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Referat ved deltakelse på møter under EU-

kommisjonen   
 

1.  Møte/gruppe: Joint Meeting of Member States Groups on IPP/SCP and Resource Efficiency 
Sted og dato: Brussel, 23.10.2019 

2.  Rettsakter (nummer og navn):  

3.  Deltaker(e) fra norsk side: Christoffer Back Vestli (Miljødirektoratet) 

4.  Hovedkonklusjoner, spørsmål av vesentlig betydning (økonomiske og forvaltningsmessige 
konsekvenser) for norsk politikk:  
 

Oppdatering om den siste utviklingen og videre arbeid med sirkulær økonomi 
Kommisjonen orienterte om status for handlingsplanen om sirkulær økonomi og viser til god progresjon. Det ble 
referert kort fra møtet mellom statsledere i juni (toppmøte) der den kommende femårsplanen for EU var på agendaen. 
Sirkulær økonomi er sentral i denne.  
 
Det ble videre vist til erklæringen fra Kommisjonens nye president, Ursula von der Leyen, og de seks satsingsområdene 
hun vil prioritere i den nye kommisjonens arbeid, herunder European Green Deal. 
  
Kommisjonen redegjorde for arbeidet med den nye handlingsplanen for sirkulær økonomi. Denne er ventet i 2020. 
Planen vil ha en holistisk tilnærming og det må ventes styrket innsats innenfor flere sektorer og områder. 
Satsingsområder vil særlig være: 
 

• Tiltak rettet mot produkter og produksjon 

• Tiltak rettet mot forbrukeradferd og offentlig anskaffelser 

• Styrket innsats for å utnytte ressursene i avfall 

• Sikre og rene råvarer 

• "High impact sectors": Tekstiler, bygg og anlegg, matvarer 

• Rammeverk for overvåkning og datainnsamling (monitoring framework)  
   
Kommisjonen deler Norges syn på at lav etterspørsel etter sekundære råvarer er en av de største utfordringene for en 
sirkulær økonomi, og vil vurdere tiltak som en del av interface-arbeidet (koblingen mellom regelverket for avfall, 
kjemikalier og produkter). Sverige etterspurte hva som var ventet å bli prioriterte områder innenfor produktpolitikk og 
økodesign. Kommisjonen opplyste om at "high impact sectors" som tekstiler og bygg/anlegg vil stå særlig sentralt.  
 
Nederland poengterte at innsatsområder som byutvikling, handel og investeringer bør få plass i handlingsplanen. 
Luxembourg mener det er viktig at DG GROW og de store industriene i EU involveres i arbeidet. 
  

Bærekraftig finansiering og sirkulær økonomi 
Kevin Flowers fra Generaldirektoratet for miljø (DG Environment – F1, Green Finance) orienterte om Kommisjonens 
handlingsplan for finansiering og bærekraftig utvikling fra 2018, med følgende tre satsingsområder: 
 

• Legge til rette for miljømessig bærekraftige investeringer 

• Opprettholde bærekraft i risikostyring  

• Fremme transparens og langsiktighet  
 
Videre er Kommisjonens "taksonomi-forslag " – et frivillig verktøy med et sett grønne kriterier for produkter – fra 2018 
fortsatt under forhandling mellom Råd, Parlament og Kommisjonen (trilog). Det er ventet en veileder og en rapport om 
taksonomi og sirkulær økonomi i desember i 2019.  

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/nov/handlingsplan---barekraftig-finansiering-/id2652793/
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Kommisjonen vil også gjennomføre en høring om en plattform for bærekraftig finansiering i desember i 2019.  
 
En ekspertgruppe for finansiering av sirkulær økonomi har utarbeidet anbefalinger om hvordan finansielle virkemidler 
kan fremme en sirkulær økonomi. Anbefalingene rettes både mot beslutningstakere og finansielle institusjoner, og 
omfatter blant annet standarder for rapportering, insentiver for sirkulær økonomi og hvordan ordninger for 
produsentansvar kan fremme økodesign.  
 

Bygg- og anlegg  
Alberto Parenti fra Generaldirektoratet for indre marked, industri, entreprenørskap og små og mellomstore bedrifter 
(DG GROW) orienterte om bygg/anlegg, som er en high impact-sector i den kommende handlingsplanen for sirkulær 
økonomi. Bygg- og anleggsbransjen er stor: I Europa består den av tre millioner selskaper og har 20 millioner 
arbeidsplasser. 50 prosent av både energiforbruk og materialer tilskrives sektoren, og strategien "Construction 2020" 
skal bidra til bærekraftig konkurransedyktighet, med utgangspunkt i følgende hovedområder: 
 

- Innovasjon 
- Ferdigheter og kvalifikasjoner 
- Ressurseffektivitet 
- Regulatorisk rammeverk 
- Internasjonalisering  

  
Videre fulgte en presentasjon av programmet LEVELS/Level(s), som er et arbeid som ble påbegynt i 2015 og som har til 
hensikt å fremme sirkulære bygg. Dette er et veiledende verktøy med egne indikatorer som dekker energiforbruk, 
vannforbruk, materialbruk m.m. gjennom verdikjeden, men legger ikke opp til noen sertifisering. Det ventes en 
lansering i andre kvartal i 2020.  
 
DG GROW vil også i løpet av 2019 presentere et eget dokument om sirkulært design for bygg/anlegg.  
     

Tekstiler 
Christos Kyriatzis fra DG GROW (D4 – Tourism, Emerging and Creative Industries) presenterte satsingsområdet, og viste 
til at tekstilindustrien står for 149 milliarder euro i årlig omsetning. Det finnes rundt 185 000 selskaper i Europa i dag 
og at det er gjort investeringer for nærmere fem milliarder euro. Størstedelen av importen til EU er fra Asia (77 prosent 
og 63,4 milliarder tonn). Det er lav innsamling (25 prosent), og enda lavere utnyttelse av det innsamlede materialet. 
Det ble ikke presentert tall for ombruk, men vist til at kun én prosent av brukte materialer blir materialgjenvunnet til 
nye klær.  
 
Det er generelt en stor vilje til tiltak innenfor tekstiler, men det er noe usikkerhet knyttet til konkrete tiltak. Sverige 
påpekte potensialet for å redusere klimagassutslipp og viste til nye studier som var gjort nasjonalt, som blant annet 
viser at produksjonen av tekstiler står for ca. 80 prosent av utslippene, og at virkemidlene derfor måtte innrettes særlig 
mot denne delen av verdikjeden. Dette fikk støtte fra Norge. Hellas etterspurte virkemidler for å øke ombruk.  
 
Sverige viste videre til en nasjonal dialog i bransjen hvor det diskuteres tiltak på ulike nivåer. Det er blant annet innført 
lavere moms (halvering) på reparasjoner og varslet et produsentansvar for tekstiler fra 2023. Finland etterlyste 
økonomiske virkemidler i EUs kommende strategi.   
 
Litauen presenterte også sitt arbeid: Landet har krav om at produksjonsavfall skal kildesorteres, og det inkluderer 
tekstiler. Det kildesorteres 8500 tonn fra produksjon og 2500 tonn fra husholdninger i Litauen i dag, men avfallet går i 
hovedsak til forbrenning og lite materialgjenvinnes. Litauen er den nest største importøren av brukte tekstiler i EU, og 
tar imot 60 500 tonn i året. De viser til utfordringer med god nok data og ansvarsfordeling mellom aktørene, og 
påpekte nyttige funn i rapporter fra Nordisk Ministerråd.   

  

Digitalisering 
William Neal (DG Environment) presenterte kort bakgrunnen for EUs digitale agenda og sammenhengen med 
handlingsplanen for sirkulær økonomi. Tre arbeidsområder ble trukket frem: 
 

- Grønn informasjonsteknologi der lengre levetid på produkter, inkludert større mulighet for reparasjoner og 
forbedring av produktdesign, står sentralt 

- Muligheten til å levere grønn politikk: Potensialet for bedre overvåkning, rapportering, bedre databaser osv. 
som gjør det lettere å følge med på etterlevelse av regelverk 

- "Digital for Circular" – digitalisering gjennom hele verdikjeden 
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Digitalisering er viktig for å Kommisjonen, og det etterspørres innspill på hvilke digitale muligheter og utfordringer 
som bør prioriteres framover. Dersom medlemslandene har konkrete eksempler på løsninger som kan være relevant, 
er det interessant for Kommisjonen å vite om.  
 
Estland ved Mikhel Krusberg (Mikhel.Krusberg@envir.ee) delte erfaringer om et betydningen av digitalisering i sitt 
nasjonale arbeid med sirkulær økonomi.  

  

EUs plaststrategi 
Kommisjonen orienterte kort om implementering av den europeiske plaststrategien. Det er viktig for Kommisjonen å 
levere på denne og de tre aksene plaststrategien omfatter. 
 
Innenfor arbeidet med å styrke kvaliteten på plastgjenvinningen er målet om at all plastemballasje skal bli 
gjenvinnbar innen 2030 viktig. Her jobbes det med produktdesign og minimumskriterier i emballasjedirektivet, 
inkludert differensiering av innbetaling fra produsent. En veileder for separat innsamling og sortering er ventet i løpet 
av 2019. Det jobbes også med standarder for kvalitet gjennom den europeiske sertifiseringsorganisasjonen CEN.  

  
Det ble videre vist til mål som Circular Plastics Alliance jobber etter, bl. a. at 10 millioner tonn plast skal finne veien til 
nye produkter innen 2025. Så langt har ulike tiltak ført til at det er tilgjengelig 11 mill. tonn gjenvunnet plast, mens 
etterspørselen etter slik råvare til bruk i nye produkter kun er 6,4 millioner tonn. Circular Plastics Alliance jobber derfor 
med å styrke balansen mellom tilbud og etterspørsel på plastmarkedet. Dersom dette ikke lykkes vil Kommisjonen 
vurdere regulatoriske virkemidler.   
 
Videre er avfallsforebygging viktig for Kommisjonen, og flere prosesser er relevante i denne sammenheng:  
 

• ECHAs arbeid med å begrense mikroplast som er tilsatt i produkter: Restriksjoner kan være på plass i midten 
av 2021, men det vil trolig bli ulike overgangsordninger m.m. for produktene som ev. vil omfattes av 
regelverket.  

• Innsats mot utslipp av mikroplast: Kommisjonen har samtaler med forskjellige sektorer om utslipp, og for 
tiden drøftes tiltak i tekstilindustrien.  

• Evaluering av EUs avløpsdirektiv 

• Engangsplast: Generell frist for medlemslandene for å implementere direktivet er 3. juli 2021, med egne 
frister for enkelte av bestemmelsene.  

• Egne veiledere for engangsplast og produsentansvar (kostnader til finansiering av opprydning) er under 
arbeid og ventet i løpet av kort tid 

 
Det legges opp til nær kontakt med berørte aktører fra EU-kommisjonens side.  Videre ventes en studie av hvordan de 
foreslåtte merkekravene for enkelte engangsprodukter i plast virker, og av kravet om innholdet av materialgjenvunnet 
materiale i plastflasker.   
 
Investeringer og innovasjon står også sentralt i plaststrategien, herunder strategisk forskning og innovasjon, ny 
teknologi for materialgjenvinning (særlig kjemisk materialgjenvinning) og utviklingen av alternative råvarer.   
 
Det er også viktig for Kommisjonen å støtte opp om bilaterale og multilaterale initiativ, som UNEA, IMO og 
Baselkonvensjonen. Det er registrert en rekke viktige tiltak internasjonalt:  
 

• India forbyr engangsplast fra 2022 

• Canada foreslår en rekke tiltak basert på EUs plaststrategi 

• Kina har en egen strategi som inkluderer engangsplast 

• 68 prosent av verdens land har én eller annen restriksjon knyttet til salg/distribusjon/forbruk av 
plastbæreposer  

 

5.  Oppfølging: Kommisjonen inviterte til å sende inn eksempler og relevant informasjon i flere 

saker. 

6.  Ble norske innspill fremmet? (evt. skriftlige innspill vedlegges) 

Skriftlig innspill angående bygg/anlegg, tekstiler og produktpolitikk ble fremmet. 

7.  U.off. – informasjon som er unntatt offentlighet. (Dette punktet klippes ut før publisering.) 

8.  Referat godkjent av (nærmeste leder): Hege Rooth Olbergsveen 21.11.19 

 


