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BIJLAGE
bij de
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE
RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE
VAN DE REGIO'S
Een nieuw atieplan voor een circulaire economie
Voor een schoner en concurrerender Europa
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BIJLAGE

Kernacties

Datum

EEN KADER VOOR EEN DUURZAAM PRODUCTBELEID
Wetgevingsvoorstel voor een initiatief inzake duurzaam productbeleid

2021

Wetgevingsvoorstel ter versterking van de rol van de consument bij de 2020
groene transitie
Wetgevende en niet-wetgevende maatregelen waarbij een nieuw “recht op 2021
herstel” wordt ingevoerd
Wetgevingsvoorstel inzake de onderbouwing van groene claims

2020

Verplichte criteria en streefcijfers voor groene overheidsopdrachten vanaf 2021
(GOO) in de sectorale wetgeving en geleidelijke invoering van verplichte
rapportage over groene overheidsopdrachten
Herziening van de richtlijn inzake industriële emissies, met inbegrip van vanaf 2021
de integratie van praktijken van de circulaire economie in toekomstige
referentiedocumenten over de beste beschikbare technieken
Start van een door de industrie aangestuurd initiatief voor industriële 2022
symbiose van verslaglegging en certificering
WAARDEKETENS VAN BELANGRIJKE PRODUCTEN
Initiatief voor herbruikbare elektronica, universele laadoplossing en 2020/2021
beloningssystemen voor inlevering van oude apparaten
Herziening van de richtlijn betreffende de beperking van het gebruik van 2021
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
en richtsnoeren om de verbanden met de vereisten van Reach ecologisch
ontwerp te verduidelijken
Voorstel voor een nieuw regelgevingskader voor batterijen

2020

Herziening van de regels inzake autowrakken

2021

Herziening van de regels inzake een passende verwerking van afgewerkte 2022
olie
Herziening ter versterking van de essentiële eisen voor verpakking en 2021
vermindering van (over)verpakking en verpakkingsafval
Verplichte eisen inzake het gehalte aan gerecycleerde kunststof en 2021/2022
maatregelen ter vermindering van kunststofafval voor belangrijke
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producten zoals verpakking, bouwmaterialen en voertuigen
Beperking van opzettelijk toegevoegde microplastics en maatregelen tegen 2021
het onopzettelijk vrijkomen van microplastics
Beleidskader voor biogebaseerde kunststoffen en biologisch afbreekbare 2021
of composteerbare kunststoffen
EU-strategie voor textiel

2021

Strategie voor een duurzame bebouwde omgeving

2021

Initiatief inzake hergebruik om wegwerpverpakking, tafelgerei en bestek 2021
te vervangen door herbruikbare producten in de cateringdiensten
MINDER AFVAL, MEER WAARDE
Streefcijfers voor afvalvermindering voor specifieke stromen en andere 2022
maatregelen op het gebied van afvalpreventie
Geharmoniseerd model voor de gescheiden inzameling van afval en 2022
etikettering in de hele EU om gescheiden inzameling te vergemakkelijken
Methoden om de aanwezigheid van tot bezorgdheid aanleiding gevende 2021
stoffen te traceren en tot een minimum te beperken in materialen en
voorwerpen van gerecycleerde materialen
Geharmoniseerde systemen voor informatie over de aanwezigheid van tot 2021
bezorgdheid aanleiding gevende stoffen
Onderzoek naar de ontwikkeling van verdere criteria voor de „einde- 2021
afvalfase” en de criteria voor bijproducten in de hele EU
Herziening van de regels inzake de overbrenging van afvalstoffen

2021

DE CIRCULAIRE ECONOMIE HAALBAAR MAKEN VOOR MENSEN, REGIO’S
EN STEDEN
Het ondersteunen van de overgang naar een circulaire economie door middel vanaf 2020
van de vaardighedenagenda, het komende actieplan voor de sociale
economie, het pact voor vaardigheden en het Europees Sociaal Fonds
Plus.
Ondersteuning van de overgang naar een circulaire economie door middel vanaf 2020
van cohesiefondsen, het mechanisme voor een rechtvaardige transitie en
stedelijke initiatieven
SECTOROVERSCHRIJDENDE ACTIES
Verbetering van de meting, de modellering en de beleidsinstrumenten om vanaf 2020
synergieën tussen de circulaire economie en de matiging van en
aanpassing aan de klimaatverandering op EU- en nationaal niveau tot
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stand te brengen
Regelgevingskader voor de certificering van de verwijdering van koolstof

2023

De doelstellingen van de circulaire economie meenemen bij de herziening 2021
van de richtsnoeren inzake staatssteun op het gebied van milieu en
energie
Integratie van de doelstellingen van de circulaire economie in de context van 2020/2021
de regels inzake de rapportage van niet-financiële informatie, en
initiatieven inzake duurzame corporate governance en inzake
milieuboekhouding
LEIDENDE INSPANNINGEN OP MONDIAAL NIVEAU
Leidende inspanningen om een mondiale overeenkomst over kunststoffen vanaf 2020
tot stand te brengen
Een wereldwijde alliantie voor een circulaire economie voorstellen en vanaf 2021
besprekingen beginnen over een internationale overeenkomst inzake het
beheer van natuurlijke hulpbronnen
Integratie van de doelstellingen van de circulaire economie in vanaf 2020
vrijhandelsovereenkomsten in andere processen en overeenkomsten op
bilateraal, regionaal en multilateraal niveau, alsook in de
financieringsinstrumenten voor het externe beleid van de EU
TOEZICHT OP DE VOORTGANG
Actualisering van het monitoringkader voor de circulaire economie om 2021
rekening te houden met nieuwe beleidsprioriteiten en verdere ontwikkeling
van indicatoren betreffende het gebruik van hulpbronnen, met inbegrip
van de consumptie- en materiaalvoetafdrukken
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