
 

Parlamentul dorește să acorde consumatorilor din
UE un „drept la reparație”
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• Se încurajează alegerile sustenabile ale consumatorilor și se promovează o cultură a
reutilizării

• Se îmbunătățește posibilitatea de reparare și se prelungește durata de viață a produselor

• Se solicită un încărcător comun pentru a reduce deșeurile electronice

• Sunt necesare schimbări sistematice: de la producție și achiziții publice până la publicitate și
gestionarea deșeurilor

PE dorește să sprijine o cultură a reutilizării și reparației și să sensibilizeze consumatorii  ©AdobeStock/Paolese
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PE dorește să stimuleze sustenabilitatea prin promovarea reutilizării și reparației și prin
combaterea practicilor care reduc durata de viață a produselor.
 
Rezoluția referitoare la o piață unică mai sustenabilă a fost adoptată cu 395 de voturi pentru, 94
împotrivă și 207 abțineri.
 
Eurodeputații îi solicită Comisiei să le acorde consumatorilor un „drept la reparație”, făcând
reparațiile mai atrăgătoare, mai sistematice și mai rentabile. Pentru a atinge acest obiectiv, ar
trebui fie să se extindă garanțiile sau să se ofere garanții pentru piesele înlocuite, fie să se
îmbunătățească accesul la informațiile despre reparații și întreținere.
 
Deputații insistă, de asemenea, asupra creșterii sprijinului pentru piețele bunurilor second-hand,
solicită măsuri de combatere a practicilor care reduc durata de viață a unui produs și susțin
producția sustenabilă. Deputații își reiterează solicitarea unui sistem comun de încărcătoare
pentru a reduce deșeurile electronice și  doresc etichetarea produselor în conformitate cu
sustenabilitatea lor (de exemplu, un contor de utilizare și informații clare cu privire la durata
estimată de viață a unui produs).
 
Eliminarea obstacolelor care împiedică repararea, revânzarea și reutilizarea
 
Pentru a încuraja alegerile sustenabile ale consumatorilor și ale companiilor, eurodeputații cer
ca achizițiile publice să fie mai sustenabile, iar eforturile de marketing și publicitare să fie mai
responsabile. De exemplu, atunci când în reclame se face referire la caracteristici care respectă
mediul, afirmația ar trebui validată prin aplicarea unor criterii comune. Procedura ar fi similară cu
obținerea certificatelor pentru eticheta ecologică. Rezoluția mai solicită să se întărească rolul
etichetei ecologice a Uniunii, astfel încât ea să fie utilizată mai mult de către sector pentru a
sensibiliza consumatorii.
 
În  fine,  textul  adoptat  propune  noi  norme  pentru  gestionarea  deșeurilor  și  eliminarea
obstacolelor juridice care împiedică repararea, revânzarea și reutilizarea. Acest lucru va aduce
beneficii și pieței de materii prime secundare.
 
Citat
 
„A sosit momentul ca obiectivele Pactului verde să fie utilizate ca fundament al unei piețe unice
care promovează produse și servicii sustenabile începând cu momentul conceperii. Pentru a
realiza acest lucru, avem nevoie de un set cuprinzător de norme care să faciliteze decizii clare
și simple, în locul unor modificări tehnice lipsite de curaj politic și care să creeze confuzie atât
pentru consumatori,  cât și  pentru întreprinderi.  Prin adoptarea acestui raport,  Parlamentul
European  a  transmis  un  mesaj  clar:  etichetarea  obligatorie  armonizată  care  indică
sustenabilitatea și  combaterea obsolescenței  premature la nivelul  UE reprezintă calea de
urmat”,  a declarat  raportorul  David Cormand (Verzi/ALE, Franța).
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200128IPR71205/parliament-wants-binding-rules-on-common-chargers-to-be-tabled-by-summer
https://www.europarl.europa.eu/meps/ro/197503/DAVID_CORMAND/home


Potrivit  unui raport Eurobarometru, 77% dintre cetățenii  Uniunii  Europene ar prefera să își
repare aparatura, nu să o înlocuiască; 79% consideră că producătorii ar trebui să fie obligați din
punct de vedere juridic să faciliteze repararea dispozitivelor digitale sau înlocuirea pieselor lor
individuale.
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Mai multe informaţii
Texte adoptate (25.11.2020)
Înregistrarea video a dezbaterii (23.11.2020)
Fișa de procedură
Raportor David Cormand (Verzi/ALE, Franța)
Comunicat de presă privind votul în comisie: „Consumatorii din UE ar trebui să se bucure de
un «drept la reparație»" (26.10.2020) (EN)
EP Research: Consumul sustenabil: Cum pot fi ajutați consumatorii să facă alegeri ecologice
(EN)
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https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash/fl_388_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/event_20201123-0900-PLENARY_vd?start=20201123161621&end=20201123190600
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2021(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/197503/DAVID_CORMAND/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90101/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90101/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659295
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659295
https://twitter.com/EP_SingleMarket

