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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om en längre livstid för produkter: fördelar för konsumenter och företag 

(2016/2272(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114, 

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 

artiklarna 191,192 och 193 och hänvisningen till målet om att utnyttja naturresurserna 

varsamt och rationellt, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 juni 2008 om handlingsplanen 

för hållbar konsumtion och produktion samt en hållbar 

industripolitik (KOM/2008/0397), 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 

21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för 

energirelaterade produkter, 

– med beaktande av kommissionens arbetsplan för ekodesign 2016-2019 

(COM(2016)0773), särskilt målet om att fastställa mer specifika och övergripande krav 

på produkter vad gäller hållbarhet, reparationsmöjlighet, skalbarhet, 

nedmonteringsmöjlighet och underlättande av återanvändning och återvinning, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 

2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade 

produkters användning av energi och andra resurser, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1386/2013/EU av den 

20 november 2013 om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 – ”Att 

leva gott inom planetens gränser” (även kallat det sjunde miljöhandlingsprogrammet), 

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 

17 oktober 2013 över ämnet ”För en hållbarare konsumtion: industriprodukters 

livslängd och konsumentupplysning för att återställa förtroendet”1, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 januari 2011 

Ett resurseffektivt Europa – flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin 

(COM(2011)0021), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 september 2011 Färdplan för 

ett resurseffektivt Europa (COM(2011)0571), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 9 april 2013 Upprättande av den 

inre marknaden för gröna produkter – Bättre information om produkters och 

organisationers miljöprestanda (COM(2013)0196), 

                                                 
1 EUT C 67, 6.3.2014, s. 23. 
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– med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 juli 2014 Mot ett 

kretsloppssamhälle: Program för ett avfallsfritt Europa (COM(2014)0398), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 december 2015 Att sluta 

kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin (COM(2015)0614) och 

paketet för cirkulär ekonomi, i vilket det bland annat planeras översyner av direktiven 

om avfall (direktiv 2008/98/EG), om förpackningar och förpackningsavfall 

(direktiv 94/62/EG), om deponering av avfall (direktiv 1999/31/EG), om uttjänta fordon 

(direktiv 2000/53/EG), om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och 

ackumulatorer (direktiv 2006/66/EG) och om avfall som utgörs av eller innehåller 

elektrisk och elektronisk utrustning (direktiv 2012/19/EU), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 november 2016 Nästa steg för 

en hållbar europeisk framtid – EU-åtgärder för hållbarhet (COM(2016)0739), 

– med beaktande av kommissionens förslag till direktiv om vissa aspekter på avtal om 

tillhandahållande av digitalt innehåll (COM(2015)0634), 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/86/EU av den 

25 oktober 2011 om konsumenträttigheter, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv av den 11 maj 20105 om 

otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den 

inre marknaden, 

– med beaktande av rapporten av den 18 augusti 2015 från den europeiska 

konsumentorganisationen BEUC med titeln Durable goods: More sustainable products, 

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

circular economy agenda, 

– med beaktande av studien av den 29 mars 2016 från Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén (EESK) om hur märkning som anger produkters användningstid påverkar 

konsumenterna, 

– med beaktande av den studie som gjordes i juli 2016 på begäran av Europaparlamentets 

utskott för den inre marknaden och konsumentskydd En längre livstid för produkter: 

fördelar för konsumenter och företag, 

– med beaktande av det europeiska konsumentcentrumets sammanfattande dokument av 

den 18 april 2016 om planerat åldrande och konsumtionssamhällets oönskade effekter,  

– med beaktande av den österrikiska standarden ONR 192102 som är en särskild 

märkning för el- och elektronikprodukter som är utformade för att hålla länge och kunna 

repareras (”Label of excellence for durable, repair-friendly designed electrical and 

electronic appliances”), 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 
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– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 

konsumentskydd och yttrandet från för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

(A8-0000/2017), och av följande skäl: 

A. Kommissionen har utarbetat en arbetsplan för 2016–2019 i vilken det hänvisas till den 

cirkulära ekonomin och till behovet av att ta itu med frågorna kring hållbarhet och 

möjlighet till återvinning. 

B. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har antagit ett yttrande över produkters 

livslängd, vilket visar det intresse som de ekonomiska aktörerna och det civila samhället 

tillmäter detta ämne.  

C. Den studie som beställts av utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd visar 

att det är nödvändigt att stimulera den cirkulära ekonomin, inte minst genom offentlig 

politik. 

D. Vi ser framväxten av en ekonomisk modell grundad på nyttjande, som gör det möjligt 

att minska de negativa externa sociala och miljörelaterade effekterna av en modell som 

i huvudsak är baserad på ägande av varor. 

E. I flera industrisektorer i Europa försvinner arbetstillfällen, och viss produktion måste 

flyttas, men det finns även ett behov av att främja reparationssektorn för att skapa 

arbetstillfällen som inte kan utlokaliseras. 

F.  Marknaden för begagnade varor spelar en stor roll för den lokala och sociala ekonomin 

och för att integrera personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. 

G. Såväl ur ekonomisk som ur miljömässig synvinkel är det nödvändigt att skydda 

råvarutillgångarna och begränsa avfallsproduktionen, vilket man försökt ta hänsyn till 

genom att skapa ett begrepp som innebär utökat producentansvar.  

H. Sjuttiosju procent av konsumenterna i Europeiska unionen vill kunna reparera sina varor 

i stället för att köpa nya, enligt uppgifter i Eurobarometern från juni 2014. 

I. Konsumenternas minskade förtroende när det gäller produkternas kvalitet skadar de 

europeiska företagen, och kommissionens förslag om att förlänga varornas garantitid till 

24 månader är därför ett steg i rätt riktning.  

J. Den information som konsumenterna ges när det gäller produkters hållbarhet och 

möjlighet att reparera är sällsynt och bristfällig, men i den studie som EESK lät göra 

i mars 2016 visas att det finns ett positivt samband mellan produktmärkning som visar 

varans livslängd och konsumenternas beteenden. 

K. Allt fler initiativ vidtas på nationell nivå för att komma till rätta med att varorna åldras 

för tidigt och behovet av en gemensam strategi för den inre marknaden.  

L. De digitala komponenternas livslängd är helt avgörande för elektroniska apparater, och 

i ett läge när programvaran åldras allt snabbare måste apparaterna anpassas för att kunna 

konkurrera på marknaden. 
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Att utforma produkter som är robusta, hållbara och av god kvalitet  

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sätta igång standardiseringsarbete inom 

Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (Cenelec) så att man redan vid 

utformningen och konstruktionen fastställer kriterier för vad varje produktkategori 

minst ska tåla, med beaktande av produktens hållfasthet, möjlighet att reparera, 

utvecklingsmöjlighet etc.  

2. Europaparlamentet önskar att man utöver kriteriet om förlängd livslängd ska utforma ett 

kriterium om produkters miljövänlighet så att man kan belöna de tillverkare som 

anstränger sig mest. 

3. Europaparlamentet begär att man ska skapa ett europeiskt program för att stödja företag 

som utvecklar modeller som är lätta att montera ned, att ändra och att byta ut delar i. 

Att systematisera möjligheten att reparera 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla produkternas reparerbarhet 

genom följande åtgärder: 

– Uppmaningar om att produkterna i första hand ska repareras inom ramen för 

garantin, utom när en reparation inte är lämplig eller skulle bli alltför dyr. 

– Rätt till förlängning av garantin med lika lång tid som det tar att få produkten 

reparerad. 

– Förbud mot situationer där reservdelar som är nödvändiga för att produkten ska 

fungera inte längre finns att tillgå, och krav på att produktbeskrivning eller 

bruksanvisning ska innehålla uppgifter om möjligheterna att reparera produkten. 

– Allmän skyldighet att i samband med köpet tillhandahålla manualer för underhåll 

och reparation. 

– Åtgärder för standardisering av reservdelar och verktyg som behövs för 

reparationer, för förbättrade resultat inom reparationsservicen. 

– Delning av information om reservdelars tillgänglighet, reparationsmanualer etc., 

eventuellt genom inrättande av en digital plattform. 

5. Europaparlamentet anser att det är helt nödvändigt att garantera att de reservdelar som 

behövs för att varorna ska fungera finns tillgängliga, vilket kan ombesörjas på t.ex. 

följande sätt: 

– Genom att garantera tillgång till lösa delar i stället för till hela sammansatta 

produkter. 

– Genom en skyldighet för dem som släpper ut produkterna på marknaden att under 

en minimiperiod tillhandahålla nödvändiga delar till ett skäligt pris och med 

rimlig leveranstid. 
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– Genom att utveckla en tydlig och harmoniserad märkning av huruvida och hur 

länge det finns reservdelar till en vara. 

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta skatteåtgärder för att främja 

reparation och försäljning av begagnade varor och inrätta reparationsutbildningar. 

7. Europaparlamentet påminner om att det alltid bör finnas en möjlighet att vända sig till 

en oberoende reparatör, och att tekniska eller mjukvarurelaterade arrangemang som 

hindrar reparationer utanför en viss auktoriserad krets därför bör förbjudas. 

8. Europaparlamentet uppmuntrar återanvändning av reservdelar på begagnatmarknaden, 

och understryker vikten av att investera i teknik med 3D-utskrift för att skapa de delar 

som efterfrågas av yrkesfolk och av konsumenter som själva reparerar sina varor, samt 

uppmuntra spridning av information om vilka sådana delar som finns att tillgå. 

Att främja en ekonomisk modell som inriktas på nyttjande 

9. Europaparlamentet uppmuntrar med kraft kommissionen att sätta fokus på utveckling av 

funktionsekonomin, och att göra en studie av vilka effekter, trösklar och bromsar som 

varje produktfamilj stöter på i utvecklingen av denna politik. 

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna 

– att organisera samråd mellan berörda aktörer för att fundera på hur man kan skapa 

en ny nyttjandeförsäljningsmodell som gagnar alla, 

– att fördjupa sina ansträngningar för förenkling av regelverket och att bedriva en 

skattepolitik som gynnar utveckling av funktionsekonomin, genom minskade 

momssatser, skatterabatter eller anslag som gör det attraktivt att hyra, byta till sig 

eller låna olika objekt, 

– att stödja lokala och regionala myndigheter som satsar på området för 

funktionsekonomi och samverkansekonomi. 

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i sin offentliga politik slå ett slag för 

funktionsekonomin, se till att produkternas hållbarhet beaktas i offentliga upphandlingar 

och att öka återanvändningen av administrativ utrustning. 

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bekräfta vikten av hållbara produkter 

i samband med främjandet av den cirkulära ekonomin, och att finansiellt stimulera 

sociala och ekonomiska innovationer som främjar återanvändning och en nyttjande- och 

reparationsekonomi.  

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att betrakta återanvändningsbara och 

reparerbara elektriska och elektroniska apparater som resurser i stället för avfall, så att 

de i ökad utsträckning lämnas till föreningar och sociala företag som ger ökat värde åt 

dessa varor och deras beståndsdelar. 
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Att garantera bättre konsumentinformation 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra informationen om 

produkternas hållbarhet genom följande åtgärder: 

– Främjande av en EU-märkning som bland annat anger komponenternas hållbarhet, 

miljövänlighet och ändringskapacitet för att följa varans utveckling och 

reparerbarhet. 

– Obligatorisk märkning där den beräknade nyttjandetiden anges på grundval av 

standardiserade kriterier som fastställts av en panel med berörda aktörer. 

– Skapande av ett användningsräkneverk på de mest relevanta 

konsumtionsprodukterna, i synnerhet vitvaror och hushållsmaskiner. 

– En studie av vilka effekterna skulle bli om märkningen av varans livslängd 

anpassades efter garantins varaktighet. 

15. Europaparlamentet önskar att lokala och regionala myndigheter samt företag och 

föreningar ska få hjälp att genomföra kampanjer för att höja konsumenternas 

medvetenhet om hur produkternas livslängd kan förlängas, till exempel genom 

skötselråd och anvisningar om reparationer och återanvändning etc. 

Att ta strid mot planerat åldrande  

16. Europaparlamentet begär en definition av planerat åldrande, tekniskt eller 

mjukvarurelaterat, så att det blir möjligt att förbjuda produkter som är programmerade 

att sluta fungera innan de egentligen borde det. I detta sammanhang bör de som slår 

larm ges ett bättre juridiskt skydd. 

Att stärka rätten till avtalsenlig garanti 

17. Parlamentet uppmanar kommissionen att förbättra konsumenternas förtroende genom 

följande åtgärder: 

– Att upprätthålla en avtalsenlig garantitid på 24 månader som minimitröskel, och 

låta medlemsstaterna ha ännu mer kraftfulla nationella skyddsbestämmelser om de 

så önskar. 

– Att utöka den avtalsenliga garantitiden så att den blir längre än nuvarande 

minimum på två år för produktfamiljer som konsumerar energi, genom att utgå 

från den studie om produkters livslängd som gjorts inom ramen för 

miljöskyddsarbetet och successivt utöka tiden till minst fem år för vitvaror och 

hållbara möbler, så att företagen hinner anpassa sig. 

– Att i köpeavtalet garantera att konsumenten formellt informerats om sin 

avtalsenliga garantirätt och att främja informationsprogram om denna rättighet. 

– Att förenkla konsumentens bevis på köpet och koppla garantin till föremålet i 

stället för till köparen genom en generalisering av digitala garantibevis. 
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18. Europaparlamentet begär att man ska inrätta en klagomålsmekanism på EU-nivå för fall 

av utebliven garantirätt för att underlätta myndigheternas kontroll av tillämpningen av 

EU-bestämmelserna. 

Att skydda konsumenterna mot programvarors åldrande 

19. Europaparlamentet förväntar sig att man ska fastställa standardiserade normer för 

mjukvarors minsta livslängd, och önskar ökad insyn vad gäller skalbarheten hos olika 

apparater. 

20. Europaparlamentet föreslår att det ska fastställas en rimlig användningstidsgräns, och 

innan denna tid löpt ut ska det vara förbjudet att upphöra att tillhandahålla 

säkerhetsuppdateringar av operativsystemen. 

21.  Europaparlamentet vill att det ska införas en straffavgift för icke-miljövänlighet när 

uppdateringar av programvaran som behövs för att en apparat ska fungera inte 

tillhandahålls, och begär att uppdateringarna ska vara överförbara och att de ska åtföljas 

av information om konsekvenserna för apparatens sätt att fungera. 

22. Europaparlamentet vill se en standardisering som möjliggör olika delars modularitet, 

inbegripet processorn, så att underhållet av varorna kan skötas ordentligt. 

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 
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MOTIVERING 

Varornas hållbarhet är en kärnfråga för konsumenterna 

Problemen kring varornas hållbarhet gäller olika nivåer: 

– Produkter som inte är tillräckligt hållfasta och inte kan repareras, 

– programvara med längre livslängd än datorerna, 

– den information som finns tillgänglig för köparen. 

Konsumenternas förtroende för produkternas hållfasthet har minskat. Den låga kvaliteten hos 

produkter som tillverkas till mycket låga kostnader och mediernas rapportering om vissa 

särskilt chockerande fenomen (om än marginella) har bidragit till detta minskade förtroende. 

Enligt en enkät som nyligen gjorts av en fransk konsumentorganisation är 92 procent av de 

tillfrågade personerna övertygade om att vitvaror, hushållsmaskiner och högteknologiska 

produkter är medvetet utformade och konstruerade för att inte hålla länge. 

Konsumenterna i Europa har nästan ingen information om produkternas tillförlitlighet. 

Eftersom ett högt pris inte längre alltid indikerar god kvalitet intresserar sig konsumenterna 

lätt för produkter av låg kvalitet från tillväxtekonomier, och så fortsätter kapplöpningen efter 

ännu lägre priser. Denna situation straffar även de europeiska företagen som ofta föreslår 

varor av högre kvalitet och med längre hållbarhet. 

Den allmänna utbredningen av uppkopplade apparater och användarnas beroende av den nya 

tekniken gör också att den besvärliga sociala frågan om mjukvarors och mediers förtida 

åldrande ställs. De minst välbärgade medborgarna är de som först drabbas av att produkterna 

slutar fungera i förtid. Eftersom dessa konsumenter inte har så mycket pengar väljer de främst 

billiga varor, som sedan går sönder snabbare, och så fördubblas de negativa konsekvenserna. 

Reparerbara varor är en ekonomisk utmaning  

Förutom varornas hållbarhet är det omöjligheten att reparera dem som retar konsumenterna, 

men denna brist försvagar också reparationssektorn, som varje år förlorar många 

arbetstillfällen i Europa. 

Produkternas reparerbarhet försvåras av en mängd problematiska faktorer: 

– att reservdelar inte finns att tillgå eller att de kostar för mycket, 

– arbetskraftskostnaden när det gäller importerade produkter och lågprisprodukter, 

– bristen på lämplig information om reparationsmöjligheter och skötselråd, 

– den allt mer komplexa situation som råder till exempel vad gäller mjukvaror och 

elektronik, 

– de hinder som finns i initialskedet för oberoende reparatörer och för personer som själva 

vill reparera, 
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– att produkterna och deras komponenter knappast går att reparera, 

– att servicen och möjligheten att få ersättningsapparater när varorna är på reparation är så 

dålig. 

Enligt en Eurobarometer från 2014 skulle 77 procent av unionsmedborgarna egentligen 

föredra att reparera sina varor framför att köpa nya, men det slutar med att de byter eller 

slänger ut dem, eftersom kostnaderna och reparationsservicen är så avskräckande. 

Ur sysselsättningspunkt gör de faktorer som fungerar som broms för reparationerna att antalet 

verksamma reparatörer sjunker snabbt: 

– I Nederländerna har 2000 arbetstillfällen försvunnit inom denna sektor på sju år. 

– I Tyskland har på ett år 13 procent av radio- och tv-reparatörerna stängt sina butiker.  

– I Polen har antalet reparatörer minskat med 16 procent på två år. 

Parallellt med denna nedåtgående utveckling blir verkstäder för gratisreparationer och 

internetsidor för egenreparationer allt mer populära. Man kan därför utgå från att det finns ett 

verkligt behov av reparationer. 

Reparationssektorn utgör en källa till sysselsättning med arbetstillfällen som inte 

utlokaliseras, och denna bransch skulle kunna få ökat värde om produkterna utformades och 

konstruerades för att hålla och vara reparerbara, och om servicen anpassades bättre efter 

konsumenternas behov. Att värdera reparationer högre än utbyte, särskilt inom ramen för 

köpegarantin, är en miljöfråga eftersom systematiskt utbyte betyder att ganska ny utrustning 

skrotas och att tillverkarna inte ges incitament att konstruera mer hållbara produkter. 

Väldigt många apparater som gått sönder repareras inte (upp till 44 procent när det gäller el- 

och elektronikprodukter). Att stödja reparationssektorn skulle alltså kunna innebära 

möjligheter till arbetstillfällen och en betydande minskning av avfall och föroreningar, och 

dessutom skulle konsumenternas köpkraft öka kraftigt och de europeiska företagen skulle 

gynnas kommersiellt. 

En helhetssyn: steg i riktning mot en nyttjandeekonomi 

Produkternas livslängd beror på en konstellation av oberoende aktörer: tillverkarna, 

leverantörerna, distributörerna, konsumenterna och till och med de olika staterna. Strategin 

med förlängd livslängd för produkter bör bidra till utveckling av en ekonomisk modell som 

grundas på en balans mellan konsumenternas behov, industrins behov och miljökraven. 

Produkternas utformning och konstruktion är grundläggande för deras livslängd, men 

försäljningsmodellen har också en betydelsefull roll. Funktionsekonomin och 

samverkansekonomin som just nu håller på att växa fram ger oss nya perspektiv på att man 

kan förbättra kvaliteten och hållbarheten hos de produkter som saluförs. Om man främjar 

nyttjande snarare än ägande, fästs uppmärksamheten på erfarenheten av tjänsten i stället för 

på införskaffandet av nya varor. Denna nyttjandeekonomi förstärks genom digitala verktyg 

som underlättar utbyte inom grupper baserade på ömsesidigt förtroende, och kan vara en 

viktig faktor för stora ekonomiska och miljömässiga vinster. 
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Modellen ingår i den cirkulära ekonomins övergripande ram. Kommissionen har med det 

lagstiftningspaket som ägnades detta ämne 2015 försökt stödja utvecklingen av denna sunda 

modell, som bevarar resurserna, minskar avfallet och skapar arbetstillfällen i en alltmer 

konkurrensinriktad ekonomi. 

En sådan modell kan, om den åtföljs av anpassade utbildningsstrategier, generera nya 

arbetstillfällen på alla kvalifikationsnivåer. 

Inom sektorn för återanvändning och reparation uppskattas möjligheten till nya jobb att vara 

296 arbetstillfällen per 10 000 ton begagnade varor. En tredjedel av de varor som samlas in på 

våra återvinningscentraler kan återanvändas, vilket betyder att mer än 200 000 lokala 

arbetstillfällen skulle kunna skapas om så lite som en procent av det kommunala avfallet i 

Europa var förberett för återanvändning.  

Återanvändningen får dock ofta stå tillbaka för återvinningen, trots att återanvändning är ett 

sätt att förlänga produkternas livslängd genom att de återinförs i ekonomin efter ganska små 

förändringar. Studier som gjorts på senare tid visar att om de europeiska företagen valde att 

återanvända sina datorer i stället för att lämna dem till återvinning, skulle man i Europa kunna 

skapa 10 500 arbetstillfällen som inte kan utlokaliseras, och samtidigt varje år undvika utsläpp 

av nästan sex miljoner ton växthusgaser samt spara 44 miljoner kubikmeter vatten, för att inte 

nämna råvarubesparingarna. 

Om man försöker finna nya modeller för produktion, försäljning och konsumtion med 

utgångspunkt i en förlängd produktlivslängd, är det möjligt att skapa gynnsamma 

förutsättningar för att få igång verksamheten på den europeiska marknaden. Kostnaderna för 

olika resurser kommer att öka, och det är därför nödvändigt med en sparsam 

resursförvaltning, inte minst genom omhändertagande av produkter som är gamla och använts 

länge. En industristrategi inriktad på hållbara produkter skulle dela upp kostnaderna för 

råvaror och göra det möjligt att tidigarelägga vinster på investeringar samt skapa positiva 

förmåner, till exempel för en trogen kundkrets. 

Slutligen har även den offentliga makten en roll att spela, genom att verka för god industriell 

praxis men även genom att själv föregå med exempel i sin upphandlingspolitik och stödja 

försök att till exempel genom föreningar göra allmänheten mer medveten om vikten av en mer 

ansvarsfull konsumtion och bättre produktunderhåll. 

Hållbara produkter som allmän och politisk utmaning 

En rad europeiska rapporter och lagstiftning inom medlemsstaterna har visat vikten av att man 

intresserar sig för frågorna och problemen kring slit- och slängfilosofin kring varor.  

I yttrandet av den 17 oktober 2013 från Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 

rådgivande utskott för industriell omvandling lades de första byggstenarna för ett gemensamt 

synsätt, och man föreslog en rad rekommendationer som antagits i samförstånd. I yttrandet 

beskrivs skillnaderna mellan ett i strikt mening tekniskt planerat åldrande, indirekt åldrande, 

åldrande som beror på att produkter blivit inkompatibla, samt slutligen psykologiskt åldrande, 

som har att göra med reklamkampanjer och hur produkten upplevs. 

Detta har inspirerat till en studie inom EESK om hur märkning av produkters användningstid 

påverkar konsumenterna. Studien slår bland annat fast att 92 procent av unionsmedborgarna 
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vill att produkterna ska vara märkta så att deras livslängd (eller användningstid) framgår. 

Studien visar också att de europeiska företagens möjlighet att konkurrera till mycket stor del 

är beroende av att konsumenterna återfår sitt förtroende för företagen.  

Resultaten av dessa EU-studier inverkar på den politik som utformas i medlemsstaterna. 

– Belgien har varit föregångsland genom att i februari 2012 anta en senatsresolution vars 

syfte var att bekämpa planerat åldrande för energiprodukter. I resolutionen 

rekommenderas bland annat inrättande av en EU-märkning som visar livslängden för 

energiprodukter (glödlampor, datorer, mobiltelefoner etc.) och anger om de går att 

reparera. 

– Parallellt med initiativ från nationella företag har Frankrike utvecklat sin lagstiftning. 

2015 antog man en lag om energiövergång som definierade planerat produktåldrande 

som ett brott, och i en konsumtionslag från mars 2014 klargjordes konsumenternas 

rättigheter avseende köpegarantin och tillgången på reservdelar. 

– I Nederländernas lagstiftning föreskrivs att de två år som gäller enligt köpegarantin 

endast ska utgöra en miniminivå. Vissa varor, såsom bilar, tvättmaskiner eller andra 

produkter som anses kunna hålla länge, kan, med utgångspunkt i den medellivslängd 

som konsumenten kan förvänta sig av produkten, ge rätt till längre garantitid. 

– Även i Finland finns möjligheter till förlängd garanti inom ramen för 

konsumentskyddslagen. Enligt lagens ingress är det säljaren som är ansvarig om en 

produkt har ett fabrikationsfel och därmed inte överensstämmer med vad som avtalats. 

Det kan gälla ett fordon, byggnadsmateriel eller en hushållsapparat, och garantin ska 

gälla även om felet upptäcks mer än två år efter leveransen av varan. Denna modell 

liknar det nederländska systemet. En förlikningsman har till uppgift att avgöra varans 

livslängd utifrån kriterier som varans eller komponenternas pris eller varans nyttjande, 

till exempel hur ofta den används. Lagstiftaren har inte upprättat någon förteckning över 

”förväntad livslängd” för specifika produkter. Enskilda fall kan dock studeras i ljuset av 

rekommendationerna från nämnden för konsumenttvister. 

– I Spanien antogs den 24 juni 2014 ”Madridresolutionen” om bästa praxis avseende 

samverkanskonsumtion och planerat åldrande vid en konferens om nya 

konsumtionsmönster som anordnats av EESK.  

– I Österrike har man utarbetat en särskilt märkning för högt ställda miljökrav för el- och 

elektronikprodukter som är utformade för att hålla länge och kunna repareras. 

– Slutligen har man i Sverige vidtagit en rad skatteåtgärder som träder i kraft i januari 

2017 och som syftar till att förstärka sektorn för reparation, återvinning och cirkulär 

ekonomi. Här föreskrivs följande: 

 Att man ska minska reparationskostnaderna genom att minska momsen från 

25 procent till 12 procent för vissa varor (cyklar, skor och kläder). 

 Att man ska låta konsumenter som föredrar att reparera sin hushållselektronik 

göra skatteavdrag med 50 procent av arbetskostnaden. 
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 Att man ska lägga på avgifter på produkter som innehåller material eller delar 

som inte – eller bara med svårighet – går att reparera eller återvinna. 

Dessa bestämmelser ses som en investering för att tidigarelägga en minskning av de 

kostnader som är kopplade till miljöförstöring, slöseri, avfallshantering och 

arbetslöshet. 


