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Produkter, der bringes i omsætning på EU-
markedet, skal designes til at holde længere 
og være lettere at reparere og opgradere, 
genbruge og genanvende.

Skabe incitamenter til at indføre 
”product-as-a-service”-modeller: 
Virksomheder vil bevare ejerskab 
over og ansvar for produktet i hele 
dets livscyklus.

Elektrisk og elektronisk udstyr er en af de 
hurtigst voksende affaldsstrømme i EU.

To ud af tre europæere ville bruge deres 
digitale udstyr i længere tid, hvis udstyrets 
ydeevne ikke påvirkes 
i nævneværdig grad.
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#EUGreenDeal

Den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi indeholder nye initiativer i hele et 
produkts livscyklus med henblik på at modernisere og omstille vores økonomi, samtidig med 
at vi beskytter miljøet. Den er drevet af en ambition om at lave bæredygtige produkter, der 
holder, og om at give vores borgere mulighed for at deltage fuldt ud i den cirkulære økonomi 
og få gavn af den positive ændring, den medfører.

Ifølge en nyligt gennemført Eurobarometerundersøgelse er den stigende mængde affald en 
af borgernes 3 vigtigste miljøbekymringer. De adspurgte mente, at den mest effektive måde 
at tackle dette miljøproblem på, er at ændre den måde, vi forbruger og producerer på.

ELEKTRONIK og IKT-UDSTYR

EKSEMPLER PÅ FORESLÅEDE FORANSTALTNINGER OG HVORDAN DE ANVENDES 
I FORSKELLIGE SEKTORER:

https://twitter.com/hashtag/eugreendeal
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Engangsprodukter vil blive udfaset, 
hvor det er muligt, og erstattet af mere 
holdbare produkter, der kan genbruges.

Indsats mod mikroplastik — bevidst 
tilsat mikroplastik begrænses, og opsamlingen 
af mikroplastik på alle relevante trin i produkters 
livscyklus øges.

Der vil blive indført foranstaltninger for at 
forebygge og nedbringe mængden af 
affald, øge andelen af genanvendt indhold og 
minimere eksporten af affald uden for EU. Der vil 
blive lanceret en EU-model for særskilt indsamling og 
mærkning af produkter. Der vil blive lanceret en EU-
model for særskilt indsamling og mærkning af produkter.

Nye lovgivningsinitiativer om genbrug skal 
erstatte engangsemballage, engangsservice 
og engangsbestik inden for fødevaresektoren med 
produkter, der kan genbruges, og der vil blive fremsat 
forslag om mål for nedbringelse af mængden af 
emballageaffald.

Forbruget af plastik forventes at blive 
fordoblet i de kommende 20 år.

I 2050 vil plastik kunne tegne sig 
for 20 % af olieforbruget, 15 % af 
CO2-emissionerne, og der kan 
risikere at være mere plastik end 
fisk i verdenshavene.

Hver borger producerer næsten et halvt 
ton kommunalt affald om året.

I 2017 nåede emballageaffaldet 
i Europa en nye rekord på 173 kg pr. 
indbygger.

TEKSTILER

PLASTIK

AFFALD

FØDEVARER og EMBALLAGE

Verden over sendes en hel lastbil 
fuld af tekstiler til forbrænding 
eller deponering hvert eneste 
sekund.

Det anslås, at mindre end 1 % af 
alle tekstiler i verden genanvendes 
i nye tekstiler.

Understøttelse af nye 
forretningsmodeller vil fremme sortering, 
genbrug og genanvendelse af tekstiler og 
give forbrugerne mulighed for at vælge 
bæredygtige tekstiler. Miljøvenligt design 
vil omfatte en bredere vifte af produkter: 
Tøj vil blive lavet til at holde længere.


