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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. mano, kad tvarių gaminių pateikimas vidaus rinkai turėtų tapti norma ir ragina parengti 
horizontaliąją Tvarių gaminių pagrindų direktyvą, kurioje būtų nustatyti privalomi 
minimalūs visų produktų patvarumo, sąveikumo, taisymo, atnaujinimo, pakartotinio 
naudojimo ir perdirbimo reikalavimai, taip pat papildomi konkretiems produktams 
taikomi reikalavimai; 

2. pabrėžia, kad standartizacija yra labai svarbi įgyvendinant tvarių gaminių politiką, nes 
joje pateikiamos patikimos tokių savybių, kaip patvarumas ir pataisomumas, apibrėžtys, 
rodikliai ir patikrinimai; primygtinai reikalauja, kad standartai būtų parengti laiku ir 
atsižvelgiant į realias naudojimo sąlygas; pabrėžia, kad būtina reformuoti 
standartizacijos procesą siekiant užtikrinti įtraukesnį ir skaidresnį visų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą ir nuosekliai integruoti tvarumo aspektą nustatant 
standartus; 

3. palankiai vertina Komisijos ketinimą vartotojams sukurti galimybes toliau naudotis 
tvaraus vartojimo praktika; ragina nustatyti privalomą produktų ilgaamžiškumo ir 
taisymo galimybių ženklinimą ir sukurti taisymo vertinimą balais, taip pat minimalius 
informacijos reikalavimus; prašo, kad teisės į teisinę garantiją ir prievolės įrodyti 
perkėlimo taisyklės būtų išplėstos atsižvelgiant į produktų naudojimo trukmę, 
tiesioginės gamintojo atsakomybės įvedimą ir teisėkūros priemones, kuriomis būtų 
draudžiama praktika, lemianti ankstyvą nusidėvėjimą; 

4. pritaria tam, kad visoje ES būtų įtvirtina teisė į remontą; atsižvelgdamas į tai, ragina 
imtis priemonių, kuriomis visiems rinkos dalyviams būtų suteikta neribota ir nemokama 
prieiga prie taisymo ir priežiūros informacijos ir prie atsarginių dalių, nustatyti 
privalomą minimalų galimybės gauti atsarginių dalių ir (arba) atnaujinimo laikotarpį, 
ilgiausią jų pristatymo laikotarpį ir teikti pirmenybę taisymui pagal teisinės garantijos 
tvarką; 

5. pabrėžia, kad veiksmingas vykdymo užtikrinimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti, 
kad rinkai pateikti produktai atitiktų tvarumo reikalavimus; todėl ragina užtikrinti 
didesnę ES priežiūrą nustatant suderintas taisykles dėl minimalaus patikrinimų skaičiaus 
ir jų dažnumo, taip pat suteikiant Komisijai įgaliojimus stebėti ir audituoti nacionalinių 
valdžios institucijų veiklą, taip pat atlikti reguliarius bandymus ir patikrinimus; 

6. pabrėžia skaidrios ir patikimos informacijos apie gaminio savybes svarbą vartotojams, 
įmonėms ir rinkos priežiūros institucijoms ir palankiai vertina Komisijos ketinimą 
sukurti skaitmeninį produkto pasą; todėl atsižvelgdamas į tai, ragina visoje tiekimo 
grandinėje taikyti privalomus informacijos teikimo reikalavimus, apimančius ne tik 
tokius aspektus kaip patvarumas ir taisymo galimybės, bet ir socialines bei aplinkos 
sąlygas;

7. ragina persvarstyti ES viešųjų pirkimų teisės aktus, siekiant nustatyti privalomus 
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minimalius tikslus, nustatant tam tikrą procentinę viešųjų pirkimų dalį, grindžiamą 
aplinkosaugos, socialiniais ir etiniais kriterijais, ir įtvirtinti sutarčių skyrimo kriterijų 
hierarchiją kartu su konkretiems sektoriams taikomais tikslais;


