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Cirkulär ekonomi 2018
• Kommissionen publicerade flera nya dokument i början av 2018,
t.ex.
• Meddelande om ett ramverk för övervakning/uppföljning av den cirkulära
ekonomin
• Förslag till direktiv om mottagning av avfall från fartyg i hamnar
• Rapport om hur användningen av oxo-plast påverkar miljön

• Tre viktigaste initiativen för kemikalier
• Avfallspaketet
• Plaststrategin

• Gränssnittet mellan lagstiftning om kemikalier, produkter och avfall

Avfallspaketet
•
•
•
•
•
•

December 2015: Förslag från Kommissionen
2016-2017: Diskussioner i Rådet och Parlamentet
December 2017: Preliminär överenskommelse
Februari 2018: EU-ambassadörerna godkänner överenskommelse
18 April 2018: Omröstning i EU-Parlamentet
Många ändringar i avfallsdirektiven (t.ex. bindande mål för avfallsminsking)

• Viktig angående kemikalier i Ramdirektivet för avfall;
• ECHA-databas om SVHC i varor. Informationen tillgänglig för konsumenter
och avfallshanterare
* Substances of Very High Concern

Plaststrategin
• Januari 2018: Meddelande från Kommissionen
• Mål: Att skydda miljön från plastföroreningar och samtidigt främja tillväxt och
innovation
• Aktiviteter:
• Göra återvinning lönsamt för företag (t.ex nya förpackningsbestämmelser för
att förbättra möjligheterna till återvinning)
• Begränsa plastavfallet (t.ex. begränsning av mikroplaster i produkter).
• Stoppa nedskräpningen till havs
• Driva på investeringar och innovation (t.ex spårning och avlägsnande av
farliga ämnen och föroreningar från återvunnen plast)
• Främja förändringar globalt

Gränssnittet mellan lagstiftningen
om kemikalier, produkter och avfall (1)
• Januari 2018: Meddelande och arbetsdokument från Kommissionen
• Fyra identifierade problem
• Det finns ingen lättillgänglig information om innehåll av farliga ämnen att tillgå för
dem som hanterar avfall och förbereder det för återvinning
• Avfall kan innehålla ämnen som inte längre är tillåtna i nya produkter
• EU:s regler för när avfall upphör att vara avfall är inte helt harmoniserade, vilket
leder till oklarheter om hur avfall blir nytt material och nya produkter

• Reglerna för fastställande av vilka typer av avfall och kemikalier som är farliga är
inte enhetliga, vilket påverkar användningen av returråvaror

Gränssnittet mellan lagstiftningen
om kemikalier, produkter och avfall (2)
• Kommissionen har planerat åtgärder t.ex.
• att utveckla arbetsrutiner för att garantera att importerade varor inte innehåller
ämnen som är otillåtna i tillverkningen av varor i EU
• att verka för utformningen av en särskild metod för att besluta om eventuell
återvinning av avfall som innehåller farliga ämnen

• Kommissionen listar flera alternativ i arbetsdokumentet t.ex.
• Två möjliga definitioner av ”substances of concern”
• Fyra alternativ för att spåra ”substances of concern”

• Offentligt samråd om alternativen är planerat

