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DA 1  DA 

BILAG  

Bilag I til direktiv 2005/29/EF ændres således: 

(1) Følgende indsættes som punkt 2a: 

"2a. Den erhvervsdrivende anvender et bæredygtighedsmærke, som ikke er 

baseret på en certificeringsordning eller ikke er indført af offentlige 

myndigheder." 

(2) Følgende indsættes som punkt 4a og 4b: 

"4a. Den erhvervsdrivende fremsætter en generisk miljøanprisning, selv om 

den erhvervsdrivende ikke kan påvise anerkendte fremragende 

miljøpræstationer, der er relevante for anprisningen. 

4b. Den erhvervsdrivende fremsætter en miljøanprisning vedrørende hele 

produktet, selv om den rent faktisk kun vedrører et bestemt aspekt af 

produktet." 

(3) Følgende indsættes som punkt 10a: 

 "10a. Lovbestemte krav for alle produkter i den relevante produktkategori på 

EU-markedet fremstilles som et særligt kendetegn ved den erhvervsdrivendes 

tilbud." 

(4) Følgende indsættes som punkt 23d-23i): 

 "23d. Forbrugeren oplyses ikke om, at en softwareopdatering vil have en 

negativ indvirkning på brugen af varer med digitale elementer eller visse 

egenskaber ved disse varer, selv om softwareopdateringen forbedrer andre 

egenskabers funktion. 

23e. Forbrugeren oplyses ikke om en egenskab ved en vare, der er indført for at 

begrænse dens holdbarhed. 

23f. Det hævdes, at en vare har en bestemt holdbarhed målt i brugstid eller 

intensitet, som den ikke har. 

23g. Det hævdes, at varer kan repareres, selv om det ikke er tilfældet, eller 

forbrugeren informeres ikke om, at varer ikke kan repareres i 

overensstemmelse med lovkrav.  

 23h. Forbrugeren tilskyndes til at udskifte forbrugsvarer tidligere end 

nødvendigt af tekniske årsager. 

23i. Det oplyses ikke, at en vare er designet således, at dens funktionalitet 

begrænses, hvis der anvendes forbrugsvarer, reservedele eller tilbehør, som 

ikke leveres af den oprindelige producent.". 


