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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat met de transitie naar een hulpbronnenefficiënte en klimaatbestendige 
economie, gebaseerd op de beginselen van de circulaire economie, de grenzen van onze 
planeet worden geëerbiedigd, door minder afhankelijk te worden van hulpbronnen en 
grondstoffen, massaconsumptie en afvalproductie;

B. overwegende dat een circulaire economie erop gericht is de grondstoffen-, product- en 
hulpbronnenkringloop te sluiten en af te remmen, door middel van het hergebruiken, 
delen, repareren, upgraden en recyclen van producten en het bevorderen van de 
interoperabiliteit en verlenging van de levensduur van producten;

C. overwegende dat gesloten grondstoffenkringlopen en kortere toeleveringsketens 
uiteindelijk toegevoegde waarde zullen creëren binnen de interne markt van de EU en 
innovatie, werkgelegenheid en concurrentievermogen zullen stimuleren, waarbij een 
hoog niveau van consumentenbescherming en duurzaamheid gewaarborgd worden;

D. overwegende dat de interne markt een krachtig instrument is dat ingezet moet worden 
voor de ontwikkeling van duurzame en circulaire producten en technologieën, waarbij 
rekening gehouden moet worden met milieu-, economische, sociale en ethische 
aspecten;

E. overwegende dat het investeren in circulaire productieprocessen en in de hergebruik- en 
reparatiesector economische en sociale mogelijkheden genereert, werkgelegenheid 
schept en industrieel concurrentievermogen bevordert;

F. overwegende dat de COVID-19-crisis de noodzaak van een veerkrachtige en op 
duurzame en kortere toeleveringsketens gebaseerde economie heeft aangetoond;

G. overwegende dat ambitieuze wetgeving in het kader van de Europese Green Deal, zoals 
uiteengezet in het EU-actieplan voor de circulaire economie van maart 2020, gericht 
moet zijn op het verminderen van de totale hulpbronnen- en milieuvoetafdruk van de 
EU-productie en -consumptie, en als belangrijkste prioriteiten moet hebben: 
hulpbronnenefficiëntie, nul-verontreiniging, het voorkomen van blootstelling aan 
schadelijke en toxische stoffen en afvalpreventie;

1. is ingenomen met het actieplan voor de circulaire economie en met het voornemen van 
de Commissie om specifieke maatregelen voor te stellen om tegemoet te komen aan de 
noodzaak om de duurzaamheid, recycleerbaarheid, herbruikbaarheid, verbeterbaarheid 
en repareerbaarheid van producten te verbeteren en de intentie om vroegtijdige 
veroudering van producten tegen te gaan; benadrukt dat verbetering van de werking van 
de interne markt een voorwaarde is voor het slagen van de transitie van de EU naar een 
duurzame, gifvrije en circulaire economie door consumenten te voorzien van duidelijke 
en betrouwbare informatie over de verwachte levensduur, repareerbaarheid en 
milieueffecten van producten, op basis van geharmoniseerde en op onderzoek 
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gebaseerde normen, zodat zij duurzame keuzes kunnen maken; herinnert eraan dat de 
strategie voor de circulaire economie in overeenstemming moet zijn met de 
doelstellingen van de EU op het gebied van klimaat en milieu en dat er gezorgd moet 
worden voor consistentie met ander EU-beleid, om zo bij te dragen tot een duurzaam 
economisch herstel en versterking van de concurrentiepositie van bedrijven in de EU; 
verzoekt de Commissie na te denken over mogelijke synergiën door de algehele 
samenhang tussen de verschillende beleidsinstrumenten te herzien;

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten randvoorwaarden te creëren voor de 
ontwikkeling van duurzame producten, baanbrekende technologieën waardoor de 
hulpbronnenefficiëntie wordt gemaximaliseerd, alsmede businessmodellen om de 
transitie naar een circulaire economie te bevorderen en de duurzaamheid te verbeteren 
en toeleveringsketens op de lange termijn toekomstbestendig te maken; benadrukt dat 
het EU-herstelplan een kans biedt voor een ambitieuze transitie van de economie naar 
duurzame productiemethoden;

3. is van oordeel dat het op de interne markt in de handel brengen van duurzame producten 
geleidelijk de norm zou moeten worden en is verheugd dat de Commissie voornemens 
is om een beleidskader inzake duurzame producten voor te stellen; dringt er bij de 
Commissie op aan om verplichte minimumvereisten vast te stellen, waarbij onderscheid 
gemaakt wordt tussen verschillende productcategorieën en rekening gehouden wordt 
met marktontwikkelingen en technologische ontwikkelingen, ter verbetering van de 
energie-efficiëntie, duurzaamheid, interoperabiliteit, repareerbaarheid, 
opwaardeerbaarheid, herbruikbaarheid en recycleerbaarheid; dringt er bij de Commissie 
op aan nauw met de lidstaten en belanghebbenden samen te werken en dringt erop aan 
dat er tijdig maatregelen worden getroffen; wijst bovendien op het belang van een 
correcte tenuitvoerlegging en doeltreffende handhaving van de bestaande regels voor 
een goed functionerende, duurzame interne markt;

4. beklemtoont dat normalisatie een conditio sine qua non is voor het implementeren van 
beleid inzake duurzame producten, in concreto in de vorm van betrouwbare definities, 
meetkundige eenheden en tests voor kenmerken zoals duurzaamheid en 
repareerbaarheid en dat het van essentieel belang is dat er per productcategorie 
minimale markteisen voor productontwerp worden vastgesteld; wijst op het belang van 
het tijdig en met inachtneming van reële gebruiksomstandigheden ontwikkelen van EU-
normen, waarbij evenwel administratieve knelpunten moeten worden vermeden die 
leiden tot vertraagde publicatie van normen; geeft aan dat er snelle en haalbare 
oplossingen moeten worden ontwikkeld om het normalisatieproces te verbeteren, 
teneinde tot een meer inclusieve en transparante participatie van alle belanghebbenden 
te komen, waarbij het vermogen van ondernemingen om op duurzame wijze te 
innoveren en nieuwe technologie te ontwikkelen gewaarborgd wordt, en wijst erop dat 
bij het vaststellen van normen stelselmatig rekening moet worden gehouden met 
duurzaamheid en repareerbaarheid;

5. herinnert aan de mededeling van de Commissie van 1 juni 2016, getiteld “Europese 
normen voor de 21e eeuw” en de werkzaamheden die zijn verricht in het kader van het 
gezamenlijk initiatief inzake normalisatie; verzoekt de Commissie om dit gezamenlijke 
initiatief verder te versterken en nieuwe acties en projecten vast te stellen ter verbetering 
van de werking van de ENO’s;
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6. benadrukt dat vrijwillige overeenkomsten niet doeltreffend zijn gebleken om tot een 
duurzame en universele oplossing te komen voor het opladen van mobiele 
radioapparatuur; herhaalt zijn dringende verzoek aan de Commissie om de bepalingen 
van Richtlijn 2014/53/EU inzake radioapparatuur onverwijld ten uitvoer te leggen, en 
met name om een universele oplader in te voeren voor smartphones en alle kleine en 
middelgrote elektronische apparaten, als beste manier om standaardisering, 
compatibiliteit en interoperabiliteit van opladers en oplossingen voor draadloos opladen 
te waarborgen, als onderdeel van een mondiale strategie ter vermindering van de 
hoeveelheid elektronisch afval; verzoekt de Commissie om tijdig een strategie voor te 
bereiden die ervoor moet zorgen dat consumenten bij de aanschaf van een nieuw 
apparaat niet ook een nieuwe oplader hoeven te kopen, hetgeen nog meer 
milieuvoordelen zou opleveren, kosten zou besparen en het gemak van de consument 
zou dienen; wijst er nogmaals op dat het voor consumenten belangrijk is dat zij, via 
geharmoniseerde etikettering in een gemakkelijk leesbaar formaat, kunnen beschikken 
over betrouwbare en relevante informatie over de kenmerken van opladers, zoals 
interoperabiliteit en laadprestaties, inclusief of zij voldoen aan USB 3.1 of hoger, om de 
voor hen gemakkelijkste, goedkoopste en duurzaamste keuze te kunnen maken;

7. juicht de intentie van de Commissie toe om consumenten instrumenten aan te reiken om 
duurzaam te kunnen consumeren en met businessmodellen voor circulaire economie om 
overconsumptie te vermijden; dringt, ter vergemakkelijking van het 
besluitvormingsproces van de consument, aan op duidelijke en gemakkelijk begrijpbare 
geharmoniseerde vrijwillige etikettering, die de vorm kunnen aannemen van een 
milieuprestatie-index, over de duurzaamheid van het product (d.w.z. de verwachte 
levensduur van het product) en de repareerbaarheid, en dringt aan op de ontwikkeling 
van een uniforme reparatiescore op basis van een effectbeoordeling waar de relevantie 
en doelmatigheid uit blijkt; dringt aan op minimuminformatievereisten overeenkomstig 
Richtlijn 2005/29/EG en Richtlijn 2011/83/EU; dringt aan op een intensievere dialoog 
met belanghebbenden met het oog op de ontwikkeling van die informatievereisten; 
dringt er bij de Commissie op aan, bij de voorbereiding van de herziening van Richtlijn 
(EU) 2019/771 te overwegen zowel de wettelijke garantierechten als de regels inzake 
omkering van de bewijslast uit te breiden voor sommige productcategorieën die een 
langere levensduur hebben, en rechtstreekse aansprakelijkheid van de producent in te 
voeren na een effectbeoordeling door de Commissie; dringt aan op wetgevende 
maatregelen om een einde te maken aan geplande veroudering, ook door dergelijke 
praktijken op te nemen in bijlage I van Richtlijn 2005/29/EG;

8. waarschuwt tegen valse milieuclaims, waaronder claims die verband houden met 
milieukeuren en producten die zowel online als offline worden aangeboden; stelt voor 
duidelijke richtsnoeren en normen te ontwikkelen voor groene claims die worden 
vertaald in milieukeuren; benadrukt dat de onlangs gewijzigde Richtlijn 2005/29/EG 
moet worden gehandhaafd door middel van proactieve maatregelen om groene claims 
aan te pakken en kijkt uit naar het aangekondigde wetgevingsvoorstel inzake de 
onderbouwing van groene claims om misleidende praktijken aan te pakken voor een 
product op de markt wordt gebracht;

9. benadrukt het belang van onlineplatforms en onlinemarktplaatsen om duurzame 
producten en diensten te bevorderen en merkt op dat zij de consumenten kunnen 
voorzien van duidelijkere en gemakkelijk te begrijpen informatie over de duurzaamheid 
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van de producten en diensten die zij aanbieden; dringt aan op proactieve maatregelen 
om misleidende praktijken met betrekking tot online aangeboden producten en diensten, 
met inbegrip van misleidende milieuclaims, aan te pakken;

10. wijst op de rol van de dienstensector bij het verbeteren van de toegankelijkheid van 
reparaties, leasing, product-als-dienst, en de noodzaak om grensoverschrijdende 
activiteiten te vergemakkelijken door de regels met betrekking tot de interne markt 
volledig toe te passen; verzoekt de Commissie om de bestaande belemmeringen voor 
het repareren, wederverkopen, schenken en hergebruiken van producten te bestuderen, 
en maatregelen voor te stellen om deze belemmeringen weg te nemen, zoals bindende 
maatregelen om te voorkomen dat onverkochte of goederen in goede staat worden 
vernietigd, gekwantificeerde doelstellingen voor hergebruik en de invoering van 
gebruiksmeters voor bepaalde productcategorieën op basis van kosten-
efficiëntieanalyses; pleit voor de ontwikkeling van bewustmakingscampagnes en 
relevante mechanismen die nieuwe duurzaamheidsmodellen aanmoedigen zoals het 
huren en delen van goederen en diensten, en winkelen in verpakkingsvrije winkels, en 
dringt aan op de ondersteuning van de ontwikkeling van reparatie- en 
onderhoudsdiensten en het gebruik van opnieuw in goede staat gebrachte en 
tweedehandsproducten;

11. dringt er bij de Commissie op aan na te gaan of het nodig is om de interne markt te 
versterken te versterken en de regels voor secundaire grondstoffen te harmoniseren, 
onverminderd de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de 
overbrenging van afvalstoffen, door middel van gerichte inspanningen om de 
handelsbelemmeringen op dit gebied in kaart te brengen en weg te nemen; pleit voor 
verdere standaardisering van de verwerking van secundaire grondstoffen om de 
toepassing van circulaire businessmodellen te vergemakkelijken;

12. steunt de vaststelling van een “recht op reparatie” om reparaties voor consumenten 
kostenefficiënt en aantrekkelijk te maken; dringt in dit verband aan op maatregelen om 
gratis toegang te verschaffen tot noodzakelijke reparatie- en onderhoudsinformatie en 
tot informatie over reserve-onderdelen en updates van software, voor alle 
marktdeelnemers, met inachtneming van de vereisten van consumentenveiligheid, 
zonder afbreuk te doen aan Richtlijn (EU) 2016/943, en ervoor te zorgen dat alle 
actoren in de reparatiesector zonder oneerlijke belemmeringen toegang hebben tot 
reserveonderdelen, inclusief onafhankelijke reparateurs en consumenten, verplichte 
minimumperiodes vast te stellen voor de beschikbaarheid van reserve-onderdelen en/of 
updates van software en maximumleveringstermijnen, voor een uitgebreid gamma van 
productcategorieën waarbij rekening wordt gehouden met hun specifieke kenmerken, na 
een effectbeoordeling, en na te gaan hoe reparatie kan worden aangemoedigd in het 
kader van de wettelijke garantieregeling door middel van adequate prikkels; benadrukt 
dat verkopers consumenten altijd moeten informeren over de mogelijkheid om een 
product te repareren en over het daarmee samenhangende garantierecht;

13. beklemtoont dat doeltreffende tenuitvoerlegging en handhaving van de EU-regels 
inzake productveiligheid en duurzaamheidsvereisten een “must” is om ervoor te zorgen 
dat producten die in de handel worden gebracht aan die regels voldoen overeenkomstig 
Verordening (EU) 2019/1020; voegt eraan toe dat een zeer groot aantal via internet 
aangekochte en in de EU ingevoerde producten niet aan de EU-
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minimumveiligheidsnormen voldoet; verzoekt de Commissie en de lidstaten hun 
inspanningen op te voeren om ervoor te zorgen dat producten aan de normen voldoen, 
inclusief producten die via internet worden verkocht, en de risico’s die 
namaakproducten met zich meebrengen voor de veiligheid van consumenten te 
bestrijden door middel van beter markttoezicht en gelijkwaardige 
douanecontrolenormen, alsmede door nauwere samenwerking op dit gebied en 
verhoogde budgetten en meer menskracht; dringt derhalve aan op een doelmatiger EU-
toezicht, door geharmoniseerde regels vast te stellen inzake het minimumaantal 
controles en de frequentie daarvan, en door de Commissie meer mogelijkheden te 
bieden om de activiteiten van nationale markttoezichtautoriteiten te monitoren en te 
controleren;

14. beklemtoont het belang van duidelijke, transparante en betrouwbare informatie over 
productkenmerken voor consumenten, bedrijven en markttoezichtsautoriteiten; 
verwelkomt het voornemen van de Commissie om een digitaal productpaspoort te 
ontwikkelen; dringt er in dit verband op aan om de traceerbaarheid in de hele 
waardeketen te verbeteren, alsmede de toegang tot informatie over de 
productieomstandigheden en over aspecten als duurzaamheid, repareerbaarheid en, waar 
relevant, energie-efficiëntie; dringt erop aan dat deze vereisten in nauwe samenwerking 
met de industrie en andere relevante belanghebbenden worden ontwikkeld, en dat ze 
gebaseerd moeten zijn op een effectbeoordeling waarbij rekening moet worden 
gehouden met de evenredigheid en de kosten voor ondernemingen, met name kmo’s, 
micro-ondernemingen en zelfstandigen;

15. wijst erop dat overheden nog steeds vaak uitsluitend kijken naar het criterium van de 
laagste prijs bij de gunning van overheidsopdrachten voor de levering van goederen, 
diensten of de verrichting van werkzaamheden; benadrukt dat ervoor moet worden 
gezorgd dat bij de overgang naar een circulaire economie gebruik wordt gemaakt van 
groene, sociale en innovatieve overheidsopdrachten, door de vraag naar duurzame en 
circulaire producten te steunen; is in dit verband ingenomen met de toezeggingen van de 
Commissie om nadere sectorspecifieke maatregelen en richtsnoeren voor te stellen, 
waarbij duurzaamheidscriteria en minimumdoelstellingen voor overheidsopdrachten 
worden ingevoerd om de duurzaamheid van die overheidsopdrachten te stimuleren; 
dringt bovendien aan op daadwerkelijke wederkerigheid bij overheidsopdrachten met 
derde landen en op maatregelen om de toegang voor kmo’s, micro-ondernemingen en 
zelfstandigen tot overheidsopdrachten te verbeteren;

16. dringt erop aan dat er in openbare aanbestedingen prioriteit wordt gegeven aan 
tweedehands-, hergebruikte en gerecycleerde goederen en softwareprogramma’s en 
apparatuur die weinig energie verbruiken; verzoekt overheidsinstanties voorts om het 
goede voorbeeld te geven en geen producten voor eenmalig gebruik aan te schaffen;

17. dringt aan op rapportageverplichtingen voor de Commissie en de lidstaten met 
betrekking tot hun duurzame overheidsopdrachten, met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel.
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