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VAN DE REGIO'S
Maak de cirkel rond - Een EU-actieplan voor de circulaire economie
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De maatregelen in dit actieplan moeten overeenkomstig de beginselen van betere regelgeving
worden uitgevoerd, indien nodig met effectbeoordeling.
Maatregelen

Tijdschema

Productie
Nadruk op aspecten van een circulaire economie bij toekomstige producteisen
krachtens de richtlijn inzake ecologisch ontwerp
Werkplan voor ecologisch ontwerp voor 2015-2017 en verzoek aan Europese
normalisatieorganisaties om normen betreffende materiaalefficiëntie te
ontwikkelen met het oog op de vaststelling van toekomstige eisen inzake
ecologisch ontwerp betreffende duurzaamheid, repareerbaarheid en
recycleerbaarheid van producten
Voorstel voor een uitvoeringsverordening betreffende televisietoestellen en
beeldschermen
Onderzoeken van de mogelijkheden en maatregelen voor een coherenter
beleidskader voor de verschillende werkterreinen van het productbeleid van de EU
en de bijdrage daarvan tot een circulaire economie
Voor verschillende industriesectoren richtsnoeren betreffende een circulaire
economie opnemen in de referentiedocumenten over de beste beschikbare
technieken (BREF's)
Richtsnoeren en bevordering van beste praktijken in de plannen voor het
beheer van mijnbouwafval

eind 2015 of
begin 2016

Oprichting van een open, pan-Europees netwerk van technologische
infrastructuren voor het mkb om geavanceerde productietechnieken in de
productieprocessen van kleine en middelgrote ondernemingen te integreren

2016

Onderzoeken hoe de efficiëntie en de toepassing van het milieubeheer- en
milieuauditsysteem van de EU (EMAS) en het proefprogramma inzake
milieutechnologietoetsing (ETV) kunnen worden verbeterd

2017

Ontwikkelen van een betere kennisbasis en ondersteuning van het mkb
betreffende de vervanging van zeer zorgwekkende gevaarlijke stoffen

2018

Verbruik
Betere handhaving van de bestaande garanties voor concrete producten en een
beschouwing over verbeteringen (aanstaand voorstel van de Commissie over de
onlineverkoop van goederen en de geschiktheidscontrole van de
consumentenwetgeving)
Maatregelen betreffende valse milieuclaims, waaronder geactualiseerde
richtsnoeren betreffende oneerlijke handelspraktijken
Analyse van de mogelijkheid om horizontale eisen voor te stellen voor de
verstrekking van reparatie-informatie in het kader van ecologisch ontwerp
Refit van het milieukeur, gevolgd door maatregelen om de doeltreffendheid ervan
te vergroten
Beoordeling van de mogelijkheid van een onafhankelijk testprogramma
betreffende geplande veroudering
Afhankelijk van de evaluatie van de huidige lopende proefprojecten, verkennen
van de mogelijke toepassingen van de milieuvoetafdruk om milieu-informatie te
meten en te communiceren

vanaf 2016

december
2015

2018

vanaf 2016
2018

2015-2017

2016
2018
2016
2018

vanaf 2016
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Maatregelen betreffende groene overheidsopdrachten: betere integratie van de
eisen betreffende een circulaire economie, ondersteuning van bredere toepassing
waaronder door opleidingen, versterking van de toepassing ervan bij
aanbestedingen van de Commissie en bij EU-fondsen

vanaf 2016

Afvalbeheer
Herzien wetgevingsvoorstel op het gebied van afvalstoffen
Betere samenwerking met de lidstaten voor een betere uitvoering van de
EU-afvalwetgeving, en bestrijding van de illegale overbrenging van autowrakken
Verbeteren van de handhaving van de herziene verordening betreffende de
overbrenging van afvalstoffen
Bevordering van door het bedrijfsleven aangestuurde vrijwillige certificering van
verwerkingsinstallaties voor belangrijke afvalstoffen/recyclaatstromen
Initiatief betreffende "energie uit afval" in het kader van de energie-unie
Vaststellen en verspreiden van goede praktijken op het gebied van
afvalinzamelingssystemen

december
2015
vanaf 2015
vanaf 2016
vanaf 2018
2016
vanaf 2016

Markt voor secundaire grondstoffen
Ontwikkeling van kwaliteitsnormen voor secundaire grondstoffen (met name
voor kunststoffen)

vanaf 2016

Voorstel voor herziening van de meststoffenverordening

begin 2016

Wetgevingsvoorstel waarin minimumeisen aan hergebruikt water voor irrigatie en
aanvulling van het grondwater worden gesteld
Bevordering van veilig en kostenefficiënt hergebruik van water, met inbegrip van
richtsnoeren betreffende de integratie van hergebruik van water in de planning en
het beheer van water, opneming van beste praktijken in relevante BREF's, en
ondersteuning van innovatie (via het Europees Innovatiepartnerschap en
Horizon 2020) en investeringen
Analyse en beleidsopties om het raakvlak van de wetgeving betreffende
chemische stoffen, producten en afval aan te pakken, onder meer over de wijze
waarop de aanwezigheid van zorgwekkende chemische stoffen in producten kan
worden verminderd en de tracering ervan kan worden verbeterd
Maatregelen om de overbrenging van afval in de gehele EU te vergemakkelijken,
waaronder elektronische uitwisseling van gegevens (en eventueel andere
maatregelen)
Verdere ontwikkeling van het informatiesysteem voor grondstoffen van de EU
Sectorale maatregelen
Kunststoffen
Strategie voor kunststoffen in een circulaire economie
Specifieke maatregelen voor de vermindering van zwerfafval op zee, ter uitvoering
van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling voor 2030
Levensmiddelenafval
Ontwikkeling van een gemeenschappelijke methode en indicatoren voor het
meten van levensmiddelenafval
Platform voor belanghebbenden om te onderzoeken hoe de streefdoelen van de
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling op het gebied van levensmiddelenafval
kunnen worden bereikt, beste praktijken kunnen worden uitgewisseld en de

2017

2016-2017

2017

vanaf 2016
vanaf 2016

2017
vanaf 2015

2016
2016
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voortgang kan worden beoordeeld
Verduidelijken van de EU-wetgeving op het gebied van afval, levensmiddelen
en diervoeders om het doneren van voedsel en het gebruik van voormalige
voedingsmiddelen voor diervoeder te vergemakkelijken
Verkennen van de mogelijkheden voor een doeltreffender gebruik en beter begrip
van datumaanduidingen op levensmiddelen
Kritieke grondstoffen
Verslag over kritieke grondstoffen en de circulaire economie

2016
2017

2017

Verbetering van de informatie-uitwisseling tussen fabrikanten en recyclers over
elektronische producten

vanaf 2016

Europese normen voor doeltreffend recycleren van materialen uit elektronisch
afval, afgedankte batterijen en andere relevante complexe afgedankte producten

vanaf 2016

Uitwisseling van beste praktijken voor de terugwinning van kritieke
grondstoffen uit mijnbouwafval en van stortplaatsen

2017

Bouw en sloop
Richtsnoeren voor de beoordeling van de voorbereiding van de sloop voor de
bouwsector
Vrijwillig recyclingprotocol voor bouw- en sloopafval voor de gehele bedrijfstak

2017

Kernindicatoren voor de beoordeling van de milieuprestaties tijdens de
levenscyclus van een gebouw, en stimulansen voor het gebruik ervan

vanaf 2017

Biomassa en materiaal van biologische oorsprong
Richtsnoeren en verspreiding van beste praktijken over de stapsgewijze
benutting van biomassa en ondersteuning van innovatie op dit gebied via
Horizon 2020
Waarborgen van samenhang en synergieën met een circulaire economie bij het
onderzoek naar de duurzaamheid van bio-energie in het kader van de energie-unie
Beoordeling van de bijdrage van de strategie voor een bio-economie uit 2012 tot
een circulaire economie en mogelijke herziening

2016

2018-2019
2016
2016

Innovatie en investeringen
Initiatief "Industrie 2020 en de circulaire economie" in het kader van
Horizon 2020
Proefproject voor "innovatiedeals" om potentiële belemmeringen van
regelgevende aard voor vernieuwers aan te pakken
Gerichte voorlichtingsactiviteiten om aanvragen voor financiering uit hoofde
van het EFSI te stimuleren en om de ontwikkeling van projecten en
investeringsplatforms die relevant zijn voor een circulaire economie, te
ondersteunen
Gerichte ondersteunings- en voorlichtingsactiviteiten om lidstaten en regio's te
helpen bij de gebruikmaking van de fondsen van het cohesiebeleid voor de
circulaire economie
Ondersteuning van lidstaten en regio's om door slimme specialisatie innovatie
voor een circulaire economie te versterken

oktober 2015

2016

vanaf 2016

vanaf 2016
vanaf 2016
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Beoordeling van de mogelijkheid om samen met de EIB en nationale banken
een platform op te zetten voor de ondersteuning van de financiering van een
circulaire economie

2016

Actief betrekken van belanghebbenden bij de uitvoering van dit actieplan via
bestaande fora in de belangrijkste sectoren

vanaf 2016

Ondersteuning van een hele reeks belanghebbenden door maatregelen betreffende
publiek-private partnerschappen, samenwerkingsplatforms, ondersteuning van
vrijwillige bedrijfsstrategieën en uitwisseling van beste praktijken

vanaf 2015

Toezicht
Ontwikkeling van een toezichtkader voor een circulaire economie

2017

5

