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2013: Overlaps of scope

Interaction between Energy Labelling, Ecodesign

and other policies
Ecolabel: any good or service

REACH: all products that 

contain chemicals

Energy Efficiency Directive: 

buildings, (energy consuming) 

products that can be the object + 

cooling, energy transformation, 

transmission + distribution

Energy 

Performance of 

Buildings 

Directive (EPBD): 

buildings,

Building units, 

Technical building

systems

Energy Label + Ecodesign: 

energy-related  

Products (except 

means of 

transport)

Tyre

Labelling

Directive: 

tyres
F-Gas: cooling,

Solvents, fire

Estinbuishers,

High voltage 

switchgear

ROHS, 

WEEE:

Spcefic 

electrical

and

elec-

tronic

equip-

ment

The General Product Safety (GPSD): 

any consumer product

Public procurement (PP): 

any good or service 

that can be the 

object of public 

procurement
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• Rakennusten 

energiatehokkuus (EPBD)

• Rakennustuoteasetus (CPR)

• Fluoratut kaasut

• Konedirektiivi

• Painelaitedirektiivi (PED)

• Yleinen tuoteturvallisuus

• Energiamerkintä

• CE-merkintä

• Eco-merkintä

Ote tuotteiden ympäristövaatimuksiin 

liittyvistä säädöksistä…
• Ekosuunnittelu (Ecodesign)

• Akku- ja paristodirektiivi

• Kemikaaliasetukset (REACH, 

CLP)

• RoHS-direktiivi

• Pakkaukset ja pakkausjäte

• Sähkö ja 

elektroniikkaromudirektiivi

• Sähkömagneettinen suojaus 

(EMC)

• Pienjännitedirektiivi (LVD)
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Kiertotalous

Lähde: Euroopan kommissio (2014)
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Vapaehtoisuus vs. sääntely

Sitra (2018):
Tehokkain tapa edistää kiertotaloutta 

on lisätä tuotteen elinikää 
käyttämällä kestäviä materiaaleja ja 
valmistaa pitkäikäisiä ja korjattavia 
tuotteita, jotka elinkaaren lopussa 

päätyvät uudelleen käyttöön. 
Esimerkiksi polkupyörän osia voi 

valmistaa ruostumattomasta 
teräksestä tai kovaa käyttöä 

kestävistä sekoitemateriaaleista, 
jotka voidaan pyörän elinkaaren 
lopussa sulattaa uuden tuotteen 

materiaaliksi.

Teknologiateollisuus (2016):
Tuotesuunnittelun rooli on kiertotalouden 

onnistumisen kannalta keskeinen: 
tuotesuunnittelu joko mahdollistaa tai estää 
kiertotalouden toteutumisen. Ekologisesta 
tuotesuunnittelusta on puhuttu Euroopassa 

pitkään, ja sitä on pyritty edistämään 
lähinnä regulaation kautta.

Ekosuunnittelun edistämisessä sääntelyn 
kautta ongelmana on, että sääntelemällä 

mennään vain lineaarista polkua eikä 
toimintatapoja saada muuttumaan. 
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• Raaka-aineiden ja energian käyttö

• Tuotesuunnittelun merkitys

• Haitallisten aineiden vähentäminen 

• Tuotteiden elinkaaren pidentäminen

• Tuotteiden ja materiaalien kierrätys

• Muovien käyttö

• Tuotteiden merkinnät

• Kriittiset raaka-aineet ja niiden kierrätys

• Palveluiden kehittäminen

• Jätteiden vähentäminen ja kierrätysraaka-aineet

• Kannustimet ja pelottimet

Kiertotalouden tuomia muutoksia tuotepolitiikkaan 

Linear vs. Circular

Regulaatiot tulee 
vastata 

kiertotalouden 
tuomia muutoksia



Kysymyksiä?

Kiitos!

@carinawiik
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