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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. der henviser til, at omstillingen til en ressourceeffektiv og klimaneutral økonomi baseret 
på principperne om den cirkulære økonomi respekterer klodens begrænsninger ved at gå 
bort fra afhængigheden af ressourcer og råstoffer, masseforbrug og affaldsproduktion;

B. der henviser til, at en cirkulær økonomi tager sigte på at lukke og bremse materiale-, 
produkt- og ressourcekredsløb gennem genbrug, deling, reparation, opgradering, 
genanvendelse, fremme af interoperabilitet og udvidelse af produkters levetid;

C. der henviser til, at lukkede materialekredsløb og kortere forsyningskæder i sidste ende 
vil skabe merværdi på EU's indre marked og sætte skub i innovation, beskæftigelse og 
konkurrenceevne og samtidig sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og 
bæredygtighed;

D. der henviser til, at det indre marked er et effektivt redskab, der bør anvendes til at 
udvikle bæredygtige og cirkulære produkter og teknologier og bør afspejle 
miljømæssige, økonomiske, sociale og etiske hensyn;

E. der henviser til, at investeringer i cirkulære produktionsmønstre og i genbrugs- og 
reparationssektoren skaber økonomiske og sociale muligheder og arbejdspladser og 
fremmer industriens konkurrenceevne;

F. der henviser til, at covid-19-krisen har vist, at der er behov for en robust økonomi 
baseret på bæredygtige og kortere forsyningskæder;

G. der henviser til, at den ambitiøse lovgivning, der er skitseret i handlingsplanen for den 
cirkulære økonomi fra marts 2020, bør sigte mod inden for rammerne af den europæiske 
grønne pagt at reducere det samlede miljø- og ressourcemæssige fodaftryk af EU's 
produktion og forbrug, idet ressourceeffektivitet, nulforurening, ikkeeksponering for 
skadelige og giftige stoffer og forebyggelse af affald bør være nøgleprioriteter;

1. glæder sig over handlingsplanen for den cirkulære økonomi og over Kommissionens 
intention om at foreslå specifikke foranstaltninger med henblik på at adressere 
nødvendigheden af at forbedre produkters holdbarhed, genanvendelighed, 
genbrugelighed, opgraderbarhed og reparerbarhed samt intensionen om at tackle 
planlagt forældelse; understreger, at en forbedring af det indre markeds funktion er en 
forudsætning for en vellykket gennemførelse af EU's omstilling til en bæredygtig og 
giftfri cirkulær økonomi ved at give forbrugerne pålidelige og klare oplysninger om 
produkters forventede levetid, reparerbarhed og miljøpræstationer baseret på 
harmoniserede og forskningsbaserede standarder med henblik på at hjælpe dem med at 
træffe bæredygtige valg; minder om, at strategien for den cirkulære økonomi skal være i 
overensstemmelse med EU's klima- og miljømål og skal sikre overordnet sammenhæng 
med andre EU-politikker med henblik på at bidrage til at sikre en bæredygtig 
økonomisk genopretning og styrke virksomhedernes konkurrenceevne i EU; anmoder 
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Kommissionen om at overveje eventuelle synergier ved at gennemgå den overordnede 
sammenhæng mellem de forskellige politiske værktøjer;

2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at skabe rammevilkår, der fremmer 
udviklingen af bæredygtige produkter, banebrydende teknologier, der maksimerer 
ressourceeffektivitet, samt cirkulærøkonomiske virksomhedsmodeller med henblik på at 
fremme overgangen til en cirkulær økonomi og for at forbedre bæredygtigheden og 
forsyningskædernes langsigtede resiliens; understreger, at EU's genopretningsplan 
udgør en mulighed for at starte en ambitiøs økonomisk omstilling til bæredygtige 
produktionsmetoder;

3. mener, at produktion og markedsføring af bæredygtige produkter på det indre marked 
gradvist bør blive normen, og glæder sig over Kommissionen intention om at foreslå en 
omfattende politisk ramme for bæredygtige produkter; opfordrer Kommissionen til at 
overveje at fastsætte obligatoriske minimumskrav, samtidig med at der skelnes mellem 
forskellige produktkategorier og under hensyntagen til markedsudviklingen og den 
teknologiske udvikling, med henblik på øget energieffektivitet, holdbarhed, 
interoperabilitet, reparerbarhed, opgraderbarhed, genbrugelighed og genanvendelighed; 
opfordrer Kommissionen til at arbejde tæt sammen med medlemsstaterne og 
interessenterne og opfordrer til rettidig iværksættelse af foranstaltninger; understreger 
endvidere vigtigheden af en korrekt gennemførelse og effektiv håndhævelse af de 
eksisterende regler for et velfungerende og bæredygtigt indre marked;

4. understreger, at standardisering er nøglen til at kunne gennemføre en politik for 
bæredygtige produkter gennem fastsættelse af pålidelige definitioner, parametre og tests 
for karakteristika som holdbarhed og reparerbarhed, og at det er afgørende for at 
fastsætte markedskrav for produktdesign for markedsføring ud fra produktgrupper; 
insisterer på rettidig udvikling af EU-standarder, som er i overensstemmelse med 
vilkårene for den faktiske anvendelse, samtidig med at en forsinket offentliggørelse af 
standarder som følge af administrative flaskehalse for de involverede interessenter 
undgås; fremhæver nødvendigheden af at udvikle hurtige og holdbare løsninger med 
henblik på at forbedre den nuværende standardiseringsproces for at sikre en mere 
inklusiv og gennemsigtig deltagelse af alle relevante interessenter, samtidig med at 
virksomhedernes evne til at innovere og udvikle teknologier på en bæredygtig måde 
bevares, og fremhæver nødvendigheden af, hvor det er relevant, konsekvent at integrere 
bæredygtighed og reparerbarhed i forbindelse med fastsættelsen af standarder;

5. minder om Kommissionens meddelelse af 1. juni 2016 med titlen "Europæiske 
standarder til det 21. århundrede" og det arbejde, der er gjort med det fælles initiativ 
vedrørende standardisering; opfordrer Kommissionen til yderligere at styrke det fælles 
initiativ vedrørende standardisering og til at vedtage nye foranstaltninger og projekter 
med henblik på at forbedre de europæiske standardiseringsorganisationers virke;

6. understreger, at frivillige aftaler har vist sig at være ineffektive med hensyn til at finde 
en bæredygtig løsning for så vidt angår en universaloplader til mobilt radioudstyr; 
gentager sin opfordring til Kommissionen om hurtigst muligt at gennemføre 
bestemmelserne i direktiv 2014/53/EU om radioudstyr og navnlig om at indføre en 
universaloplader til smartphones og til alle små og mellemstore elektroniske apparater 
for på den bedst mulige måde at sikre standardisering, kompatibilitet og interoperabilitet 
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af opladerkapacitet, herunder trådløs opladning, som led i den globale strategi for 
reduktion af elektronikaffald; anmoder Kommissionen om i rette tid at forberede en 
afkoblingsstrategi, der sikrer, at forbrugerne ikke er forpligtet til at købe nye opladere 
sammen med nye apparater, med henblik på at opnå større miljøfordele og besparelser 
samt for at gøre det nemmere for forbrugerne; gentager, at det er vigtigt for forbrugerne 
at modtage en harmoniseret mærkning i et letlæseligt format, som er pålidelig og 
relevant, om relevante oplysninger om opladere såsom interoperabilitet og 
opladningshastighed, herunder overensstemmelse med USB 3.1 eller højere, således at 
forbrugerne bliver i stand til at træffe de mest praktiske, omkostningseffektive og 
bæredygtige valg;

7. glæder sig over Kommissionens intention om at sætte forbrugerne i stand til at engagere 
sig yderligere i bæredygtige forbrugsmønstre og cirkulære virksomhedsmodeller med 
henblik på at undgå overforbrug; opfordrer med henblik på at lette forbrugernes 
beslutningstagning til, at der indføres en klar, letforståelig og harmoniseret frivillig 
mærkning, f.eks. i form af et miljøpræstationsindeks, vedrørende produktets holdbarhed 
(dvs. forventede levetid) og reparerbarhed samt til, at der udvikles et ensartet 
pointsystem for reparerbarhed baseret på en konsekvensanalyse, der viser dets relevans 
og effektivitet; opfordrer til, at der indføres minimumskrav for information i henhold til 
direktiv 2005/29/EU og direktiv 2011/83/EU; opfordrer til, at dialogen med relevante 
interessenter styrkes med henblik på at udvikle sådanne informationsordninger; 
anmoder Kommissionen om, når den forbereder sin gennemgang af direktiv (EU) 
2019/771, at overveje at udvide såvel de lovbaserede garantirettigheder som den 
omvendte bevisbyrde for visse produktkategorier, hvis forventede levetid er længere, og 
om at indføre direkte producentansvar, efter at Kommissionen har foretaget en 
konsekvensanalyse; opfordrer til, at der indføres lovgivningsmæssige foranstaltninger til 
at sætte en stopper for praksisser, der resulterer i planlagt forældelse, herunder også ved 
at overveje at tilføje sådanne praksisser til listen i bilag I til direktiv 2005/29/EU;

8. advarer mod falske miljøanprisninger, herunder dem, der er knyttet til miljømærkning 
og produkter, der tilbydes både online og offline; foreslår, at der udvikles klare 
retningslinjer og standarder for grønne anprisninger, der udmøntes i miljømærker; 
understreger behovet for at håndhæve det nyligt ændrede direktiv 2005/29/EF gennem 
proaktive foranstaltninger til bekæmpelse af grønne anprisninger og ser frem til det 
planlagte lovgivningsmæssige forslag om at underbygge de grønne anprisninger med 
henblik på at adressere vildledende oplysninger, før et produkt bringes i omsætning;

9. understreger vigtigheden af onlineplatforme og markedspladser med hensyn til at 
fremme bæredygtige produkter og tjenesteydelser og bemærker, at de kan give 
forbrugerne mere klare og letforståelige oplysninger om holdbarheden og 
reparerbarheden af de produkter, de tilbyder; opfordrer til, at der iværksættes proaktive 
foranstaltninger til at tackle vildledende praksis om produkter og tjenesteydelser, der 
tilbydes online, herunder falske miljøanprisninger;

10. fremhæver servicesektorens rolle med hensyn til at øge tilgængeligheden af 
reparationer, leasing og "produkter som en tjenesteydelse" for forbrugerne samt behovet 
for at lette sektorens grænseoverskridende aktiviteter ved fuldt ud at gennemføre og 
håndhæve reglerne for det indre marked på disse områder; anmoder Kommissionen om 
at vurdere de eksisterende hindringer for reparation, videresalg, donation og genbrug af 
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produkter og om at foreslå foranstaltninger til at fjerne sådanne hindringer, såsom 
bindende foranstaltninger til forebyggelse af, at usolgte varer i funktionsdygtig stand 
destrueres, kvantificerede mål for genbrug samt indførelse af forbrugsmålere for visse 
produktkategorier baseret på analyser af omkostningseffektiviteten; opfordrer til, at der 
udvikles forbrugeroplysningskampagner og relevante mekanismer, der befordrer nye 
bæredygtige modeller baseret på nye former for adfærd, såsom leje, deling af varer og 
tjenesteydelser samt indkøb i emballagefri butikker, og opfordrer til, at der ydes støtte 
til udvikling af reparations- og vedligeholdelsestjenester og til anvendelse af istandsatte 
eller brugte produkter;

11. opfordrer Kommissionen til at vurdere behovet for at styrke det indre marked og 
harmonisere reglerne for sekundære råstoffer, uden at dette berører bestemmelserne i 
forordning (EF) nr. 1013/2006, gennem en målrettet indsats for at identificere og fjerne 
handelshindringer; tilskynder til øget standardisering i behandlingen af sekundære 
råmaterialer for at lette gennemførelsen af cirkulære forretningsmodeller;

12. støtter indførelsen af en ny "ret til reparation", der sikrer omkostningseffektive 
reparationer, som er attraktive for forbrugerne; opfordrer i denne forbindelse til, at der 
iværksættes foranstaltninger, som sikrer alle markedsdeltagere gratis adgang til 
nødvendig reparations- og vedligeholdelsesinformation, herunder oplysninger om 
reservedele og softwareopdateringer, samtidig med at der tages hensyn til kravene om 
forbrugersikkerhed, og uden at det berører direktiv (EU) 2016/943, til, at der 
iværksættes foranstaltninger, som sikrer adgang til reservedele uden urimelige 
hindringer for alle aktører i reparationsbranchen, herunder uafhængige reparatører og 
forbrugere, til, at der fastsættes obligatoriske minimumsfrister for, hvor længe der skal 
være adgang til reservedele og/eller opdateringer og maksimumsfrister for levering af 
en lang række produktkategorier, som tager højde for deres særlige karakteristika efter 
en konsekvensanalyse, samt til at vurdere, hvordan reparation kan fremmes inden for 
rammerne af den retlige garantiordning ved hjælp af passende incitamenter; 
understreger, at sælgere altid bør oplyse forbrugerne om muligheden for at få et produkt 
repareret samt om den tilknyttede ret til garanti;

13. understreger, at effektiv gennemførelse og håndhævelse af EU-lovgivningen om 
produktsikkerhed og bæredygtighedskrav er af afgørende betydning for at sikre, at 
produkter, der bringes i omsætning, overholder sådanne regler i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. 2019/1020; tilføjer, at et meget stort antal produkter, der købes 
online og importeres til EU, ikke opfylder EU's minimumssikkerhedskrav; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser på at sikre, at 
produkter opfylder kravene, herunder produkter, der sælges online, og til at adressere de 
risici, som forfalskede varer udgør for forbrugernes sikkerhed, gennem en styrket 
markedsovervågning og tilsvarende standarder for toldkontrol, samt gennem et styrket 
samarbejde på dette område og øgede budgetter og menneskelige ressourcer; opfordrer 
derfor til, at der indføres et øget EU-tilsyn gennem fastsættelse af harmoniserede regler 
for minimumsantallet af kontroller og hyppigheden af sådanne, samt ved at give 
Kommissionen beføjelse til at overvåge og revidere de nationale 
markedsovervågningsmyndigheders aktiviteter;

14. understreger vigtigheden for forbrugerne, virksomhederne og 
markedsovervågningsmyndighederne af, at oplysninger om produktegenskaber er klare, 
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gennemsigtige og pålidelige; glæder sig over Kommissionens hensigt om at udvikle et 
digitalt produktpas; opfordrer i denne forbindelse til at forbedre sporbarheden i hele 
værdikæden og adgangen til oplysninger om produktionsbetingelser og aspekter som 
holdbarhed, reparerbarhed og, hvor det er relevant, energieffektivitet; opfordrer til, at 
disse krav udvikles i tæt samarbejde med erhvervslivet og andre relevante interessenter, 
og at de baseres på en konsekvensanalyse, der tager hensyn til 
proportionalitetsprincippet og omkostningerne for virksomheder, navnlig små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er), mikrovirksomheder og selvstændige;

15. bemærker, at offentlige myndigheder ofte stadig kun anvender laveste pris som 
tildelingskriterium i forbindelse med valg af det bedste tilbud for varer, tjenesteydelser 
eller bygge- og anlægsarbejder; understreger nødvendigheden af at sikre udbredelsen af 
grønne, sociale og innovationsmæssige offentlige indkøb med henblik på at fremme 
omstillingen til en cirkulær økonomi ved at støtte efterspørgslen efter bæredygtige og 
cirkulære produkter; glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens tilsagn om at 
foreslå yderligere sektorspecifikke foranstaltninger og retningslinjer, der indfører 
bæredygtighedskriterier og minimumsmål for offentlige udbud, med henblik på at 
fremme bæredygtigheden af offentlige indkøbsvalg; opfordrer endvidere til reel 
gensidighed i forbindelse med offentlige indkøb med tredjelande og til, at der indføres 
foranstaltninger til forbedring af SMV'ers, mikrovirksomheders og selvstændige 
erhvervsdrivendes adgang til offentlige udbud;

16. opfordrer til, at der i offentlige udbud, hvor det er relevant, gives prioritet til brugte, 
genbrugte og genanvendte produkter, softwareprogrammer og -udstyr til 
lavenergiforbrug; anmoder også de offentlige myndigheder om at gå forrest med et godt 
eksempel ved ikke at købe engangsprodukter;

17. opfordrer til, at Kommissionen og medlemsstaterne forpligtes til at rapportere om deres 
bæredygtige offentlige indkøbsvalg, samtidig med, at nærhedsprincippet respekteres.
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