru a acorda prioritate 
reparației în cadrul regimului de garanție 
legală;

4. sprijină instituirea unui „drept la 
reparare” la nivelul UE; solicită, în acest 
context, să se ia măsuri pentru a oferi acces 
nerestricționat și liber la informații 
referitoare la reparare și întreținere și la 
piesele de schimb tuturor participanților pe 
piață, pentru a stabili o perioadă minimă 
obligatorie de timp pentru disponibilitatea 
pieselor de schimb și/sau a actualizărilor, 
un termen maxim de șapte zile lucrătoare 
pentru livrarea acestora, precum și pentru a 
acorda prioritate reparației în cadrul 
regimului de garanție legală;

Or. fr

Amendamentul 65
Beata Mazurek
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină instituirea unui „drept la 
reparare” la nivelul UE; solicită, în acest 
context, să se ia măsuri pentru a oferi acces 
nerestricționat și liber la informații 
referitoare la reparare și întreținere și la 
piesele de schimb tuturor participanților pe 
piață, pentru a stabili o perioadă minimă 
obligatorie de timp pentru disponibilitatea 
pieselor de schimb și/sau a actualizărilor, 
un termen maxim pentru livrarea 
acestora, precum și pentru a acorda 
prioritate reparației în cadrul regimului 
de garanție legală;

4. sprijină instituirea unui „drept la 
reparare” la nivelul UE; solicită, în acest 
context, să se ia măsuri pentru a oferi acces 
liber la informații referitoare la reparare și 
întreținere și la piesele de schimb tuturor 
participanților pe piață, respectând, în 
același timp, dreptul de a păstra secretele 
comerciale, și definirea obligatorie de 
către producător, ca parte a informațiilor 
referitoare la produs, a perioadei minime 
de timp pentru disponibilitatea pieselor de 
schimb și/sau a actualizărilor;

Or. pl

Amendamentul 66
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. este de părere că produsele 
contrafăcute au devenit o problemă din ce 
în ce mai gravă, care dăunează esenței 
conceptului de economie circulară, ce 
constă în menținerea valorii produselor și 
materialelor; în acest context, invită 
Comisia să abordeze riscurile prezentate 
de produsele contrafăcute, care nu numai 
că reprezintă o amenințare importantă la 
adresa siguranței consumatorilor, ci 
cauzează și pierderi economice directe 
și/sau indirecte producătorilor;

Or. en
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Amendamentul 67
Beata Mazurek

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. este convins că încurajarea 
producătorilor să fabrice produse 
reparabile sau impunerea unei obligații în 
acest sens ar trebui să se realizeze în 
paralel cu sprijinirea dezvoltării și 
eliberarea fluxului de servicii de reparație 
și întreținere, precum și cu promovarea și 
sprijinirea producției interne și locale de 
componente și piese de schimb;

Or. pl

Amendamentul 68
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. afirmă că piesele de schimb 
trebuie să fie ușor accesibile pe o perioadă 
de 10 ani, la un cost proporțional, și să 
poată fi obținute de către reparatori 
independenți din afara rețelelor de 
producători pentru a asigura în mod 
efectiv dreptul la reparație;

Or. fr

Amendamentul 69
Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită introducerea de contoare 
de utilizare pe categorii de bunuri, pentru 
a îmbunătăți informarea consumatorilor 
și a facilita reutilizarea;

Or. en

Amendamentul 70
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. încurajează Comisia să promoveze 
și să sprijine reutilizarea produselor 
recondiționate sau de ocazie;

Or. fr

Amendamentul 71
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că aplicarea eficientă a 
normelor este esențială pentru a se asigura 
că produsele introduse pe piață respectă 
cerințele de sustenabilitate; solicită, prin 
urmare, o supraveghere mai mare din 
partea UE, prin stabilirea de norme 
armonizate privind numărul minim de 
controale și frecvența acestora, precum și 
prin împuternicirea Comisiei să 
monitorizeze și să auditeze activitățile 
autorităților naționale, precum și să 
efectueze teste și inspecții periodice;

5. subliniază faptul că, adesea, 
produsele provenind din afara UE nu 
respectă normele UE privind 
sustenabilitatea și siguranța, iar aplicarea 
eficientă a normelor este esențială pentru a 
se asigura că produsele introduse pe piață 
respectă cerințele de sustenabilitate; 
solicită, prin urmare, Comisiei și statelor 
membre să își intensifice eforturile de 
asigurare a conformității produselor cu 
criteriile de mediu obligatorii, prin 
consolidarea supravegherii pieței, inclusiv 
pentru produsele vândute online; solicită 
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o supraveghere mai mare din partea UE, 
prin stabilirea de norme armonizate privind 
numărul minim de controale și frecvența 
acestora, precum și prin împuternicirea 
Comisiei să monitorizeze și să auditeze 
activitățile autorităților naționale, precum 
și să efectueze teste și inspecții periodice;

Or. en

Amendamentul 72
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că aplicarea eficientă a 
normelor este esențială pentru a se asigura 
că produsele introduse pe piață respectă 
cerințele de sustenabilitate; solicită, prin 
urmare, o supraveghere mai mare din 
partea UE, prin stabilirea de norme 
armonizate privind numărul minim de 
controale și frecvența acestora, precum și 
prin împuternicirea Comisiei să 
monitorizeze și să auditeze activitățile 
autorităților naționale, precum și să 
efectueze teste și inspecții periodice;

5. subliniază că aplicarea eficientă a 
normelor este esențială pentru a se asigura 
că produsele introduse pe piață respectă 
cerințele de sustenabilitate; solicită, prin 
urmare, o supraveghere mai eficace din 
partea UE;

Or. en

Amendamentul 73
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că aplicarea eficientă a 
normelor este esențială pentru a se asigura 
că produsele introduse pe piață respectă 

5. subliniază că aplicarea eficientă a 
normelor este esențială pentru a se asigura 
că produsele introduse pe piață respectă 
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cerințele de sustenabilitate; solicită, prin 
urmare, o supraveghere mai mare din 
partea UE, prin stabilirea de norme 
armonizate privind numărul minim de 
controale și frecvența acestora, precum și 
prin împuternicirea Comisiei să 
monitorizeze și să auditeze activitățile 
autorităților naționale, precum și să 
efectueze teste și inspecții periodice;

cerințele de sustenabilitate; solicită, prin 
urmare, o supraveghere mai mare din 
partea UE, prin stabilirea de norme 
armonizate privind numărul minim de 
controale și frecvența acestora, precum și 
cerându-i-se Comisiei să monitorizeze, să 
raporteze regulat, la intervale care 
urmează să fie stabilite, și să auditeze 
activitățile autorităților naționale, precum 
și să efectueze teste și inspecții periodice;

Or. en

Amendamentul 74
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că aplicarea eficientă a 
normelor este esențială pentru a se asigura 
că produsele introduse pe piață respectă 
cerințele de sustenabilitate; solicită, prin 
urmare, o supraveghere mai mare din 
partea UE, prin stabilirea de norme 
armonizate privind numărul minim de 
controale și frecvența acestora, precum și 
prin împuternicirea Comisiei să 
monitorizeze și să auditeze activitățile 
autorităților naționale, precum și să 
efectueze teste și inspecții periodice;

5. subliniază că aplicarea eficientă a 
normelor este esențială pentru a se asigura 
că produsele introduse pe piață respectă 
cerințele de sustenabilitate; solicită, prin 
urmare, o supraveghere mai mare din 
partea UE, prin stabilirea de norme 
armonizate privind numărul minim de 
controale și frecvența acestora, precum și 
prin împuternicirea Comisiei să 
monitorizeze și să auditeze activitățile 
autorităților naționale;

Or. en

Amendamentul 75
Beata Mazurek

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că aplicarea eficientă a 5. salută eforturile de asigurare a 
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normelor este esențială pentru a se 
asigura că produsele introduse pe piață 
respectă cerințele de sustenabilitate; 
solicită, prin urmare, o supraveghere mai 
mare din partea UE, prin stabilirea de 
norme armonizate privind numărul 
minim de controale și frecvența acestora, 
precum și prin împuternicirea Comisiei să 
monitorizeze și să auditeze activitățile 
autorităților naționale, precum și să 
efectueze teste și inspecții periodice;

conformității produselor introduse pe 
piață, precum și de modelare a cerințelor 
viitoare de sustenabilitate; solicită, prin 
urmare, o cooperare consolidată între 
statele membre și participanții la piață, în 
vederea schimbului de bune practici și a 
evaluării acestora de către Comisia 
Europeană; subliniază necesitatea punerii 
depline în aplicare și a asigurării 
respectării legislației existente în acest 
domeniu;

Or. pl

Amendamentul 76
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia să prezinte o 
evaluare a impactului taxei pe materiale 
plastice care este avută în vedere; 
subliniază că, dacă această taxă nu poate 
fi evitată, fondurile nu ar trebui 
transferate la bugetul UE, ci puse la 
dispoziția statelor membre pentru punerea 
în aplicare a noului Plan de acțiune 
privind economia circulară;

Or. en

Amendamentul 77
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. insistă ca, în acest scop, Comisia 
să se asigure că controalele vamale din 
întreaga UE respectă aceleași standarde, 
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prin intermediul unui mecanism de 
control vamal unificat direct, în 
coordonare cu statele membre și cu 
respectarea deplină a principiului 
subsidiarității;

Or. en

Amendamentul 78
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că încheierea de 
acorduri de liber schimb cu parteneri care 
nu respectă standardele sociale și de 
mediu ale UE este în contradicție cu 
obiectivele UE în materie de climă;

Or. fr

Amendamentul 79
Christel Schaldemose, Biljana Borzan

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să introducă 
obiective clare pentru tranziția către o 
economie circulară în UE și să 
îmbunătățească sustenabilitatea și 
reziliența pe termen lung a lanțurilor de 
aprovizionare cu materiile esențiale 
pentru economia europeană;

Or. en
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Amendamentul 80
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază, de asemenea, că o serie 
de studii, de exemplu, din partea 
organizațiilor de consumatori, arată că un 
număr foarte mare de produse 
achiziționate online și importate în UE nu 
respectă standardele minime europene;

Or. fr

Amendamentul 81
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța unor 
informații transparente și fiabile privind 
caracteristicile produselor pentru 
consumatori, întreprinderi și autoritățile 
de supraveghere a pieței și salută intenția 
Comisiei de a elabora un pașaport digital 
al produselor; solicită, în acest sens, ca 
cerințele privind informațiile obligatorii 
să se aplice de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare, cuprinzând nu doar 
aspecte cum ar fi durabilitatea și 
potențialul de reparare, ci și condițiile 
sociale și de mediu;

eliminat

Or. en

Amendamentul 82
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Karen Melchior
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța unor 
informații transparente și fiabile privind 
caracteristicile produselor pentru 
consumatori, întreprinderi și autoritățile de 
supraveghere a pieței și salută intenția 
Comisiei de a elabora un pașaport digital al 
produselor; solicită, în acest sens, ca 
cerințele privind informațiile obligatorii să 
se aplice de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare, cuprinzând nu doar aspecte 
cum ar fi durabilitatea și potențialul de 
reparare, ci și condițiile sociale și de 
mediu;

6. subliniază importanța unor 
informații clare, transparente și fiabile 
privind caracteristicile produselor pentru 
consumatori, întreprinderi și autoritățile de 
supraveghere a pieței; cere să se dezvolte 
un indice de performanță de mediu în 
ciclul de viață, bazat pe criterii multiple, 
care va oferi consumatorilor informații cu 
privire la potențialul de reparare, la 
durabilitatea și la posibilitatea de 
reciclare a produselor, inclusiv a 
ambalajelor acestora; salută intenția 
Comisiei de a elabora un pașaport digital al 
produselor; solicită, în acest sens, ca 
cerințele privind informațiile obligatorii să 
se aplice de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare, cuprinzând nu doar aspecte 
cum ar fi durabilitatea și potențialul de 
reparare, ci și condițiile sociale și de 
mediu;

Or. en

Amendamentul 83
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța unor 
informații transparente și fiabile privind 
caracteristicile produselor pentru 
consumatori, întreprinderi și autoritățile de 
supraveghere a pieței și salută intenția 
Comisiei de a elabora un pașaport digital al 
produselor; solicită, în acest sens, ca 
cerințele privind informațiile obligatorii să 
se aplice de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare, cuprinzând nu doar aspecte 

6. subliniază importanța unor 
informații transparente și fiabile privind 
caracteristicile produselor pentru 
consumatori, întreprinderi și autoritățile de 
supraveghere a pieței și salută intenția 
Comisiei de a elabora un pașaport digital al 
produselor; solicită, în acest sens, ca 
cerințele privind informațiile obligatorii să 
se aplice de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare, cuprinzând aspecte cum ar 



AM\1212785RO.docx 47/64 PE652.282v01-00

RO

cum ar fi durabilitatea și potențialul de 
reparare, ci și condițiile sociale și de 
mediu;

fi durabilitatea, potențialul de reparare și 
eficiența energetică, acolo unde este 
cazul; solicită ca aceste cerințe să fie 
elaborate în strânsă colaborare cu 
industria și cu alte părți interesate 
relevante, ținând seama de 
proporționalitate și de costurile pentru 
întreprinderi, în special pentru IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 84
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța unor 
informații transparente și fiabile privind 
caracteristicile produselor pentru 
consumatori, întreprinderi și autoritățile de 
supraveghere a pieței și salută intenția 
Comisiei de a elabora un pașaport digital al 
produselor; solicită, în acest sens, ca 
cerințele privind informațiile obligatorii să 
se aplice de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare, cuprinzând nu doar aspecte 
cum ar fi durabilitatea și potențialul de 
reparare, ci și condițiile sociale și de 
mediu;

6. subliniază importanța unor 
informații transparente și fiabile privind 
caracteristicile produselor pentru 
consumatori, întreprinderi și autoritățile de 
supraveghere a pieței și salută intenția 
Comisiei de a elabora un pașaport digital al 
produselor; solicită, în acest sens, ca 
cerințele privind informațiile obligatorii să 
se aplice de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare, cuprinzând nu doar aspecte 
cum ar fi durabilitatea și potențialul de 
reparare, ci și condițiile sociale și de 
mediu; reamintește necesitatea de a crește 
bugetele și resursele umane ale 
autorităților de supraveghere a pieței 
pentru a aplica standardele existente;

Or. fr

Amendamentul 85
Vlad-Marius Botoş

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța unor 
informații transparente și fiabile privind 
caracteristicile produselor pentru 
consumatori, întreprinderi și autoritățile de 
supraveghere a pieței și salută intenția 
Comisiei de a elabora un pașaport digital al 
produselor; solicită, în acest sens, ca 
cerințele privind informațiile obligatorii să 
se aplice de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare, cuprinzând nu doar aspecte 
cum ar fi durabilitatea și potențialul de 
reparare, ci și condițiile sociale și de 
mediu;

6. subliniază importanța unor 
informații transparente și fiabile privind 
caracteristicile produselor pentru 
consumatori, întreprinderi și autoritățile de 
supraveghere a pieței și salută intenția 
Comisiei de a elabora un pașaport digital al 
produselor; solicită, în acest sens, ca 
cerințele privind informațiile obligatorii să 
se aplice de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare, cuprinzând aspecte cum ar 
fi durabilitatea și potențialul de reparare;

Or. en

Amendamentul 86
Beata Mazurek

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța unor 
informații transparente și fiabile privind 
caracteristicile produselor pentru 
consumatori, întreprinderi și autoritățile de 
supraveghere a pieței și salută intenția 
Comisiei de a elabora un pașaport digital al 
produselor; solicită, în acest sens, ca 
cerințele privind informațiile obligatorii 
să se aplice de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare, cuprinzând nu doar 
aspecte cum ar fi durabilitatea și 
potențialul de reparare, ci și condițiile 
sociale și de mediu;

6. subliniază importanța unor 
informații transparente și fiabile privind 
caracteristicile produselor pentru 
consumatori, întreprinderi și autoritățile de 
supraveghere a pieței, ia act de intenția 
Comisiei de a elabora un pașaport digital al 
produselor și solicită, în acest sens, o 
evaluare atentă a legitimității punerii în 
aplicare a pașapoartelor digitale 
obligatorii, ținând seama de 
proporționalitatea, de caracterul practic și 
de eficacitatea dispozițiilor anunțate;

Or. pl

Amendamentul 87
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
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în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța unor 
informații transparente și fiabile privind 
caracteristicile produselor pentru 
consumatori, întreprinderi și autoritățile de 
supraveghere a pieței și salută intenția 
Comisiei de a elabora un pașaport digital al 
produselor; solicită, în acest sens, ca 
cerințele privind informațiile obligatorii să 
se aplice de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare, cuprinzând nu doar aspecte 
cum ar fi durabilitatea și potențialul de 
reparare, ci și condițiile sociale și de 
mediu;

6. subliniază importanța unor 
informații transparente și fiabile privind 
caracteristicile produselor pentru 
consumatori, întreprinderi și autoritățile de 
supraveghere a pieței și salută intenția 
Comisiei de a elabora un pașaport digital al 
produselor; solicită, în acest sens, ca 
cerințele privind informațiile obligatorii să 
se aplice de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare, cuprinzând nu doar aspecte 
cum ar fi durabilitatea și potențialul de 
reparare, ci și condițiile sociale, 
profesionale și de mediu;

Or. en

Amendamentul 88
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Karen Melchior

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază importanța platformelor 
online și a piețelor online pentru 
promovarea produselor și serviciilor 
sustenabile și pentru încurajarea 
consumului sustenabil; constată că 
platformele online ar putea să își respecte 
într-o măsură mai mare responsabilitatea 
de a oferi consumatorilor informații 
fiabile privind sustenabilitatea produselor 
și a serviciilor pe care le oferă; solicită 
măsuri proactive de abordare a practicilor 
înșelătoare și a dezinformării în ceea ce 
privește produsele și serviciile oferite 
online, inclusiv, „mențiunile ecologice” 
false;
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Or. en

Amendamentul 89
Biljana Borzan, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, 
Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită consolidarea posibilității 
de compensație a consumatorilor și a 
organizațiilor de mediu în cazul unei 
încălcări a obligațiilor de informare în 
temeiul Directivei 2005/29/CE pentru a 
pune în aplicare mai bine mecanismele de 
supraveghere a pieței;

Or. en

Amendamentul 90
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. atrage atenția asupra riscului de 
externalizare a celor mai poluante procese 
de producție din afara UE, fără un 
control adecvat al liniilor de producție;

Or. fr

Amendamentul 91
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită informații obligatorii 
privind țara de origine pe toate produsele 
importate sau fabricate în Europa;

Or. fr

Amendamentul 92
Biljana Borzan, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne 
Gebhardt, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Monika Beňová

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. propune elaborarea de orientări și 
standarde clare privind mențiunile și 
angajamentele ecologice care se traduc 
prin obținerea de etichete ecologice; 
așteaptă cu interes propunerea legislativă 
planificată privind justificarea 
mențiunilor ecologice; consideră că, 
oferind consumatorilor transparență și 
orientare prin intermediul unor informații 
precise și responsabile și al etichetării 
ecologice, consumatorii vor avea o 
încredere mai mare în produse și piețe, 
ceea ce va conduce, în cele din urmă, la 
un consum sustenabil;

Or. en

Amendamentul 93
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. reamintește că extracția materiilor 
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prime, cum ar fi pământurile rare, 
utilizate în noile instrumente de 
comunicare și în alte locuri, reprezintă o 
sursă majoră de poluare și de 
vulnerabilitate strategică față de țările 
furnizoare;

Or. fr

Amendamentul 94
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. avertizează cu privire la afirmațiile 
false privind mediul înconjurător și 
etichetele ecologice, precum și la tehnicile 
agresive de marketing de dezinformare 
ecologică; aceste etichete trebuie să fie 
strict reglementate și monitorizate, pentru 
a nu induce consumatorii în eroare în 
alegerile lor;

Or. fr

Amendamentul 95
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 6 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. subliniază că publicitatea și 
marketingul încurajează consumul 
excesiv; subliniază importanța modificării 
modelelor de consum și a încurajării 
cumpătării;

Or. fr
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Amendamentul 96
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 6 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6e. solicită reglementarea practicilor 
comerciale care vizează în special 
grupurile vulnerabile, cum ar fi copiii și 
tinerii;

Or. fr

Amendamentul 97
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 6 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6f. solicită măsuri de încurajare a 
transferului locurilor de producție, de 
reciclare și de întreținere, pentru a 
asigura un control mai bun al întregului 
lanț al economiei circulare;

Or. fr

Amendamentul 98
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită o revizuire a legislației UE 
privind achizițiile publice care să 
introducă obiective minime obligatorii, 
prin definirea unui anumit procent de 
achiziții publice pe baza unor criterii de 
mediu, sociale și etice și prin introducerea 

eliminat
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unei ierarhii a criteriilor de atribuire, 
împreună cu obiective specifice fiecărui 
sector.

Or. en

Amendamentul 99
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Karen Melchior

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită o revizuire a legislației UE 
privind achizițiile publice care să 
introducă obiective minime obligatorii, 
prin definirea unui anumit procent de 
achiziții publice pe baza unor criterii de 
mediu, sociale și etice și prin introducerea 
unei ierarhii a criteriilor de atribuire, 
împreună cu obiective specifice fiecărui 
sector.

7. subliniază că achizițiile publice 
ambițioase în ceea ce privește 
sustenabilitatea produselor și serviciilor 
ar putea sprijini eforturile de inovare din 
sectorul privat și stabili stimulente 
potrivite pentru a încuraja practici 
sustenabile de producție și consum; invită 
autoritățile contractante să recurgă la 
achiziții publice ecologice prin 
introducerea unor criterii obligatorii de 
sustenabilitate în ofertele publice, prin 
definirea unui anumit procent de achiziții 
publice pe baza unor criterii de mediu și 
sociale și prin introducerea unei ierarhii a 
criteriilor de atribuire, împreună cu 
obiective specifice fiecărui sector; solicită 
asigurarea unei reciprocități efective în 
achizițiile publice cu țările terțe; solicită 
să se acorde prioritate bunurilor 
reutilizate și reciclate și programelor 
software cu consum redus de energie și să 
se îmbunătățească accesul la achiziții 
publice pentru IMM-uri și întreprinderile 
din sectorul economiei sociale; subliniază 
beneficiile potențiale ale unui instrument 
de verificare a licitațiilor „verzi”, pentru a 
se asigura compatibilitatea proiectelor de 
infrastructură la scară largă cu 
angajamentele UE în materie de climă și 
pentru a aborda fenomenul de 
„greenwashing” (dezinformare 
ecologică), inclusiv în contextul 
achizițiilor publice; solicită introducerea 
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unor obligații de raportare pentru 
Comisie și statele membre cu privire la 
achizițiile sustenabile ale acestora;

Or. en

Amendamentul 100
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită o revizuire a legislației UE 
privind achizițiile publice care să introducă 
obiective minime obligatorii, prin definirea 
unui anumit procent de achiziții publice pe 
baza unor criterii de mediu, sociale și etice 
și prin introducerea unei ierarhii a 
criteriilor de atribuire, împreună cu 
obiective specifice fiecărui sector.

7. regretă faptul că autoritățile 
publice nu utilizează posibilitățile 
existente de achiziții publice ecologice și 
sociale în cadrul legislativ actual și aplică 
în continuare prea des numai criteriul 
prețului celui mai scăzut; solicită, prin 
urmare, o revizuire a legislației UE privind 
achizițiile publice care să introducă 
obiective minime obligatorii, prin definirea 
unui anumit procent de achiziții publice pe 
baza unor criterii de mediu, sociale și etice 
și prin introducerea unei ierarhii a 
criteriilor de atribuire, împreună cu 
obiective specifice fiecărui sector, inclusiv 
pentru achiziția de produse de ocazie, 
reciclate și recondiționate; solicită, de 
asemenea, autorităților publice să dea un 
exemplu prin faptul că nu achiziționează 
produse de unică folosință; adaugă faptul 
că achizițiile sustenabile ar trebui să 
devină opțiunea implicită, cu o clauză de 
tipul „conformare sau justificare”, care 
să permită derogări doar din motive 
obiective și justificate;

Or. en

Amendamentul 101
Vlad-Marius Botoş
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Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită o revizuire a legislației UE 
privind achizițiile publice care să 
introducă obiective minime obligatorii, 
prin definirea unui anumit procent de 
achiziții publice pe baza unor criterii de 
mediu, sociale și etice și prin introducerea 
unei ierarhii a criteriilor de atribuire, 
împreună cu obiective specifice fiecărui 
sector.

eliminat

Or. en

Amendamentul 102
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită o revizuire a legislației UE 
privind achizițiile publice care să 
introducă obiective minime obligatorii, 
prin definirea unui anumit procent de 
achiziții publice pe baza unor criterii de 
mediu, sociale și etice și prin introducerea 
unei ierarhii a criteriilor de atribuire, 
împreună cu obiective specifice fiecărui 
sector.

7. subliniază rolul important pe care 
îl joacă achizițiile publice în promovarea 
de produse inovatoare și sustenabile; 
consideră că beneficiile politicilor de 
achiziții publice ar putea fi multiplicate 
dacă legislația relevantă ar fi corect 
implementată, armonizată și simplificată; 
încurajează Comisia să efectueze o 
analiză aprofundată despre modul în care 
se pot echilibra criteriile de mediu, sociale 
și economice într-un mod sustenabil; 
solicită Comisiei să revizuiască orientările 
privind achizițiile publice în vederea 
facilitării unor achiziții mai sustenabile;

Or. en

Amendamentul 103
Biljana Borzan, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel 
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Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită o revizuire a legislației UE 
privind achizițiile publice care să introducă 
obiective minime obligatorii, prin definirea 
unui anumit procent de achiziții publice pe 
baza unor criterii de mediu, sociale și etice 
și prin introducerea unei ierarhii a 
criteriilor de atribuire, împreună cu 
obiective specifice fiecărui sector.

7. subliniază potențialul achizițiilor 
publice verzi și sociale în tranziția către o 
economie sustenabilă; salută, în acest 
sens, angajamentele Comisiei de a 
propune și alte acte legislative și orientări 
care să introducă obiective minime 
obligatorii, prin definirea unui anumit 
procent de achiziții publice pe baza unor 
criterii de mediu, sociale și etice și prin 
introducerea unei ierarhii a criteriilor de 
atribuire, împreună cu obiective specifice 
fiecărui sector, precum și prin sprijinirea 
produselor reutilizabile, recondiționate și 
reconstruite;

Or. en

Amendamentul 104
Beata Mazurek

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită o revizuire a legislației UE 
privind achizițiile publice care să 
introducă obiective minime obligatorii, 
prin definirea unui anumit procent de 
achiziții publice pe baza unor criterii de 
mediu, sociale și etice și prin introducerea 
unei ierarhii a criteriilor de atribuire, 
împreună cu obiective specifice fiecărui 
sector.

7. solicită o revizuire a legislației UE 
privind achizițiile publice, cu scopul de a 
sprijini cererea de produse proiectate și 
fabricate în conformitate cu ideea 
economiei circulare.

Or. pl
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Amendamentul 105
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită o revizuire a legislației UE 
privind achizițiile publice care să introducă 
obiective minime obligatorii, prin definirea 
unui anumit procent de achiziții publice pe 
baza unor criterii de mediu, sociale și etice 
și prin introducerea unei ierarhii a 
criteriilor de atribuire, împreună cu 
obiective specifice fiecărui sector.

7. solicită o revizuire a legislației UE 
privind achizițiile publice care să introducă 
obiective, prin definirea unui anumit 
procent de achiziții publice pe baza unor 
criterii economice, de mediu, sociale și 
etice și prin introducerea unei ierarhii 
transparente a criteriilor de atribuire, 
împreună cu obiective specifice fiecărui 
sector;

Or. en

Amendamentul 106
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că considerațiile etice 
trebuie să prevaleze într-o economie 
circulară și, în special, respectarea 
drepturilor sociale și de muncă ale 
lucrătorilor din sectoarele de reciclare și 
recuperare a deșeurilor;

Or. fr

Amendamentul 107
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7a. având în vedere impactul ridicat al 
ambalajelor produselor alimentar asupra 
mediului, în special atunci când sunt 
aruncate, solicită Comisiei să clarifice 
conceptele de „ambalaj excesiv” și de 
„ambalaj inutil”; solicită, prin urmare, 
Comisiei să crească sustenabilitatea 
distribuției de alimente prin măsuri 
specifice; solicită Comisiei să țină seama 
de noile modele comerciale, cum ar fi 
magazinele fără ambalaje, și să analizeze 
impactul potențial al acestora asupra 
mediului și a confortului consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 108
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Monika 
Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită statelor membre să adopte 
rapid principiile privind un regim definitiv 
al TVA, inclusiv propunerea privind un 
regim modernizat al cotei de TVA care ar 
permite reducerea cotelor de TVA pentru 
bunurile reciclate, reutilizate sau 
recondiționate și pentru serviciile de 
reparații, astfel încât acestea să devină 
convenabile și atractive din punct de 
vedere financiar pentru consumatori; 
solicită statelor membre să ia în 
considerare astfel de măsuri după 
adoptarea noului regim;

Or. en
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Amendamentul 109
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că ar trebui introduse 
obiective minime obligatorii în domeniul 
achizițiilor publice pentru a facilita 
relocarea sustenabilă a locurilor de 
muncă în Europa prin intermediul unor 
clauze de alocare care să acorde prioritate 
întreprinderilor și lucrătorilor de la nivel 
local;

Or. fr

Amendamentul 110
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Karen Melchior, Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază importanța mobilizării 
unor fonduri suficiente pentru finanțarea 
cercetării & dezvoltării în produse 
sustenabile și în modele comerciale ale 
economiei circulare, care vor reduce la 
minimum distrugerea produselor și vor 
promova repararea și reutilizarea 
acestora;

Or. en

Amendamentul 111
Beata Mazurek

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază importanța dezvoltării 
fără obstacole și a adaptării tehnologiilor 
revoluționare, cum ar fi IA, pentru 
maximizarea eficienței, recuperarea 
materiilor prime și gestionarea mai 
eficientă a unei producții eficiente din 
punctul de vedere al resurselor;

Or. pl

Amendamentul 112
Beata Mazurek

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la faptul că introducerea unor norme 
excesiv de prescriptive care nu țin seama 
de realitățile pieței și ignoră aspectul 
practic al punerii în aplicare a acestora va 
duce la transferarea costurilor către 
consumatori, la o reducere a ofertei de 
produse disponibile, precum și la 
achiziționarea de produse importate în 
UE din țări terțe de către segmente mai 
puțin dezvoltate ale societății; subliniază, 
în acest context, riscul de asimetrii care se 
manifestă între produsele fabricate în 
Europa și cele produse în țări terțe;

Or. pl

Amendamentul 113
Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7b. solicită Comisiei și autorităților 
naționale să asiste și să sprijine financiar 
autoritățile locale și regionale, 
întreprinderile, IMM-urile, 
microîntreprinderile și lucrătorii care 
desfășoară o activitate independentă, 
precum și asociațiile care desfășoară 
campanii de sensibilizare a 
consumatorilor cu privire la prelungirea 
duratei de viață a produselor, în special 
prin furnizarea de informații fiabile și 
clare, consiliere și servicii în materie de 
întreținere, reparare, reutilizare etc.;

Or. en

Amendamentul 114
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază rolul sectorului 
serviciilor în creșterea accesibilității și a 
accesibilității ca preț a reparațiilor, a 
leasingului și a produsului ca serviciu; 
invită Comisia să evalueze modul în care 
o piață internă a serviciilor mai 
armonizată poate contribui la tranziția 
către o economie circulară;

Or. en

Amendamentul 115
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7c. încurajează creșterea 
standardizării în prelucrarea materiilor 
prime secundare, pentru a facilita 
implementarea modelelor de afaceri 
circulare; în acest context, invită Comisia 
să consolideze piața internă a materiilor 
prime secundare prin eforturi specifice de 
identificare și eliminare a barierelor din 
calea comerțului; în plus, solicită 
Comisiei să îmbunătățească punerea în 
aplicare a Regulamentului privind 
transferurile de deșeuri, cu scopul de a 
stimula aprovizionarea cu materii prime 
secundare de înaltă calitate în UE, 
precum și de a optimiza utilizarea 
eficientă a resurselor; 

Or. en

Amendamentul 116
Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Monika 
Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. solicită interzicerea distrugerii 
bunurilor în stare de funcționare care nu 
au fost vândute, astfel încât acestea să 
poată fi reutilizate în schimb și cere 
stabilirea unor obiective specifice privind 
reutilizarea; subliniază că accesul la 
depozitele de deșeuri ar trebui să fie 
acordat cu prioritate noilor modele de 
întreprinderi sustenabile;

Or. en
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Amendamentul 117
Beata Mazurek

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. consideră că este necesar să se ia 
în considerare introducerea unor 
dispoziții care să consolideze autoritățile 
de monitorizare competente, astfel încât 
acestea să poată detecta mai bine 
produsele importate pe piața comună care 
prezintă riscuri inacceptabile pentru 
sănătate și mediu.
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