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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om længere levetid for produkter: fordele for forbrugere og virksomheder 

(2016/2272(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 114, 

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 191, 

192 og 193, og til målsætningen om en forsigtig og rationel udnyttelse af 

naturressourcerne,  

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. juni 2008 om handlingsplanen for 

bæredygtigt forbrug, bæredygtig produktion og en bæredygtig industripolitik 

(COM(2008)0397), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 

2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede 

produkter, 

– der henviser til Kommissionens arbejdsplan for miljøvenligt design for 2016-2019 

(COM(2016)0773), navnlig målsætningen om at opstille mere produktspecifikke 

og/eller horisontale krav på områder som holdbarhed, reparerbarhed, opgraderbarhed, 

produktudformning med henblik på demontering og lettere genbrug og genanvendelse, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om 

angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af 

mærkning og standardiserede produktoplysninger, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1386/2013/EU af 20. 

november 2013 om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i 

en ressourcebegrænset verden" (også kaldet "det syvende miljøhandlingsprogram"), 

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 17. 

oktober 2013 om "For et mere bæredygtigt forbrug: industriprodukters levetid og 

forbrugeroplysning for at genoprette tilliden"1, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. januar 2011 om "Flagskibsinitiativet 

– Et ressourceeffektivt Europa under Europa 2020-strategien" (COM(2011)0021), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. september 2011 om "Køreplan til et 

ressourceeffektivt Europa" (COM(2011)0571), 

– der henviser til Kommissionen meddelelse af 9. april 2013 om "Opbygning af det indre 

marked for grønne produkter - Fremme af bedre oplysning om produkters og 

organisationers miljøpræstationer" (COM(2013)0196), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juli 2014 om "Omstilling til en 

                                                 
1 EUT C 67 af 6.3.2014, s. 23. 
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cirkulær økonomi: et program for Europa uden affaldsproduktion" (COM(2014)0398), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. december 2015 om ”Kredsløbet lukkes 

- en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi” (COM(2015)0614 og pakken om 

den cirkulære økonomi, ifølge hvilken der især skal foretages revision af direktiver om 

hhv. affald (direktiv 2008/98/EF), emballage og emballageaffald (direktiv 94/62/EF), 

deponering af affald (direktiv 1999/31/EF), udrangerede køretøjer (direktiv 

2000/53/EF), batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 

(direktiv 2006/66/EF) og affald af elektrisk og elektronisk udstyr (direktiv 2012/19/EU), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. november 2016 med titlen "Næste 

skridt hen imod en bæredygtig europæisk fremtid - En europæisk indsats for 

bæredygtighed" (COM(2016)0739), 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 

visse aspekter af aftaler om onlinesalg og andre former for fjernsalg af varer 

(COM(2015)0635), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 

2011 om forbrugerrettigheder, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om 

virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked, 

– der henviser til rapporten af 18. august fra Kontoret for de Europæiske 

Forbrugerorganisationer med titlen: ”Durable goods: More sustainable products, better 

consumer rights - Consumer expectations from the EU’s ressource efficiency and 

circular economy agenda”, 

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs undersøgelse af 29. 

marts 2016 med titlen ” The Influence of Lifespan Labelling on Consumers”, 

– der henviser til den undersøgelse, der blev gennemført i juli 2016 på foranledning af 

Europa-Parlamentets Udvalg om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, og hvis 

titel er ” A longer life time for products: benefits for consumers and companies”, 

– der henviser til syntesen af 18. april 2016 fra Centre européen de la consommation 

(Europæisk Center for Forbrug) med titlen ”L’obsolescence programmée ou les dérives 

de la société de consommation” (indbygget forældelse eller uønskede effekter af 

forbrugssamfundet), 

– der henviser til den østrigske standard ONR 192102 med titlen ”Label of excellence for 

durable, repair-friendly designed electrical and electronic appliances”, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til udkast til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og 

Forbrugerbeskyttelse og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed (A8-0000/2017), 

A. der henviser til Kommissionens arbejdsplan for miljøvenligt design for 2016-2019, 
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hvori der henvises til den cirkulære økonomi og til, at det er nødvendigt at gøre noget 

ved problemerne med holdbarhed og genanvendelighed; 

B. der henviser til, at Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs vedtagelse af en 

udtalelse om produkters levetid er et udtryk for den interesse, som de økonomiske 

aktører og civilsamfundet udviser for dette emne; 

C. der henviser til, at den undersøgelse, som er foretaget på foranledning af Udvalget om 

Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, viser, at det er nødvendigt at sætte skub i 

den cirkulære økonomi, især gennem offentlige politikker; 

D. der henviser til den nye økonomiske model baseret på brugen af produkter, som gør det 

muligt at mindske de negative eksterne miljømæssige og sociale effekter af en model, 

som i det væsentlige er baseret på ejendomsretten til produkter; 

E. der henviser til tabet af arbejdspladser i mange industrisektorer i Europa og til, at det er 

nødvendigt på den ene side at flytte en del af produktionen og på den anden side at 

fremme reparationssektoren for at skabe jobs, som ikke kan flyttes; 

F.  der henviser til den rolle, som genbrugsmarkedet spiller for den sociale og lokale 

økonomi og for, at personer med vanskeligheder kommer ind på arbejdsmarkedet; 

G. der henviser til, at det ud fra såvel et økonomisk som et miljømæssigt synspunkt er 

nødvendigt at bevare råstoffer og begrænse produktion af affald, hvilket man har søgt at 

opnå med begrebet udvidet producentansvar; 

H. der henviser til, at 77 % af forbrugerne i Den Europæiske Union kræver at kunne 

reparere deres produkter i stedet for at købe nye, hvilket fremgik klart af 

Eurobarometerundersøgelsen fra juni 2014; 

I. der henviser til, at faldet i forbrugertilliden til produkternes kvalitet skader de 

europæiske virksomheder, og at Kommissionens forslag om at udvide perioden for 

formodningen om produkters overensstemmelse til 24 måneder er et skridt i den rigtige 

retning; 

J. der henviser til den ringe kvalitet af og forskellene i de oplysninger, der gives til 

forbrugerne om produkters levetid og reparationsegnethed, samtidig med at EØSU’s 

undersøgelse fra marts 2016 viste, at der er en positiv forbindelse mellem mærkning 

med et produkts levetid og forbrugernes adfærd; 

K. der henviser til, at der kommer flere og flere nationale initiativer til løsning af problemet 

med produkters for tidlige forældelse, og at det er nødvendigt at udarbejde en fælles 

strategi for det indre marked; 

L. der henviser til, at digitale bæreres levetid er af afgørende betydning for elektroniske 

apparaters levetid, og til, at sådanne apparater på grund af softwarens stadig hurtigere 

forældelse er nødt til at kunne tilpasses, for at de kan holde trit med markedet; 

Udformning af robuste, holdbare produkter af god kvalitet  

1. opfordrer Kommissionen til via standardiseringsarbejde inden for Den Europæiske 
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Komité for Elektroteknisk Standardisering (Cenelec) at fastsætte kriterier per 

produktkategori for, hvad produkter skal kunne tåle lige fra udformningen af dem, og i 

den forbindelse medtage produktets robusthed, reparationsegnethed, 

udviklingsmulighed osv.; 

2. efterlyser en ændring af miljøbidragene, hvorved de gøres afhængige af kriteriet om 

forlængelse af et produkts levetid, således at man kan belønne de mest 

samvittighedsfulde producenter; 

3. opfordrer til, at der udarbejdes et europæisk program til understøttelse af 

virksomhedstiltag til udvikling af modulbaseret produktdesign, der gør det nemt at 

skille produkterne ad og udskifte dele i dem; 

Systematisering af muligheden for at reparere produkter 

4. opfordrer Kommissionen til at udvikle retten til, at produkter skal kunne repareres, ved 

- først og fremmest at fremme reparation af produkter inden for garantien, medmindre 

reparation er uhensigtsmæssigt eller viser sig at udgøre en dokumenterbar 

meromkostning 

- at sikre ret til forlængelse af garantiperioden svarende til den tid, reparationen tager 

- at forbyde, at dele af afgørende betydning for produktets funktionsevne er fuldstændigt 

fastgjorte, og at mærke produktet med dets reparationsegnethed som en af dets 

”væsentlige egenskaber” 

- at indføre en generel forpligtelse til at sikre, at der med produktet følger 

vedligeholdelses- og reparationsvejledninger på købstidspunktet 

- at træffe foranstaltninger til at standardisere reservedele og værktøj, der er nødvendigt 

for at reparere produktet, for at øge reparationstjenesteydelsernes effektivitet 

- at sikre udveksling af oplysninger om reservedeles tilgængelighed, om 

reparationsvejledninger osv., eventuelt ved at etablere en elektronisk platform til dette 

formål; 

5. mener, at det er af største betydning at sikre, at reservedele af væsentlig betydning for 

produkternes funktionsevne er til rådighed, det være sig ved 

- at sikre adgang til enkeltdele i stedet for halvfabrikata; 

- at pålægge dem, der bringer et produkt i omsætning, at levere væsentlige dele til en 

rimelig pris inden for en rimelig tidsfrist i en minimumsperiode 

- at udvikle en klar og harmoniseret måde at angive, hvorvidt reservedele er til rådighed 

eller ikke og i hvor lang tid; 

6. tilskynder medlemsstaterne til at vedtage økonomiske foranstaltninger til fordel for 

reparation af produkter og salg af genbrugsprodukter og til at etablere 

reparationsuddannelsesforløb; 
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7.  minder om, at det altid bør være muligt at henvende sig til en uafhængig reparatør, især 

ved at forbyde tekniske strategier eller software, der er til hinder for at få et produkt 

repareret uden for bestemte autoriserede kredsløb; 

8. tilskynder til genbrug af reservedele på genbrugsmarkedet og fremhæver, at det er 

vigtigt at investere i 3D-printning for at skabe dele på anmodning af professionelle og 

forbrugere, der selv reparerer sine produkter, og at tilskynde til offentliggørelse af 

oversigter over frit tilgængelige reservedele; 

Fremme af en økonomisk model rettet mod brugen af produkter 

9. opfordrer indtrængende Kommissionen til at prioritere udvikling af en funktionel 

økonomi og at få udarbejdet en undersøgelse per produktkategori af følger, incitamenter 

og hindringer for udviklingen af denne økonomiske model; 

10. opfordrer medlemsstaterne til: 

- at organisere høring af de berørte aktører for at genoverveje en model for salg af 

brugsretten til et produkt, der er til gavn for alle 

- at styrke deres bestræbelser for at forenkle lovgivningen og føre en finanspolitik, der 

begunstiger udvikling af den funktionelle økonomi ved hjælp af reducerede momssatser, 

skattefordele eller midler, der gør det attraktivt at udleje, bytte og leje objekter 

- at støtte lokale og regionale myndigheder, der investerer i aktiviteter inden for den 

funktionelle og den kollaborative økonomi; 

11. tilskynder medlemsstaterne til at fremme den funktionelle økonomi i deres offentlige 

politikker, indføre tilgodeseelse af produkters holdbarhed i offentlige udbudsprocedurer 

og at øge genbrugsraten forbindelse administrativt udstyr; 

12. opfordrer Kommissionen til at bekræfte, at produkters holdbarhed er et vigtigt element i 

fremme af den cirkulære økonomi, og til at give økonomiske incitamenter til sociale og 

økonomiske innovationer til fordel for genanvendelse og en brugsbaseret og 

reparationsbaseret økonomi;  

13. opfordrer Kommissionen til at betragte elektriske og elektroniske apparater, der kan 

genbruges og nyttiggøres, som ressourcer og ikke som affald med det formål at fremme 

overdragelse af dem til sociale foreninger og virksomheder, der udnytter disse produkter 

og deres komponenter; 

Sikring af bedre oplysning af forbrugerne 

14. opfordrer Kommissionen til at forbedre oplysningerne om produkters holdbarhed ved 

- at fremme et europæisk mærke, der især omfatter komponenternes holdbarhed, 

miljøvenlige design og tilpasningsmuligheder, for at følge med produktets udvikling og 

reparationsegnethed 

- at indføre en obligatorisk mærkning med den forventede brugstid baseret på 

standardiserede kriterier fastsat af et panel af aktører 
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- at udvikle en brugsmåler til de mest relevante forbrugsgoder, navnlig hårde hvidevarer 

- at få foretaget en undersøgelse af konsekvenserne af tilpasning af mærkning med levetid 

til den retlige garantiperiodes varighed; 

15. opfordrer til at hjælpe lokale og regionale myndigheder, virksomheder og foreninger 

med at gennemføre kampagner til oplysning af forbrugerne om forlængelse af 

produkters levetid, navnlig ved hjælp af vejledning om vedligeholdelse, reparation, 

genanvendelse osv.; 

Forbud mod indbygget forældelse 

16. efterlyser en definition på indbygget forældelse, det være sig teknisk eller elektronisk, 

som gør det muligt at forbyde produkter, der er designet til at blive udtjente alt for 

tidligt; opfordrer i denne henseende til bedre retlig beskyttelse af "whistleblowers"; 

Styrkelse af retten til den lovbestemte garanti for overensstemmelse 

17. opfordrer Kommissionen til at forbedre forbrugertilliden ved 

- at opretholde den retlige garanti på 24 måneder som en minimumsgrænse, hvorover 

medlemsstaterne kan fastsætte nationale bestemmelser, der giver bedre beskyttelse 

- at udvide den retlige garanti for overensstemmelse ud over det nuværende minimum på 

to år for energiforbrugende produktkategorier, baseret på en undersøgelse af 

livscyklussen for produkter med miljøvenligt design, og ved at indføre en 

minimumsgrænse på fem år for store elektriske husholdningsapparater og varigt indbo 

gradvist, så det er muligt for virksomhederne at overholde den 

- at sikre forbrugerne formelle oplysninger, i købekontrakten, om deres ret til den retlige 

garanti og ved at fremme oplysningskampagner om denne ret 

- at forenkle dokumentation for købet for forbrugeren, idet garantien knyttes til 

købsgenstanden og ikke til køberen ved, at der generelt gøres brug af et elektronisk 

garantibevis; 

18. opfordrer til etablering af en klagemekanisme på europæisk niveau for manglende 

overholdelse af de rettigheder, der følger af denne garanti, med henblik på at lette 

myndighedernes tilsyn med anvendelsen af europæiske standarder; 

Beskyttelse af forbrugerne mod forældet software 

19. forventer fastlæggelse af normaliserede standarder for softwares minimumslevetid og 

opfordrer til større gennemsigtighed for så vidt angår apparaternes opgraderbarhed; 

20. foreslår fastsættelse af en rimelig brugsperiode, inden for hvilken det er forbudt ikke 

længere at levere sikkerhedsopdateringer af styresystemerne; 

21.  opfordrer til indførelse af en strafafgift for ikke-miljøvenlighed, hvis 

softwareopdateringer, der er nødvendige for et apparats funktionsevne, ikke leveres, og 

anmoder om, at disse er reversible, og at der oplyses herom for så vidt angår 
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indvirkningerne på apparatets funktionsevne; 

22. opfordrer til modulopbygning af delene, herunder processoren, ved hjælp af 

standardiseringsforanstaltninger, hvilket vil sikre, at apparatet kan vedligeholdes; 

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 
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BEGRUNDELSE 

Produkters holdbarhed, et problem for forbrugerne 

Problemet med produkters holdbarhed vedrører forskellige niveauer: 

- produkters manglende robusthed og reparationsegnethed 

- levetiden for software på IT-produkter 

- de oplysninger, der er til rådighed for køberen. 

Forbrugernes tillid til produkters robusthed er svækket. Lavprisprodukters forringede kvalitet 

og mediedækningen af sager, der er særligt skandaløse, selv om de har marginal betydning, 

har bidraget til at mindske denne tillid. Ifølge en undersøgelse, som blev gennemført for nylig 

af en fransk forbrugerorganisation, var 92 % af deltagerne overbeviste om, at elektriske 

husholdningsapparater og hightechprodukter bevidst er designet til ikke at være holdbare. 

De europæiske forbrugere har så godt som ingen oplysninger om produkters pålidelighed. 

Efter at have mistet prissignalet som et udtryk for forholdet mellem omkostning og kvalitet 

vender forbrugerne sig så meget desto mere mod low-end produkter fra nye vækstlande, 

hvorved de fremskynder kapløbet efter stadig lavere priser. Denne situation er til skade for 

europæiske virksomheder, der ofte udbyder produkter, der er af højere kvalitet og mere 

holdbare. 

Dertil kommer den udbredte anvendelse af internetforbundne produkter og brugernes 

afhængighed af nye teknologier, som gør, at man retter opmærksomheden mod det ømtålelige 

sociale problem med hurtigere forældelse af software og databærere. De mindre velstående 

borgere er de første ofre for produkters hurtigere forældelse: på grund af manglende midler 

vender de sig hovedsagelig mod billige produkter, der går hurtigere i stykker, og straffes 

dermed dobbelt. 

Produkters reparationsegnethed, et økonomisk problem  

Ud over produkters holdbarhed gør det, at det er umuligt at reparere dem, kunderne utilfredse, 

hvortil kommer, at det samtidig svækker reparationssektoren, hvor flere og flere job går tabt i 

Europa hvert år. 

Produkters reparationsegnethed undermineres af en række problematiske faktorer: 

- manglende adgang til reservedele og alt for høje priser på reservedele 

- udgifterne til arbejdskraft i forbindelse med importerede produkter til lave priser 

- manglen på relevante oplysninger med henblik på reparation og vedligeholdelse 

- den tiltagende kompleksitet, navnlig inden for software og elektronik 

- adgangsbarrierer for uafhængige reparatører og personer, som selv foretager 

reparationer 
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- produkters og deres komponenters ringe reparationsegnethed 

- ringe tilrådighedsstillelse af erstatningsprodukter ved reparation. 

I henhold til en Eurobarometer-undersøgelse fra 2014 foretrak 77 % af borgerne i EU at få 

deres produkter repareret i stedet for at købe nye, men de blev i sidste ende nødt til at erstatte 

dem med nye eller smide dem ud, fordi udgifterne og tjenesteydelserne i forbindelse med 

reparation afskrækkede dem fra det. 

Hvad angår beskæftigelsen har hindringerne for reparation til følge, at der er sket et kraftigt 

fald i antallet af beskæftigede reparatører:  

- I Nederlandene er 2 000 jobs forsvundet inden for denne sektor i løbet af 7 år 

- I Tyskland er 13 % af de butikker, der reparerer radioer og fjernsyn, lukket inden for et 

år  

- I Polen er antallet af reparatører faldet med 16 % på to år ... 

Parallelt med denne tilbagegang oplever gratis reparationsværksteder eller internetsider med, 

hvordan man selv reparerer ting, en voksende succes. Der er altså som udgangspunkt en reel 

efterspørgsel efter reparation. 

Reparationssektoren udgør en kilde til beskæftigelse, som ikke kan flyttes ud, og det kan der 

drages nytte af, hvis produkterne designes til at være holdbare og kunne repareres, og 

tjenesteydelserne revideres med henblik på at blive tilpasset til forbrugernes behov. Fremme 

af reparation i stedet for udskiftning, navnlig i forbindelse med den retlige garanti, er en 

miljømæssig udfordring, fordi systematisk udskiftning omfatter bortskaffelse af udstyr, som 

stadig er forholdsvist nyt, og ikke giver producenterne incitamenter til at udvikle mere robuste 

produkter. 

I sidste ende bliver utallige apparater, der er gået i stykker, ikke repareret (op til 44 % for 

elektriske og elektroniske apparaters vedkommende). Gennem støtte til reparationssektoren 

opstår et potentiale for at skabe arbejdspladser og en betydelig reduktion af affald og 

forurening, for slet ikke at tale om en betragtelig forbedring af forbrugernes købekraft samt en 

forretningsmæssig fordel for europæiske virksomheder. 

En holistisk tilgang: På vej mod en brugsbaseret økonomi 

Produkters levetid afhænger af en konstellation af uafhængige aktører: producenter, 

leverandører, distributører, forbrugere og endda stater. Tilgangen med at forlænge produkters 

levetid bør bidrage til udviklingen af en økonomisk model baseret på en balance mellem 

forbrugernes og virksomhedernes behov og miljømæssige krav. 

Udformningen af produkter er ganske vist et element af stor betydning for produkternes 

levetid, men den model, hvorefter produkter markedsføres, spiller også en vigtig rolle. Den 

funktionelle økonomi og den kollaborative økonomi, som vokser frem netop nu, giver os nye 

muligheder for at forbedre kvaliteten og holdbarheden af de produkter, der bringes på 

markedet. Ved at fremme brugsretten i stedet for ejendomsretten rettes opmærksomheden 

navnlig mod erfaringer med den service, der ydes, og ikke mod, hvor ofte noget bliver skiftet 
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ud. Denne brugsøkonomi styrkes ved hjælp af digitale værktøjer, der fremmer udvekslingen 

inden for tillidsbaserede fællesskaber og kan være løftestang for betydelige økonomiske og 

miljømæssige gevinster. 

Denne model indgår i den overordnede ramme bestående af den cirkulære økonomi. 

Kommissionen har således med lovgivningspakken fra 2015 om dette emne tilstræbt at støtte 

udviklingen af denne moralsk rigtige model, som bevarer ressourcerne, giver mindre affald og 

skaber job i en mere konkurrencedygtig økonomi. 

En sådan model vil, hvis den ledsages af en dertil passende uddannelsespolitik, skabe nye job 

på alle kvalifikationsniveauer. 

Inden for genanvendelses- og reparationssektoren anslås jobskabelsespotentialet til 296 

arbejdspladser for, hvad der svarer til 10 000 tons brugte produkter. I lyset af, at en tredjedel 

af det, der indsamles i genbrugscentre, vil kunne genanvendes, vil der kunne skabes mere end 

200 000 lokale arbejdspladser, hvis blot 1 % af det kommunale affald i Europa blev forberedt 

til genudnyttelse eller genbrug.  

Genbrug, der alt for ofte tilsidesættes til fordel for genanvendelse er derimod et middel til at 

forlænge produkters levetid, idet de bringes ind i det økonomiske kredsløb igen, stort set uden 

at være blevet ændret. Nylige undersøgelser viser, at hvis europæiske virksomheder ville 

prioritere genbrug af deres computere frem for at lade dem genanvende, vil Europa kunne 

skabe 10 500 arbejdspladser, der ikke kan flyttes ud, og samtidig spare ca. 6 mio. ton 

drivhusgasemissioner og 44 mio. m³ vand hvert år, for slet ikke at tale om råstoffer. 

Ved at nytænke produktions-, salg- og forbrugsmønstre ud fra perspektivet om at forlænge 

produkters levetid er det muligt at skabe gunstige vilkår for nye aktiviteter på det europæiske 

marked. I betragtning af den forventede stigning i omkostningerne til ressourcer er en 

sparsom forvaltning af disse uomgængelig, og den kan navnlig opnås i slutningen af 

produkters levetid. En industriel strategi med fokus på produkters holdbarhed vil kunne 

nedskrive omkostningerne til råmaterialer, hvilket gør, at man kan forvente tidligere afkast af 

investeringer og andre positive effekter, især i forbindelse med udviklingen i kundekredsens 

loyalitet.  

Endelig har de offentlige myndigheder også en rolle at spille i form af tilskyndelse til god 

industriel praksis, men også ved at fremstå som et godt eksempel for så vidt angår deres 

indkøbspolitik og ved at fremme bevidstgørelse af borgerne, f.eks. gennem foreninger, om 

ansvarligt forbrug og bedre vedligeholdelse af produkter. 

Produkters holdbarhed som en offentlig og politisk udfordring 

En del europæiske rapporter og lovgivningsarbejde i medlemsstaterne har vist, at det er vigtigt 

at interessere sig for at fremskynde løsningen af problemet med udskiftning af produkter.  

Med udtalelsen af 17. oktober 2013 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs 

Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI) er de første skridt taget mod en 

fælles erkendelse, og den indeholder en række henstillinger, som der er opnået enighed om. 

Således fastsætter den forskellene mellem ”teknisk” indbygget forældelse i snæver forstand, 

indirekte forældelse, forældelse på grund af uforenelighed og endelig psykologisk forældelse, 

som opstår på grund af markedsføringskampagner. 



 

PR\1112215DA.docx 13/14 PE595.614v01-00 

 DA 

 

Disse førstnævnte har inspireret EØSU til at få foretaget en undersøgelse om virkningerne af 

mærkning af produkter med deres levetid for forbrugerne. Den understøtter navnlig, at 92 % 

af europæerne ønsker, at produkter mærkes med information om deres levetid (eller hvor 

længe de kan anvendes). Den beskriver også, hvordan de europæiske virksomheders 

konkurrenceevne til dels afhænger af, at forbrugernes tillid til virksomhederne vender tilbage. 

Disse europæiske tiltag findes også i offentlige politikker, de er udarbejdet i medlemsstaterne. 

- Belgien har været pioner med Senatets vedtagelse i februar 2012 af en resolution om 

bekæmpelse af indbygget forældelse i energirelaterede produkter. I resolutionen 

anbefales bl.a., at der på EU-plan indføres mærkning af energirelaterede produkter 

(elpærer, computere og mobiltelefoner) med deres levetid og reparerbarhed. 

- Sideløbende med nationale virksomheders initiativer har Frankrig allerede i august 2015 

ændret sin lovgivning med en lov om energiomstilling, hvori indbygget forældelse 

defineres som en strafbar handling, og landet har i en lov fra marts 2014 om forbrug 

præciseret forbrugernes rettigheder vedrørende den retlige garanti for overensstemmelse 

og tilgængeligheden af reservedele. 

- Den nederlandske lovgivning foreskriver, at de to år, som er fastsat for den retlige 

garanti, kun er et minimum. Til nogle produkter, f.eks. biler, vaskemaskiner eller andre 

produkter, der anses for at være mere holdbare, kan der være knyttet en ret til en udvidet 

overensstemmelsesgaranti på grundlag af den gennemsnitlige levetid, som forbrugeren 

med rette kan forvente for produktet. 

- Finland giver ligeledes mulighed for at forlænge garantiens løbetid i henhold til landets 

forbrugerbeskyttelseslov. Ifølge denne lovs præambel hører manglende 

overensstemmelse, der henføres til produktionen af et produkt, f.eks. et køretøj, 

byggematerialer eller et husholdningsapparat, selv hvis den manglende 

overensstemmelse viser sig efter mere end to år efter levering af produktet, under 

sælgers ansvar. Denne model svarer til den nederlandske ordning. Det er en 

ombudsmand, der har til opgave at fastlægge levetiden for et produkt ud fra nogle 

kriterier såsom produktets pris, dets komponenter eller anvendelse, f.eks. hvor hyppigt 

det anvendes. Lovgiveren har ikke opstillet nogen liste over specifikke produkters 

"forventede levetid". Individuelle sager kan dog undersøges i lyset af henstillingerne fra 

landets forbrugertvistbilæggelsesorgan. 

- I Spanien blev den såkaldte Madridresolution om bedste praksis på området fælles 

forbrug og indbygget forældelse vedtaget den 24. juni 2014 på en konference om nye 

forbrugsmønstre, som EØSU havde organiseret. 

- I Østrig er der blevet udviklet et kvalitetsmærke til elektriske og elektroniske produkter, 

der er reparerbare og holdbare. 

- Endelig har Sverige truffet en række afgiftsmæssige foranstaltninger, der træder i kraft i 

januar 2017 og sigter mod at styrke sektoren for reparation, genanvendelse og den 

cirkulære økonomi. Formålet hermed er: 
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 at mindske omkostningerne til reparation ved at sætte den momssats, der gælder 

for visse produkter (cykler, sko og beklædning), ned fra 25 til 12 % 

 at give forbrugere, der vælger at få deres husholdningsapparater repareret, 

mulighed for at trække 50 % af omkostningerne til arbejdskraft fra i skat 

 at beskatte produkter, der indeholder materialer, som ikke eller næsten ikke kan 

repareres eller genanvendes. 

Disse foranstaltninger opfattes som en investering i forventning af en betydelig 

reduktion af omkostningerne i forbindelse med forurening, spild, affaldshåndtering og 

arbejdsløshed. 

 


