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Remissvar om EU-kommissionens förslag till reviderad förordning 
om transporter av avfall COM (2021) 709 
 
Kemikalieinspektionen stödjer det övergripande syftet med EU-kommissionens 
förslag att öka skyddet för hälsa relaterat till avfallstransporter samt underlätta  
en säker och effektiv användning av resurser.  

Avsnitt 3, åtgärder för att harmonisera kriterier för när avfall upphör att vara avfall  
(1i och 1k) 

Kemikalieinspektionen vill betona att en tydlig bedömning av när avfall upphör  
att vara avfall i många fall är avgörande för en säker återvinning. Om det inte är 
tydligt när ett återvunnet material upphör att vara avfall finns det en risk att kraven  
i kemikalielagstiftningen inte uppfylls och att det återvunna materialet inte är tillåtet 
eller säkert att använda i nya produkter. Vi rekommenderar därför att kommissionen 
särskilt beaktar hur tydligheten i kriterier om när avfall upphör att vara avfall 
påverkas av de föreslagna åtgärderna.  

Avsnitt 3, åtgärder för en tydlig differentiering mellan avfall och begagnade produkter 
(2b) 

Kemikalieinspektionen ser ett generellt behov av att tydliggöra de begrepp och 
definitioner som används inom cirkulär ekonomi. I dagsläget är många begrepp  
inom cirkulär ekonomi inte entydigt definierade i EU:s lagstiftning, vilket gör att  
det är juridiskt otydligt för företag med affärsmodeller som involverar 
återanvändning, reparation och återtillverkning1. Kemikalieinspektionen vill  
samtidigt betona att kommissionen beaktar gränssnittet mellan avfalls-, produkt-  
och kemikalielagstiftningarna när nya definitioner görs inom förordningen om 
transporter av avfall. Försäljning av begagnade produkter omfattas av kraven i  
till exempel Reach-förordningen, batteridirektivet, byggproduktförordningen och 
förordningen om långlivade organiska föroreningar (POPs) som gäller försäkran om 
överensstämmelse, säker användning eller frånvaro av vissa ämnen. För att undvika 
tillämpningsproblem är det en fördel om definitionen av begagnade produkter kan 
harmoniseras med produkt- och kemikalielagstiftningarna. 
 
  

 
1 Regulatory mapping for remanufacture of products under EU-law. Swedish Chemicals Agency  
PM 6/21. 
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I detta ärende har generaldirektören Per Ängquist beslutat. Robin Vestergren har 
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Anne-Marie Vass deltagit. 

Per Ängquist 

 Robin Vestergren 
  

Beslutet är på grund av rådande situation med coronaviruset inte signerat. 
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