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BILAGA  

 

Centrala åtgärder Datum 

EN POLICYRAM FÖR HÅLLBARA PRODUKTER 

Lagstiftningsförslag för ett policyinitiativ för hållbara produkter.  2021 

Lagstiftningsförslag som ger konsumenterna inflytande i den gröna 

omställningen  
2020 

Lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder som fastställer en ny ”rätt till reparation”  2021 

Lagstiftningsförslag om styrkande av miljöpåståenden  2020 

Obligatoriska kriterier och mål för miljöanpassad offentlig upphandling i 

sektorsspecifik lagstiftning och infasning av obligatorisk rapportering om 

miljöanpassad offentlig upphandling. 

från och 

med 2021 

Översyn av direktivet om industriutsläpp, inbegripet integrering av den cirkulära 

ekonomins principer i de kommande referensdokumenten om bästa tillgängliga 

teknik 

från och 

med 2021 

Införande av ett industrilett rapporterings- och certifieringssystem för att 

underlätta industriell symbios  
2022 

VIKTIGA PRODUKTVÄRDEKEDJOR 

Initiativet för cirkulär elektronik, en lösning för gemensam laddare och 

belöningssystem för återlämning av gamla produkter 
2020/2021 

Översyn av direktivet om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i 

elektriska och elektroniska produkter samt vägledning för att klargöra dess 

kopplingar till Reach och ekodesignkrav 

2021 

Förslag till ett nytt regelverk för batterier  2020 

Översyn av bestämmelserna om uttjänta fordon  2021 

Översyn av reglerna om lämplig behandling av spillolja  2022 

Översyn för att förstärka de grundläggande kraven för förpackningar och minska 

(över)emballering och förpackningsavfall. 
2021 

Tvingande krav på innehåll av återvunnen plast och åtgärder för minskning av 

plastavfall för viktiga produkter som förpackningar, byggnadsmaterial och fordon. 
2021/2022 

Begränsning av avsiktligt tillsatt mikroplast och åtgärder mot oavsiktliga utsläpp 

av mikroplast 
2021 

En policyram för biobaserad plast och biologiskt nedbrytbar eller komposterbar 

plast 
2021 
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EU:s strategi för textilier 2021 

Strategi för en hållbar byggd miljö 2021 

Initiativ för att ersätta förpackningar och bordsartiklar för engångsbruk med 

återanvändbara produkter inom livsmedelsservicesektorn 
2021 

MINDRE AVFALL, MER VÄRDE 

Avfallsminskningsmål för specifika strömmar och andra åtgärder för 

förebyggande av avfall 
2022 

EU-omfattande harmoniserad modell för separat insamling av avfall och 

märkning för att underlätta separat insamling 
2022 

Metoder för att spåra och minimera förekomsten av ämnen som inger 

betänkligheter i återvunna material och produkter av återvunna material 
2021 

Harmoniserade informationssystem för förekomst av ämnen som inger 

betänkligheter 
2021 

Undersöka möjligheten att ta fram ytterligare EU-omfattande kriterier för när 

avfall upphör att vara avfall och kriterier för biprodukter 
2021 

Översyn av reglerna för avfallstransporter 2021 

EN CIRKULÄR EKONOMI SOM FUNGERAR FÖR MÄNNISKOR, REGIONER OCH 

STÄDER 

Stödja omställningen till en cirkulär ekonomi via kompetensagendan, den 

kommande handlingsplanen för social ekonomi, kompetenspakten och 

Europeiska socialfonden +  

från och 

med 2020 

Stödja omställningen till en cirkulär ekonomi genom sammanhållningsfonderna, 

mekanismen för en rättvis omställning och initiativen för stadsområden  
från och 

med 2020 

ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER 

Förbättra mätning, modellering och policyverktyg för att fånga upp synergier mellan 

den cirkulära ekonomin och begränsning av och anpassning till 

klimatförändringar på EU-nivå och nationell nivå 

från och 

med 2020 

Regelverk för certifiering av avlägsnande av koldioxid 2023 

Ta hänsyn till målen för den cirkulära ekonomin i översynen av riktlinjerna för 

statligt stöd på miljö- och energiområdet  
2021 

Integrera målen för den cirkulära ekonomin i reglerna om icke-finansiell 

rapportering, samt lägga fram initiativ för hållbar företagsstyrning och 

miljöräkenskaper 

2020/2021 

LEDA INSATSERNA PÅ GLOBAL NIVÅ 

Leda insatserna för att nå en global överenskommelse om plast från och 

med 2020 
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Föreslå en global allians för den cirkulära ekonomin och inleda diskussioner om 

en internationell överenskommelse om förvaltning av naturresurser 
från och 

med 2021 

Integrera målen för en cirkulär ekonomi i frihandelsavtal och andra bilaterala, 

regionala och multilaterala processer och avtal samt i EU:s externa 

finansieringsinstrument 

från och 

med 2020 

ÖVERVAKNING AV FRAMSTEGEN 

Uppdatera övervakningsramen för den cirkulära ekonomin för att avspegla nya 

politiska prioriteringar och ta fram ytterligare indikatorer för resursanvändning, 

inbegripet konsumtions- och materialfotavtryck 

2021 
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