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Yttrande angående remiss av Europeiska 
kommissionens förslag COM(2015) 614/2 till 
meddelande om cirkulär ekonomi               M2015/04155/Mm 
 
BIL Sweden har inbjudits att lämna synpunkter på ovanstående remiss.  
Vi är positiva till att europeiska kommissionen vill göra Europas ekonomi 
mer resurseffektiv.  
 
Vi skulle dock vilja belysa följande, som är av stor vikt för att få till ett 
framgångsrikt system för att så långt det går, cirkulera viss produkt; 
  
I den utskickade remissen kan man läsa vad kommissionen skriver på sida 18, 
under rubriken 6; ” Övergången till en kretsloppsekonomi är en 
systemförändring. Förutom riktade åtgärder som påverkar varje fas av 
värdekedjan och nyckelsektorer, är det nödvändigt att skapa de 
förhållanden under vilka en cirkulär ekonomi kan blomstra och resurser kan 
mobiliseras.”  
 
BIL Sweden med medlemmar vill påminna om vikten av att ovanstående synsätt 
följer med fullt ut, vid implementeringen i svensk lagstiftning.  
 
Detta gör man genom att för varje enskild produkt, analysera hur den produktens 
system för återvinning ser ut i Sverige, och att inte glömma myndigheternas roll 
och ansvar, i en viss produkts ”cirkulära värdekedja”. 
 
Ett system måste utgå ifrån en analys av hur just den produktens värdekedja ser ut, 
från vagga till grav, och vilka relevanta faser och aktörer som kommer i kontakt 
med produkten. Vi anser att ansvar måste läggas på alla relevanta aktörer utmed 
produktens värdekedja, för att skapa ett system som fungerar. (Detta motsäger inte 
på något sätt, att man kan lägga mest ansvar på en eller två aktörer.) Om viktiga 
länkar i en produkts värdekedja inte fungerar, t.ex. att det finns en eller flera 
relevanta aktörer som inte bidrar med sin del och att dessa aktörer inte heller har 
ett juridiskt ansvar, kommer systemet att halta. Även om man i förordningar skrivit 
in vissa aktörers ansvar så räcker inte det, om det utöver dessa finns fler aktörer 
som borde ha ett ansvar.  

 Ett optimalt fungerande system med ett visst uttalat mål måste vila på ett 
fundament av att olika aktörer drar sitt strå till stacken, med utgångspunkt i 
vad aktören har rådighet över, för att målet ska kunna nås.  
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Även myndigheter måste ses som en viktig aktör (t.ex. genom att utöva tillsyn), för 
att hjälpa till att skapa de rätta förutsättningarna så att den cirkulära ekonomin ska 
kunna blomstra. 
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