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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. úgy véli, hogy a fenntartható termékek belső piacon történő forgalomba hozatalának 
kell a normának lennie, és kéri egy fenntartható termékekről szóló horizontális 
keretirányelv elfogadását, amely további termékspecifikus követelmények mellett 
valamennyi termék tekintetében kötelező minimumkövetelményeket határoz meg a 
tartósságra, az interoperabilitásra, a javíthatóságra, a korszerűsíthetőségre, az 
újrafelhasználhatóságra és az újrafeldolgozhatóságra vonatkozóan; 

2. hangsúlyozza, hogy a szabványosítás kulcsfontosságú a fenntartható termékpolitika 
megvalósításához, mivel megbízható meghatározásokat, mérőszámokat és vizsgálatokat 
biztosít olyan jellemzők tekintetében, mint a tartósság és a javíthatóság; ragaszkodik 
ahhoz, hogy a szabványokat kellő időben és a valós felhasználási feltételekkel 
összhangban dolgozzák ki; hangsúlyozza, hogy meg kell reformálni a szabványosítási 
folyamatot minden érdekelt fél inkluzívabb és átláthatóbb részvételének biztosítása, 
valamint a fenntarthatóság szabványalkotásban való következetes érvényesítése 
érdekében; 

3. üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy képessé tegye a fogyasztókat fenntartható 
fogyasztási gyakorlatok további alkalmazására; felszólít a termékek tartósságára és 
javíthatóságára vonatkozó kötelező címkézésre, valamint a minimális tájékoztatási 
követelményeken felül javíthatósági pontszámok rendszerének kidolgozására; kéri mind 
a törvényes jótállási jogok, mind a fordított bizonyítási teherre vonatkozó szabályok 
kiterjesztését a termékek élettartama alapján, valamint a közvetlen gyártói felelősség és 
az idő előtti elavulást eredményező gyakorlatok betiltására irányuló jogalkotási 
intézkedések bevezetését; 

4. támogatja az egész EU-ra kiterjedő „javításra való jog” létrehozását; ezzel 
összefüggésben olyan intézkedésekre szólít fel, amelyek korlátlan és ingyenes 
hozzáférést biztosítanak a javítási és karbantartási információkhoz és a 
pótalkatrészekhez valamennyi piaci szereplő számára, meghatározzák a pótalkatrészek 
és/vagy frissítések rendelkezésre állásának kötelező minimális időtartamát, szállításuk 
maximális határidejét, és a törvényes jótállási rendszer keretében elsőbbséget 
biztosítanak a javításnak; 

5. hangsúlyozza, hogy a hatékony érvényesítés elengedhetetlen annak biztosításához, hogy 
a forgalomba hozott termékek megfeleljenek a fenntarthatósági követelményeknek; 
ezért nagyobb uniós felügyeletet kér az ellenőrzések minimális számára és 
gyakoriságára vonatkozó harmonizált szabályok megállapításán keresztül, valamint a 
Bizottság nemzeti hatóságok tevékenységeinek nyomon követésére és ellenőrzésére, 
valamint rendszeres tesztek és vizsgálatok elvégzésére való felhatalmazása révén; 

6. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a fogyasztók, a vállalkozások és a piacfelügyeleti 
hatóságok átlátható és megbízható tájékoztatást kapjanak a termékek jellemzőiről, és 
üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy digitális termékútlevelet dolgozzon ki; e 
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tekintetben kéri, hogy a kötelező tájékoztatási követelményeket az ellátási lánc egészére 
alkalmazzák, és azok ne csak az olyan szempontokra terjedjenek ki, mint a tartósság és 
a javíthatóság, hanem a társadalmi és környezeti feltételekre is;

7. felszólít a kötelező minimális célértékeket bevezető uniós közbeszerzési jogszabályok 
felülvizsgálatára azáltal, hogy környezetvédelmi, társadalmi és etikai kritériumok 
alapján meghatároznak egy bizonyos százalékos arányt a közbeszerzésekre 
vonatkozóan, valamint bevezetik az odaítélési kritériumok hierarchiáját és az 
ágazatspecifikus célértékeket.


