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En lista av fotnoter från COM(2020) 98: En ny handlingsplan
för den cirkulära ekonomin – För ett renare och mer
konkurrenskraftigt Europa
Numreringen nedan följer handlingsplanens.
4. COM(2019) 640 Den europeiska gröna given.
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/SV/COM-2019-640-F1-SV-MAINPART-1.PDF
6. COM(2015) 100 Resultat av det offentliga samrådet om strategin Europa 2020 för
smart och hållbar tillväxt för alla. https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2015:0100:FIN:SV:PDF
7. SWD(2020) 100. Leading the way to a global circular economy: state of play and
outlook. https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2020/EN/SWD-2020-100F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
8. Ecodesign your future - How ecodesign can help the environment by making products
smarter. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d42d597-4f92-44988e1d-857cc157e6db
9. Ekodesigndirektivet. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0125&from=BG
10. EU:s miljömärke. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0066&from=SV
11. EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling.
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
13. Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0882&from=EN
14. COM(2020) 67. Att forma EU:s digitala framtid.
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/SV/COM-2020-67-F1-SV-MAINPART-1.PDF
15. Översyn av direktiv 2019/771. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0771&from=SK
16. COM(2020) 102. En ny industristrategi för EU. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=EN
17. Översyn av direktivet om industriutsläpp. https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:SV:PDF
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18. COM(2018) 763. Är idag varken tillgänglig eller publicerad.
19. COM(2020) 103. En SMF-strategi för ett hållbart och digitalt EU. https://eurlex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=EN
22. Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning
(WEEE). https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0019&from=EN
23. Direktiv om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och
elektronisk utrustning. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2102&from=EN
24. Reach – inrättandet av en europeisk kemikaliemyndighet. https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:SV:PDF
25. Utvärdering av batteridirektivet. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0066&from=LV
26. Översyn av reglerna för uttjänta fordon. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0053-20180704&from=EN
27. Direktiv om förpackningar och förpackningsavfall. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994L0062&from=SV
28. COM(2018) 28. En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi. https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7-b8f501aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
Bilagor: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac711e7-b8f5-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_2&format=PDF
29. Direktiv om plastprodukter för engångsbruk. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=EN
35. Översyn av förordningen om byggprodukter. https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:SV:PDF
36. Circular Economy – Principles for Building Design.
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/39984
37. Level(s). https://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm
38. Översyn av direktiv om avfall och om upphävande av vissa direktiv. https://eurlex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L009820150731&from=EN
39. Förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar,
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av
förordning (EG) nr 1907/2006. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272&from=sv
40. Förordning om transport av avfall. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1013&from=sv
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42. COM(2020) 14. Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar. https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e8c76c67-37a0-11ea-ba6e01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
Bilaga: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e8c76c67-37a011ea-ba6e-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_2&format=PDF
44. EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara åtgärder. https://eurlex.europa.eu/legal-content/en/HIS/?uri=CELEX:52018PC0353.
Antagen rättsakt: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=SV
47. COM(2019) 650. Årlig strategi för hållbar tillväxt. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0650&from=EN
48. Övervakningsram för den cirkulära ekonomin.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/monitoring-framework
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