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Nieuwe maatregelen voor een
schoner en concurrerender Euro

ONDERNEMING EN CONSUMENT

Mr. L.E. [Lisette] den Butter en T.A. [Tessd van den Endel

ln dit artikel wordt kort ingegaan op de aanteiding

voor dit nieuwe Actieplan en meer specifiek op

een aantaI van de voorgestetde maatregelen en

de wijze waarop de EU probeert de cirkel ronder
te maken.

Aanteiding
Het Actieptan borduurt voort op het EU-actie-
plan voor de circutaire economie uit 2015

genaamd Maak de cirkel rond ÍC0M[20151 ó14].

Het actieptan uit 2015 was gericht op het

stimuteren van de Europese transitie naar een

circulaire economie. Het doeI van dit actieptan

was het verbeteren van de globaLe competitiviteit
van de EU, het bevorderen van duurzame

economische groei en het creëren van

economische werkgetegenheid. lnmiddets zijn of

worden atte 54 maatregeten uit dit actieptan ten

uitvoer gebracht en zet de Commissie een

nieuwe stap om de cirkel nog 'ronder'te maken.

Het Actieptan vormt een van de bouwstenen van

de Europese 'Green Deat', een pakket aan maat-
regeten voor duurzame transities binnen de EU.

2020-0055

Het Actieptan is erop gericht de door de Europese

Green Deat vereiste fundamentele veranderingen

te bespoedigen en bouwt tegetijkertijd voort op

de circutaire maatregeten die sinds 2015 zijn
genomen in de EU. Het Actieptan hangt voorts

nauw samen met de industriestrategie en de

verwachte EU-biodiversiteitstrategie voor 2030.

Zonder overgang naar een vol.tedig circutaire
economie, is het votgens de Commissie niet

mogetijk om de doetstetling van ktimaat-
neutratiteit tegen 2050 te behaten en het verties
van biodiversiteit een hatt toe te roepen. De heLft

van de totate broeikasgasemissies is afkomstig
van de winning en verwerking van hulpbronnen,

atdus de Commíssie. De Commissie licht toe dat

de EU middeten zaI inzetten ter ondersteuning

van de transitie naar een circutaire economie.

Het Actieplan
ln het Actieptan worden verschiltende maat-
regeten voorgestetd om (i1 van duurzame
producten de norm te maken binnen de EU, [ii]
de positie van consumenten en overheids-

inkopers te versterken, Iiii] de nadruk te leggen

pa

o

Het nieuwe actieplan voor de circutaire economie van de Europese Commissie

De Europese Commissie lhierna: Commissiel heeft op 11 maart 2020 een nieuwactieptan voor de

circutaire economie gepubticeerd. Dit actieptan, genaamd Een nieuw actieplan voor de circulaire
economie voor een schoner en concurrerender Europa (C0M120201 981 íhierna: Actieptanl, heeft ten doel.

de consumptievoetafdruk in de Europese Unie lEUl te verkteinen en het circutaire gebruik van grond-
stoffen in de EU te verdubbeten. De Commissie benadrukt dat het Actieptan tegetijkertijd beoogt de

economische groei te stimuleren. ln het Actieptan worden verschi[[en maatregelen aangekondigd die
betrekking hebben op de geheLe levenscyctus van producten. Van de ontwerpfase, waarin bedrijven
worden gestimuleerd om duurzame producten te maken, tot maatregeten ter bevordering van
reparatie, hergebruik en recycting, waardoor de hulpbronnen zoveel mogetijk in de economie worden
teruggebracht. Het Actíeptan bevat zowel wetgevende als niet-wetgevende maatregeten, Dit betekent
een set aan geheel nieuwe maatregelen waarmee ondernemers binnenkort rekening zulten moeten
gaan houden. De maatregelen zien in het bijzonder op ondernemers in de sectoren elektronica en lCT,

batterijen en voertuigen, verpakkingen, kunststoÍfen, textie[, constructie en gebouwen en de sector
levensmiddeten, water en nutrÍënten.
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op de sectoren die de meeste hutpbronnen

verbruiken en waar het potentieel voor

circutariteit hoog is en (ivl de hoevee[heid afvaI

te verminderen en tegetijkertijd meer waarde te

creëren.

D u u rzaa m p rod u ctontwe rp

Zoals hierboven aangegeven, streeft de

Commissie ernaar om duurzame producten

binnen de EU de norm te maken. Eerdere

initiatieven en wetgeving in de EU hebben tot op

zekere hoogte a[ betrekking gehad op de duur-
zaamheid van producten, maar er ontbreekt nog

regetgeving die ervoor kan zorgen dat a[[e

producten die binnen de EU op de markt worden
gebracht steeds duurzamer worden en de test

van de circutariteit doorstaan, zo ticht de

Commissie in het Actieptan toe. De Commissie

geeft in het Actieptan daarom aan een wet-
gevingsvoorstel voor een duurzaam product-
beteid voor te stetten. Met dit wetgevingsvoorstel
beoogt de Commissie alte producten geschikt te

maken voor een klimaatneutrate, hutp-

bronnenefficiënte en circutaire economie,

alsmede afval te verminderen en ervoor te
zorgen dat de prestaties van pioniers op het

gebied van duurzaamheid geteidetijk de norm

worden. Het wetgevingsinitiatief zaI niet a[[een

zien op energiegeretateerde producten maar op

een zo groot mogetijk aantal. verschittende
producten.

ln het kader van dit wetgevingsinitiatief, en waar
nodig door middet van aanvullende wetgevings-

voorstetlen, zaI de Commissie duurzaamheids-
beginseten vaststetlen en verschiltende aspecten

regelen die daaruit voortvtoeien. De Commissie

beoogt, onder andere, regets op te stetlen om de

d uurzaamheid, herbruikbaarheid, verbeterbaar-
heid en herstetbaarheid van producten te
verbeteren, de aanwezigheid van gevaarlijke

chemische stoffen in producten aan te pakken

en de energie- en hutpbronnenefficiëntie ervan

te vergroten. Zo streeft de Commissie ernaar om

de productie van artikelen voor eenma[ig gebruik
te beperken en vroegtijdige veroudering tegen te
gaan. Andere voorstetten van de Commissie die

in het oog springen, zijn een verbod op de

vernietiging van onverkochte duurzame

goederen en het stimuteren van het verkoop-

mode['product-as-a-service'. Hiermee doett de

Commissie op modetlen waarin de producent

eigenaar van het product bLijft en daarmee ook

verantwoordetijk btijft voor het f unctioneren

ervan tijdens de gehete levensduur. Tot slot stelt
de Commissie voor om regets op te nemen ten

behoeve van de mobilisatie van een Europese

circutaire dataruimte. Dit om het potentieeI van

de digitaLisering van productinformatie te

benutten, bijvoorbeetd door de invoering van een

digitaat prod uctpaspoort.

Sterke po si ti e co n sum e nten e n ove rh e i dsi n ko pe rs

0m de deetname van consumenten aan de

circutaire economie te bevorderen, stelt de

Commissie in het Actiepl.an een herziening van

de Europese consumentenwetgeving voor. Deze

herziening zaI waarschijntijk met name ptaats-

vinden ten aanzien van de regels over de pre-
contractuete fase. De Commissie ticht toe dat de

herziene regets ervoor moeten zorgen dat

consu mente n betrouwba re en retevante product-

informatie ontvangen over bijvoorbeel.d de

levensduur van het product en de beschikbaar-
heid van reparatiediensten, reserveonderdeten

en reparatiehandteidingen.

Verder heeft de Commissie aangegeven een

nieuw "recht op reparatie" te introduceren. ln

dat kader wil de Commissie ook kijken naar de

roI die een mogetijke vertenging van garantie-

termijnen kan betekenen bij het aanbieden van

meer circulaire producten. De Commissie heeft

verder in het Actieptan aangegeven nieuwe

horizontate materië[e rechten voor de consument

in overweging nemen. Hierbij kan worden
gedacht aan regets ten aanzien van de beschik-
baarheid van reserveonderdeten of de toegang

tot reparatie. Specifiek in het geval van ICT en

elektronica doett de Commissie hiermee

upgradediensten. Een wettetijke pticht tot
updaten is reeds opgenomen in de nog te
imptementeren Richttijn ÍEUl 20191770

betreffende bepaatde aspecten van overeen-
komsten voor de tevering van digitate inhoud en

digitate diensten.
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Naast het versterken van de positie van

consumenten heeft de Commissie ook ptannen

om de positie van overheidsinkopers te

versterken. De Commissie is er nametijk van

overtuigd dat de overheid een krachtige drijfveer

voor de vraag naar duurzame producten zou

kunnen zijn. De Commissie beoogt maatregeten

te introduceren die kunnen leiden tot een toe-

name van groene overheidsopdrachien, zoals

het inste[ten van verptichte minimumvereisten
voor groene overheidsopdrachten.

Nadruk op specifieke sectoren
ln het Actieptan legt de Commissie de nadruk op

die sectoren waarbinnen de meeste natuurlijke

hutpbronnen worden verbruikt en waar het te
behalen potentieel voor circutariteit dus hoog is.

Dit houdt in dat de Commissie concrete acties

gaat ondernemen op het gebied van etektronica

en lCï, batterijen en voertuigen, verpakkingen,

kunststoffen, textiel, constructie en gebouwen

en levensmiddeten, water en nutriênten. Hier-

onder zutlen enkete van de maatregelen en

voorstetten voor de sectoren etektronica en lCT,

kunststoffen en textieI uiteen worden gezet.

Elektronica en ICT

De Commissie geeft in het Actieptan aan een
"Circu[air Etektronica lnitiatief" te presenteren.

Het doeI van dit lnitiatief is het bevorderen van

een langere levensduur van producten. Het

lnitiatief zaI bestaan uit bestaande en nieuwe

instrumenten, atdus de Commissie, en onder

andere omvatten:
. regetgevingsmaatregeten voor etektronica en

ICT voor de ontwerpfase. Apparaten dienen

ontworpen te zijn voor energie-efficiëntie en

duurzaamheid, repareerbaarheid, verbeter-

baarheid, onderhoud, hergebruik en recycling;
. regetgevingsmaatregeten voor [aders van

etektronica, waaronder het invoeren van een

universele lader en de verbetering van de

duurzaamheid van oplaadsnoeren.

De Commissie maakt duidetijk dat binnen het

lnitiatief de sector "Etektronica en lCT" prioritair
gebied wordt voor de toepassing van het boven-

genoemde "recht op reparatie".

Tijdens het opstetten van het eerste EU-actie-

pl.an uit 2015 had de Commissie a[ aangegeven

zich in de toekomst te wilten gaan richten op de

repareerbaarheid van producten om zo het

potentieeI van producten vottedig te kunnen

benutten. Deze p[annen heeft de Commissie ook

a[ deets ten uitvoering gebracht. ln 2019 zijn

product-specifieke verordeningen gepubliceerd

die naast nieuwe ecodesign-vereisten ook een
"recht op reparatie" introduceerden (hierna:

Ecodesign-verordeningen) voor onder meer
huishoudetijke apparaten zoats koetkasten,

vaatwassers en droog- en wasmachines.2 ln

grote [ijnen komt het recht op reparatie concreet

neer op de volgende drie reparatievereisten: (il

de beschikbaarheid van reserveonderdeten, [iil
toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

en, in het gevaI van ICT en etektronica, tot
upg raded iensten en Iiii] informatieverptichtingen.

ln het Actieptan geeft de Commissie aan zich

specifiek te witten gaan richten op een recht op

reparatie voor etektronicaproducten zoals

mobiete tetefoons, tabtets en [aptops. Dit omdat

etektronica votgens de Commissie de snetst

groeiende afvalstroom in de EU vertegenwoordigt

en vooralsnog voor minder dan 40% gerecycted

wordt. De Commissie komt met deze nieuwe

plannen tevens tegemoet aan de wens van

mitieuorganisaties,'right to repair' belange-

norganisaties en consumenten om het recht op

repareren te concentreren op elektronica-
producten die een retatief korte gebruiks- en/of
levensduur hebben en zich moeitijk uit etkaar

laten haten om ldeten] te kunnen hergebruiken.

Tot stot heeft Commissie aangegeven om de

mogel.ijkheden te gaan onderzoeken om een

EU-brede terugnameregeting te introduceren

voor oude mobiete tetefoons, tabLets en op[aders.

Met de invoering van de bovenstaande maat-
regelen beoogt de Commissie de overgang naar

de circutaire economie te ondersteunen, waarin

producten zo lang mogetijk worden gebruikt,

hergebruikt, gerepareerd en/of gerecycted. Dit

wiI de Commissie doen door aan de Europese

Ecodesign Richttijn IRichtLijn IEG] 2009/125]

nieuwe criteria voor het ontwerpen van duur-
zame[rel producten toe te voegen.
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Kunststoffen

ln een poging pl.astic vervuiting tegen te gaan

heeft de Commissie voor het eerst in 2018 een

strategie gepresenteerd om ervoor te zorgen dat

a[[e kunststof verpakkingen tegen 2030 kunnen

worden hergebruikt of gerecycted en het gebruik

van microptastics en ptastic voor eenmatig
gebruik wordt verminderd. Met deze zogenaamde

Europese strategie voor kunststoffen in een

circutaire economie IC0M[20181 281 werd beoogd

de pl.asticindustrie te reorganiseren om de

circutaire economie in de EU te versterken. De

maatregelen in het Actieptan bouwen voort op

deze strategie.Tezijn, ten eerste, gericht op het

verhogen van het gehatte gerecycteerde kunst-
stof en op het stimuleren van duurzamer gebruik

van kunststof. Verplichte eisen inzake het

gehaLte gerecycleerd materiaal zutlen worden

voorgestetd op gebieden als verpakking,

bouwmateriaten en voertuigen.

ln het Actieptan wordt verder bijzondere aan-

dacht gegeven aan de uitdagingen in verband

met microptastics en de aankoop en het gebruik
van biogebaseerde en biotogisch afbreekbare

kunststoffen. De Commissie geeft aan de aan-
wezigheid van microplastics in de leefomgeving

te wilten verminderen door de opzettetijke toe-

voeging van microptastics te beperken. Verder

zaI de Commissie maatregelen treffen tegen

het onbedoetd vrijkomen van microptastics
en werken aan de verdere ontwikkeling en

harmonisatie van meetmethoden, de uitvoering

van etiketterings-, certificerings- en reget-
gevingsmaatregeten en maatrege[en overwegen

om het opvangen van microplastics in het afvat-
water te vergroten. De Commissie wil bovendien

dat er meer wetenschappetijke kennis komt over

de risico's en het voorkomen van microptastics
in de leefomgeving, het drinkwater en voedsel.

De Commissie zaI voorts een specifiek beLeids-

kader ontwikkelen voor Íil de aankoop, de

etikettering en het gebruik van biogebaseerde

kunststoffen op basis van een afweging wanneer

het gebruik van biogebaseerde grondstoffen

daadwerketijk teidt tot reëte milieuvoordeten, en

tiil het gebruik van biogebaseerde en

composteerbare kunststoffen op basis van een

afweging van de toepassingen waar een dergeLijk

gebruik gunstig kan zijn voor het milieu. Met dit

beteidskader beoogt de Commissie te voor-

komen dat consumenten juist door een

verkeerde etikettering van producten a[s
"biotogisch afbreekbaar" of "composteerbaar"

bijdragen aan vervuiling.

Tenslotte geeft de Commissie aan te witlen zor-
gen voor een tijdige tenuitvoertegging van de

nieuwe Richttijn íEUl 2019 /904 inza ke kunststof -

producten voor eenmatig gebruik en vistuig ten

behoeve van de situatie op zee.3

TextieL

De Commissie kondigt in het Actieplan verder

aan een alomvattende EU-strategie voor textiel
te gaan ontwerpen. Deze strategie zaI gericht

zijn op de versterking van het industriëte

concurrentievermogen en innovatie in de sector,

waardoor de EU-markt voor duurzaam en

circutair textiet, met inbegrip van de markt voor

textiethergebruik, een impuLs krijgt. Met de

strategie wiI de Commissie zich richten op 'fast

fashion'. De strategie moet het ontwikkelen van

nieuwe bedrijfsmodel"l.en stimu[eren. 0m

concreet invutling te geven aan deze ptannen

voor een EU-strategie gaat de Commissie

samenwerken met de sector en de andere

marktdeetnemers om knetpunten in de

circutariteit van textiel op te sporen en innovatie

op de markt te stimuleren. ln het Actiep[an geeft

de Commissie in etk geval aan een reeks uit-
gebreide maatregelen te gaan introduceren die

zien op, onder andere, ecologisch ontwerp, het

gebruik van secundaire grondstoffen en de aan-

wezigheid van gevaartijke chemische stoffen.

De Commissie zal eveneens voorzien in

richtsnoeren voor de gescheiden inzameting van

textietafual die de tidstaten tegen 2025 moeten

waarborgen. Deze richtsnoeren moeten eryoor

zorgen dat er in etk geval meer textiel gerecycted

gaat worden dan de huidige 1% van aL het textiel

werel.dwijd. Het is tot slot nog retevant om op te

merken dat de Commissie de sortering, het

hergebruik en de recycling van textiel verder wiI
stimuteren door regetgevende maatregeten zoats

e e n u it g e b re i d e p rod u ce nte nve ra ntwoo rd etij kh e id.

o

o

ry



Nummer 4
24 april2o2o Pagina 9

o

o

Verminderen van afval en creëren van
meer waarde
ln het Actieptan geeft de Commissie aan dat

ondanks atte inspanningen op Europees en

nationaaI niveau de hoeveetheid geproduceerd

afvaI niet vermindert. Het Actieplan bevat

daarom verschitlende maatregelen om de totate

hoeveelheid afva[ te verminderen. Deze maat-
regelen zien vooraI op uitwisseting van

informatie, verantwoordetijkheid voor
producenten en verbetering van de bestaande

praktijken op het gebied van afvatrecycting, zoals

het harmoniseren van gescheiden

afvatinzametingssystemen. 0ok geeft de

Commissie in het Actieptan aan afvatreductie-
doetstel.Lingen voor specifieke afvalstromen te

witten introduceren. Naast het voorkomen en

verminderen van afvat, legt de Commissie in het

Actieptan tevens de nadruk op de optimalisatie
van grondstoÍfen in het afval dat wel wordt
geproduceerd, bijvoorbeeld door maatregeten

voor te stetten die bewerkstettigen dat deze

grondstoffen worden omgezet in kwaLitatief

hoogwaardige hulpbronnen. Hiervoor is een

goed functionerende markt voor secundaire

grondstoÍfen van betang, atdus de Commissie.

0m de doetstetling te behalen, geeft de

Commissie aan te gaan onderzoeken of een

EU-breed geharmoniseerd model kan worden

opgezet voor de gescheiden inzame[ing van afvaI

en etikettering van producten. Ook beoogt de

Commissie de participatie van burgers, bedrijven

en overheden in dit proces te vergoten.

Tenstotte behandelt het Actieptan een aantal

maatregeten en initiatieven om de legate export

van Europees afval naar derden landen tot een

minimum te beperken en de ittegate export

tegen te gaan.

lmpact en betrokkenheid
De maatregelen die uit het Actieptan votgen,

zutlen grote invloed hebben op de markt. We

verwachten dat ingrijpende maatregeten

voldoende tijdig door de Commissie zutlen

worden aangekondigd. Het is voor bedrijven

desondanks van betang de ontwikkelingen op de

voet te vo[gen, zodat noodzaketijke aanpassingen

in [opende processen tijdig in gang kunnen

worden gezet. De Commissie geeft aan het

bedrijfsLeven en andere betanghebbenden nauw

te zutlen betrekken bij de ontwikkeling van het

Actieplan en de daarin opgenomen initiatieven.

Hieruit maken we op dat er door de Commissie

aan het bedrijfsLeven mogetijkheden zutten

worden geboden om inbreng te leveren op voor-
gestetde maatregeten. Ook dit is iets om atert op

te zijn.

Noten:
1. Werkzaam bij Bird & Bird LLP-

2. Eerder schreven mr. R. {Roelienl van Neck en mr T.A. {Tessa] van den

Ende over de voorgestetde Ecodesign-verordeningen en 'het recht op

repaTeren in Juridisch up to Date 2019, nn 14.

3. Eerder schreven mn R. lRoelienl van Neck en mr. lA. lTessa] van den

Ende over het voorgestetde verbod op singLe-use ptastics in Juridisch
up to Date 2019, nr 2.
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