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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί ότι η τοποθέτηση βιώσιμων προϊόντων στην εσωτερική αγορά θα πρέπει να 
αποτελεί τον κανόνα και ζητεί μια οριζόντια οδηγία πλαίσιο για τη βιώσιμη παραγωγή, 
η οποία θα ορίζει υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την ανθεκτικότητα, τη 
διαλειτουργικότητα, τη δυνατότητα επισκευής, τη δυνατότητα αναβάθμισης, τη 
δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και την ανακυκλωσιμότητα για όλα τα προϊόντα, 
παράλληλα με περαιτέρω ειδικές ανά προϊόν απαιτήσεις· 

2. τονίζει ότι η τυποποίηση είναι καίριας σημασίας για την εφαρμογή μιας βιώσιμης 
πολιτικής για τα προϊόντα μέσω της παροχής αξιόπιστων ορισμών, συστημάτων 
μέτρησης και δοκιμών για χαρακτηριστικά όπως η ανθεκτικότητα και η δυνατότητα 
επισκευής· επιμένει ότι τα πρότυπα πρέπει να αναπτύσσονται εγκαίρως και σύμφωνα με 
τις πραγματικές συνθήκες χρήσης· επισημαίνει την ανάγκη μεταρρύθμισης της 
διαδικασίας τυποποίησης προκειμένου να διασφαλιστεί η χωρίς αποκλεισμούς και με 
διαφάνεια συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και να ενσωματωθεί σταθερά 
η βιωσιμότητα στη θέσπιση προτύπων· 

3. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να ενθαρρύνει τους καταναλωτές ώστε να 
συμμετέχουν περαιτέρω σε πρακτικές βιώσιμης κατανάλωσης· ζητεί την υποχρεωτική 
επισήμανση της ανθεκτικότητας και της δυνατότητας επισκευής των προϊόντων καθώς 
και την ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης της επισκευής, πέραν των ελάχιστων 
απαιτήσεων ενημέρωσης· ζητεί να επεκταθούν τόσο τα δικαιώματα εγγύησης που 
προβλέπονται από τον νόμο όσο και οι κανόνες σχετικά με την αντιστροφή του βάρους 
της αποδείξεως, βάσει της διάρκειας ζωής των προϊόντων, να θεσπιστεί η άμεση ευθύνη 
του παραγωγού και να ληφθούν νομοθετικά μέτρα για την απαγόρευση πρακτικών που 
οδηγούν σε πρόωρη αχρήστευση· 

4. υποστηρίζει τη θέσπιση πανευρωπαϊκού «δικαιώματος επισκευής»· ζητεί, στο πλαίσιο 
αυτό, τη θέσπιση μέτρων που θα παρέχουν απεριόριστη και δωρεάν πρόσβαση σε 
πληροφορίες για την επισκευή και τη συντήρηση και σε ανταλλακτικά προς όλους τους 
συμμετέχοντες στην αγορά, ώστε να ορίζεται ελάχιστη προθεσμία για τη διαθεσιμότητα 
των ανταλλακτικών ή/και των επικαιροποιήσεων, μέγιστη προθεσμία για την παράδοσή 
τους, και να δίνεται προτεραιότητα στην επισκευή στο πλαίσιο της εγγύησης που 
προβλέπεται από τον νόμο· 

5. τονίζει ότι η αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας είναι καίριας σημασίας ώστε να 
διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις βιωσιμότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, μεγαλύτερη εποπτεία από την ΕΕ, μέσω 
της θέσπισης εναρμονισμένων κανόνων για τον ελάχιστο αριθμό ελέγχων και της 
συχνότητάς τους, και με την παροχή στην Επιτροπή εξουσιοδότησης για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών, καθώς και 
για τη διεξαγωγή τακτικών δοκιμών και επιθεωρήσεων· 

6. υπογραμμίζει τη σημασία της διαφανούς και αξιόπιστης ενημέρωσης των 
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καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των αρχών εποπτείας της αγοράς σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων, ενώ επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
δημιουργήσει διαβατήριο ψηφιακών προϊόντων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την εφαρμογή 
υποχρεωτικής ενημέρωσης σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, καλύπτοντας 
όχι μόνο πτυχές όπως η ανθεκτικότητα και η δυνατότητα επισκευής, αλλά και οι 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες·

7. ζητεί την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις με την 
καθιέρωση υποχρεωτικών ελάχιστων στόχων, μέσω του καθορισμού καθορισμένου 
ποσοστού για τις δημόσιες συμβάσεις βάσει περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
δεοντολογικών κριτηρίων, και της θέσπισης ιεράρχησης των κριτηρίων ανάθεσης, σε 
συνδυασμό με ειδικούς στόχους ανά τομέα.


