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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, includerea 
următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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;
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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.


