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Inledning  
Övergången till en cirkulär ekonomi beskrivs av EU-parlamentet som kärnan i ett 
kretsloppssamhälle där hela samhället ställer om till att dela, låna, återanvända och reparera 
produkter och material i så stor utsträckning som möjligt för att skapa fortsatt värde.1 EU-
kommissionen anger att en uppskalning av den cirkulära ekonomin kommer att vara avgörande 
för att uppnå klimatneutralitet senast 2050 och för att frikoppla ekonomisk tillväxt från 
resursanvändning, samtidigt som man säkerställer EU:s långsiktiga konkurrenskraft.2 
Kommissionen uttrycker att EU behöver påskynda övergången till en regenerativ tillväxtmodell 
som ger mer tillbaka till planeten än den tar, hålla sin resursförbrukning inom planetens gränser. 
Därmed måste EU sträva efter att minska sitt konsumtionsavtryck och fördubbla sin cirkulära 
materialanvändning under det kommande decenniet. 

Inom ramen för den gröna given har EU:s arbete för övergången till en cirkulär ekonomi 
accelererats. I mars 2020 presenterade EU-kommissionen sin andra handlingsplan för cirkulär 
ekonomi. Den bygger på den första handlingsplanen för cirkulär ekonomi från 2015, men har ett 
större fokus på livscykelperspektivet, samarbete mellan alla aktörer längs värdekedjan, och att 
EU ska vara drivande i nationella processer. I februari 2021 antog parlamentet en resolution3 om 
den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi som innehåller önskemål om bland annat 
strängare återvinningsregler och bindande mål för materialanvändning och konsumtion till år 
2030. För att uppnå detta uppmanar parlamentet kommissionen att föreslå produktspecifika 
krav gällande återvinning och att ta fram indikatorer för cirkularitet för material- och 
konsumtionsfotavtryck. Kommissionens handlingsplan innehåller både lagförslag och andra 
åtgärder. Den aviserar 35 breda åtgärdsförslag och fokuserar dels på sektorsövergripande förslag 
dels på särskilt resursintensiva sektorer, bland annat elektronik, plast, textil och byggsektorn.4 

I denna bilaga till Naturskyddsföreningens positionspapper om cirkulär ekonomi presenteras 
ett urval av EU-kommissionens aktuella initiativ från handlingsplanen gällande både ny 
lagstiftning och förslag till reviderad lagstiftning,  Detta innebär att bilagan inte presenterar de 
övergripande strategier som dessa initiativ utgör en del av, såsom exempelvis plaststrategin, 
strategi för textilier, strategi för en hållbar bebyggd miljö och policyram för biobaserad plast (för 
att ta del av paketets åtgärder i helhet, se här). Bilagan utgår från kommissionens sju prioriterade 
områden inom handlingsplanen för cirkulär ekonomi, d.v.s. plast; textil; elektronik och e-avfall; 
livsmedel, vatten och näringsämnen; förpackningar; batterier och fordon; och slutligen bygg- och 
anläggningsarbeten.  

  

 
1 Europaparlamentet. Hur vill EU uppnå en cirkulär ekonomi senast till år 2050? Hur vill EU uppnå en cirkulär ekonomi 
senast till år 2050? | Nyheter | Europaparlamentet (hämtad 2022-10-04). 
2 Europakommissionen. Circular economy action plan. Circular economy action plan (europa.eu) (hämtad 2022-10-04).  
3 Europaparlamentet. Resolution of 10 Fewbruary 2021 on New Circular Economy Action Plan (2020/2077 (INI)). Texts 
adopted - New Circular Economy Action Plan - Wednesday, 10 February 2021 (europa.eu) (hämtad 2022-10-04).  
4 Europeiska kommissionen. Circular Economy action plan. Circular economy action plan (europa.eu) (hämtad 2022-10-10). 

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/positionspapper-om-cirkular-ekonomi/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_2&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20210128STO96607/hur-vill-eu-uppna-en-cirkular-ekonomi-senast-till-ar-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20210128STO96607/hur-vill-eu-uppna-en-cirkular-ekonomi-senast-till-ar-2050
https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_es#actions
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_EN.html
https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en
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1. Övergripande initiativ 
 

Förordning om ekodesign för hållbara produkter 
 
Bakgrund 
Den föreslagna förordningen om ekodesign för hållbara produkter, som lades fram den 30 mars 
2022, är hörnstenen i kommissionens strategi för mer miljömässigt hållbara och cirkulära 
produkter. Syftet med den föreslagna förordningen är att produkter på den inre marknaden ska 
förbättras avseende energiprestanda och cirkularitet, men även generellt bli mindre skadliga ur 
miljöhänseende.  

Förslaget bygger på ramdirektivet gällande ekodesign, som för närvarande bara omfattar 
energirelaterade produkter. Den föreslagna förordningen kommer att kunna fastställa 
prestanda- och informationskrav för nästan alla kategorier av fysiska varor som släpps ut på 
EU:s marknad (utom exempelvis livsmedel och foder, enligt definitionen i förordning (EG) nr 
EC/178/2002). För produktgrupper som har tillräckliga gemensamma egenskaper kan man också 
införa övergripande regler. 

I huvudsak innefattar direktivet flertalet krav, så som reglering gällande… 

• produkters livslängd och möjligheten att återanvända, uppgradera och laga dem, 
• förekomst av ämnen som försvårar cirkularitet, 
• energi- och resurseffektivitet, 
• återvunnet material, 
• återtillverkning och återvinning, 
• koldioxid- och miljöavtryck, 
• informationskrav och ett digitalt produktpass som ska innefatta information om 

produktens miljömässiga hållbarhet, 
• regleringar gällande miljöanpassad upphandling, och ett förbud mot att förstöra osålda 

varor.  

Status  
Förslaget presenterades den 30 mars 2022. Förhandlingar pågår.  

Läs mer här:  
Ecodesign for sustainable products (europa.eu)  
Ekodesign för hållbara produkter | Europeiska kommissionen (europa.eu) 
Initiativ för hållbara produkter (europa.eu) 
Procedure File: 2022/0095(COD) | Legislative Observatory | European Parliament (europa.eu) 

 

  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733524/EPRS_BRI(2022)733524_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/sustainable-products/ecodesign-sustainable-products_sv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Initiativ-for-hallbara-produkter_sv
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0095(COD)&l=en
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Produkters och företags miljöprestanda – krav på att påståenden ska 
styrkas (Green Claims Initiative)  
 

Bakgrund 
Initiativet innebär att påståenden om produkters och företags miljöprestanda ska styrkas. I 
enlighet med initiativet ska företag bli skyldiga att styrka sina miljöpåståenden med hjälp av 
standardiserade metoder för att mäta sina produkters och tjänsters miljöavtryck.  

I huvudsak anses ett genomförande av initiativet kunna medföra…  

• att påståendena blir både tillförlitliga, jämförbara och verifierbara i hela EU, 
• minskad greenwashing, 
• ett verktyg för kommersiella inköpare samt investerare att fatta mer hållbara beslut, 

och samtidigt öka konsumenters förtroende för både miljömärkning och 
miljöinformation.  

Status 
Initiativet har varit försenat i omgångar och beräknas nu vara ytterligare försenat, förväntas 
numera att läggas fram i slutet av 2022.  

Läs mer här:  
Carriage details | Legislative Train Schedule (europa.eu) 
Environmental performance of products & businesses – substantiating claims (europa.eu) 

 

Rätten att reparera (Right to Repair Initiative)  
 
Bakgrund  
Det föreslagna direktivet är ett initiativ för att främja en mer hållbar användning av varor under 
varans hela livslängd. Direktivet syftar till att uppmuntra konsumenter att göra mer långsiktiga 
val, dels genom incitament och verktyg att använda varorna under en längre period (till exempel 
genom att laga dem), dels genom att uppmuntra konsumenter att köpa mer andrahandsvaror 
(och varor som är rekonditionerade). Förslaget skulle kunna innebära riktade lagändringar för 
direktiv 2019/771/EU gällande vissa aspekter av försäljning av varor, och en ny rätt att reparera 
(antingen inom det föreslagna direktivet eller genom ett separat instrument).  

I jämförelse kräver det nuvarande ramverket, direktiv 2019/771/EU gällande vissa aspekter av 
försäljning av varor, att produkter ska repareras inom den tvåårslånga garantiperioden om de 
visar sig vara defekta, men kräver inte att leverantörer eller försäljare reparerar produkten när 
den juridiska garantin har gått ut. Garantin omfattar inte heller om produkten slutar fungera utan 
anledning.  

I huvudsak ska initiativet…  

• uppmuntra tillverkare att utforma produkter som håller längre och är enklare att 
reparera, 

• bidra till att minska ohållbar konsumtion och dess negativa effekter på både miljö och 
klimat, 

• bidra till uppbyggnaden av en cirkulär ekonomi. 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-substantiating-green-claims
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12511-Environmental-performance-of-products-businesses-substantiating-claims_en
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Status 
Förslaget väntas senast i december 2022 

Läs mer här:  
Carriages preview | Legislative Train Schedule (europa.eu) 
Sustainable consumption of goods – promoting repair and reuse (europa.eu) 

 
Mer konsumentmakt i den gröna omställningen (Empowering the 
Consumers for the Green Transition)  
 
Bakgrund  
Initiativet syftar till att hjälpa konsumenter att bidra till den gröna omställningen och en mer 
hållbar ekonomi, vilket i sig är ett viktigt mål för översynen av EU:s konsumentpolitik. Direktivet 
skulle ändra i direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, och direktiv 2011/83/EU om 
konsumenträttigheter.  

I huvudsak ska initiativet…  

• se till att konsumenter får bra information om produkter (till exempel livslängd och hur 
de kan repareras), 

• förebygga överdrivet positiv miljöinformation (till exempel greenwashing) – 
miljömässig och social påverkan, produktens hållbarhet och reparerbarhet skulle 
adderas till listan över egenskaper som näringsidkare inte får sprida missledande 
information kring, 

• förebygga försäljning av produkter med en förtäckt kortare livslängd, 
• fastställa minimikrav för hållbarhetsmärkning. 

Status 
Förslaget presenterades av kommissionen den 30 mars 2022. Förhandlingar har påbörjats i 
rådets arbetsgrupp för konsumentskydd och information.  

Läs mer här:  

Konsumentpolitik – mer konsumentmakt i den gröna omställningen (europa.eu) 
Carriage details | Legislative Train Schedule (europa.eu) 
Empowering consumers for the green transition (europa.eu) 
Procedure File: 2022/0092(COD) | Legislative Observatory | European Parliament (europa.eu) 

 

 

Översyn av avfalltransportförordningen  
 
Bakgrund  
Översynen av avfalltransportförordningen är en del av den gröna given och syftar till att minska 
transporter av s.k. problematiskt avfall utanför EU, samt uppdatera transportprocedurerna för 
att dessa ska reflektera de övergripande målsättningarna i den cirkulära ekonomin.  

I huvudsak kommer översynen av avfalltransportförordningen medföra…  

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-right-to-repair
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13150-Sustainable-consumption-of-goods-promoting-repair-and-reuse_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12467-Konsumentpolitik-mer-konsumentmakt-i-den-grona-omstallningen_sv
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-consumers-in-the-green-transition
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733543/EPRS_BRI(2022)733543_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0092(COD)&l=en
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• stärkandet av regleringar gällande export av avfall. EU:s export av grönlistat avfall 
kommer tillåtas för de icke-OECD-länder som explicit ger samtycke till att motta EU-
avfall och uppvisar förmåga att hantera avfallet på ett hållbart sätt, 

• mer effektiv hantering av illegala avfallsexporter, 
• främjandet av avfallstransporter på den interna EU-marknaden. Detta ska genomföras 

genom digitalisering av procedurer gällande hanteringen och utbytet av information 
och dokument, som för nuvarande främst är pappersbaserad. 

Status  

Förslaget lades fram i november 2021. Förhandlingar pågår. 

Läs mer här:  
Carriage details | Legislative Train Schedule (europa.eu) 
Procedure File: 2021/0367(COD) | Legislative Observatory | European Parliament (europa.eu)  

 
Översyn av avfallsdirektivet  
 
Bakgrund 
Översynen av avfallsdirektivet syftar till att skydda folkhälsan och miljön genom korrekt 
avfallshantering. För att uppnå detta används EU:s avfallshierarki som förespråkar 
avfallsförebyggande och återanvändning framför återvinning och bortskaffande av avfall. 
Översynen av direktivet ämnar dessutom att, utöver avfallshierarkin, följa principen om att 
förorenaren betalar. Översynen omfattar inte hela direktivet utan endast några existerande 
översynsklausuler såsom matavfall, översyn av reglerna gällande lämplig behandling av spillolja 
och återvinning samt förebyggande åtgärder. Initiativet anses förbättra avfallshantering genom 
att …  

• minska uppkomsten av avfall, detta genom återanvändning av produkter och 
komponenter, 

• minska blandat avfall och öka förberedelsen för återanvändning eller 
materialåtervinning genom förbättradseparat insamling.  

Status  
Kommissionens förslag väntas under andra kvartalet 2023.  

Läs mer här:  
Environmental impact of waste management – revision of EU waste framework 
(europa.eu) 
Waste Framework Directive revision (europa.eu)  
Waste oil (europa.eu)  

 
  

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-the-regulation-on-shipments-of-waste-(refit)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0367(COD)&l=en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework_en
https://environment.ec.europa.eu/news/waste-framework-directive-revision-2022-02-14_en
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-oil_en
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Revidering av förordningen om tvätt- och rengöringsmedel  
 

Bakgrund 
Initiativet syftar till att revidera förordningen (EC) 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel, 
utifrån utvärderingen av förordningen som publicerades 2019. Syftet med revideringen är 
framför allt att förbättra konsumenthälsa genom att ta hänsyn till den kombinerade effekten av 
kemikalier och förlänga det generiska angreppssättet för riskhantering. I huvudsak syftar 
initiativet även till att…  

• minska administrativa bördor, 
• försäkra mer enhetlighet med annan relevant lagstiftning, 
• anpassa lagstiftningen till tekniska processer.  

Status 
Planeras läggas fram fjärde kvartalet 2022.  

Läs mer här:  
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13116-Detergents-
streamlining-and-updating-the-EU-rules/F2722461_en 
Carriage details | Legislative Train Schedule (europa.eu) 
 

Hållbar bolagsstyrning (Sustainable Corporate Governance) 
 
Bakgrund  
I kommissionens handlingsplan för den cirkulära ekonomin nämns hållbar bolagsstyrning som 
en viktig del i den finansiella styrningen mot en cirkulär ekonomi. Kommissionens initiativ 
gällande hållbar bolagsstyrning syftar i sin helhet till att främja hållbara och ansvarsfulla beslut 
genom företagens värdekedjor. Initiativet inkluderar direktivet om tillbörlig aktsamhet i för 
företag i fråga om hållbarhet.  

 I huvudsak innebär initiativet att…  

• förbättra EU:s lagstiftningsramverk för företag och bolagsstyrning,  
• möjliggöra för företag att fokusera på långsiktigt hållbara värdekedjor i stället för 

kortsiktiga fördelar,  
• att företag ska upprätta en särskild policy kring tillbörlig aktsamhet och identifiera 

faktiska och potentiella negativa konsekvenser för de mänskliga rättigheterna och för 
miljön, och förebygga samt förminska dessa, 

Status 
Den 23 februari 2022 presenterades förslaget till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i 
fråga om hållbarhet. Förhandlingar pågår.  

Läs mer här: 
Sustainable corporate governance (europa.eu) 
Carriages preview | Legislative Train Schedule (europa.eu)  
Carriages preview | Legislative Train Schedule (europa.eu)  

 

 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-the-detergents-regulation#:~:text=The%20European%20Commission%20work%20programme%20for%202022%20includes,assessment%20on%20the%20Revision%20of%20the%20detergents%20Regulation.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance_en
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-legislative-proposal-on-sustainable-corporate-governance
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-corporate-due-diligence
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2. Plast  

Förslag till nya regler om avsiktligt tillsatta mikroplaster  
Bakgrund 
Januari 2019, efter uppdrag från kommissionen, föreslog den europeiska kemikaliemyndigheten 
(ECHA), en omfattande begränsning av mikroplaster i produkter på EU:s marknad för att minska 
deras förekomst i miljön. Detta förslag omfattar huvudsakligen produkter såsom kosmetika, 
hushålls- och industriella rengöringsmedel, insatsmedel osv. Mikroplasterna tillförs avsiktligt 
för att verka som slipmedel (i exempelvis kosmetika), men också för att reglera produkters 
trögflythet, utseende och stabilitet. ECHA:s förslag förväntas förhindra utsläpp av 500 000 ton 
mikroplast under 20 år.  

Status 
Kommissionens förslag till begränsning (utifrån ECHA:s förslag) presenterades i augusti 2022, 
och diskuterades tillsammans med medlemsstaterna i REACH-kommittén den 23 september 
2022. Nu inväntas omröstning i REACH-kommittén.  

Läs mer här:  
Mikroplaster - ECHA (europa.eu)  
Carriages preview | Legislative Train Schedule (europa.eu)  

 

Utsläpp av oavsiktligt bildade mikroplaster – åtgärder för att minska 
miljöpåverkan  
Bakgrund 
Som en del av den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi angav kommissionen i sitt 
arbetsprogram för 2022 att de ska lägga fram ett initiativ om att begränsa oavsiktligt bildade 
utsläpp av mikroplast. Initiativet relaterar till ett av huvudmålen i kommissionens 
handlingsplan ”Mot nollförorening av vatten, luft och jord” där utsläppen av mikroplaster till 
miljön ska minska med 30% till 2030. I huvudsak syftar initiativet till att främja forskning om 
risker med och förekomsten av mikroplaster i miljön, dricksvatten och livsmedel samt att 
minska miljöföroreningar och potentiella hälsorisker. Detta samtidigt som principer för den 
inre marknaden följs och konkurrenskraft och innovation uppmuntras. 
Detta ska ske genom att…  

• utveckla standardiseringar, certifikat och reglerande åtgärder gällande oavsiktligt 
utsläpp av mikroplaster, inklusive åtgärder som ökar infångandet av mikroplatser inom 
alla relevanta steg i produktens livscykel,  

• utveckla relevanta metoder för att mäta oavsiktliga utsläpp av mikroplaster (speciellt 
utsläpp från däck och textilier),  

• leverera harmoniserad data gällande koncentrationen av mikroplaster i havsvattnet.  

Status 
Förslaget är en del av plaststrategin och förväntas Q4 2022.  

Läs mer här:  
Utsläpp av mikroplaster – åtgärder för att minska miljöpåverkan (europa.eu)  
Carriages preview | Legislative Train Schedule (europa.eu)  
plastics-strategy-annex.pdf (europa.eu) 

https://echa.europa.eu/sv/hot-topics/microplastics
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-microplastics
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM%3A2021%3A400%3AFIN&qid=1518252661475
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM%3A2021%3A400%3AFIN&qid=1518252661475
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12823-Utslapp-av-mikroplaster-atgarder-for-att-minska-miljopaverkan_sv
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-microplastics
https://ec.europa.eu/environment/pdf/circular-economy/plastics-strategy-annex.pdf
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3. Textilier  
 

En majoritet av de övergripande initiativen kommer att påverka textilindustrin, såsom 
ekodesigndirektivet, initiativet om mer konsumentmakt i den gröna omställningen, initiativ 
inriktade på utsläpp av oavsiktligt bildade mikroplaster (från textilier) och översynen av 
avfallsdirektivet.  

Utöver dessa initiativ förväntas två ytterligare initiativ inom ramen för textilstrategin under 
2023 och 2024 som ännu ej är framlagda. Dessa är:  

• Översyn av regleringen för märkningar på textilier 2023.  
• Översyn av kriterier för miljömärkning för textilier och skor 2024.  

Läs mer här:  
Carriages preview | Legislative Train Schedule (europa.eu) 
resource.html (europa.eu) 
EUR-Lex - 52020DC0098 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 

 

4. Elektronik och E-avfall  
 

Initiativ gällande cirkulär elektronik (Circular electronic initiative)  

 
Bakgrund 
Circular Electronics Initiative är en del av den gröna given och kommissionens nya 
handlingsplan för cirkulär ekonomi. Initiativet för cirkulär elektronik syftar till att förespråka 
längre produktlivslängder och en följande rad åtgärder såsom… 

• reglerande åtgärder för elektronik inkluderande mobiltelefoner, surfplattor, och laptops 
under Ekodesigndirektivet, 

• implementeringen av ”the right to repair”, inkluderande en rätt att uppdatera föråldrad 
mjukvara, 

• reglerande åtgärder för laddare till mobiltelefoner och liknande produkter, 
• förbättringar för samlingen och behandlingen av avfallselektronik och elektronisk 

utrustning, 
• se över EU-regleringar gällande restriktioner för skadliga substanser och elektrisk och 

elektronisk utrustning.  

Status 
Förslaget förväntas Q4 2022. 

Läs mer här:  
Carriages preview | Legislative Train Schedule (europa.eu)  

 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-eu-textiles-strategy
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9d2e47d1-b0f3-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-circular-electronics
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Översyn av direktiv om att begränsa vissa farliga ämnen i elektriska och 
elektroniska produkter (RoHS-direktivet)  
 

Bakgrund  
I sitt årliga arbetsprogram för 2022 beskrev kommissionen att man skulle föreslå en översyn av 
EU-reglering gällande farliga ämnen i elektroniska produkter. Det nuvarande direktivet 
(Direktiv 2011/65/EU) syftar till att skydda folkhälsan och miljön, och främja renare 
materialcykler samt en miljövänlig avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning.  
Direktivet reglerar idag användningen av tio substanser däribland bly, kadmium och 
kvicksilver.  

Syftet med översynen av direktivet är att förenkla och öka de nuvarande regleringarnas 
effektivitet, samt att förstärka deras tillämpning.  

Status  
Förslaget förväntas Q4 2022, öppen samrådsperiod avslutad.  

Läs mer här:  
Review: Restriction of the use of hazardous substances in electronics (europa.eu) 
Carriages preview | Legislative Train Schedule (europa.eu) 

Energimärkning av mobiltelefoner och surfplattor – information om 
miljöpåverkan (Environmental impact of mobile phones and tablets) 
 
Bakgrund 
Initiativet syftar till att komplettera den parallellt införda regleringen gällande ekodesign. 
Syftet med initiativet är att introducera (i de fall det bedöms som relevant) märkningskrav som 
stödjer ekodesign genom att ge konsumenter bättre information om produktens hållbarhet.  

Status 

Planeras läggas fram Q4 2022.  

Läs mer här:  
Energy labelling of mobile phones and tablets – informing consumers about environmental 
impact (europa.eu)  

 

Miljövänliga mobiltelefoner och surfplattor – ekodesign  
 
Bakgrund 
Initiativet planerades som en del av handlingsplanen för cirkulär ekonomi för 2020 och är i 
linje med den gröna givens målsättningar om effektiv användning av resurser. Den ämnar 
försäkra att…  

• mobiltelefoner och surfplattor är utformade för att vara energieffektiva och hållbara, 
• att konsumenter enkelt kan reparera och uppgradera produkterna, 
• att det är möjligt att återanvända och återvinna produkterna.  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13137-Review-Restriction-of-the-use-of-hazardous-substances-in-electronics_en
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-eu-rules-restricting-the-use-of-hazardous-substances-in-electronics
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12798-Energy-labelling-of-mobile-phones-and-tablets-informing-consumers-about-environmental-impact_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12798-Energy-labelling-of-mobile-phones-and-tablets-informing-consumers-about-environmental-impact_en
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Status:  

• Förväntas Q4 2022  

Läs mer här:   
Designing mobile phones and tablets to be sustainable – ecodesign (europa.eu)  

 
Förslag gällande kompatibel laddare för elektroniska produkter  
 
Bakgrund  
Förslaget om en gemensam kompatibel laddare för mobiltelefoner och liknande elektronisk 
utrustning yttrades först i kommissionens arbetsprogram för 2020, och har sedan dess blivit 
försenat flertalet gånger. Förslaget innebär en ändring i direktiv 2014/53/EU gällande 
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av 
radioutrustning. Införandet av en gemensam laddare anses vara ett viktigt mål inom 
kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi.  

Initiativet som skulle gälla bland annat mobiltelefoner, surfplattor, digitala kameror, hörlurar, 
videospelsutrustning och portabla högtalare innebär i huvudsak att…  

• mobiltelefoner måste vara utrustade med en USB typ C-uttag och införliva USB Power 
Delivery (USB PD) laddningskommunikationsprotokoll,  

• när slutanvändare erbjuds möjlighet att köpa en enhet med laddningsanordning måste 
de även erbjudas möjlighet att köpa enheten utan laddningsenhet,  

• tillverkarna skulle bli skyldiga att tillhandahålla information om specifikation för 
laddningskapacitet på förpackningen eller dess etikett. Detta kommer således 
inkludera en beskrivning av effektkraven för de trådbundna laddningsenheterna och 
specifikationer i förhållande till laddningsfunktioner,  

• tekniken för trådlös laddning kommer inte harmoniseras, men kommissionen skulle 
ges befogenhet att ändra väsentliga krav genom delegerade akter för andra framtida 
lösningar än trådbunden laddning (detta för att ta hänsyn till den tekniska 
utvecklingen).  

Status  
Triologförhandlingar startade den 10 maj 2022, med en andra triologförhandling den 7 juni 
2022. Parlamentets antagande vid första läsningen är planerad till oktober 2022, därefter 
behöver överenskommelsen antas av rådet.  

Läs mer här:  
Carriages preview | Legislative Train Schedule (europa.eu)  
Kommissionen föreslår en kompatibel laddare för elektroniska produkter (europa.eu) 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12797-Designing-mobile-phones-and-tablets-to-be-sustainable-ecodesign_en
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-common-chargers-for-mobile-phones
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_21_4613
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5. Livsmedel, vatten och näringsämnen 
 

Livsmedelsmärkning – översyn av reglerna om konsumentinformation  
 
Bakgrund 

Initiativet gällande ett ramverk för hållbarhetsmärkning för livsmedelsprodukter är en del av 
kommissionens övergripande ”Från jord till bord”-strategi samt initiativet för ett hållbart 
livsmedelssystem. Initiativet för ett ramverk för hållbarhetsmärkning syftar främst till att 
stärka konsumenterna att göra informerade, hälsosamma och hållbara matval, och samtidigt 
angripa frågan om matsvinn. Initiativet ska se över tillhandahållandet av information åt 
konsumenter gällande hållbarheten hos matprodukterna, produkternas näringsinnehåll och 
sociala- samt klimat och-miljöaspekter.  

 I huvudsak kommer initiativet medföra… 

• ett införande av standardiserade obligatoriska näringsinnehåll på produkternas 
framsida, 

• utökad obligatorisk information om produktinnehållets ursprung för vissa produkter, 
• översyn av reglering gällande datummarkering, d.v.s. bäst-före-datum.  

Status:  

• Läggs fram Q4 2022 (som en del av initiativet för ett hållbart livsmedelssystem).  

Läs mer här:  
Food labelling - revision of rules on information provided to consumers (europa.eu)  
Food information to consumers - legislation (europa.eu) 
Carriage details | Legislative Train Schedule (europa.eu) 

Reviderade kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av 
livsmedel  
 
Bakgrund 

Initiativet är en del av det övergripande initiativet gällande Sustainable EU Food System-
ramverket som syftar till att integrera hållbarhet i alla livsmedelsrelaterade regleringar. Detta 
initiativ innebär främst att införa ett minimikriterium för offentlig upphandling av livsmedel.  

Status 
Läggs fram Q4 2022 tillsammans med Sustainable EU Food System ramverket (FSFS).  

Läs mer här:  
Sustainable EU food system –new initiative (europa.eu)  

  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Food-labelling-revision-of-rules-on-information-provided-to-consumers_en
https://food.ec.europa.eu/safety/labelling-and-nutrition/food-information-consumers-legislation_en
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-mandatory-front-of-pack-nutrition-labelling
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Sustainable-EU-food-system-new-initiative_en
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Översyn av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse 
(91/271/EEG) 
 

Bakgrund 
Det nuvarande EU-direktivet är från 1991 och reglerar kvalitetskrav på avloppsvatten från 
tätorter med mer än ca 2000 personer. Direktivet gäller också för avloppsvatten från 
livsmedelsindustrier i tätorter. Direktivet innehåller även andra frågor som klimatanpassning 
och krav på maximala utsläpp vid översvämningar (”storm water overflow”). 

Status 
Förslag förväntas 26 oktober 2022.  

Läs mer här:  
Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (europa.eu) 

 

6. Förpackningar 
 

Översyn av förpackningsdirektivet inklusive nya åtgärder för 
överpaketering  
 

Bakgrund 
Initiativet gällande översyn av förpackningsdirektivet är en del av den gröna given och den nya 
handlingsplanen för cirkulär ekonomi. Initiativet ämnar stärka de nödvändiga kraven gällande 
förpackningar för att försäkra återanvändning och återvinning, och förstärka förpackningens 
verkställbarhet. Initiativet kommer också ta itu med åtgärder för att hantera överpaketering 
och att minska förpackningsavfall.  

Status 
Läggs fram Q4 2022.  

Läs mer här:  
Carriage details | Legislative Train Schedule (europa.eu)  
Mindre förpackningsavfall – översyn av reglerna (europa.eu)  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l28008
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-packaging-and-packaging-waste-directive-(refit)
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12263-Mindre-forpackningsavfall-oversyn-av-reglerna_sv
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7. Batterier och fordon  
 

Översyn av direktivet gällande uttjänta bilar 
 
Bakgrund 
I sitt arbetsprogram gällande 2022 (”Making Europe Stronger Together”) beskrev kommissionen 
att de, som en del av gröna given, skulle lägga fram en revidering av direktiv 2000/53/EC 
gällande uttjänta bilar och direktiv 2005/64/EC gällande typen av godkända motorfordon. Detta 
i relation till aspekter såsom återanvändningsbarhet, återvinningsbarhet och återställbarhet. 
Kommissionen förväntas alltså slå ihop de två direktiven till ett instrument som täcker hela 
livscykeln.  

I huvudsak kommer revideringen… 

• förespråka cirkularitet när designproblem länkas samman med hantering av bilarna 
och deras komponenter i slutet av livscykeln,  

• se över regler gällande obligatoriskt återvunnet innehåll för utvalda material i bilarnas 
komponenter, och förbättra återbrukets effektivitet.  

Status  
 Förslaget förväntas Q4 2022.  

Läs mer här:  
Carriage details | Legislative Train Schedule (europa.eu) 
End-of-Life Vehicles (europa.eu) 
 

Översyn av EU:s Batteridirektiv (New Batteries Regulation)  
 
Bakgrund 
Syftet med revideringen av EU:s batteridirektiv är att förbättra faktorer såsom cirkularitet och 
hållbarhet, och samtidigt vara uppdaterad med teknologiska utvecklingar. Detta initiativ 
kommer antingen modifiera EU:s batteridirektiv (direktiv 2006/66/EC) eller ge förslag till en ny 
reglering som upphäver batteridirektivet.  

Initiativet har i huvudsak tre målområden; stärka lika villkor på den inre marknaden genom att 
försäkra en gemensam uppsättning av regler, främja övergången till en cirkulär ekonomi, och 
minska den miljömässiga och sociala påverkan genom alla steg i batteriets livscykel. Dessa mål 
ska uppnås genom att…  

• bestämma hållbarhetskrav för batterier som placeras på EU:s marknad, detta inbegriper 
ansvarsfull anskaffning av råvaror, farliga ämnen, koldioxidavtryck, och en obligatorisk 
nivå av återvunnet innehåll, återanvändbarhet och återvinningsbarhet,  

• etablera målsättningar och mätinstrument för att förbättra insamlingen, behandlingen 
och återvinningen av förbrukade batterier, och samtidigt säkerställa 
materialåtervinning,  

• uppmärksamma batterier som ej är uppladdningsbara med målet att successivt fasa ut 
deras användning där andra alternativ existerar,  

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-eu-rules-on-end-of-life-vehicles-and-type-approval-of-motor-vehicles
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/end-life-vehicles_sv
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• fastställa informations- och märkningskrav för både ekonomiska aktörer och 
slutanvändare,  

• modifiera kraven för implementering av genomförande av skyldigheter i fråga om utökat 
producentansvar.  

Status 
Förslag presenterat av kommissionen 10 december 2020. Interinstitutionella förhandlingar har 
startat med en första triolog den 20 april 2022, en andra tog plats den 30 juni 2022.  

Läs mer här:  
Carriages preview | Legislative Train Schedule (europa.eu)  
Procedure File: 2020/0353(COD) | Legislative Observatory | European Parliament (europa.eu)  

 

8. Bygg- och anläggningsarbeten  
 

Revidering av byggproduktförordningen (Revision of the Construction 
Product Regulation, CPR) 
 

Bakgrund 
Revideringen av byggproduktförordningen (CPR) är en del av den gröna given och representerar 
en av hörnstenarna i handlingsplanen för cirkulär ekonomi. Byggprodukter (’construction 
products’) definieras som produkter placerade på marknaden som ingår i byggnationer samt 
anläggningsarbeten. I handlingsplanen benämns specifikt introduktionen av återanvända delar 
av byggprodukter, och samtidigt ta deras säkerhet och funktionalitet i beaktning. Det är främst 
utmaningar gällande att det nuvarande juridiska ramverket är för komplext samt svårigheter att 
leverera gröna och digitala förändringar, samt produktsäkerhet som initiativet ämnar hantera.  

I huvudsak innebär kommissionens förslag följande förändringar gällande den nuvarande 
byggproduktförordningen… 

• nya krav gällande miljömässiga, funktionella och säkerhetsegenskaper hos 
byggprodukter, 

• etablera en ’harmoniserad zon’, samt mekanismer som bemöter medlemsstaternas 
tvingande regleringsbehov gällande hälsa, säkerhet och skydd för miljön samt klimat.  

• definierar en lista över generella hållbarhetskrav, 
• sammanfaller med det föreslagna ekodesigndirektivet för reglering av hållbara 

produkter. 

 

Status 
Framlagd 30 mars 2022. Förhandlingar pågår.   

Läs mer här:  
Review (europa.eu) 
Carriage details | Legislative Train Schedule (europa.eu)  

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-the-eu-battery-directive-(refit)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0353(COD)&l=en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/construction/construction-products-regulation-cpr/review_en
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-the-construction-products-regulation

