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Det hållbara produktinitiativet

• Publicerat den 30 mars,

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-yoursay/initiatives/12567-Initiativ-for-hallbara-produkter_sv

• Målet - att göra hållbara produkter
till norm på den europeiska
marknaden

4

Från direktiv för energieffektivitet till förordning om ”alla”
konsumentprodukter och många parametrar
Basinformation om produkten

Potentiell hållbarhetsinformation om produkten
Produktens hållbarhet och tillförlitlighet.

• Unik produktidentifiering – artikel, batch, individuell

Produktens återanvändbarhet.

•- GTIN enligt ISO-standard

Uppgraderingsbarhet, reparerbarhet, underhåll och renov.

•- Tullklassificeringskod, TARIC

Förekomst av ”oroande” ämnen i produkter.

•- Teknisk dokumentation och certifiering

Produktens energi- och resurseffektivitet.

•- Instruktioner, manualer och säkerhetsinformation

Återvunnet innehåll i produkter.

•- Unik aktörsidentifiering, även leverantörers

Återtillverkning och återvinning av produkter.

•- Unik platsidentifiering, GLN

Produkters koldioxid- och miljöavtryck.

•- Information om importören och kontaktuppgifter
på den ansvarige inom EU för att leva upp till
lagstiftningen

Produkters förväntade generering av avfallsmaterial.
Miljöcertifieringar/märkningar
Due Diligence/mänskliga rättigheter/arbetsvillkor

Digitala produktpass - Historik

• Regeringsunderlaget (73-punktsprogrammet) 2019:
– 38. Stärk utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi./…/
möjligheten att alla produkter ska ha ett produktpass med information om vad
produkten innehåller, var den kommer från och hur den kan återvinnas eller tas
om hand./…/ (Utredning 2021)
• Prioriterat område 1:1 inom Sveriges handlingsplan för en cirkulär ekonomi (2021)
• The Green Deal 2019:
– “Digitalisation can also help improve the availability of information on the
characteristics of products sold in the EU. For instance, an electronic product
passport could provide information on a product’s origin, composition, repair and
dismantling possibilities, and end of life handling.”
– “Mobilising the potential of product information including solutions such as digital
passports, tagging and watermarks”

Digitala produktpass (DPP) - mål
• Målsättningen med implementering av digitala
produktpass är att
• Säkerställa att aktörer i värdekedjan får tillgång till
information som är relevant för dem
• Underlätta verifiering av efterlevnad av regelverk
• Öka produkternas spårbarhet

SPI – DPP mål

Digitala produktpass - detalj
• Digitala produktpass beskrivs som:

• “verktyg som avsevärt kan förbättra en produkts spårbarhet från början till
slut och komplettera informationen i produkthandböcker eller etiketter. Den
bör hjälpa konsumenterna att göra välgrundade val genom att förbättra
deras tillgång till produktinformation, göra det möjligt för reparatörer eller
materialåtervinningsföretag att få tillgång till relevant information och
förbättra myndigheternas efterlevnad av rättsliga krav”

• Den information som ska ingå i produktpasset kommer att
fastställas då produktspecifika regler utarbetas och kan inkludera:
•
•
•
•

en produkts miljöavtryck
information som är användbar för återvinningsändamål
det återvunna innehållet i ett visst material
information om leverantörskedjan

• Tillgång till information kommer att beviljas på behovsbasis. Olika
aktörer kommer att ha tillgång till olika uppsättningar information,
baserat på åtkomsträttigheter som definierats för varje
produktgrupp som regleras. Den kommer att baseras på ett
decentraliserat datasystem som inrättas och underhålls av
ekonomiska aktörer.
SPI – DPP detalj

Vad händer nu gällande ekodesign och
produktpass?
2022
30 mars

Lagstiftningsförslag från EU-kommissionen
Positioner EU-rådet och EU-parlamentet

Ordförandeskap

Trialog med ändringsförslag och förhandling
mellan Kommissionen – Rådet – Parlamentet

Q1Q2/2023

Ramlagstiftning möjligtvis klar 2023/ Q1 2024

2025

Produktlagstiftning via delegerade akter förväntas implementeras tidigast
2025
Företag ska se till att produkter har produktpass med hållbarhetsdata
2026?

Tre tips till dig som näringslivsaktör

Förbered verksamheten genom kunskapsbyggande om
kommande lagstiftningar och hur det påverkar dig

Se fördelarna med att skapa en mer transparent
värdekedja och dra nytta för att effektivisera verksamheten

Ställ krav på företagets systemleverantörer att
tillhandahålla lösningar som är framtidssäkrade

