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MELLÉKLET
a következőhöz:
A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A
TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A
RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A tisztább és versenyképesebb Európát szolgáló,
körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv
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MELLÉKLET

Fő intézkedések

Dátum

FENNTARTHATÓ TERMÉKPOLITIKAI KERETRENDSZER
A fenntartható termékpolitikára
jogalkotási javaslat

vonatkozó

kezdeményezésre

irányuló 2021

Jogalkotási javaslat a fogyasztók szerepvállalásának növeléséről a zöld átállásban

2020

Jogalkotási és nem jogalkotási intézkedések a „javításhoz való jog” bevezetése 2021
érdekében
Jogalkotási javaslat a környezetbarát jellegre vonatkozó állítások alátámasztásáról

2020

Kötelező zöld közbeszerzésre vonatkozó kritériumok és célok bevezetése az 2021-től
ágazati jogszabályokba, valamint a zöld közbeszerzésre vonatkozó kötelező
jelentéstétel fokozatos bevezetése
Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv felülvizsgálata, beleértve a körforgásos 2021-től
gazdaság gyakorlatainak beépítését az elérhető legjobb technikákról szóló,
hamarosan elkészülő referenciadokumentumokba
Az ipari szimbiózisra vonatkozó jelentéstételi és tanúsítási rendszer elindítása

2022

KULCSFONTOSSÁGÚ TERMÉK-ÉRTÉKLÁNCOK
Körforgásos elektronikai kezdeményezés, közös töltőmegoldás és a régi 2020/2021
eszközök visszaszolgáltatását ösztönző jutalmazási rendszerek
Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való 2021
alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv felülvizsgálata és iránymutatás a
REACH-rendelettel és a környezettudatos tervezésre vonatkozó követelményekkel
való kapcsolatának tisztázása érdekében
Javaslat az akkumulátorokra vonatkozó új szabályozási keretre

2020

Az elhasználódott járművekre vonatkozó szabályok felülvizsgálata

2021

A hulladékolajok megfelelő kezelésére vonatkozó szabályok felülvizsgálata

2022

Felülvizsgálat a csomagolásra vonatkozó alapvető követelmények megerősítése, 2021
valamint a (túl)csomagolás és a csomagolási hulladék csökkentése érdekében
Az újrafeldolgozott műanyagtartalomra és a műanyaghulladék csökkentésére 2021/2022
vonatkozó kötelező követelmények olyan kulcsfontosságú termékek esetében, mint a
csomagolás, az építőanyagok és a járművek
A szándékosan hozzáadott mikroműanyagok korlátozása,
mikroműanyagok nem szándékos kibocsátására vonatkozó
bevezetése
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valamint a 2021
intézkedések

A bioalapú és biológiailag lebontható műanyagokra vonatkozó szakpolitikai keret

2021

Uniós textilstratégia

2021

A fenntartható épített környezetre vonatkozó stratégia

2021

Kezdeményezés az egyszer használatos csomagolások és evőeszközök 2021
újrafelhasználható termékekkel történő helyettesítésére az élelmiszeripari
szolgáltatásokban
KEVESEBB HULLADÉK, TÖBB ÉRTÉK
Konkrét hulladékáramokra vonatkozó hulladékcsökkentési célkitűzések és 2022
egyéb hulladékmegelőzési intézkedések
Az elkülönített hulladékgyűjtés és a címkézés harmonizált uniós modellje

2022

Az aggodalomra okot adó anyagok újrafeldolgozott anyagokban és az azokból 2021
készült árucikkekben való előfordulásának nyomon követésére és
minimalizálására szolgáló módszerek
Az aggodalomra okot adó anyagok jelenlétére vonatkozó harmonizált információs 2021
rendszerek
A hulladékstátusz megszűnésére és a melléktermékekre vonatkozó további uniós 2021
szintű kritériumok kidolgozásának megvizsgálása
A hulladékszállításra vonatkozó szabályok felülvizsgálata

2021

A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG MŰKÖDŐKÉPESSÉ TÉTELE AZ EMBEREK, A
RÉGIÓK ÉS A VÁROSOK SZÁMÁRA
A körforgásos gazdaságra való átállás támogatása a készségfejlesztési program, a 2020-tól
szociális gazdaságra vonatkozó, hamarosan elkészülő cselekvési terv, a
készségekről szóló paktum és az Európai Szociális Alap Plusz révén.
A körforgásos gazdaságra való átállás támogatása a kohéziós politikai alapok, a 2020-tól
Méltányos Átállást Támogató Mechanizmus és városi kezdeményezések révén
TÖBB TERÜLETET ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK
A mérési, modellezési és szakpolitikai eszközök javítása a körforgásos gazdaság és 2020-tól
az éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodás közötti
szinergiák feltárása érdekében uniós és nemzeti szinten egyaránt
A szén-dioxid-eltávolítás tanúsítására vonatkozó szabályozási keret

2023

A körforgásos gazdaság célkitűzéseinek tükrözése a környezetvédelem és az 2021
energiaügy területén nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatás
felülvizsgálata során
A körforgásos gazdaság célkitűzéseinek általános érvényesítése a nem pénzügyi 2020/2021
beszámolásra vonatkozó szabályokkal összefüggésben, valamint a fenntartható
vállalatirányításra és a környezeti számvitelre irányuló kezdeményezések
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VEZETŐ SZEREP A GLOBÁLIS SZINTŰ ERŐFESZÍTÉSEKBEN
Vezető erőfeszítések a műanyagokról szóló globális megállapodás elérése 2020-tól
érdekében
A körforgásos gazdasággal foglalkozó globális szövetség létrehozására irányuló 2021-től
javaslat, valamint a természeti erőforrásokkal való gazdálkodásról szóló
nemzetközi megállapodást előkészítő megbeszélések kezdeményezése
A körforgásos gazdaság célkitűzéseinek érvényesítése a szabadkereskedelmi 2020-tól
megállapodásokban, más kétoldalú, regionális és többoldalú folyamatokban és
megállapodásokban, valamint az EU külpolitikai finanszírozási eszközeiben
AZ ELŐREHALADÁS NYOMON KÖVETÉSE
A körforgásos gazdaság nyomonkövetési keretének aktualizálása az új 2021
szakpolitikai prioritások tükrözése és az erőforrás-felhasználásra – többek között a
fogyasztásra és az anyagi lábnyomra – vonatkozó további mutatók kidolgozása
érdekében
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