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Yttrande över remiss av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv 

om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer 

konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot 

otillbörliga affärsmetoder och bättre information (Fi2022/01195) 

Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl 

Naturvårdsverket ser positivt på EU-kommissionens intentioner med det 

remitterade förslaget. Naturvårdsverket ser särskilt behov av att införa tydligare 

regler kring kommunikation av miljöpåståenden.  

Naturvårdsverket vill framhålla att det aktuella förslaget behöver överensstämma 

med det närliggande förslaget om en förordning för ekodesignkrav för hållbara 

produkter samt med det väntade förslaget på förordning om produkters och 

företags miljöprestanda med krav på att påståenden ska styrkas. Dessa initiativ 

kan tillsammans möjliggöra att information om produkters hållbarhet blir mer 

trovärdig och relaterar till verkliga miljöfördelar samt att antalet miljöpåståenden 

på marknaden minskar. 

Naturvårdsverket ser positivt på de föreslagna reglerna om miljöpåståenden. 

Men vi anser att reglerna i vissa delar riskerar att lämna ett allt för stort 

tolkningsutrymme som skulle kunna utgöra kryphål för oseriösa aktörer och 

samtidigt försvåra tillsyn. 

Vi instämmer med förslaget att förbjuda kommunikation av hållbarhetsmärkning 

som inte grundar sig på certifieringssystem. Men utifrån det remitterade 

underlaget kan Naturvårdsverket inte utläsa vilka kriterier, från kommissionen 

eller medlemsstat, som fastställer vad som är adekvata certifieringssystem. Vi 

ser det som nödvändigt för trovärdigheten hos hållbarhetsmärkningar att de 

certifieringssystem som tillämpas i sig lever upp till vissa krav. Men vi uppfattar 

det som oklart vilka dessa krav är och hur de ska kontrolleras. 

Utöver de regleringar som föreslås för uttryckliga miljöpåståenden efterlyser 

Naturvårdsverket regler kring icke-uttryckliga miljöpåståenden för att säkerställa 

att hållbarhetskommunikation med bland annat symboler, färger och bilder är 

trovärdiga. 
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Beslut om detta yttrande har fattats av ställföreträdande generaldirektören 

Kerstin Cederlöf efter föredragning av avdelningschefen Maria Ohlman. 

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit tillförordnade enhetschefen 

Jenny Oltner och handläggarna Björn Spak samt Dag Lestander. 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

 

För Naturvårdsverket 

Kerstin Cederlöf 

    Maria Ohlman 

Kopia till: 

fi.ofa.ko@regeringskansliet.se 

m.registrator@regeringskansliet.se 
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