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Ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία        

        

Για μια πιο καθαρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

Βασικές δράσεις Ημερομηνία 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Νομοθετική πρόταση για μια πρωτοβουλία πολιτικής για βιώσιμα προϊόντα  2021 

Νομοθετική πρόταση για την ενδυνάμωση των καταναλωτών στην πράσινη 

μετάβαση  
2020 

Νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα για τη θέσπιση ενός νέου «δικαιώματος 

επισκευής»  
2021 

Νομοθετική πρόταση σχετικά με την τεκμηρίωση οικολογικών ισχυρισμών  2020 

Υποχρεωτικά κριτήρια για οικολογικές δημόσιες συμβάσεις και υποχρεωτικοί 

σχετικοί στόχοι στην τομεακή νομοθεσία και υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για 

τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις 

από το 2021 

Επανεξέταση της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές, συμπεριλαμβανομένης 

της ενσωμάτωσης πρακτικών κυκλικής οικονομίας στα προσεχή έγγραφα αναφοράς 

για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. 

από το 2021 

Δρομολόγηση κατευθυνόμενου από τη βιομηχανία συστήματος υποβολής 

εκθέσεων και πιστοποίησης για τη βιομηχανική συμβίωση  
2022 

ΑΞΙΑΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Πρωτοβουλία για την κυκλικότητα των ηλεκτρονικών προϊόντων, λύση του 

κοινού φορτιστή και συστήματα ανταμοιβής για την επιστροφή παλαιών 

συσκευών 

2020/2021 

Επανεξέταση της οδηγίας σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων 

επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και 

καθοδήγηση για την αποσαφήνιση των δεσμών της με τις απαιτήσεις του REACH 

και του οικολογικού σχεδιασμού 

2021 

Πρόταση για νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρικές στήλες  2020 

Επανεξέταση των κανόνων για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους  2021 

Επανεξέταση των κανόνων που διασφαλίζουν την ορθή επεξεργασία των 

απόβλητων ορυκτελαίων  
2022 

Επανεξέταση των ουσιωδών απαιτήσεων για τις συσκευασίες με σκοπό την 

ενίσχυσή τους και μείωση της (υπερβολικής) συσκευασίας και των 

απορριμμάτων συσκευασίας 

2021 

Υποχρεωτικές απαιτήσεις σχετικά με το ανακυκλωμένο πλαστικό περιεχόμενο και 

μέτρα για τη μείωση των πλαστικών αποβλήτων για βασικά προϊόντα όπως οι 

συσκευασίες, τα δομικά υλικά και τα οχήματα 

2021/2022 
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Περιορισμός των σκόπιμα προστιθέμενων μικροπλαστικών και μέτρα για την 

ακούσια απελευθέρωση μικροπλαστικών 
2021 

Πλαίσιο πολιτικής για πλαστικές ύλες βιολογικής προέλευσης και 

βιοαποδομήσιμες ή λιπασματοποιήσιμες πλαστικές ύλες 
2021 

Στρατηγική της ΕΕ για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 2021 

Στρατηγική για βιώσιμο δομημένο περιβάλλον 2021 

Πρωτοβουλία για υποκατάσταση συσκευασιών, επιτραπέζιων σκευών και 

μαχαιροπήρουνων μίας χρήσης από επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα σε 

υπηρεσίες εστίασης 

2021 

ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ 

Στόχοι μείωσης των αποβλήτων για ειδικές ροές αποβλήτων και άλλα μέτρα για 

την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων 
2022 

Εναρμονισμένο σε επίπεδο ΕΕ μοντέλο για τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων 

και την επισήμανση ώστε να διευκολυνθεί η χωριστή συλλογή 
2022 

Μεθοδολογίες για την ανίχνευση και ελαχιστοποίηση της παρουσίας ουσιών 

που προκαλούν ανησυχία σε ανακυκλωμένα υλικά και αντικείμενα από 

ανακυκλωμένα υλικά 

2021 

Εναρμονισμένα συστήματα πληροφοριών για την παρουσία ουσιών που 

προκαλούν ανησυχία 
2021 

Διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης και άλλων κριτηρίων για τον 

αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων και υποπροϊόντων σε επίπεδο ΕΕ 
2021 

Αναθεώρηση των κανόνων για τις μεταφορές αποβλήτων 2021 

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 

Στήριξη της μετάβασης στην κυκλική οικονομία μέσω του θεματολογίου 

δεξιοτήτων, του σχεδίου δράσης για την κοινωνική οικονομία, του Συμφώνου 

για τις δεξιότητες και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+  

από το 2020 

Στήριξη της μετάβασης στην κυκλική οικονομία μέσω των ταμείων για την 

πολιτική συνοχής, του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και των πρωτοβουλιών 

Urban  

από το 2020 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Βελτίωση των εργαλείων μέτρησης, μοντελοποίησης και πολιτικής για την 

αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ της κυκλικής οικονομίας και του 

μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σ’ αυτήν σε 

ενωσιακό και εθνικό επίπεδο 

από το 2020 

Κανονιστικό πλαίσιο για την πιστοποίηση των απορροφήσεων άνθρακα 2023 

Ενσωμάτωση των στόχων της κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο της αναθεώρησης 2021 
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των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του 

περιβάλλοντος και της ενέργειας  

Ενσωμάτωση των στόχων της κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο των κανόνων για 

την υποβολή εκθέσεων μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πρωτοβουλίες 

για τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση και για την περιβαλλοντική λογιστική 

2020/2021 

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Καθοδήγηση προσπαθειών για την επίτευξη παγκόσμιας συμφωνίας για τις 

πλαστικές ύλες 
από το 2020 

Πρόταση για μια παγκόσμια συμμαχία για την κυκλική οικονομία και έναρξη 

συζητήσεων για μια διεθνή συμφωνία για τη διαχείριση των φυσικών πόρων 
από το 2021 

Ενσωμάτωση των στόχων της κυκλικής οικονομίας στις συμφωνίες ελευθέρων 

συναλλαγών, σε άλλες διμερείς, περιφερειακές και πολυμερείς διαδικασίες και 

συμφωνίες, καθώς και σε μέσα χρηματοδότησης της εξωτερικής πολιτικής της 

ΕΕ 

από το 2020 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 

Επικαιροποίηση του πλαισίου παρακολούθησης της κυκλικής οικονομίας ώστε 

να αντικατοπτρίζει νέες προτεραιότητες πολιτικής ώστε να αποτυπωθούν οι νέες 

πολιτικές προτεραιότητες και να αναπτυχθούν περαιτέρω δείκτες για τη χρήση 

πόρων, συμπεριλαμβανομένων του αποτυπώματος κατανάλωσης και του 

αποτυπώματος υλικού 

2021 
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