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1 Konsumenters rättigheter 
måste i grunden stärkas 

för produkter och tjänster som 
baseras på AI. De ska vara 
användarvänliga och får inte 
utgöra ett hot mot den 
personliga integriteten eller 
diskriminera användare.

2 EU måste skapa nya 
regler för produktansvar 

generellt och i synnerhet för 
att skydda människor som 
tar skada av osäkra eller 
brist fälliga digitala produkter 
eller tjänster.

3 Hållbarhet och lång 
livslängd måste vara 

utgångspunkten vid produkt-
design. För att samhället ska 
bli mer hållbart måste EU 
systematiskt inkludera 
hållbarhet och livslängds-

kriterier utöver energikrav 
i energidesignreglerna.

4 Information om en 
produkts förväntade 

livslängd, relaterade kostnader 
och reparationsmöjligheter ska 
lämnas till konsumenter redan 
vid köptillfället.

5 Reservdelar måste göras 
mer tillgängliga och 

prisvärda. Därigenom kan 
konsumenter exempelvis 
reparera sin trasiga tvätt-
maskin eller skrivare i stället 
för att köpa en ny. Dessutom 
ska reservdelar och 
reparations handböcker vara 
tillgängliga under produktens 
hela förväntade livslängd.

6 Alla konsumenter i EU ska 
enkelt kunna göra ett 

hälsosammare val i livsmedels-
butiken genom en förenklad 
och obligatorisk närings-
deklaration. Denna ska 
visualiseras genom färg-
kodning av tra� kljusmodell, 
baserat per 100 gram av 
livsmedlet.

7 Konsumenter ska inte 
vilseledas av hälso-

påståenden om i grunden 
ohälsosamma produkter med 
ett högt innehåll av fett, socker 
och/eller salt. Därför måste 
EU-kommissionen de� niera för 
vilka produkter som hälso-
påståenden får göras.

8 EU:s regelverk måste 
reformeras så att 

läkemedelsföretag tvingas 
dela relevanta kliniska data 
som underlag för prissättning 

och för bedömning om 
inkludering i läkemedels-
förmånen.

9 EU måste se till att 
produkter för barn är 

fria från cancerframkallande 
ämnen.

10 EU:s lagstiftning om 
kemikalier i konsument-

produkter måste moderniseras 
för att även ta hänsyn till 
kumulativa e� ekter av 
kemikalieexponering, den så 
kallade cocktaile� ekten. 
Gränsvärden ska inte endast 
utgå ifrån enskilda substanser, 
utan måste ta hänsyn till att 
konsumenter ständigt 
exponeras för en rad skadliga 
kemikalier. Försiktighets-
principen är särskilt viktig 
i detta sammanhang.
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1     Stärk konsumenträtten 
för AI-produkter

2    Nytt produktansvar för 
digitala produkter

3   Hållbarhet måste vara 
utgångspunkten vid 

produktdesign

4     Information om produkters 
livslängd vid köp

5    Större tillgänglighet på 
reservdelar

6    Bättre märkning för 
hälsosamma val

7      EU ska de� niera för vilka 
produkter hälsopåståenden 
får göras

8     Tvinga läkemedelsföretagen 
att dela data

9     Produkter för barn ska vara 
fria från cancerframkallande 
ämnen

10    Kemikalielagstiftning ska ta 
hänsyn till cocktaile� ekten
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