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VARDAGEN



EU-MEDLEMSKAPET HAR 
FÖRÄNDRAT VÅRA LÄNDER OCH 
VÅR VARDAG

Den inre marknaden, öppna gränser och införandet av den 
gemensamma valutan euro är några av Europeiska unionens 
mest anmärkningsvärda landvinningar. 

Men EU-beslut formar vår vardag mycket mer än vi kanske 
tänker på, på många olika områden.  

Här är några konkreta exempel. 



KONSUMENTSKYDD

SLUT PÅ ROAMING-
AVGIFTER I EU Roamingavgifterna avskaffades den 

15 juni 2017. Personer som bor i det 
Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) och som 
reser mellan olika EU-länder betalar 
samma pris som hemma för 
telefonsamtal, sms och mobildata. 

what-europe-does-for-
me.eu/sv/portal/2/D14

Foto: Mimagephotos

https://what-europe-does-for-me.eu/sv/portal/2/D14


KONSUMENTSKYDD

TVÅ ÅRS GARANTI 
PÅ ELEKTRONIK

Enligt EU:s regler måste tillverkare 
ge två års garanti på elektroniska 
apparater som mobiltelefoner, 
skrivare, bärbara datorer, 
dammsugare och kaffebryggare.

what-europe-does-for-
me.eu/sv/portal/2/X02_12301

© Europeiska unionen 2017 

https://what-europe-does-for-me.eu/sv/portal/2/X02_12301


DEN INRE MARKNADEN OCH KONSUMENTSKYDD

PRODUKT-
SÄKERHETS-
NORMER

Produkter som säljs inom EU måste 
uppfylla EU:s hälso-, säkerhets- och 
miljökrav. CE-märkningen visar att 
kraven är uppfyllda. 

ec.europa.eu/growth/single-
market/ce-marking_sv

© Europeiska gemenskaperna, 1997 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_sv


KONSUMENTSKYDD

PRODUKT-MÄRKNING
EU vill att konsumenter ska få korrekt och 
fullständig information om det de köper. Därför 
måste mat och kosmetika märkas med vissa 
uppgifter, som ingredienser och 
tillverkningsföretagets namn.  

ec.europa.eu/info/law/law-
topic/consumers/consumer-contract-
law/consumer-rights-directive_sv

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_sv


DEN ALLMÄNNA LIVSMEDELSFÖRORDNINGEN

LIVSMEDELS-
SÄKERHET I EU Syftet med den allmänna 

livsmedelsförordningen från 2002 är att 
se till att alla livsmedel som säljs på EU:s 
marknad är säkra att äta. Den innehåller 
mål, skyldigheter och allmänna krav för 
livsmedel och djurfoder hela vägen från 
produktion till distribution (”från jord till 
bord”).

ec.europa.eu/food/safety/general_food
_law_en

https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law_en


EU:S ARBETSTIDSDIREKTIV

MINST FYRA VECKORS 
BETALD SEMESTER EU:s arbetstidsdirektiv kom första 

gången 1993. Det innehåller 
bestämmelser om rätt till minst fyra 
veckors betald semester om året. 
Olika branscher och EU-länder kan 
själva bestämma om längre 
ledighet, men EU:s minimum är 20 
dagar.

ec.europa.eu/social/main.jsp?catId
=706&langId=en&intPageId=205

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205


DEN EUROPEISKA GRÖNA GIVEN 

FÖRBUD MOT 
ENGÅNGSPLAST EU har antagit en ny lag med förbud 

mot engångsartiklar av plast, till 
exempel tallrikar, bestick, sugrör och 
bomullspinnar. Förbudet gäller från 
och med 2021. 

what-europe-does-for-
me.eu/sv/portal/2/X01_31001

© Europeiska unionen 2019 

https://what-europe-does-for-me.eu/sv/portal/2/X01_31001


DEN EUROPEISKA GRÖNA GIVEN – ENERGIUNIONEN

MINST 32 % FÖRNYBARA 
ENERGIKÄLLOR I EU:S 
ENERGIMIX SENAST 2030 EU vill skynda på omställningen från fossila 

bränslen till renare energi, så att vi kan nå målen i 
Parisavtalet. Därför har EU bestämt att minst 32 % 
av vår energi ska komma från förnybara källor 
senast 2030. Procenttalet varierar för varje EU-
land, beroende på hur situationen ser ut där. 

what-europe-does-for-
me.eu/sv/portal/2/X03_02901

© Europeiska unionen 2017 

https://what-europe-does-for-me.eu/sv/portal/2/X03_02901
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Fler konkreta exempel på EU-regler hittar du på Det här gör eu för mig.

https://what-europe-does-for-me.eu/sv/home

