
 

Парламентът иска потребителите в ЕС да
разполагат с „право на поправка“
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ЕП иска да насърчи повторната употреба и да повиши осведомеността за последиците от потреблението за околната среда
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• Насърчаване на устойчивия избор на потребителите и на повторната употреба

• Подобряване на възможностите за поправка  и удължаване на жизнения цикъл на
продуктите

• Призив за общо зарядно устройство за намаляване на електронните отпадъци

• Необходими са системни промени: от производството и обществените поръчки до
рекламата и управлението на отпадъците
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Парламентът иска да подпомогне устойчивото развитие чрез насърчаване на
повторната употреба и поправките, както и чрез премахване на практиките, които
съкращават жизнения цикъл на продуктите
 
Резолюцията относно по-устойчивия единен пазар беше приета с 395 гласа „за“, 94
гласа „против“ и 207 гласа „въздържал се“.
 
Членовете на ЕП призовават Комисията да предостави на потребителите „право на
поправка“, като направи поправките по-привлекателни, систематични и икономически
ефективни.  Това може да стане чрез удължаване на гаранционните срокове,  чрез
гаранции  за  сменените  части  или  чрез  повече  информация  за  възможностите  за
поправка  и  поддръжка.
 
Те също така настояват да се увеличи подкрепата за пазарите на стоки втора употреба.
Според евродепутатите трябва да се премахнат практиките, с които се съкращава
животът на даден продукт, и да се насърчи устойчивото производство. Членовете на ЕП
отново  поискаха  обща  система  за  зарядни  устройства  с  цел  намаляване  на
електронните  отпадъци.  Те  също искат  продуктите  да  бъдат  етикетирани според
тяхната дълготрайност (напр. ясна информация за очаквания експлоатационен период
на даден продукт).
 
Улесняване на поправките, препродажбата и повторната употреба
 
Членовете на Европейския парламент настояват за по-устойчиви обществени поръчки,
както и за отговорен маркетинг и реклама,  за да се насърчат добрите практики в
бизнеса  и  потреблението.  Например,  когато  се  твърди,  че  даден  продукт  е
природосъобразен , следва да се прилагат общи критерии за доказване тези твърдения
– подобно на получаването на сертификати за екомаркировка. В резолюцията също
така се отбелязва, че е важно да се засили ролята на екомаркировката на ЕС, така че
тя да се използва повече от промишлеността, както и да се повиши осведомеността на
потребителите.
 
Накрая,  приетият текст предлага нови правила за управление на отпадъците и за
премахване  на  правните  пречки  пред  поправките,  препродажбата  и  повторната
употреба.  Това  ще  донесе  ползи  и  за  пазара  на  вторични  суровини.
 
„Настъпи моментът целите на Зеления пакт да се използват като основа за единен
пазар, който насърчава трайните продукти и услуги още при проектирането им. За да
постигнем това, се нуждаем от всеобхватен набор от правила, които допринасят за ясни
и прости решения вместо технически изменения, които нямат политическа смелост и
объркват както потребителите, така и предприятията. С приемането на този доклад
Европейският  парламент изпрати ясно послание:  хармонизираното задължително
етикетиране, посочващо трайността и справянето с преждевременното остаряване на
продуктите  на  равнище  ЕС,  е  пътят  напред,“  каза  докладчикът  Давид  Корман
(Зелените/ЕСА,  Франция).
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200128IPR71205/parliament-wants-binding-rules-on-common-chargers-to-be-tabled-by-summer
https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/197503/DAVID_CORMAND/home


Контекст
 
Според проучване на Евробарометър, 77% от гражданите на ЕС по-скоро биха дали на
поправка  своите  устройства,  отколкото  да  ги  подменят;  79%  смятат,  че
производителите  следва  да  бъдат  длъжни  по  закон  да  улесняват  ремонта  на
цифровите  устройства  или  замяната  на  техни  части.
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Процедурно досие
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Приети текстове (25.11.2020 г.)
Видеозапис от дебата (23.11.2020 г.)
Прессъобщение за гласуване в комисия IMCO: „Потребителите в ЕС трябва да се
ползват с „право на поправка“ (26.10.2020 г.)
Проучване на ЕП: Устойчиво потребление: подпомагане на екологичния избор на
потребителите
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https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash/fl_388_en.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2021(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/event_20201123-0900-PLENARY_vd?start=20201123161621&end=20201123190600
 
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201024IPR90101/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201024IPR90101/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/bg/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29659295
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/bg/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29659295

