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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag 
till resolution som antas:

1. Europaparlamentet anser att utsläppande av hållbara produkter på den inre marknaden 
bör vara normen och efterlyser ett övergripande ramdirektiv för hållbara produkter som 
fastställer obligatoriska minimikrav på hållbarhet, interoperabilitet, reparerbarhet, 
uppgraderbarhet, återanvändbarhet och materialåtervinningsbarhet för alla produkter, 
tillsammans med ytterligare produktspecifika krav. 

2. Europaparlamentet betonar att standardisering är avgörande för genomförandet av en 
policy för hållbara produkter genom att tillhandahålla tillförlitliga definitioner, 
parametrar och tester för egenskaper såsom hållbarhet och reparerbarhet. Parlamentet 
insisterar på att standarder ska utarbetas i god tid och i linje med verkliga 
användningsförhållanden. Parlamentet betonar behovet av att reformera 
standardiseringsprocessen för att säkerställa att alla berörda aktörer kan delta på ett mer 
inkluderande och transparent sätt och konsekvent integrera hållbarhet i fastställandet av 
standarder. 

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att ge konsumenterna möjlighet att 
ytterligare verka för hållbara konsumtionsmönster. Parlamentet vill se en obligatorisk 
märkning av produkters hållbarhet och reparerbarhet samt att en reparationsskala 
utarbetas, utöver minimikraven på information. Parlamentet begär att både de rättsliga 
garantierna och den omvända bevisbördan ska utvidgas på grundval av produkternas 
livslängd, införandet av direkt producentansvar samt lagstiftningsåtgärder för att 
förbjuda metoder som leder till föråldring i förtid. 

4. Europaparlamentet stöder införandet av en EU-omfattande ”rätt till reparation”. 
Parlamentet efterlyser i detta sammanhang åtgärder för att ge obegränsad och 
kostnadsfri tillgång till reparations- och underhållsinformation och till reservdelar för 
alla marknadsaktörer, för att fastställa en obligatorisk minimiperiod för tillgång till 
reservdelar och/eller uppdateringar och en maximal tidsgräns för tillhandahållande av 
sådana, och kräver att reparationer ska prioriteras inom ramen för den rättsliga garantin. 

5. Europaparlamentet betonar att en ändamålsenlig tillämpning är avgörande för att 
säkerställa att produkter som släpps ut på marknaden uppfyller hållbarhetskraven. 
Parlamentet efterlyser därför ökad tillsyn från EU:s sida, genom harmoniserade regler 
om minimiantalet kontroller och hur ofta de ska göras, och genom att kommissionen ges 
befogenhet att övervaka och granska de nationella myndigheternas verksamhet samt 
genomföra regelbundna tester och inspektioner. 

6. Europaparlamentet understryker vikten av transparent och tillförlitlig information om 
produktegenskaper för konsumenter, företag och marknadskontrollmyndigheter, och 
välkomnar kommissionens avsikt att utveckla ett digitalt produktpass. Parlamentet vill i 
detta sammanhang att obligatoriska informationskrav tillämpas i hela leveranskedjan, 
som inte bara omfattar hållbarhet och reparerbarhet, utan även sociala och miljömässiga 
aspekter.
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7. Europaparlamentet vill att EU:s lagstiftning om offentlig upphandling ses över och att 
obligatoriska minimimål införs, genom att fastställa en viss procentandel för 
upphandling på grundval av miljömässiga, sociala och etiska kriterier, och införa en 
hierarki av tilldelningskriterier, tillsammans med sektorsspecifika mål.


