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Fechar o ciclo – plano de ação da UE para a economia circular
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As medidas constantes do presente plano de ação terão de ser levadas a efeito em
conformidade com os princípios de «legislar melhor», incluindo, se pertinente, uma
avaliação de impacto.
Ações

Calendário
Produção

Ênfase nos aspetos de economia circular em futuros requisitos aplicáveis aos
produtos, no âmbito da Diretiva Conceção Ecológica.
Plano de trabalho relativo à conceção ecológica 2015-2017 e pedido aos
organismos europeus de normalização para que elaborem normas sobre a
eficiência dos materiais a fim de definir futuros requisitos de conceção ecológica
em matéria de durabilidade, reparabilidade e reciclabilidade dos produtos
Proposta de regulamento de execução relativo a televisores e visores
Análise de opções e ações para um quadro estratégico mais coerente das diversas
vertentes de trabalho da política da UE relativa aos produtos, no contributo dessas
vertentes para a economia circular
Inclusão de orientações sobre a economia circular nos documentos de referência
sobre as melhores técnicas disponíveis (BREF) para diversos setores industriais
Orientações e promoção das melhores práticas nos planos de gestão de resíduos
da atividade mineira

A partir de
2016
Dezembro de
2015
Finais de
2015 ou
princípios de
2016
2018
A partir de
2016
2018

Estabelecimento de uma rede pan-europeia de infraestruturas tecnológicas
para as PME (rede aberta), para integrar tecnologias de fabrico avançadas nos
seus processos de produção

2016

Estudo do melhoramento da eficiência e da integração do sistema comunitário
de ecogestão e auditoria (EMAS) e do programa-piloto de verificação das
tecnologias ambientais (VTA)

2017

Desenvolvimento de uma base de conhecimento e apoio às PME para a
substituição de substâncias perigosas que suscitam preocupação muito elevada

2018

Consumo
Melhor aplicação das garantias existentes sobre produtos tangíveis, acompanhada
de uma reflexão sobre melhoramentos (proposta emergente da Comissão relativa
às vendas em linha e balanço da qualidade da legislação de defesa do consumidor)

2015-2017

Ação incidente nas falsas alegações ecológicas, incluindo orientações atualizadas
quanto às práticas comerciais desleais

2016

Análise da possibilidade de propor requisitos horizontais para a prestação de
informações sobre reparação, no âmbito da Diretiva Conceção Ecológica

2018

REFIT do rótulo ecológico, seguindo-se ações de reforço da sua eficácia

2016

Avaliação da possibilidade de um programa de teste independente sobre
obsolescência programada

2018

Sob condição de uma avaliação dos projetos-piloto em curso, estudo das possíveis
utilizações da «pegada ambiental dos produtos» para medir ou comunicar
informações de caráter ambiental

A partir de
2016
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Ação relativa aos contratos públicos ecológicos: maior integração dos requisitos da
economia circular e apoio a uma maior aceitação, inclusive por meio de regimes de
formação, reforçando a sua utilização nos contratos da Comissão e nos fundos da
UE

A partir de
2016

Gestão de resíduos
Proposta legislativa revista sobre os resíduos
Reforço da cooperação com os Estados-Membros para melhor aplicação da
legislação da UE relativa aos resíduos e combate às exportações ilícitas de veículos
em fim de vida
Intensificação da execução do regulamento revisto sobre as transferências de
resíduos
Promoção da certificação voluntária, liderada pela indústria, das instalações de
tratamento de fluxos essenciais de resíduos e matérias recicladas
Iniciativa «produção de energia a partir de resíduos» no âmbito da União da
Energia
Identificação e divulgação de boas práticas nos sistemas de recolha de resíduos

Dezembro de
2015
A partir de
2015
A partir de
2016
A partir de
2018
2016
A partir de
2016

Mercado de matérias-primas secundárias
Elaboração de normas de qualidade para as matérias-primas secundárias
(designadamente plásticos)
Proposta de regulamento revisto sobre os adubos
Legislação proposta com requisitos mínimos aplicáveis à água reutilizada para
irrigação e para recarga de lençóis freáticos
Promoção de uma reutilização da água segura e eficaz em termos de custos,
incluindo orientações sobre a integração da reutilização da água no planeamento e
na gestão dos recursos hídricos, inclusão das melhores práticas nos BREF
pertinentes e apoio à inovação (por meio da Parceria Europeia de Inovação e do
Horizonte 2020) e ao investimento
Análise e opções estratégicas para a interface entre as legislações relativas aos
produtos químicos, aos produtos e aos resíduos, incluindo o modo de reduzir a
presença e de melhorar a rastreabilidade dos produtos químicos que suscitam
preocupação nos produtos
Medidas destinadas a facilitar as transferências de resíduos no interior da UE,
incluindo o intercâmbio de dados eletrónicos (e possivelmente outras medidas)
Aprofundamento do sistema de informação sobre matérias-primas da UE

A partir de
2016
Princípios de
2016
2017

2016-2017

2017
A partir de
2016
A partir de
2016

Ação setorial
Plásticos
Estratégia relativa aos plásticos na economia circular

2017

Ação específica para reduzir o lixo marinho, em aplicação dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável para 2030

A partir de
2015

Desperdício alimentar
Desenvolvimento de metodologia e indicadores comuns para medir o desperdício
alimentar

2016
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Plataforma de partes interessadas para estudar a consecução dos ODS no
tocante ao desperdício alimentar, partilhar melhores práticas e avaliar progressos
Clarificar a legislação pertinente da UE relativa a resíduos, géneros
alimentícios e alimentos para animais, a fim de facilitar a doação de géneros
alimentícios e a utilização de restos de géneros alimentícios na produção de
alimentos para animais
Estudar opções para a utilização mais eficaz e a compreensão das indicações de
data nos alimentos
Matérias-primas essenciais
Relatório sobre matérias-primas essenciais e economia circular
Melhoramento do intercâmbio de informações sobre produtos eletrónicos, entre
empresas fabricantes e empresas de reciclagem
Normas europeias para uma reciclagem eficiente (em termos de materiais) de
resíduos eletrónicos, pilhas e acumuladores usados e outros produtos complexos
em fim de vida
Partilha de melhores práticas para a valorização de matérias-primas essenciais
com origem em resíduos e aterros da atividade mineira
Construção e demolição
Orientações para as avaliações pré-demolição no setor da construção
Protocolo de reciclagem, voluntário e extensivo a todo o setor, para os resíduos
de construção e demolição
Indicadores principais para a avaliação do desempenho ambiental ao longo do
ciclo de vida de um edifício e incentivos à sua utilização

2016

2016

2017

2017
A partir de
2016
A partir de
2016
2017

2017
2016
A partir de
2017

Biomassa e materiais de base biológica
Orientações e divulgação das melhores práticas na utilização de biomassa em
cascata e no apoio à inovação neste domínio por meio do Horizonte 2020

2018-2019

Garantir coerência e sinergias com a economia circular na análise da
sustentabilidade da bioenergia, no âmbito da União da Energia

2016

Avaliação do contributo prestado pela Estratégia para a Bioeconomia, de 2012, à
economia circular, seguida de eventual revisão

2016

Inovação e investimento
Iniciativa «Indústria 2020 e economia circular», no âmbito do Horizonte 2020
Projeto-piloto para «acordos de inovação» relativos aos obstáculos normativos
que os inovadores possam enfrentar
Sensibilização incisiva, para estimular candidaturas ao financiamento no
âmbito do FEIE, e apoio ao desenvolvimento de projetos e plataformas de
investimento com pertinência para a economia circular
Atividades de sensibilização incisiva e comunicação para ajudar os EstadosMembros e as regiões a utilizar os fundos da política de coesão para a economia
circular
Apoio aos Estados-Membros e às regiões no reforço da inovação para a
economia circular por meio da especialização inteligente

Outubro de
2015
2016
A partir de
2016
A partir de
2016
A partir de
2016
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Avaliação da possibilidade de lançar, juntamente com o BEI e os bancos
nacionais, uma plataforma de apoio ao financiamento da economia circular

2016

Compromisso com as partes interessadas na concretização deste plano de ação por
meio dos fóruns existentes em setores-chave

A partir de
2016

Apoio a uma série de partes interessadas por meio de ações relativas a parcerias
público-privadas, plataformas de cooperação, apoio a abordagens empresariais
voluntárias e intercâmbios de melhores práticas

A partir de
2015

Monitorização
Desenvolvimento de um quadro de monitorização para a economia circular

2017
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