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BILAGA  

Bilaga I till direktiv 2005/29/EG ska ändras på följande sätt: 

(1) Följande punkt ska införas som punkt 2a: 

”2a. Uppvisa en hållbarhetsmärkning som inte grundas på ett 

certifieringssystem eller som inte fastställts av offentliga myndigheter.” 

(2) Följande punkter ska införas som punkterna 4a och 4b: 

”4a. Göra ett allmänt miljöpåstående utan att näringsidkaren kan styrka erkänd 

utmärkt miljöprestanda relevant för påståendet. 

4b. Göra ett miljöpåstående om hela produkten när det faktiskt endast hänför 

sig till vissa aspekter av produkten.” 

(3) Följande punkt ska införas som punkt 10a: 

 ”10a. Framställa krav som enligt lag gäller för samtliga produkter inom den 

relevanta produktkategorin på unionsmarknaden som utmärkande för 

näringsidkarens erbjudande.” 

(4) Följande punkter ska införas som punkterna 23d–23i: 

 ”23d. Underlåta att informera konsumenten om att en programvaruuppdatering 

kan få negativa konsekvenser för användningen av varor med digitala delar, 

även om programvaruuppdateringen förbättrar andra egenskapers funktion. 

23e. Underlåta att informera konsumenten om att det finns en funktion hos 

varan som införts för att begränsa dess hållbarhet. 

23f. Påstå att en vara har en viss hållbarhet i fråga om användningstid eller 

intensitet när så inte är fallet. 

23g. Framställa att produkter går att reparera när så inte är fallet eller underlåta 

att informera konsumenten om att varorna inte går att reparera i enlighet med 

de lagstadgade kraven.  

 23h. Förmå konsumenten att byta ut förbrukningsvaror från en vara tidigare än 

vad som är nödvändigt av tekniska skäl. 

23i. Underlåta att informera om att en vara är utformad så att dess 

funktionalitet begränsas vid användning av förbrukningsvaror, reservdelar eller 

tillbehör som inte tillhandahålls av den ursprungliga tillverkaren.” 


