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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. mener, at det bør være normen at bringe bæredygtige produkter i omsætning på det 
indre marked, og opfordrer til, at der indføres et horisontalt direktiv om bæredygtige 
produktrammer, der sideløbende med yderligere produktspecifikke krav fastsætter 
obligatoriske minimumskrav for holdbarhed, interoperabilitet, reparationsmuligheder, 
opgraderingsmuligheder, genbrugsmuligheder og genanvendelsesmuligheder for alle 
produkter; 

2. understreger, at standardisering er nøglen til at kunne gennemføre en bæredygtig 
produktpolitik gennem fastsættelse af pålidelige definitioner, parametre og tests for 
karakteristika som holdbarhed og reparerbarhed; insisterer på rettidig udvikling af 
standarder, som er i overensstemmelse med vilkårene for den faktiske anvendelse; 
fremhæver nødvendigheden af at reformere standardiseringsprocessen for at sikre en 
mere inklusiv og gennemsigtig deltagelse af alle relevante interessenter og af 
konsekvent at integrere bæredygtighed i forbindelse med fastsættelsen af standarder; 

3. glæder sig over Kommissionens intention om at sætte forbrugerne i stand til at engagere 
sig yderligere i bæredygtige forbrugsmønstre; opfordrer til, at der ud over 
minimumsoplysningskravene indføres obligatorisk mærkning af produkters holdbarhed 
og reparerbarhed, og til, at der udvikles et pointsystem for reparerbarhed; anmoder om, 
at reglerne om såvel lovbaserede garantirettigheder som om omvendt bevisbyrde 
udvides på grundlag af produkternes levetid, og til, at der indføres et direkte 
producentansvar samt lovgivningsmæssige foranstaltninger med henblik på at forbyde 
praksisser, der resulterer i for tidlig forældelse; 

4. støtter indførelsen af en EU-dækkende "ret til reparation"; opfordrer i denne forbindelse 
til at indføre foranstaltninger, der skal give ubegrænset og gratis adgang til reparations- 
og vedligeholdelsesinformation og til reservedele for alle markedsdeltagere, til at 
fastsætte en obligatorisk minimumsperiode for adgang til reservedele og/eller 
opdateringer, en maksimal leveringstid for leveringen af sådanne samt til at give 
prioritet til reparation under den retlige garantiordning; 

5. understreger, at effektiv håndhævelse er af afgørende betydning for at sikre, at 
produkter, der bringes i omsætning, opfylder bæredygtighedskravene; opfordrer derfor 
til øget EU-tilsyn gennem fastsættelse af harmoniserede regler for det minimale antal 
kontroller og hyppigheden heraf og ved at give Kommissionen beføjelse til at overvåge 
og revidere de nationale myndigheders aktiviteter samt til at udføre regelmæssige tests 
og inspektioner; 

6. understreger betydningen af, at oplysninger om produktegenskaber er gennemsigtige og 
pålidelige for forbrugere, virksomheder og markedsovervågningsmyndigheder, og 
glæder sig over Kommissionens hensigt om at udvikle et digitalt produktpas; opfordrer i 
denne forbindelse til, at der i hele forsyningskæden indføres obligatoriske 
oplysningskrav, som ikke kun omfatter aspekter som holdbarhed og reparerbarhed, men 
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også oplysninger om sociale og miljømæssige forhold;

7. opfordrer til, at EU's lovgivning om offentlige indkøb revideres med henblik på at 
definere obligatoriske minimumsmål for, at en vis procentdel af de offentlige indkøb 
skal tildeles på grundlag af miljømæssige, sociale og etiske kriterier, og med henblik på 
at indføre et hierarki af tildelingskriterier sideløbende med sektorspecifikke mål.


