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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

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

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

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

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

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

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

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


