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EU:s Textilstrategi, en del av EU Green Deal och 
EU Circular Economy Action Plan



Strategin för Hållbara Textilier / EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles, 
antogs 30:e mars, 2022;

EU:s Textilstrategi ska hjälpa medlemsländerna att ställa om till en klimatneutral cirkulär ekonomi med 
mer hållbara och energieffektiva produkter som går att återanvända, laga och återvinna.

Strategin ska hjälpa textilindustrin att återhämta sig från covid19-krisen på ett hållbart sätt genom att:
• göra den mer konkurrenskraftig
• tillämpa principer för cirkulär ekonomi på produktion, produkter, konsumtion, avfallshantering och 
returråvaror

• styra investeringar, forskning och innovation till att främja grön och cirkulär omställning

EU-strategi för hållbara och cirkulära textilier (europa.eu)
Textiles strategy (europa.eu)
EU:s Textilstrategi
EU:s Textilstrategi, bilagan

EU:s Textilstrategi



EU:s Textilstrategi

Textilstrategin kan ses som ett ramverk med en vision för 
omställningen av den Europeiska textilsektorn. 
Målsättningar:

• Förlänga livslängden på textila produkter
• Göra fler produkter reparerbara, återanvändbara och 

återvinningsbara 
• Öka innehållet av återvunna fibrer i produkt
• Minska alternativt eliminera farliga ämnen i produkt
• Öka socialt ansvar och minimera miljö - och klimatpåverkan i 

textil produktion
• Ingen mer fast fashion
• Skapa nya resurser av textilt avfall
• Främja lönsamma reparations- och återanvändningstjänster
• Främja ”grön innovation”



EU:s Textilstrategi, nyckelområden

• Designkrav för textilier (Ecodesign) (2.1)                                
- lång livslängd, slitstyrka, reparerbarhet, återanvändbarhet, 
innehåll av återvunnen fiber, återvinningsbarhet, undvikande av 
fiberblandningar och ämnen som försvårar återvinning, EU-
kriterier för offentlig upphandling, utsläpp och klimatavtryck

• Digitala Produktpass (2.4)                                                         
- transparens och spårbarhet, del av åtgärder under Ecodesign, 
översyn av textilmärkning

• Producentansvar för textil (2.6)
- i linje med avfallshierarkin, obligatorisk insamling från 1 
januari 2025, regler för textilier med ekomodulering av avgifter 
inom översynen av Ramdirektivet för avfall 2023



EU:s Textilstrategi, nyckelområden

• Överproduktion, inklusive ett förbud mot destruktion av 
osålda varor (3.2 & 2.2)                                                          
- ingen mer ”fast fashion”, istället cirkulära affärsmodeller 
med uthyrning, second-hand, reparationstjänster m.m. som 
leder till fler jobb inom EU, förbud mot destruktion av osålda 
och/eller returnerade produkter, obligatorisk redovisning av 
kasserade och förstörda produkter, reducera online-returer, 
främja ”just-in-time” produktion 

• Överkonsumtion, beteendeförändringar (3.2)      
- åtgärder som exempelvis lägre momssatser för att stärka 
återanvändning och reparation, informationsinsatser för att 
främja förändringar i konsumtionsbeteende



• Ingen greenwashing, Substantiating Green claims (2.5)                                                                 
- under EU-Initiativet Empowering Consumers for the Green 
Transition kommer nya krav på hållbarhetsgarantier, 
information om hur produkter repareras, klassning av 
reparerbarhet, krav på verifierbarhet för miljöpåståenden, 
krav på hur klimatavtryck ska redovisas och verifieras, m.m.

• Minimera mikroplastföroreningar (2.3)                                                 
- krav på design som minimerar utsläpp av mikroplaster, 
filter i industritvättmaskiner, föreskrifter för förbättrad rening 
av avloppsvatten och avloppsslam, framtagning av 
standardiserade testmetoder för att mäta utsläpp av 
mikroplaster, m.m.

EU:s Textilstrategi, nyckelområden



EU:s Textilstrategi, nyckelområden

• Export av textilavfall utanför EU (4.2)                                    
- villkorsregler för mottagarländer och EU-kriterier för 
distinktionen mellan avfall och second-hand

• Cirkulära affärsmodeller som inkluderar reparation och 
återanvändning (3.2)                                                                
- förväntningar på företagsdriven omställning till cirkulära 
affärsmodeller, samverkansverktyg på EU-nivå för att gå från 
ord till handling; Transition Pathways



Summering

• EU:s Textilstrategi – del av Green Deal och Circular
Economy Action Plan

• Textil är en av de prioriterade materialströmmarna
• Ramverk med nyckelområden för omställning till en grön 

och cirkulär ekonomi:
-Ecodesign
-Digitala Produktpass
-Producentansvar för textil
-Minimera överproduktion och överkonsumtion
-Ingen greenwashing
-Minimera mikroplastföroreningar
-Skärpta regler för export av textilavfall utanför EU
-Cirkulära affärsmodeller



För en effektiv implementering

• Stödet till SMEs i den gröna och cirkulära 
omställningen

• Samarbetet mellan myndigheter, akademi och 
näringslivet

• Harmonisering av regelverk mellan medlemsländerna, 
ex. Producentansvaret för textil

• Hänsyn till globala värdekedjor
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