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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in 

haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat, gezien de afhankelijkheid van de EU van de invoer van grondstoffen en 

de snelle uitputting van een aanzienlijk aantal natuurlijke hulpbronnen op de korte termijn, 

het regenereren van zoveel mogelijk hulpbronnen in de Unie een belangrijke uitdaging is, 

evenals het verbeteren van de overgang naar een circulaire economie; 

B. overwegende dat de verlenging van de levensduur van producten moet worden gezien in 

de context van de noodzaak van een holistische verandering in de manier waarop we 

produceren en consumeren, en in het kader van de overgang naar een circulaire economie; 

overwegende dat een efficiënter gebruik van hulpbronnen ook aanzienlijke 

nettobesparingen voor ondernemingen, overheden en consumenten in de Unie met zich 

mee zou brengen, evenals een vermindering van de totale jaarlijkse uitstoot van 

broeikasgassen en de milieueffecten van producten; 

C. overwegende dat Verordening (EU) 2015/2120 van het Europees Parlement en de Raad 

van 25 november 2015 tot vaststelling van maatregelen betreffende open-internettoegang 

en tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en 

gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten 

en Verordening (EU) nr. 531/2012 betreffende roaming op openbare 

mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie, en de respectievelijke 

uitvoeringsrichtsnoeren van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende 

instanties voor elektronische communicatie (BEREC) in aanmerking moeten worden 

genomen; 

D. overwegende dat in het zevende milieuactieprogramma wordt opgeroepen tot het nemen 

van specifieke maatregelen om ervoor te zorgen dat producten duurzamer zijn, 

makkelijker gerepareerd en hergebruikt kunnen worden, en langer meegaan; 

E. overwegende dat uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in dit verband een 

belangrijke rol speelt; 

F. overwegende dat het rapport "Growth Within: a circular economy vision for a competitive 

Europe" van de Ellen MacArthur Foundation duidelijk laat zien welke mogelijkheden er 

bestaan om over te schakelen op nieuwe bedrijfsmodellen, zoals de verkoop van diensten 

in plaats van producten; 

G. overwegende dat om te komen tot een circulaire economie de betrokkenheid van politieke 

besluitvormers, burgers en ondernemingen nodig is, en niet alleen veranderingen in het 

ontwerp en de verkoop van producten en diensten vereist zijn, maar ook een verandering 

van de mentaliteit en verwachtingen van consumenten en van de activiteiten van 

ondernemingen, door het creëren van nieuwe markten die inspelen op de veranderingen in 

consumptiepatronen, waarbij een ontwikkeling plaatsvindt naar het gebruik, het 

hergebruik en het delen van producten, om bij te dragen aan de verlenging van de 

levensduur daarvan en aan het vervaardigen van concurrerende en duurzame producten; 
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H. overwegende dat van veel lampen de gloeilampen niet meer vervangen kunnen worden, 

wat lastig is als de gloeilamp stuk gaat en er nieuwe, efficiëntere gloeilampen op de markt 

komen of als de consument bijvoorbeeld een andere kleur licht wenst, omdat in dat geval 

een compleet nieuwe lamp aangeschaft moet worden; 

I. overwegende dat, naarmate de circulaire economie zich verder ontwikkelt, verdere 

stappen moeten worden ondernomen om producten gemakkelijker te kunnen repareren, 

aanpassen en moderniseren en hun duurzaamheid en recycleerbaarheid te vergroten, 

teneinde de levensduur van producten en/of onderdelen van producten te verlengen; 

J. overwegende dat de eerste schakels in de hiërarchie van het afvalbeheer, vermindering en 

voorbereiding voor hergebruik, de grootste rol spelen met het oog op het invoeren van een 

strategie voor een afvalvrije samenleving; 

K. overwegende dat in Europa het verbruik van natuurlijke hulpbronnen de afgelopen dertig 

jaar met 50 % is toegenomen, en er momenteel 43 kg aan hulpbronnen per persoon per 

dag wordt geconsumeerd; 

L. overwegende dat het zowel uit economisch als uit milieuoogpunt noodzakelijk is ruwe 

grondstoffen te behouden en de afvalproductie te beperken; 

M. overwegende dat een voortdurend toenemende diversiteit aan producten, steeds kortere 

innovatiecycli en voortdurend veranderende modes ervoor zorgen dat er steeds vaker 

nieuwe producten worden gekocht en daardoor de levensduur van producten korter wordt; 

N. overwegende dat een enorm potentieel bestaat in de reparatie-, tweedehands- en ruilsector, 

de sector die gericht is op het verlengen van de levensduur van producten; 

O. overwegende dat het de voorkeur verdient dat leds niet vast in lampen zijn ingebouwd, 

maar verwisseld kunnen worden; 

P. overwegende dat een evenwicht moet worden gevonden tussen het streven naar een 

langere levensduur van producten en het waarborgen van een omgeving waarin innovatie 

en verdere ontwikkeling worden gestimuleerd; 

Q. overwegende dat berichten verschijnen dat smartphones met opzet zodanig worden 

ontworpen dat ze na één of twee jaar niet meer goed functioneren; 

1. benadrukt dat er een balans moet worden gevonden tussen het verlengen van de 

levensduur van producten, de omzetting van afval in hulpbronnen (secundaire 

grondstoffen), industriële symbiose, innovatie, consumentenvraag, milieu- en groeibeleid 

in alle fasen van de productcyclus en is van mening dat de ontwikkeling van producten die 

in steeds grotere mate hulpbronnenefficiënt zijn, niet een korte levensduur of vroegtijdige 

verwijdering van producten in de hand moet werken; 

2. benadrukt dat het voor een langere levensduur van producten nodig is dat maatregelen 

worden genomen tegen geplande veroudering; roept de Commissie en de lidstaten op om 

passende maatregelen te nemen ter bestrijding van geplande veroudering en ter 

versterking van de positie van de consument dankzij betere productinformatie; verzoekt 

voorts de Commissie onderzoek te doen naar meldingen dat smartphones met opzet 
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zodanig zijn ontworpen dat ze een zeer korte nuttige levensduur hebben, en zo nodig 

voorstellen te doen voor maatregelen op dit gebied; roept tevens de lidstaten op om het in 

de handel brengen van producten met geplande veroudering te ontmoedigen; 

3. benadrukt dat het voor een langere levensduur van producten nodig is dat 

gestandaardiseerde en modulaire onderdelen beschikbaar zijn die eenvoudiger uit te 

wisselen zijn, en dat wordt uitgegaan van een functioneel ontwerp waarbij onder meer 

rekening wordt gehouden met demontage; 

4. wijst erop dat de overgang naar nieuwe bedrijfsmodellen, zoals “producten als diensten” 

de potentie heeft de duurzaamheid van productie- en consumptiepatronen te verbeteren, 

op voorwaarde dat product-dienstcombinaties niet tot een kortere levensduur van 

producten leiden, en benadrukt dat dergelijke bedrijfsmodellen geen mogelijkheden 

moeten bieden voor belastingontwijking; 

5. roept de Commissie en de lidstaten op maatregelen te nemen ter aanmoediging van het 

ontwikkelen, vervaardigen en in de handel brengen van producten die geschikt zijn voor 

meervoudig gebruik, technisch duurzaam en eenvoudig te repareren zijn en, zodra ze afval 

geworden zijn en voorbereid zijn voor hergebruik of gerecycled, geschikt zijn om op de 

markt gebracht of aangeboden te worden teneinde een juiste uitvoering van de 

afvalhiërarchie mogelijk te maken; dringt erop aan dat bij de maatregelen rekening 

gehouden wordt met de effecten van producten gedurende hun volledige levenscyclus, 

alsook met de afvalhiërarchie; 

6. benadrukt dat de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen, zoals internetdiensten, 

nieuwe vormen van marketing, warenhuizen die uitsluitend gebruikte goederen verkopen 

en de bredere beschikbaarheid van informele reparatiediensten (reparatiecafés, 

werkplaatsen waar mensen hun producten zelf kunnen repareren) kunnen bijdragen aan 

een langere levensduur van producten en tegelijkertijd de kennis van en het vertrouwen 

van consumenten in producten met een lange levensduur kunnen vergroten; 

7. benadrukt dat de bevordering en ondersteuning van duurzame productie- en 

consumptiemodellen, het gebruik van producten die weinig hulpbronnen gebruiken en 

duurzaam, makkelijk te delen, herbruikbaar, repareerbaar en recycleerbaar zijn, alsmede 

het ontmoedigen van het in de handel brengen van producten met geplande veroudering, 

belangrijke elementen van afvalpreventie zijn; 

8. merkt de rol op van commerciële strategieën, zoals productleasing, bij het ontwerp van 

duurzame producten, waarbij leasebedrijven eigenaar blijven van het geleaste product en 

er belang bij hebben om producten opnieuw op de markt te brengen en te investeren in het 

ontwerpen van duurzamere producten, zodat er minder nieuwe producten worden 

vervaardigd en minder producten worden weggegooid; 

9. benadrukt dat de eigenschappen die een product herstelbaar, herbruikbaar, recyclebaar en 

duurzaam maken, moeten worden geïntegreerd in het ontwerp van het product, aangezien 

de hoeveelheid hulpbronnen die voor een product gebruikt wordt, grotendeels wordt 

bepaald in de ontwerpfase; wijst erop dat productontwerp een belangrijke factor is voor de 

overgang naar een circulaire economie, omdat het ontwerp bepalend is voor de levensduur 

van het product; 
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10. roept de Commissie en de lidstaten op om, ter waarborging van de ontwikkeling van niet-

toxische materiaalcycli, meer inspanningen te verrichten om zeer zorgwekkende stoffen te 

vervangen en het gebruik van stoffen te beperken die onaanvaardbare risico's met zich 

meebrengen voor de menselijke gezondheid of het milieu; 

11. benadrukt dat lidstaten de verlenging van de levensduur van producten moeten 

aanmoedigen waar dat vanuit milieuoogpunt voordelen biedt, en de invoering moeten 

steunen van systemen die activiteiten stimuleren op het gebied van reparatie, hergebruik, 

herfabricage en herstel van producten; 

12. wijst erop dat een beter ontwerp voor repareerbaarheid nodig is, waarbij het van cruciaal 

belang is dat reserveonderdelen beschikbaar zijn, met name voor producten waarvan de 

levensduur op kosteneffectieve manier kan worden verlengd; 

13. steunt de vaststelling op EU-niveau van een definitie van geplande veroudering en de 

invoering van maatregelen om de desbetreffende praktijken te bestraffen; 

14. benadrukt dat de lijst van nieuwe producten op basis van ecologisch ontwerp ambitieuzer 

moet zijn en meer producten moet omvatten; 

15. wijst op de voortrekkersrol die sommige lidstaten op dit gebied vervullen, zoals het 

initiatief van de Beneluxlanden ter bestrijding van geplande veroudering en ter verlenging 

van de levensduur van (elektrische) huishoudelijke apparaten; benadrukt dat het belangrijk 

is op dit terrein beste praktijken uit te wisselen; 

16. acht het van essentieel belang dat consumenten beter op de hoogte worden gebracht van 

de wijze waarop de wettelijke conformiteitsgarantie functioneert; vraagt dat een referentie 

naar de garantie op de aankoopfactuur van het product in woorden wordt vermeld; 

17. herinnert eraan dat de beschikbaarheid van gestandaardiseerde en modulaire 

componenten, de planning van demontage, duurzaam productontwerp en efficiënte 

productieprocessen een belangrijke rol spelen voor een geslaagde overgang naar een 

circulaire economie; 

18. roept de lidstaten op institutionele campagnes te steunen ter bevordering van reparatie, 

tweedehandskoop en -verkoop, verhuur en ruil, om het kopen van nieuwe producten te 

vermijden; 

19. roept de Commissie op de mogelijkheid te onderzoeken van het vaststellen van regels 

inzake een minimale hoeveelheid gerecycled materiaal in nieuwe producten; 

20. wijst op het Werkplan ecologisch ontwerp 2016-2019 van de Commissie; is vooral 

ingenomen met de toevoeging van de duurzaamheid van producten als een mogelijke 

milieunorm met betrekking tot bepaalde efficiëntie-aspecten van materiaal, waaronder het 

verlengen van de levensduur van producten, de mogelijkheid om componenten te 

hergebruiken of materialen van producten aan het einde van de levenscyclus te recyclen, 

en het hergebruik in producten van componenten en/of gerecyled materiaal; 

21. roept de Commissie nogmaals op om de wetgeving inzake ecologisch ontwerp te herzien, 

teneinde het bereik ervan uit te breiden tot alle belangrijke productgroepen, en niet te 
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beperken tot producten die energie gebruiken, en om in de vereisten voor productontwerp 

geleidelijk alle kenmerken op te nemen die verband houden met een efficiënt 

hulpbronnengebruik; 

22. roept de Commissie op passende maatregelen voor te stellen die fabrikanten ertoe 

verplichten de beschikbaarheid van reserveonderdelen te waarborgen en, in verband met 

de rechten van consumenten, informatie te verstrekken over de periode waarbinnen 

reserveonderdelen beschikbaar zijn, en ervoor te zorgen dat deze verplichtingen gelden 

voor zowel verkoop via internet als voor fysieke verkooppunten; 

23. roept de Commissie nogmaals op om op basis van een kosten-batenanalyse te bestuderen 

of in wetgeving inzake ecologisch ontwerp minimumwaarden vastgesteld kunnen worden 

voor het gebruik van herbruikbare materialen in nieuwe producten; 

24. wijst op het belang van de deeleconomie en platforms voor de deeleconomie als nieuwe 

duurzame bedrijfsmodellen die een doeltreffender gebruik en een langere levensduur van 

producten bevorderen; 

25. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat de vereisten voor het verwijderen 

van batterijen en accu's in de batterijenrichtlijn (2006/66/EG)1 onverkort worden toegepast 

en gehandhaafd door de lidstaten, en bedrijfsmodellen te stimuleren die zich bezighouden 

met het ontwikkelen van hergebruik van batterijen; 

26. wijst met bezorgdheid op de hoeveelheid elektronisch afval die wordt gegenereerd door 

modems, routers en tv-decoders of satellietontvangers vanwege het feit dat consumenten 

geregeld overstappen naar een andere aanbieder van telecomdiensten; herinnert 

consumenten en aanbieders van telecomdiensten eraan dat consumenten krachtens 

Verordening EU/2015/2120 het recht hebben om zelf te bepalen welke 

ontvangstapparatuur zij wensen te gebruiken wanneer zij overstappen naar een andere 

aanbieder van telecomdiensten; 

27. roept de Commissie op te bestuderen hoe de vervangbaarheid van leds kan worden 

gestimuleerd en vergemakkelijkt en daarbij, naast maatregelen inzake ecologisch ontwerp, 

ook minder strenge maatregelen te overwegen, zoals etikettering, stimulerende regelingen, 

openbare aanbestedingen of een verlengde garantie voor het geval dat leds vast 

ingebouwd zijn; 

28. wijst erop dat een verantwoordelijk gebruik van producten alleen kan worden bereikt 

indien de consument een nauwkeurige inschatting kan maken van de milieueffecten van 

producten wat betreft de levenscyclus, de ecologische voetafdruk en de kwaliteit; 

29. benadrukt de complexiteit van het invoeren van verplichte etikettering voor de 

voorziening van informatie over de verwachte levensduur van producten; stelt voor om 

een dergelijke etikettering in eerste instantie bij wijze van proef op EU-niveau op 

vrijwillige basis toe te passen, waarbij een gemeenschappelijk formaat en een 

                                                 
1 Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 inzake batterijen en 

accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu's tot intrekking van Richtlijn 91/157/EEG (PB L 266 van 29.9.2006, 

blz. 1). 
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gemeenschappelijke methodologie wordt gehanteerd; 

30. wijst erop dat een groot deel van het elektronisch afval het gevolg is van het feit dat 

producenten niet langer software-updates kunnen leveren die compatibel zijn met de 

hardware; is van mening dat producenten moeten worden verplicht tot het leveren van 

compatibele software-updates; 

31. wijst erop dat het versterken van het beginsel van uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid en het vastleggen van minimumvereisten zorgt voor een 

stimulans voor een duurzamer productontwerp; 

32. dringt er bij de Commissie op aan beter gebruik te maken van de milieukeur van de EU 

om de informatie over de levensduur van producten en het begrip van consumenten van de 

duurzaamheid van producten te verbeteren; benadrukt dat een weloverwogen keuze door 

de consument een indirecte economische stimulans voor producenten kan vormen; 

beklemtoont dat in het milieukeur informatie over de minimale levensduur van producten 

moet worden opgenomen, om de consument bewuster te maken van de levensduur van het 

product; 

33. verzoekt de Commissie maatregelen op te stellen over de voorziening aan consumenten, 

waar passend en op vrijwillige grondslag, van informatie over de verwachte levensduur 

van een product, het aantal keren dat het moet kunnen worden gebruikt en de 

mogelijkheid van reparatie, zodat consumenten een weloverwogen aankoopbesluit kunnen 

nemen; 

34. roept de Commissie op producenten te vragen om diagnostische en 

onderhoudshandleidingen beschikbaar te stellen, en reserveonderdelen en accessoires van 

producten op de markt beschikbaar te stellen gedurende een minimumaantal jaren, 

overeenkomend met de verwachte levensduur van de producten, die aangegeven moet 

worden in de EU-milieukeur; 

35. verzoekt de Commissie en de lidstaten middelen beschikbaar te stellen voor onderwijs en 

voorlichtingscampagnes, ter bevordering van duurzame consumptie- en 

productiemodellen, en benadrukt de voordelen die uit de overgang naar een 

hulpbronnenefficiënte circulaire economie voortvloeien; 

36. roept de Commissie op een economische en milieueffectbeoordeling uit te voeren van de 

mogelijkheid om de wettelijke conformiteitsgarantie voor producten op geharmoniseerde 

wijze te verlengen; 

37. verzoekt de lidstaten, waar nodig, samen te werken met territoriale overheden, 

ondernemingen en verenigingen die bewustmakingscampagnes voeren waarin de 

consument gewezen wordt op de mogelijke verlenging van de levensduur van producten; 

38. wijst erop dat de Commissie de komende gezondheidscontrole van het EU-recht niet moet 

gebruiken om de EU-milieukeur af te schaffen dan wel het bereik daarvan te beperken; 

39. acht het van belang om producenten stimulansen te bieden om producten met een langere 

levensduur te vervaardigen; verzoekt de Commissie voor te stellen om producenten de 

kosten van recycling te laten betalen indien de producten een verwachte levensduur van 
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minder dan vijf jaar hebben; 

40. dringt er bij de Commissie op aan om het gebruik van indicatoren voor 

hulpbronnenefficiëntie te bevorderen door middel van internationale verdragen teneinde 

sectoren en economieën met elkaar te kunnen vergelijken en een gelijk speelveld te 

waarborgen; 

41. spoort de lidstaten aan te zorgen voor doeltreffend markttoezicht om te waarborgen dat 

zowel Europese als geïmporteerde producten aan de voorschriften inzake productbeleid en 

ecologisch ontwerp voldoen; 

42. dringt er bij de lidstaten op aan economische stimuleringsmaatregelen te nemen met 

betrekking tot reparatiediensten voor producten om de verlenging van de levensduur van 

producten te faciliteren, rekening houdend met het feit dat belastingverlagingen voor 

productreparaties een stimulans kunnen bieden voor het hergebruik van producten en voor 

de reparatiesector, met mogelijke milieu- en sociale voordelen, waaronder een verlaagd 

btw-tarief voor reparatieactiviteiten; 

43. verzoekt de Commissie maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat producten die nog 

bruikbaar zijn op eenvoudiger en doeltreffender wijze teruggebracht kunnen worden in de 

circulaire economie; 

44. moedigt de lidstaten aan groene openbare aanbestedingen in te voeren als 

beleidsinstrument om de overgang naar de circulaire economie te versnellen; 

45. roept op tot de invoering van een volledig verbod op producten met ingebouwde 

mankementen met als doel om de levensduur ervan te beëindigen; 

46. wijst erop dat de mogelijkheid om producten te upgraden het verouderd raken van 

producten kan tegengaan en de milieueffecten en de kosten voor de consumenten kan 

beperken; 

47. verzoekt de Commissie en de lidstaten om samen te werken met lokale en regionale 

autoriteiten en hun bevoegdheden te respecteren; 

48. verzoekt de Commissie reguliere en gestructureerde uitwisseling van informatie en beste 

praktijken in de hele Unie tussen de Commissie en de lidstaten, waaronder regionale en 

gemeentelijke autoriteiten, aan te moedigen; 

49. roept de Commissie op actieve steun te verlenen aan lokale initiatieven op het gebied van 

reparatie, aangezien daarmee ook lokale groene banen worden geschapen en consumenten 

gebruik kunnen maken van een nuttige vorm van dienstverlening. 
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