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 چکیده

در واکنش به مشکل انباشت پسماندها و کاهش شديد مواد خام برای تولید کاالها، مقررات  اتحادية اروپا
های عضو به اتخاذ راهکارهای الزامی و تشويقی برای تبديل پیشگیری از مختلفی برای تشويق دولت

 مسئلهتولید پسماند به رکن نخست مديريت پسماند تصويب کرده است. اين مقاله به بررسی اين 
داشته  اتحادية اروپاتولید کاال چه جايگاهی در مقررات مرحلة پردازد که پیشگیری از تولید پسماند در  می

پیشگیری از  ،چگونه بوده است. نتیجه آنکه اين اتحاديه مسئلهتقنینی اتحاديه نسبت به اين و رويکرد 
، بلکه بخشی از سیاست اين اتحاديه زيست محیطبخشی از تدابیر حفظ  عنوان به تولید پسماند را نه صرفاً

کند. اقدامات اين اتحاديه نشان وری در تولید تلقی می ای و بهرهبرای حفظ منابع اولیه، رشد اقتصاد چرخه
از تحولی اساسی در حقوق تولید کاال، مديريت پسماند و حفاظت از منابع طبیعی و تبديل تدريجی 

 دارد.  زيست محیطپیشگیری از تولید پسماند به يکی از اصول حقوق 
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 مقدمه
زيستی، اقتصادی و اجتماعی  مشکل اساسی محیط ،از سه جهت اتحادية اروپاتولید پسماند در 

ويژه با ی است که برای کشورهای عضو بهزيست محیطهای بوده است: نخست انتشار انواع آلودگی
توجه به نزديکی مرزها آثار خطرناکی دارد. دوم هدررفت منابع طبیعی ارزشمند در ساخت، مصرف 

برای اين کشورها  ها آنافزايش قیمت منابع طبیعی يا کمیابی علت و دورريز کاالها است که به 
 ،دآيد. سوم مشکالت فنی و اجرايی حاکم بر مديريت پسمان معضل اقتصادی جدی به شمار می

طور هکشورهای عضو اين اتحاديه ساالنه ب 5مانند کمبود محل دفن و بازيافت پسماند است.
ويژه برای  که مديريت اين میزان به 2کنند میلیارد تن انوع پسماند تولید می 1/2متوسط 

اتحادية تر اين اتحاديه مشکالت بیشتری دارد. بنابراين مديريت پسماند برای کشورهای کوچک
سازی و رفع مشکالت کشورهای عضو اهمیت خاصی  نهاد مسئول هماهنگ عنوان به اروپا
گذاری برای مديريت پسماند ابتدا با تصويب دستورالعمل ساختاری پسماند يابد. مقررات می

تأکید بر دفن بهداشتی  مديريت پسماندها و عمدتاً ،آغاز شد. سیاست اين اتحاديه در آغاز 57913
تدريج با افزايش آگاهی در مورد ضرورت حفاظت از منابع طبیعی و حفظ هپسماندها بود ولی ب
اخیر به سمت پیشگیری و کاهش تولید پسماندها گرايش يافته است. دهة مواد خام، در دو 

مستقیم و غیرمستقیم به بحث پیشگیری از تولید  طور بهطی مقررات مختلفی  اتحادية اروپا
توان گفت امروزه به نحوی که می ،زمینه اتخاذ کرده است پسماند پرداخته و تدابیری در اين

ها و تدابیر مشیی رفته و در خطزيست محیطآلودگی  مسئلةفراتر از  ،پیشگیری از تولید پسماند
های عضو اتحاديه دولت ،حفظ منابع طبیعی اين اتحاديه ادغام شده است. با توجه به اين تحول

اتحاديه در قوانین و مقررات داخلی خود و گزارش آن به سازی تدابیر  نیز مکلف به درونی
سازکارهای حقوقی پیشگیری از پسماند در روز به روز  ،کمیسیون اروپا هستند که بدين ترتیب

  يابند. ای و ملی توسعه بیشتری میسطح منطقه

 هایابزارها و گزينه ةپیشگیری از تولید پسماند به تعبیر کمیسیون اروپا، انتخاب کلی
رساندن تولید پسماند، هم از لحاظ حجم و هم از لحاظ میزان حداقلای برای به مشی خط

دستورالعمل » 3ماده  52بند  طبق 0، پیش از بازيافت يا دفن پسماند است.ها آنبودن بار زيان
تدابیر و اقداماتی است که به کلیة نیز پیشگیری از تولید پسماند به معنای  1«ساختاری پسماند
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منظور کاهش حجم تولید پسماندها، کاهش آثار منفی پسماندها و کاهش پسماندهای خطرناک 
رساندن دفع پسماندها نیست، بلکه شامل حداقلبه صرفاًپیشگیری از اين  شود. هدفانجام می

اتخاذ راهکارهايی برای کاهش استفاده از مواد خام، کاهش اتالف منابع در فرايند تولید و مصرف، 
اصالح نظام تولید و مصرف کاالها، پیشگیری از  ،زا و سرانجامیری از تولید کاالهای پسماندپیشگ

شود. بنابراين برای تبديل پیشگیری از و تسهیل مديريت پسماندها نیز می زيست محیطآلودگی 
بینی سازکارهای حقوقی مختلفی پیش بايد نخستین رکن مديريت پسماند عنوان بهتولید پسماند 

 . نندبه حداقل برساکاال مراحل آن يعنی تولید، عرضه و مصرف کلیة د که تولید پسماند را در شون
در راستای پیشگیری و کاهش پسماند و  اتحادية اروپابعدی  با توجه به تدابیر متنوع و چند

رسد جريانی جديد در حقوق ادغام آن در تدابیر حفاظت از منابع طبیعی و مواد خام، به نظر می
و حقوق منابع طبیعی در راستای پیوند مقابله با آلودگی و حفظ منابع طبیعی و  زيست محیط

پسماند، اين  زمینةدر  اتحادية اروپاای در حال تقويت است. با وجود اهمیت تدابیر اقتصاد چرخه
ت ه است و بنابراين اطالع از تجربیاشدبررسی نبه اندازة کافی موضوع در مطالعات حقوقی ايران 

تواند جالب توجه باشد.  پیشگیری از تولید پسماند می ةشدکمتر بحث زمینةحقوقی اين اتحاديه در 
 اتحادية اروپااساسی اين است که جايگاه پیشگیری از تولید پسماند در مقررات  ةمسئلدر اينجا 

 چیست زيست محیطصیانت از منابع طبیعی و حفاظت  زمینةيکی از نهادهای پیشرو در  عنوان به
بخشی از سیاست  عنوان بهرا  ها آناين نهاد چه سازکارهايی در اين زمینه اتخاذ کرده و چگونه  و

اقتصاد سبز ادغام کرده است؟ آيا چنین تدابیر حقوقی توسعة تقنینی خود در حفظ منابع طبیعی و 
پسماند دانست؟ تدريجی اصل پیشگیری از تولید توسعة گیری و نوعی شکلتوان بهمستمر را می

سازی پیشگیری از گذاری در تنظیم و نهادينهاين مقاله با هدف شناسايی تحوالت مقررات
، در دو گفتار به بررسی رويکرد حقوقی و سازکارهای کلی و جزئی اين اتحادية اروپاپسماندها در 

تر مقررات اين چرا که بیش ،پردازدتولید کاال میمرحلة اتحاديه در پیشگیری از تولید کاال در 
تولید کاال هستند. بنابراين ابتدا به بررسی رويکرد مرحلة ناظر بر  ،پیشگیری زمینةاتحاديه در 

حقوقی اتحاديه و طرز تلقی آن نسبت به پیشگیری از تولید پسماند پرداخته و سپس در گفتار 
 شود.یبعدی تدابیر اتخاذشده برای تنظیم پیشگیری در فرايند تولید کاالها بررسی م

 

 نسبت به پیشگیری از تولید پسماند اتحادیة اروپارویکرد حقوقی . 1

امر بخشی و جزئی در مديريت پسماند به نظر در نگاه اول،  ،با آنکه پیشگیری از تولید پسماند
اتخاذ کرده  مسئلهرويکرد حقوقی کالن و چندبعدی به اين  ،در گذار زمان اتحادية اروپارسد، می

ی، اقتصادی و اجتماعی خود ادغام زيست محیطهای کالن و تالش داشته است تا آن را در سیاست
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پیشگیری از تولید پسماند از بند  زمینةگذاری در . ابتدا بايد گفت صالحیت اتحاديه در مقرراتکند
شود که طی آن ناشی می« اتحادية اروپاکار معاهدة نحوة » 575ماده  5و بند  550ماده  3

معقول از استفادة در برابر آلودگی و  زيست محیطحفاظت از  زمینةتواند مقرراتی در اتحاديه می
تواند می اتحادية اروپااين معاهده،  200الزم به ذکر است که طبق ماده  6منابع طبیعی وضع کند.

و  0هارالعملدستو 9مصوباتی برای انجام وظايف خود تصويب کند که از آن میان مقررات،
بدين  ؛پیروی کنند ها آناز بايد های عضو دولتهمة آور بوده و جزو مصوبات الزام 7تصمیمات

االجرا هستند؛ های عضو الزممستقیم در دولتطور بهاحکامی کلی بوده و  ،ترتیب که مقررات
حقوقی داخلی سازی در نظام تر بوده که نیاز به درونیجزئی ها احکامی نسبتاً دستورالعمل

نیز  55هاو نظريه 58هااحکامی موردی هستند. ابالغیه های عضو دارند و تصمیمات معموالً دولت
و  مسئلههای عضو به يک زمینه را برای توجه بیشتر دولت که عمدتاًهستند ای جزو اسناد توصیه

الحیت اعطايی در بر اساس اين ص اتحادية اروپاکنند. آور در آينده فراهم میطرح مصوبات الزام
پیشگیری از تولید  زمینةای در آور و توصیهتدابیر حقوقی مختلفی، اعم از الزام ،گذشتهدهة چند 

 کند: زمان چند هدف را دنبال میهم ،پسماند اتخاذ کرده و از اين طريق
ی ناشی از پسماندها است که با توجه به زيست محیطهای نخست کاهش آلودگی. 5
پذيری شديد جغرافیايی و جمعیتی کشورهای عضو اين اتحاديه در برابر آثار ناشی از  آسیب

بنابراين پیشگیری  .کندمیانباشت پسماندها، کاهش حجم زياد پسماندهای تولیدشده را ضروری 
شود های تقنینی اتحاديه در خصوص مقابله با آلودگی میتدريج وارد سیاستاز تولید پسماند به

اين اتحاديه از  52زيست محیطدستورالعمل حفاظت کیفری از  3( ماده aنکه بند )ويژه آبه
در برخورد با دفع و انتقال غیرمجاز پسماند را خواهد تا تدابیر کیفری الزم های عضو می دولت

زمان هم طور به زيست محیطپیشگیری از وقوع جرم و تخريب  اتخاذ کنند. بنابراين راهکار منطقی
 53،«آلودگیيکپارچة دستورالعمل راجع به پیشگیری و کنترل »مقدمة  7است. به همین دلیل بند 

 3ماده  5کند. طبق بند پیشگیری از تولید پسماندها را يکی از لوازم پیشگیری يکپارچه تلقی می
و  متعهد به اتخاذ تدابیر الزم برای الزام واحدهای صنعتی ،های عضواين مصوبه نیز دولت

خدماتی به پیشگیری از تولید پسماند و در صورت گريزناپذيربودن تولید پسماند، به بازيافت و دفع 
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تأسیس و اجازة توانند صدور های عضو میاين مصوبه نیز دولت 6شوند. طبق ماده سالم آن می
فعالیت واحدهای صنعتی و خدماتی را منوط به اتخاذ تدابیر الزم برای پیشگیری از تولید و 

کند که برای حفاظت تأکید می« ابالغیه در خصوص تجارت سبز اروپا»ند. کنبازيافت پسماندها 
آلودگی و شهروندان اروپا، اتحاديه بايد به سمت تولید صفر آلودگی و پیشگیری از  زيست محیطاز 

« اقدام در خصوص آلودگی صفر برنامة» ،ديگرمصوبة  50ناشی از کاالها و پسماندها حرکت کند.
بدين  51% کاهش يابد.18تولید پسماندهای شهری تا بايد  2838کند تا سال است که مقرر می

 زيست محیطتوان پیشگیری از تولید پسماند را با اصل نزديکی )مجاورت( در حقوق ترتیب می
 ،ها آنمرزی پسماندهای خطرناک و دفع کنوانسیون بازل در خصوص انتقال برون 0ماده  2د )بن

پیوند داد که بر اساس آن پسماندها بايد در همان محل تولیدشده مديريت شوند. بديهی  56(5707
تولید کاال يا مصرف کاال، مديريت پسماند در اولیة است که کاهش تولید پسماند در همان مراحل 

 کند و بنابراين اين دو اصل مکمل همديگر هستند.را تسهیل می محل
برداری بهرهعلت صیانت از منابع طبیعی ارزشمند و مواد خام است که به  ،هدف دوم. 2

آمیز تولید و مصرف کاالها و الگوهای اسراف اتحادية اروپاشدن قرار دارد. رويه در معرض تهی بی
های از عوامل اصلی کمیابی و افزايش قیمت مواد اولیه در سالپسماندها را يکی روية بیتولید 
کاهش پاية مشی تولید در اين اتحاديه را بر خط اتحادية اروپابنابراين  59کند.رو اعالم می پیش

رساندن تولید پسماند تعريف حداقلاستفاده از مواد و منابع در تولید کاالها و تالش برای به
 زمینةتهیه راهبرد موضوعی در »مانند  ،که در اين راستا تدابیر مختلفی اتخاذ شده است 50کند می

 28«.پايدار از منابع طبیعی ةاستفاد زمینةراهبرد موضوعی در »و  57«پايدار از منابع طبیعی ةاستفاد

نیز پیشگیری از « بندیبندی و پسماندهای بستهدستورالعمل اصالح دستورالعمل بسته» ةمقدم
  25داند.وری منابع میتولید پسماند را کارآمدترين روش برای بهره

ابالغیه در »و  22«آوری مواد خامابالغیه در خصوص تاب»گونه که همان ،هدف سوم. 3
 

14. EC, Communication on The European Green Deal, COM (2019) 640 final, 2019, pp. 2.1.8. 
15. EC, Communication on Pathway to a Healthy Planet for All EU Action Plan: 'Towards Zero 

Pollution for Air, Water and Soil', COM (2021) 400 final, 2021, p. 3. 
16. Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, 

Basel, (1989). 

17. EU, “General Union Environment Action Programme to 2020 Living Well, within the Limits of Our 

Planet”, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014(a), p. 17. 
18. EU, “Product Policy: Repair Instructions for a True Circular Economy”, Zero Waste Europe: Policy 

Briefing, 2019, p. 3. 
19. EC, Communication on Towards a Thematic Strategy on the Sustainable Use of Natural Resources, 

COM (2003) 572 final, 2003(a). 
20. EC, Communication on Thematic Strategy on the Sustainable Use of Natural Resources, COM 

(2005) 670 final, 2005(a). 
21. EU, Directive 2018/852 amending Directive 94/62/EC on Packaging and Packaging Waste, 2018(a). 

22. EC, Communication on Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards Greater Security 
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های عضو دولت ةتنظیم دسترسی پايدار و منصفان ،کنندنیز تأکید می 23«مواد خام برنامةخصوص 
کشورهای خارج از اتحاديه در واردات مواد خام است؛ که به به مواد خام و کاهش وابستگی به 

آوری در رسد بخشی از سیاست اين اتحاديه برای افزايش سطح استقالل اقتصادی و تابنظر می
 های اقتصادی جهانی باشد. برابر نوسان

اقتصاد توسعة بخشی از  عنوان بهاصالح نظام تولید و مصرف کاالها  ،هدف چهارم. 0
وری صنعتی در اين اتحاديه از طريق تقويت رشد سبز، اصالح نظام تولید، افزايش بهره ای چرخه

 برنامة»مانند  ،های سبز است. اسناد متعددی در اين زمینهو اقتصادی و رشد صنايع و فناوری
وری منابع، ابتکار بهرهابالغیة » 20،«مشی صنعتی پايداراقدام راجع به تولید و مصرف پايدار و خط

 برنامة» 26،«وری منابع در اروپاراه برای بهرهنقشة » 21،«وری منابع در اروپااهبردی برای بهرهر
به  2838که تالش دارد تولید پسماندهای شهری را تا  29«ایاقدام جديد برای اقتصاد چرخه

پیشگیری از تولید پسماند را رکنی  20،«ایطرح قطعنامه برای اقتصاد چرخه»نصف برساند، و 
اقدام برای آلودگی  برنامة»کنند. ای اروپا اعالم میوری منابع و اقتصاد چرخهاساسی در بهره

در راستای تولید پاک،  2821پسماند تا  زمینةکند که مقررات اتحاديه در نیز اعالم می« صفر
 برنامة 27روزرسانی خواهند شد.الح و بهاص ،ای و پیشگیری از تولید پسمانداقتصاد چرخه ةتوسع

با تصريح به ضرورت پیشگیری از تولید پسماند، به تأثیر مثبت  اتحادية اروپای زيست محیطهفتم 
وری در مواد، افزايش مشاغل و الذکر يعنی کاهش آلودگی، افزايش بهرهآن در تحقق اهداف فوق

  38کند.از بیرون از اتحاديه اذعان می بازارهای جديد و کاهش وابستگی به واردات مواد خام
مانند پیشگیری، نزديکی  ،زيست محیطدر پرتو برخی از اصول مهم حقوق  اتحادية اروپا

گذاری برای پیشگیری از تولید پسماند داشته پايدار، تمرکز خاصی بر مقررات ة)مجاورت( و توسع
گیری از سازکارهای مقتضی از طريق تا با بهره ستهخوابارها مصرانه و  ،های عضوو از دولت

ند. کنمديريت پسماند  ةکنترل فرايند تولید و مصرف کاالها، پیشگیری را تبديل به نخستین مرحل

                                                                                                                                        
and Sustainability, COM (2020) 474 final, 2020(b), pp. 1,9. 
23. EC, Communication on the Raw Materials Initiative — Meeting our Critical Needs for Growth and 

Jobs in Europe, COM (2008) 699 final, 2008(a). 
24. EC, Communication on the Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial 

Policy Action Plan, COM (2008) 397 final, 2008(b). 
25. EC, Communication on A Resource-efficient Europe – Flagship Initiative under the Europe 2020 

Strategy, COM (2011) 21, 2011(a). 
26. EC, Communication on Roadmap to a Resource Efficient Europe, COM (2011) 571 final, 2011(b). 
27. EC, Communication on A New Circular Economy Action Plan for a Cleaner and More Competitive 

Europe, COM (2020) 98, 2020(a), p. 12. 
28. EU, Motion for A European Parliament Resolution on the New Circular Economy Action Plan 

(2020/2077(INI), 2020. 
29. EC, 2021, op.cit., p. 7. 
30. EU, 2014 (a), op.cit., p. 39. 
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 32ها، باطری 35های پسماند،دستورالعملاصالحیة هايی مانند  تصويب اسناد متعددی در زمینه
 31در کاالهای الکتريکی بار زيانو محدوديت استفاده از مواد  30خودروهای اسقاطی 33بندی،بسته

های اخیر که همگی با هدف پیشگیری و کاهش تولید پسماند صورت گرفته، نشان از در سال
اصل اساسی در مديريت پسماند  عنوان بهعزم اين اتحاديه برای تبديل پیشگیری از تولید پسماند 

در اين  اتحادية اروپاهای مقررات توان گفت پیشرفت به نحوی که می ؛و حفظ منابع طبیعی دارد
المللی چشمگیر بوده است چرا که با وجود تصويب کنوانسیون بازل  زمینه نسبت به مقررات بین

سازکارهای پیشگیری از توسعة تا کنون تمرکز کمتری بر  زيست محیطالملل  (، حقوق بین5707)
مستقیم )پیشگیری  طور بهخود  در مصوبات مختلف اتحادية اروپاولی  36تولید پسماند داشته است

پرداخته و  مسئلهاز تولید پسماند( و غیرمستقیم )اصالح نظام تولید و مصرف کاالها( به اين 
توان میکند. با آنکه  پیشگیری را نخستین مرحله از سلسله مراتب مديريت پسماند تلقی می

ز عناصر اصل پیشگیری يکی ا ،پیشگیری از تولید پسماند را از جهت الزام به کاهش آلودگی
 ،دانست، اين پیشگیری از تولید پسماند زيست محیطحقوق شدة يکی از اصول متعیّن عنوان به

نگری و دارد، چرا که با آينده هم 39دستانهعنصری پیشپیشگیرانه، جنبة افزون بر داشتن 
در آينده در اين منابع طبیعی و مواد اولیه، تالش دارد بر مشکالتی که آيندة بینی بحران  پیش

د. کنکمبود منابع سازگار  ةمسئلدستی کرده و نظام تولید و مصرف را با زمینه رخ خواهد داد پیش
پیشگیری از تولید پسماند را اصل حقوقی دو وجهی دانست که هم بر پیشگیری  توانمی بنابراين

تأکید دارد و اين  ها آناز از تولید آلودگی و هم بر حفظ منابع طبیعی و الزام به بهترين استفاده 
مديريت پسماند و منابع  زمینةدر  اتحادية اروپاتوان در تحوالت حقوقی خوبی مینکته را به

 طبیعی دريافت.
 ،«راجع به راهبرد مديريت پسماند برای اتحاديه قطعنامة»اروپا با تصويب  کمیسیون

مديريت پايدار  ،در واقع 30پیشگیری از تولید پسماند را نخستین رکن مديريت پسماند اعالم کرد.

 
31. EU, Directive 2018/851 of 30 May 2018 amending Directive 2008/98/EC on Waste, 2018(b). 
32. EU, Directive 2013/56/EU amending Directive 2006/66/EC on Batteries and Accumulators and 

Waste Batteries and Accumulators […], 2013. 
33. EU, 2018(a), op.cit. 
34. EU, Directive 2018/849 of 30 May 2018 amending Directives 2000/53/EC on End-of-life Vehicles, 

[…], 2018(c). 
35. EU, Directive 2011/65/EU on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in 

Electrical and Electronic Equipment, 2011. 
36. Rayfuse, Rosemary. “Principles of International Environmental Law Applicable to Waste 

Management”, in Katharina Kummer Peiry et al. (eds): Waste Management and the Green Economy: Law 

and Policy, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2016, p. 22. 
37. Proactive  
38. EC, Resolution of The Council of the European Union on a Community Strategy for Waste 

Management, 1997. 
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3Rسه رکن اصلی مشهور به  ،پسماند
شود که دارد که شامل کاهش، بازاستفاده و بازيافت می 37

 دستورالعمل» 3های بازيافت پسماند اين اتحاديه مصرح شده است. با آنکه ماده در دستورالعمل
برای نخستین بار به لزوم انجام اقدامات مقتضی برای پیشگیری از تولید پسماند  5791« پسماند

بینی نشده بود و به همین دلیل تصريح کرد، سازکارهای الزم برای تحقق اين هدف پیش
اين  2850اصالحیة و  2880و  2886های در سال اتحادية اروپا« دستورالعمل ساختاری پسماند»

اقدامات  ،های عضودولت 08،«دستورالعمل پسماند» 3ماده  5را توسعه داد. طبق بند  سازکارها
پیشگیری يا کاهش پسماند را از طرق زير انجام خواهند داد:  مقتضی برای تشويق به ابتدائاً

فنی و بازاريابی کاالهای کمتر توسعة برداری از منابع طبیعی و های پاک در بهرهفناوریتوسعة 
 پسماندزا.
زمانی مشخص بازة طبق معمول بسیاری از مصوبات اتحاديه،  اين دستورالعمل 55ماده 

 18شهری خود را تا عمدة وزن پسماندهای  2828های عضو خواست تا از دولت تعريف کرده و
های عضو  اين دستورالعمل از دولت 38و  27درصد کاهش دهند. برای تحقق اين هدف در مواد 

ملی پیشگیری از تولید پسماند برنامة يک  2853تا برای کاهش تولید پسماند تا خواسته شد 
 کمیسیونمديريت پسماند خود تصويب کرده، گزارش اجرای آن را به  برنامةبخشی از  عنوان به

ها بايد اين برنامه 05ها را ارزيابی کنند.بار اين برنامه اروپا ارسال نموده و هر شش سال يک
های کمّی و کیفی ارزيابی و سازکارهای پیشگیری از تولید پسماند را مشخص اهداف، شاخص

مانند  ،کنند. برخی از اين سازکارها در پیوست چهارم اين سند برای مثال ذکر شده است
بهتر از مواد و منابع، توسعه و پژوهش برای تولید کاالهای کمتر استفادة ريزی برای  برنامه

توسعة های کاهش پسماند در تولید کاال، طراحی سبز کاالها، ناوریبهترين فتوسعة پسماندزا، 
(، آموزش فنی 50885ی )ايزو زيست محیطی و استانداردهای زيست محیطهای مديريت سیستم

های داوطلبانه برای نامه از طريق موافقت ها آنمسئوالن اجرايی و واحدهای تولیدی و تشويق 
هزينة های مالی برای کاالهای کمتر پسماندزا و افزايش  پیشگیری از تولید پسماند، مشوق

کنندگان رسانی برای تولیدکنندگان و مصرفگذاری سبز، اطالعبندی کاال، ترويج برچسب بسته
ها بايد قطع ارتباط میان  های پیشگیری از تولید پسماند. هدف اين برنامهکاالها در خصوص روش

رشد اقتصادی نتوان بهانة از تولید پسماند باشد، يعنی به  ی ناشیزيست محیطرشد اقتصادی و آثار 
افق  ،اين دستورالعملاصالحیة ی پسماندها را به جامعه و طبیعت تحمیل کرد. زيست محیطآثار 

حدود  2821دورتری را مدنظر قرار داده و اعضا را موظف ساخت تا پسماندهای شهری خود را تا 

 
39. Reduce, Reuse, Recycle 

40. EU, Directive 2006/12/EC of 5 April 2006 on Waste, 2006(a). 
41. EU, 2008(a), op.cit. 
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 02هش دهند.درصد کا 61حدود  2838درصد و تا  11
اروپا نیز با درک ضرورت توسعه و تفصیل سازکارهای عملی، رهنمودهايی برای  کمیسیون
ها تصويب کرده است که شامل سه دسته راهبردهای اساسی برای اين برنامهنحوة تهیة 

دهد اين نهاد بیشتر به سمت ابزارهای تشويقی و ترويجی و و نشان می 03شودپیشگیری می
 گرايش دارد:بازارمحور 

مانند  ،کننده و تولیدکنندهرسانی با هدف تغییر رفتار و تصمیم مصرف. راهبردهای اطالع5
های فنی و اجرايی کننده، آموزش روشسازی مصرفگذاری، انتشار اطالعات و آگاهبرچسب

 پیشگیری برای تولیدکنندگان و مقامات اداری.
های تولید و مصرف کاالها و حمايت ر رويه. راهبردهای ترويجی با هدف تشويق به تغیی2

های داوطلبانه، ترويج مانند حمايت از توافق ،مالی و فنی از ابتکارهای عملی برای پیشگیری
ی در واحدهای تولیدی، زيست محیطهای مديريت بازاستفاده و تعمیر کاالها، ترويج اجرای سیستم

 های مصرف پايدار، حمايت از توسعه و پژوهش.مشوق
 های گذاری با هدف اعمال محدوديت بر تولید پسماند، افزايش مسئولیت. راهبردهای مقررات3
 ريزی ی بر تأمین کاالها از طريق برنامهزيست محیطی واحدهای تولیدی و اعمال موازين زيست محیط

مانند پرداخت به میزان دورريز، افزايش مسئولیت  ،و تعیین ضوابط، اعمال مالیات يا مشوق مالی
 کاال و الزام به طراحی سبز و پايدار کاالها. ة تولیدکنند

که افزايش تدابیر الزم  288000اری دستورالعمل سال ذگبر اساس گزارش ارزيابی آثار مقررات
خواهد تا عضو میهای دستورالعمل پسماند از دولتة برای پیشگیری را توصیه کرده بود، اصالحی

پیشگیری از تولید پسماند اتخاذ کنند ازجمله حمايت از الگوهای  زمینةسازکارهای بیشتری در 
وری بااليی داشته،  تشويق طراحی، ساخت و استفاده از کاالهايی که بهره ،تولید و مصرف پايدار

ی دارای مواد خام مهم به حمايت از کاالها ،دوباره و بازسازی باشندة بادوام، قابل تعمیر و استفاد
لوازم يدکی، ة تشويق تولیدکنندگان به تهی ،به پسماند ها آنمنظور پیشگیری از تبديل 

ة های آموزشی و اطالعات فنی در مورد کاالها با هدف افزايش قابلیت تعمیر و استفاددستورالعمل
اين  01در کاالها و اشیاء. بار زيانحمايت از کاهش مواد  ،بدون کاهش کیفیت کاال ها آندوباره از 

از  در انتخاب سازکارهای پیشگیری از تولید پسماند، عمدتاً اتحادية اروپادهد که نکته نشان می
 الزام پیروی کرده است.  ،رويکرد تشويق و در برخی موارد

 
42. EU, 2018(a), op.cit. 
43. European Commission Directorate-General Environment, 2012, op.cit., pp.10-11. 
44. EC, Commission Staff Working Document Impact Assessment on Proposal for a Directive of the 

European Parliament and of the Council amending Directives 2008/98/EC on waste […], SWD (2014) 

207 final, 2014, pp. 15-16. 
45. EU, 2018(b), op.cit. 



841    1041تابستان ـ  بهار/ 66 ةشمار/ المللی حقوقی بین ةمجل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پیشگیری از تولید پسماند در اسناد  زمینةای از تدابیر اين اتحاديه در بخش عمده ،با اين حال
اند که حکايت از آن رتبط با حفظ منابع طبیعی، اقتصاد چرخشی و مديريت مواد تصريح شدهم

 زمینةبخشی از سیاست خود در  عنوان بهپیشگیری از تولید پسماند را  ،دارد که اين اتحاديه
در  اتحادية اروپا. زيست محیطپیشگیری از آلودگی  کند نه صرفاًصیانت از منابع طبیعی تلقی می

و رکن اصلی  06تولیدة مشی يکپارچپیشگیری از تولید پسماند را نخستین رکن خط ،اسناد متعددی
کند. در اين اتحاديه تلقی می 00و يکی از ارکان اصلی حفظ مواد خام 09تولید و مصرف پايدار

حفظ،  07«2828ی تا زيست محیطاقدام  برنامةدر خصوص  اتحادية اروپاتصمیم »اولويت يکم 
 و های طبیعی است و حفظ مواد خام از طريق پیشگیری از تولید پسماندری و بهبود سرمايهنگهدا

 يکی از راهکارهای تحقق اين اولويت باشد.تواند میکاهش استفاده از مواد خام در تولید کاالها 
افزاری ای از تدابیر سختمجموعه ،در پیشگیری از تولید پسماند اتحادية اروپاکلی  طور به

افزاری مانند اصالح پسماند و تدابیر نرمة مانند تغییر فناوری تولیدی و نصب تجهیزات کاهند
های عضو توصیه وری مواد را به دولتمديريت تولید، استفاده از دانش فنی جديد و افزايش بهره

دی، همچنین در کنار ابزارهای الزامی مانند الزام به تغییر فناوری در واحدهای تولی 18کند.می
شود. اين های عضو توصیه میانتخاب ابزارهای داوطلبانه، بازارمحور و تشويقی نیز به دولت

 15«وری منابع در اروپاراه برای بهرهة اروپا در مورد نقش کمیسیونة ابالغی»گونه که ابزارها همان
راجع به  هابالغی» ،بازار کاالهای سبز دارند. در اين زمینهة نقش اساسی در توسع ،دارداذعان می

ة شش دسته صنايع نوآورانه را از طريق ارائة توسع 12،«اروپا کمیسیونراهبرد اقدام برای بازار 
های عضو توصیه های مالی، استانداردسازی و تسهیل صدور مجوز و تولید برای دولتمشوق

آالينده و با  پذير، کمترصنايع زيستی شامل تولید کاالهای بازيافت ها آنکند که يکی از  می
 قابلیت پسماندزايی کمتر است. 

عالوه بر اتخاذ مقررات « پسماند دستورالعمل»های عضو نیز در راستای اجرای مفاد دولت
های قابل موفقیت ها آنو برخی از  13های ملی پیشگیری را هم تصويب کردهداخلی، برنامه

 
46. EC, Communication on Integrated Product Policy: Building on Environmental Life-Cycle Thinking, 

COM (2003) 302 final, 2003(b), p. 6. 
47. EC, 2011(a), op.cit., p. 2. 
48. EC, 2008(b), op.cit., pp. 6, 10. 

49. EU, Decision No 1386/2013/EU on a General Union Environment Action Programme: to 2020 

Living Well, within the Limits of Our Planet (OJ L 354, 20.12.2013). 
50. EC, “The Opportunities to Business of Improving Resource Efficiency”, European Commission 

Final Report, AMEC Environment & Infrastructure and Bio Intelligence Service, UK, 2013(b), p. 52. 
51. EC, 2011(b), op.cit. 

52. EC, Communication on A Lead Market Initiative for Europe, COM (2007) 860 final, 2007. 
 های عضو در اين زمینه، ن.ک.برای اطالع از گزارش اقدامات دولت .53

Country fact sheets, at <https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-prevention/countries>.  
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ة ها در فاصلگزارش ارزيابی اجرای اين دستورالعمل 10اند.ها داشتهای در اجرای اين برنامهمالحظه
های ملی برنامهة اقدام به تهی ،های عضودهد که بیشتر دولتنشان می 2852تا  2858های سال

طبق  11ها بودند.اين برنامهة پیشگیری از تولید پسماند کرده و هشت دولت عضو هم در حال تهی
ثری در ؤاقدامات م ،انند دانمارک و آلمانهای عضو مبرخی دولت 2853گزارش ديگر تا 

پیشگیری از تولید پسماند انجام داده بودند، برخی ديگر مانند اسپانیا تا حدودی در اين اقدامات 
موفق بودند و برخی ديگر مانند يونان در اتخاذ و اجرای تدابیر مقتضی در اين زمینه هنوز 

دهد که با وجود  ی اين دستورالعمل نشان میسرانجام گزارش جديد اجرا 16اند.موفقیتی نداشته
دولت عضو در تحقق هدف کاهش پنجاه درصدی پسماندهای  50پیشرفت برخی از اعضا، 

ها در به هر حال با وجود برخی چالش 19موفق نخواهند بود. احتماالً 2828شهری خود تا 
ة در فاصل اروپا اتحاديةپیشگیری از تولید پسماند، تولید پسماند شهری در کشورهای عضو 

که نشان از تأثیر اجرای تدابیر حقوقی مديريت  10کاهش داشته است 2857تا  2889های  سال
 پسماند در اين اتحاديه دارد.

پیشگیری از تولید پسماند، در  زمینةدر  اتحادية اروپابودن برخی مصوبات با توجه به الزامی
برای مثال  ،خصوص وضعیت پیروی کشورهای عضو از اين مصوبات در نظام حقوقی خود

پیشگیری از تولید پسماند در ساختار ة توان به اقدامات چند کشور اشاره کرد که نشان از توسع می
پیشگیری از تولید پسماند از راه اصالح نظام  ،فرانسه زيست محیطحقوقی اين کشورها دارد: کد 

ای و تولید و مصرف پايدار مقرر تولید و افزايش کیفیت کاالها را يکی از ارکان اقتصاد چرخه
ملی پیشگیری از تولید پسماند را تصويب  برنامةدر راستای اجرای اين ماده، فرانسه  17کند. می

ای و ارتقای کاهش آلودگی، تقويت اقتصاد چرخهکرد که هدف آن کاهش وابستگی به مواد خام، 
ة قانون شمار 508ماده  68وری در تولید از طريق کاهش تولید انواع مختلف پسماند است. بهره
کند تدابیری برای پیشگیری از تولید پسماند اتخاذ می 65یزيست محیطايتالیا راجع به مقررات  512

 
54. European Environment Agency, “The European Environment: State and Outlook 2015, Synthesis 

Report”, Copenhagen, 2015. 
55. EC, Communication on the implementation of EU Waste Legislation for the Period 2010-2012, 

COM (2017) 88 final, 2017, p. 3. 
56. EC, 2013(a), op.cit., p. 20. 

57. EC, Report on the Implementation of EU Waste legislation, […] COM (2018) 656 final, 2018(a), p. 2. 
58. Eurostat, “Municipal waste by waste management operations”, 2020, at: <https://ec.europa.eu/ 

eurostat/databrowser/view/ENV_WASMUN__custom_368357/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=b

14ecb70-e7b6-46ad-b426-a1a40727b861>. 
59. France, Code de l'environnement, Dernière mise à jour des données de ce code: 09 juillet 2021, 

Article L541-1. 
60. France, Programme National de Prévention des Déchets 2014-2020, Ministère de l’Écologie, du 

Développement Durable et de l'Énergie, 2013. 
61. Italia, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in Materia Ambientale, 2006. 
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ابزارهای اقتصادی، ارزيابی ة نابع طبیعی، توسعمة کنندهای پاک و حفظفناوریة ازجمله توسع
بازار کاالهای ة زنی کاالها، توسعکننده، برچسبرسانی برای مصرفعمر کاالها، اطالعة چرخ

در ساخت کاالها، ارتقای دانش فنی کاهش  بار زياندارای پسماند کمتر، کاهش استفاده از مواد 
قراردادهای دوجانبه با تولیدکنندگان برای تولید کاالهای با ريزی و انعقاد پسماند در تولید و برنامه

دارد که اولويت نیز مقرر می 62«قانون پسماند فنالند» 0ماده  5قابلیت پسماندزايی کمتر. بند 
پسماند دارندة توسط  ها آنکاهش تولید پسماندها و سپس بازيافت  ،اصلی در مديريت پسماند

کند که تا حد ممکن آلودگی دکننده را ملزم به تولید کاالهايی میاين قانون نیز تولی 7ماده است. 
دفع پسماند را  6نیز در ماده  63«ای آلمانقانون اقتصاد چرخه» پذير باشد.کمتری داشته و بازيافت

کاالها بايد به نحوی  دارد که اوالًمقرر می 23واپسین راهکار اتخاذ کرده و در ماده  عنوان به
کننده دوم اينکه مصرف .پذير باشندوند که پسماند کمتری تولید کرده و بازيافتطراحی و تولید ش

نیز به خريد اين کاالها تشويق شود و سوم اينکه در ساخت کاالها تا حد ممکن از مواد 
 شده استفاده شود.  بازيافت

 

 تدابیر ناظر بر فرایند تولید کاال. 2
در پیشگیری از را  اتحادية اروپامقررات و سازکارهای توان  میبا توجه به رويکردهای کالن فوق، 

 بندی و بررسی کرد: زير دستهة در پنج حوز ،تولید پسماند در فرايند تولید
 

 وری تولیدیارتقای بهره. 1ـ2
وری در مديريت تولید، افزايش بهرهة يکی از لوازم اصلی پیشگیری از تولید پسماندها در مرحل

با درک  اتحادية اروپای در واحد تولیدی است. زيست محیطتولید و منابع و اعمال سیستم مديريت 
وری، ترويج مديريت های عضو را در اسناد متعددی به ارتقای بهرهدولت ،اين موضوع

برای  ابتکار راهبردی»خواند. ی و رشد نوآوری و فناوری در واحدهای تولیدی فرامیزيست محیط
کند که امکان  به اعضا توصیه می ،وری منابعدر راستای افزايش بهره 60«وری منابع در اروپا بهره

ساخت کاالهای جديد را افزايش داده و راهکارهای جديدی برای کاهش مواد خام، کاهش 
پسماند، بهبود مديريت منابع، تغییر الگوهای مصرف و بهبود فرايندهای تولید کاالها اتخاذ کنند. 

هبود فرايندها کند: بچهار راهکار اساسی تجويز می ،وری منابع خودمشی بهرهدر خط اتحادية اروپا
کاالها از طريق کاهش استفاده از ة طراحی دوبار ،مانند بهبود فرايند تولید و کنترل کیفیت کاال

 
62. Finland Waste Act, No. 646/2011 with amendments up to 528/2014. 
63. Deutschland, Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 2012. 
64. EC, 2011(a), op.cit. 
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بندی  ارزش به جای مواد ارزشمند، طراحی سبز و کاهش حجم بستهکردن مواد کممواد، جايگزين
مانند  ،سیستم تولید و مصرف طراحی کلّ ،تغییر فناوری برای مصرف کمتر مواد و انرژی ،کاالها

شده به خود کاالها و برگرداندن کاالهای استفادهة مسئولیت فراگیر تولیدکننده، ساخت دوبار
نیز بر اتخاذ  66«راهبرد موضوعی در خصوص بازيافت و پیشگیری از تولید پسماند» 61تولیدکننده.

ق اصالح نظام تولید و بهبود کیفیت پیشگیری از تولید پسماند از طري زمینةتدابیر بلندپروازانه در 
 کند. های عضو تأکید میکاالها توسط دولت

ی در زيست محیطهای مديريت کاربست سیستم ،وری در تولیدترين سازکار ارتقای بهرهمهم
ها در مديريت سازمانة مشارکت داوطلبانة مقرر»واحدهای تولیدی است که در چارچوب 

واحدهايی که داوطلبانه اين  ،های سوم و چهارم آنطبق پیوستگیرد. صورت می« یزيست محیط
های خود کنند بايد اقدامات الزم را برای کاهش تولید پسماند در فعالیتها را اجرا میسیستم

اشاره کرد که طی « ملی مديريت پسماند فرانسه برنامة»توان به در اين زمینه می 69انجام دهند.
پسماند، قراردادی دوجانبه برای کاهش پسماندها ة تولیدکنندة عمدآن دولت با واحدهای تولیدی 

 60کند.های مالی، فنی و آموزشی منعقد میدر ازای دريافت کمک
 

 ی تولید کاالهازیست محیطارزیابی آثار . 2ـ2
با توجه به احتمال تولید پسماند در جريان فعالیت کارخانجات و تولید کاالها، احداث و فعالیت اين 

مقررات صريحی  اتحادية اروپاواحدها بايد از لحاظ قابلیت پسماندزايی ارزيابی شوند. در اين راستا 
های پروژهدستورالعمل در خصوص ارزيابی آثار برخی » 2پیوست  3( بند aنداشته ولی جزء )

کند که متصديان واحدهای تولیدی بايد میزان مقرر می 67«زيست محیطعمومی و خصوصی بر 
را ارزيابی و گزارش  زيست محیطانتشار پسماندهای ناشی از فعالیت خود و تأثیر احتمالی آن بر 

ت مواد با آنکه راجع به پیشگیری از پسماند در ساخ 98«دستورالعمل راجع به مواد شیمیايی»کنند. 
هرگونه مواد شیمیايی جديد را منوط به ة ساخت و عرض 6و  1شیمايی تصريحی نداشته، در مواد 

شیمیايی مشکل باشد، ة ه است. چنانچه بازيافت يا دفع يک مادکردارزيابی آثار و کسب مجوز 
 

65. EC, 2013(b), op.cit., 9. 
66. EC, Communication on Taking Sustainable Use of Resources Forward: A Thematic Strategy on the 

Prevention and Recycling of Waste, COM/2005/0666 final, 2005(b). 
67. EU, Regulation (EC) No 761/2001 of 19 March 2001 Allowing Voluntary Participation by 

Organisations in a Community Eco-management and Audit Scheme (EMAS), 2001(a), A.III,IV. 
68. France, Plan National de Gestion des Déchets, Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 

2019, pp. 28,29,80. 
69. EU, Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU on the Assessment of the Effects of 

Certain Public and Private Projects on the Environment, 2014(b). 
70. EU, Directive Concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

(REACH). 2006(c). 



811    1041تابستان ـ  بهار/ 66 ةشمار/ المللی حقوقی بین ةمجل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بندی، دستورالعمل دسته» 5امکان تجويز تولید اين ماده بسیار محدود خواهد بود. ماده 
نیز چنین سازکاری اتخاذ کرده و تولید کاالهای  95«بندی مواد و ترکیباتگذاری و بسته چسببر

ة ی کرده است. در حوززيست محیطمشروح در اين دستورالعمل را منوط به ارزيابی آثار از لحاظ 
های صنعتی را انجام برخی فعالیت 92،«ی آلمانزيست محیطقانون ارزيابی آثار » 0پیوست  ،داخلی

 کند. وط به ارزيابی آثار پسماندهای تولیدی خود میمن
 

 ساخت کاال. 3ـ2
هد و بنابراين اتحاديه سازکارهای ای از تولید پسماندها در فرايند ساخت کاال رخ میبخش عمده

 :ازجملهخاصی را برای تولید کاالهای کمتر پسماندزا اتخاذ کرده است 
 

 طراحی سبز کاال الف.
عمر کاال و کاهش ة پذيری و چرخوری، بازيافتروشی است برای افزايش بهره ،طراحی سبز

ابالغیه در »طراحی و ساخت کاال. با درک اهمیت طراحی سبز کاالها، ة تولید پسماند در مرحل
ی يک کاال پیش از تولید آن زيست محیطکند کنترل آثار تأکید می« تولیدة مشی يکپارچخط زمینة

به همین دلیل  93تر از کنترل آثار آن پس از عرضه در بازار است.طراحی، آسانة و در مرحل
دستورالعمل » 0ماده  2اند. بند کاالها بر اين موضوع تأکید داشته زمینةمصوبات بعدی نیز در 

خواهد تا با های عضو می، از دولتتولیدکنندهدر راستای شناسايی مسئولیت فراگیر  90«پسماند
دوباره بوده ة تولیدکنندگان را به طراحی و ساخت کاالهايی که قابل استفاد ،مناسب اتخاذ تدابیری

اقدام برای تولید و  برنامةابالغیه در خصوص »کنند تشويق نمايند. و پسماند کمتری تولید می
يکی از لوازم رسیدن به تولید و مصرف پايدار کاالها را طراحی سبز کاال و  ،«مصرف پايدار
 91کند.گی به مواد خام در ساخت کاالها اعالم میکاهش وابست

 

 عمر موادة کاهش استفاده از مواد خام و افزایش چرخب. 
ويژه گرايش زيادی به حفظ مواد خام )به ،اخیرة با درک اهمیت منابع طبیعی در ده اتحادية اروپا

دوم در تولید کاال نشان داده و بنابراين پیشگیری از تولید مواد کمیاب( و استفاده از مواد دست

 
71. EU, Regulation No 1272/2008 of 16 December 2008 on Classification, Labelling and Packaging of 

Substances and Mixtures, 2008(d). 
72. Deutschland, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), 2129-20, 1990, 2020. 
73. EC, 2003(b), op.cit., pp. 2,3. 
74. EU, 2008(a), op.cit. 
75. EC, 2008(b), op.cit., pp. 8,9. 
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اروپا،  کمیسیونکند. بنا به گزارش پسماند را راهکار اساسی برای تحقق اين ضرورت تلقی می
جويی به میزان صدها میلیارد يورو، جويی در استفاده از مواد در تولید کاالها منجر به صرفهصرفه

 ،کمیسیونطبق گزارشی ديگر از اين  96شود.ش رشد مشاغل سبز میکاهش تولید پسماند و افزاي
 00معادل  ،رودارزش مواد خامی که ساالنه به دلیل دورريز کاالهای الکتريکی از دست می

  99میلیارد يورو است.
تولید و مصرف ة مسئلرويکردی کالن و يکپارچه به  ،در گذر زمان اتحادية اروپابدين منظور 

عمر کاالها را از استخراج مواد خام تا تولید و ة چرخکلّ  خواهد تاخود می یاعضا اتخاذ کرده و از
عمر بیشتری داشته باشند. بر چرخة  ،مديريت کنند تا مواد و منابع همصرف کاال به بهترين شیو

عمر کاال ة چرخکلّ  های کنترلهای عضو برای مديريت بهتر کاالها بايد روشاين اساس دولت
عمر کاال کاهش دهد. اين رويکرد در ماده ة دهند تا پسماند را از آغاز تولید تا پايان چرخترويج را 
شود تا های عضو خواسته مینیز اتخاذ شده که طی آن از دولت 90«دستورالعمل پسماند» 3

های در کشور خود حمايت ها آنزمان از کاهش يا پیشگیری از تولید پسماندها و نیز بازيافت  هم
دارد که افزايش طول تصريح « آوری مواد خامابالغیه در خصوص تاب»ورند. آا به عمل الزم ر

منطقی و ة دوم از طريق ايجاد بازارهای پررونق، به استفاد عمر کاالها و استفاده از مواد دست
کند که نیز تأکید می« آوری مواد خامابالغیه در خصوص تاب» 97.کندبهتر از مواد خام کمک می

ای از چرخهة برای مواد خام بايد وابستگی به مواد خام را از طريق استفاد اتحادية اروپااقدام  برنامة
برداری پايدار و منطقی از اين مواد را مواد، تولید کاالهای پايدار و نوآوری کاهش داده و بهره

 08.تضمین کند
کاال است که در های مديريت تولید و مصرف  عمر کاال يکی از روشة مديريت چرخ

 ،شود با اقدامات مناسب ی به کار بسته شده و طی آن تالش میزيست محیطهای مديريت  سیستم
فرايند عمر آن آثار از طراحی و استخراج مواد خام تا تولید، عرضه، کلّ  ی کاال درزيست محیطآثار 

راجع به راهبرد ابالغیة »مصرف و تبديل آن کاال به پسماند و بازيافت پسماند کنترل شود. 
ة استفاد زمینةراهبرد موضوعی در »و همچنین  05«موضوعی بازيافت و پیشگیری از تولید پسماند

با درک اين تالزم میان کاهش پسماند و افزايش طول عمر مواد، تأکید  02«پايدار از منابع طبیعی
مصرف و دور ريز( را  عمر کاال )از تولید و عرضه تاة چرخ کنند که در مديريت پسماند بايد کلّمی

 
76. EC, 2013(b), op.cit., pp. 12,79. 
77. EC, 2019, op.cit., p. 3. 
78. EC, 2006(a), op.cit. 
79. EC, 2020(b), op.cit., p. 9. 
80. EC, 2020(b), op.cit., p. 6. 
81. EC, 2005(b), op.cit., pp. 7,15.  
82. EC, 2005(a), op.cit., p. 6. 
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 ی و پسماندهای کمتری تولید شود. زيست محیطبه نحوی مديريت کرد که آثار 
کیفیت نیز يکی از اين راهکارها  ساخت کاالهای استاندارد و پیشگیری از تولید کاالهای بی

کند که  تأکید می 03«دستورالعمل راجع به استانداردسازی»ة مقدم 57است که در اين راستا بند 
نیز مقرر  26پايدار از منابع تصويب شوند. در بند ة استانداردهای کاالها بايد در راستای استفاد

کاالهايی نشان  ،د. بدين ترتیبشوعمر کاالها ارزيابی ة کند که در استاندارد کاالها بايد چرخمی
ول باشد. نظر فنی و اقتصادی قابل قباز نقطه شانعمرة استاندارد دريافت خواهند کرد که چرخ

ای  استانداردهای کاالها بايد به شیو 00،«اروپا در مورد استانداردسازی کمیسیونة ابالغی» موجب به
وری منابع و کاهش تولید پسماندها را در تولید و مصرف کاالها تشويق طراحی شوند که بهره

 عمر کاال در فرايند ساخت کاالها ارزيابی شود. ة کنند و چرخ

 

 تولید کاالهای سبز ج.
قابلیت کمتری برای پسماندزايی دارند. برای تولید چنین کاالهايی ابتدا بايد از  ،کاالهای سبز 

های مالیاتی برای تشويق بازار، افزايش  های مالی و تخفیف مشوقة ابزارهای اقتصادی مانند ارائ
تولید کاالهای کننده، رعايت حقوق مصرف ،طول عمر کاالها و ساخت کاالهای با دوام بیشتر

ة پسماندزا، حمايت از توسع یافزايش مالیات بر کاالهادوباره، استفادة قابل تعمیر يا قابل 
 بهره جست. بار مصرف  کاهش تولید کاالهای يکو  تجهیزات فنی مديريت پسماند

بار مصرف کاهش يافته و تولید و  برای تولید کاالهای سبز الزم است تولید کاالهای يک
در خصوص  اتحادية اروپاکلی  طور بهپذير افزايش يابد. سازی کاالهای بادوام و بازيافتتجاری

 01جويد:می از چهار دسته ابزار بهره عموماً زيست محیطارتقای نظام تولید کاالی همساز با 
رسانی در خصوص ماهیت گذاری سبز، اطالعرسانی در مورد کاال شامل برچسب. اطالع5

 حیات کاال در واحدهای تولیدی.ة ، ترويج انجام ارزيابی چرخها آنمصرف و دفع ة شیو کاالها و
گرفتن کاالهای معیوب و غیر قابل به بازپس تولیدکنندههای مالی مانند تشويق . مشوق2

بندی پسماندها، مالیات بر کاالهای آالينده و کاهش مانند خودروهای فرسوده، بسته ،مصرف
 کاالهای سبز.مالیات بر 

. ابزارهای داوطلبانه مانند توافق دوجانبه برای گردآوری کاالهای غیر قابل مصرف، اجرای 3
های همفکری میان ی و استانداردسازی کاالها، ايجاد شبکهزيست محیطسیستم مديريت 

 
83. EU, Regulation No 1025/2012 of 25 October 2012 on European Standardisation, amending Council 

Directives […], 2012. 
84. EC, Communication on A strategic vision for European standards: Moving forward to Enhance and 

Accelerate the Sustainable Growth of the European Economy by 2020, COM (2011) 311 final, 2011(c), p. 10. 
85. Illge, Lydia. “Integrated Product Policy: An Opportunity for Environmental and Economic Policy’, 

Economic Bulletin, January 2003, p. 101. 
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 کنندگان. و مصرف زيست محیطتولیدکننده، کارشناسان 
، الزام به اخذ تأيیديه زيست محیطبرای  بار زيان. ابزارهای الزامی مانند ممنوعیت تولید مواد 0

  دوباره.ة برای تولید کاالهای پسماندزا و خطرناک، الزام به بازيافت يا استفاد
تبديل به پسماند  ،دادن قابلیت استفادهبا توجه به اينکه حجم انبوهی از کاالها به دلیل ازدست

دوباره ة روزرسانی و استفادشوند، طراحی و ساخت کاالها به نحوی که قابل بازسازی، اصالح، بهمی
اين بايسته را در ساخت برخی کاالها  اتحادية اروپاکند. باشند، از تولید بیشتر پسماندها پیشگیری می

دستورالعمل راجع به »مدنظر قرار داده است.  09و تجهیزات الکترونیکی 06شويیرختمانند ماشین 
دستورالعمل راجع به کاهش آثار برخی انواع » 1و  0و مواد  00«های پالستیکیمصرف کیسه

عضو را به اتخاذ تدابیر بلندپروازانه و پايدار برای  یهانیز دولت 07«زيست محیطها بر پالستیک
مانند اعمال  ،کندزمانی مشخص تشويق میة بار مصرف در باز کاهش مصرف مواد پالستیکی يک

، بار زيانکردن تولید برخی مواد پالستیکی بار مصرف، ممنوع محدوديت بر بازار مواد پالستیکی يک
 پذير. تخريب های زيستچندباره و تولید پالستیکة تشويق به استفاد

تواند از تولید پسماند تولید و مصرف کاالهای با دوام و با طول عمر باالتر تا حد زيادی می
سازی اين کاالها نیاز به حمايت ر پیشگیری کند. با اين حال با توجه به اينکه تولید و تجاریبیشت

های عضو از دولت« تولیدة مشی يکپارچابالغیه راجع به خط»مالی و تسهیل در فروش دارد، 
برای تولیدکنندگان اين کاالها مانند کاهش مالیات بر ارزش را های مالی الزم خواهد تا مشوقمی

ماده  5بند  78.ی داوطلبانه ارائه دهندزيست محیطهای نامهموافقت موجب بهافزوده و کاهش پسماند 
خواهد تا با اتخاذ تدابیر های عضو میاز دولت« دستورالعمل راجع به خودروهای اسقاطی» 0

کنند و قابلیت ه ساخت خودروهايی که پسماند کمتری ايجاد میواحدهای خودروساز را ب ،الزم
های اصالحی اين دستورالعمل نیز از دولت 22ماده  75بیشتری برای بازيافت دارند تشويق کنند.

های مالی مندرج در خواهد تا برای پیشگیری از تولید پسماند در خودروسازی از مشوقعضو می
  72استفاده کنند. 2880« دستورالعمل پسماند»بخش چهارم 

تدابیر الزم برای افزايش دوام و ة از کلی «ایطرح قطعنامه برای اقتصاد چرخه»کلی  طور به

 
86. EU, Annex II (5) to the Commission Regulation (EU) 2019/2022 Laying down Ecodesign 

Requirements for Household Dishwashers, 2019(a). 
87. EU, Regulation 2019/2021 of 1 October 2019 Laying down Ecodesign Requirements for Electronic 

Displays, 2019(b). 

88. EU, Directive 94/62/EC as regards the Consumption of Lightweight Plastic Carrier Bags, 1994(a). 
89. Directive 2019/904 on the Reduction of the Impact of Certain Plastic Products on the Environment, 

(2019(c).  
90. EC, 2003 (b), op cit.. pp. 8,9. 
91. EU, Directive 2000/53/EC of 18 September 2000 on End-of life Vehicles, 2000. 
92. EU, 2018(c), op.cit. 
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در اين زمینه  73کند.تعمیرپذيربودن کاالها در پرتو اصل پیشگیری از تولید پسماند حمايت می
بندی همساز با و بستهبودن، داشتن قابلیت تعمیر هايی برای بادوامدستورالعمل اتحادية اروپا

تصويب  76ایرايانهو تجهیزات  71جاروی برقی 70در مورد برخی کاالها مانند المپ، زيست محیط
تا « برای مواد پالستیکی در نظام اقتصادی چرخشی اتحادية اروپاراهبرد »کرده است. طبق 

دوباره يا قابل ة های پالستیکی بايد به نحوی تولید شوند که قابل استفادبندیتمامی بسته 2838
های عضو نیز بايد تدابیر مقتضی برای حمايت از تولید اين کاالها اتخاذ و دولت 79بازيافت باشند

  کنند.

راجع به تولید کاالهای کمتر  ،«دستورالعمل راجع به مسئولیت کاالهای معیوب»البته 
همچنین دستورالعمل راجع به ايمنی کلی کاال هم با آنکه مقرر  70ای نداشته است.پسماندزا اشاره

کند تولیدکنندگان بايد ملزم به تولید کاالهای ايمن و سالم شوند، تصريحی در خصوص می
با توجه به لزوم تولید  77ی و کاهش قابلیت پسماندزايی کاالها نداشته است.زيست محیطکنترل آثار 

پذيرنبودن آن قابلیت پسماندزايی زياد در يک کاال يا بازيافت کاالهای کمتر پسماندزا و اينکه
های اين دو دستورالعمل و پس نوعی عیب تلقی شود، شايد بهتر بود الاقل در اصالحیهتواند بهمی

، الزاماتی در خصوص کاهش قابلیت پسماندزايی در تولید 2886از تصويب دستورالعمل پسماند در 
 شد.کاالها تصريح می

در ساخت کاالها نیز به کاهش تولید پسماندها و بازيافت بهتر  بار زيانوديت کاربرد مواد محد
ی ناشی از کاربرد برخی مواد در کاالها و زيست محیطکند. به دلیل آلودگی شديد آن کمک می

در تولید  بار زياندشواری در مديريت پسماندهای آن، اتحاديه خواستار کاهش استفاده از مواد 
دستورالعمل راجع » 0ماده  2و  5بندهای  ،نمونه عنوان بهها يعنی پیشگیری کیفی شده است. کاال

خواهد تا واحدهای خودروساز را به کاهش استفاده های عضو میاز دولت« به خودروهای اسقاطی
 588تشويق کنند. زيست محیطدر ساخت خودروها و پیشگیری از انتشار اين مواد در  بار زياناز مواد 

در ساخت را  بار زيانخواهد تا کاربرد برخی مواد نیز از اعضا می« هادستورالعمل راجع به باطری»
 

93. EU, (2021). “Circular Economy Fact Sheet”, Luxembourg: Publications Office of the European 

Union, p. 31. 
94. EU, Annex II (2) to Commission Regulation (EC) No 244/2009 (non-directional household lamps) 

2009, Annex II (2). 
95. EU, Annex I pt 1 (b) to the Commission Regulation (EU) No. 666/2013 of 8 July 2013 (vacuum 

cleaners), 2013. 

96. EU, Regulation (EU) 2019/424 (servers and data storage products), 2019 (d), Annex II 1.2.1. 
97. EC, Communication on A European Strategy for Plastics in a Circular Economy, COM (2018) 28 

final, 2018(b), p. 5. 
98. EU, Directive of 25 July 1985 on the Approximation of the Laws, Regulations and Administrative 

Provisions of the Member States Concerning Liability for Defective Products (85/374/EEC). 1985. 
99. EU, Directive 2001/95/EC of 3 December 2001 on General Product Safety, 2001(b). 
100. EU, 2000, op.cit. 
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 582«پايدارة ابالغیه راجع به راهبرد مواد شیمیايی برای توسع» 585ها ممنوع يا محدود کنند.باطری
ساخت کاالهای دارای مواد سمی کاهش بايد مواد سالم، ة کند که به منظور ايجاد چرختأکید می

 بار زيانبرخی مواد  استفاده ازدر خصوص محدوديت در  اتحادية اروپادستورالعمل »يابد. همچنین 
شده را در طراحی و ساخت کاالهای فهرست بار زيانکاربرد برخی مواد  583،«در کاالهای برقی

 کند. محدود میممنوع و  ،و کاهش پسماند زيست محیطالکتريکی با هدف حفظ 
 

 بندی کاالهاگذاری و بستهبرچسبد. 
بندی و نیز رديابی کاالها بر اساس به منظور کاهش پسماندهای ناشی از بسته اتحادية اروپا

کاال برای مديريت بهتر پسماندهای آن، بخشی از تدابیر پیشگیری از تولید پسماند را به  برچسب
دستورالعمل »اختصاص داده است. طبق بخش سوم  بندی مناسب کاالگذاری و بستهبرچسب

های مواد خطرناک بايد برچسب 580،«بندی مواد و ترکیباتگذاری و بستهبندی، برچسبدسته
دستورالعمل » 9مخصوص و اطالعات الزم در مورد ترکیبات کاال داشته باشند. طبق ماده 

تولیدکنندگان مواد  581،«زيست محیطها بر راجع به کاهش آثار برخی انواع پالستیک اتحادية اروپا
کننده از آثار گذاری بر روی محصوالت خود به منظور آگاهی مصرفپالستیکی ملزم به برچسب

 5395 ةشوند. تصمیم شماری اين مواد و کمک به مديريت بهتر پسماندها میزيست محیط
در بايد کند که مقرر میای رايانهگذاری سبز کاالهای معیارهايی برای برچسب ،اروپا کمیسیون

وری انرژی، محدوديت در استفاده از مواد بهره ازجمله ،ساخت يا واردات اين کاالها رعايت شوند
بهتر، ة در کاال، قابلیت جداشدن قطعات به منظور بازيافت و بازاستفاد بار زيانو ترکیبات 

  586کننده.رسانی به مصرفپذيری و اطالعبودن، بازيافت بادوام
های نیز از دولت 580آنة و اصالحی 589«بندیبندی و پسماندهای بستهبسته دستورالعمل»

برای پیشگیری از تولید پسماندهای را های الزم خواهد تا تدابیر پیشگیرانه و مشوقعضو می
بندی کاالها در فرايند عرضه، استفاده از طريق کاهش بسته ازجملهبندی اتخاذ و اجرا کنند بسته
ها بندیدوباره و برگشت بستهة های قابل استفادبندیها، بستهبندید قابل بازيافت در بستهاز موا

 
101. EU, Directive 2006/66/EC of 6 September 2006 on Batteries and Accumulators and Waste 

Batteries and Accumulators, 2006(b).  

102. EC, Communication on Chemicals Strategy for Sustainability Towards a Toxic-Free Environment, 

COM (2020) 667 final, 2020(c), p. 6. 

103. EU, 2011, op.cit. 
104. EU, 2008(d). op.cit. 
105. EU, 2019(b), op.cit. 
106. EC, Commission Decision (EU) 2016/1371 Establishing the Ecological Criteria for the Award of 

the EU Ecolabel for Personal, Notebook and Tablet Computers, (L 217/9), 2016. 
107. EU, Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on Packaging and Packaging Waste, 1994(b). 
108. EU, 2018(b), op.cit. 
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های عضو را به اتخاذ تدابیری برای دولت ،اين دستورالعمل 0همان کاال. ماده ة به تولیدکنند
های پالستیکی مانند بندی و مصرف کیسهکاهش تدريجی تولید پسماندهای ناشی از بسته

 خواند. ابزارهای بازارمحور فرامی
های سالة در فاصل« بندیبندی و پسماندهای بستهبسته دستورالعمل»گزارش ارزيابی اجرای 

اقداماتی برای پیشگیری از تولید  ،های عضودهد که بیشتر دولتنشان می 2852تا  2858
نند پیشگیری از تولید، مالیات، بندی با استفاده از سازکارهای مختلفی ماپسماندهای ناشی از بسته

کننده و طراحی سبز بخشی به مصرفمسئولیت تولیدکننده، مسئولیت به میزان دورريز، آگاهی
 عنوان به 587تولید اين پسماندها در اين مدت ثابت مانده است. هاند که در نتیجکاالها انجام داده
پسماندهای مديريت  ،با نسخ مقررات پیشین 558،«بندی جديدقانون بسته» ،نمونه در آلمان

کاالها بايد به نحوی طراحی و  بندیبسته ،اين قانون 0کند. طبق ماده بندی را تنظیم می بسته
ی زيست محیطانجام شوند که حداقلی بوده و حجم کمتری اشغال کنند، ايمن و به لحاظ 

توان به ز ديگر سازکارهای اين قانون میباشند، قابل بازيافت و بازاستفاده باشند. ا بار زيانغیر
(، 6ها )ماده بندیگذاری بسته(، برچسب1ها )ماده بندیبرخی مواد در بستهة ممنوعیت استفاد

گرفتن برای پس تولیدکننده( و مسئولیت 9بندی در واحد تولیدی )ماده اصالح نظام بسته
  اشاره کرد.( 51خود )ماده ة شد های کاالهای فروختهبندی بسته

 

 مسئولیت فراگیر تولیدکننده. 0ـ2
در پیشگیری از تولید پسماند، استفاده از ابزار بازارمحور برای  اتحادية اروپايکی از سازکارهای 

 555تولیدکنندهموسوم به مسئولیت فراگیر  ،مديريت پسماندة به پرداخت هزين تولیدکنندهالزام 
آيد، شخص است. در اين سازکار که از قواعد فرعی اصل پرداخت توسط آالينده به شمار می

دار تولید کاالهای سالم و دوستگیرد که شامل تولیدکننده مسئولیت فراگیری بر عهده می
های گردآوری، بازيافت يا دفع کاالهای تبديل به پسماندشده، تا پرداخت هزينه زيست محیط
اين سازکار در برخی مصوبات  شود.دفع آن میة مصرف کاال و شیوة در مورد نحورسانی اطالع

دستورالعمل راجع به کاهش آثار برخی انواع » 0ماده  ازجمله ،پذيرفته شده است اتحادية اروپا
های که تولیدکنندگان مواد پالستیکی را مسئول پرداخت هزينه 552«زيست محیطها بر پالستیک

سازی محیط و نیز مورد اين مواد، گردآوری پسماندهای پالستیکی و پاکرسانی در اطالع

 
109. EC, 2017, op.cit., p. 5. 
110. Deutschland Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung 

von Verpackungen (VerpackG2) 2021. 
111. Extended producer-responsibility 
112. EU, 2019(a), op.cit. 
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دستورالعمل اصالحی »کند. های مربوط به تولید پسماندهای پالستیکی اعالم میگردآوری داده
کاال را توسعه داد که طبق آن تولیدکنندگان ة ضوابط مسئولیت فراگیر تولیدکنند ،«پسماند 2850

عمر کاال بر عهده ة مسئولیت مالی و سازمانی مديريت پسماند را در چرخکاال مسئولیت مالی يا 
های نیز مسئولیت پرداخت هزينه« دستورالعمل راجع به خودروهای اسقاطی» 6ماده  553گیرند.می

ترين مهم 550گذارد. واحدهای خودروساز میة گردآوری و بازيافت خودروهای اسقاطی را بر عهد
، الزام غیرمستقیم تولیدکننده به تولید کاالهای با قابلیت اعمال چنین مسئولیتیة نتیج

های خود و های غیرضرور به منظور کاهش هزينهبندیپسماندزايی کمتر و کاهش زوايد و بسته
 تولید کاالهای سبز است. 

 

 فناوری و نوآوریة توسع. 5ـ2

پذير و و دانش فنی در تولید کاالهای بازيافت با توجه به اهمیت کاربست فناوری، نوآوری
ها در اسناد متعددی مورد توجه اتحاديه اين فناوریة پیشگیری از تولید پسماندها، ضرورت توسع

 551«اتحادية اروپاآلودگی ة دستوالعمل پیشگیری و کنترل يکپارچ»واقع شده است. پیوست چهارم 
های موجود استفاده مواد پسماند از بهترين فناوریخواهد تا در بازيافت های عضو میاز دولت

نیز پیشگیری از تولید پسماند را يکی از « اتحادية اروپاتحقیقات هفتم  برنامة»کنند. پیوست يکم 
ابالغیه » 556کند.اعالم می زيست محیطحفظ  زمینةتحقیقات و فناوری در ة های توسعاولويت

اروپا از پژوهش  کمیسیونکند که نیز تأکید می« پايدار ةراجع به راهبرد مواد شیمیايی برای توسع
رساندن پسماندها استفاده حداقلوری در کاربرد مواد شیمیايی و بهو توسعه برای افزايش بهره

ة های عضو را به توسعنیز دولت 550«ایقطعنامه برای اقتصاد چرخه»طرح  559خواهد کرد.
 کند. تولید کاالها تشويق میپسماند در ة کاهندة های نوآورانفناوری

اصالح نظام تولید و  زمینةو ترسیم راهبردهای متعدد در  اتحادية اروپاتأکیدهای مکرر 
پسماند، نشان از حساسیت اين موضوع برای اين اتحاديه دارد که کشورهای ة مديريت پیشگیران

لید پسماند و ارتقای عضو را خواسته و ناخواسته به سمت ايجاد سازکارهای ملی پیشگیری از تو
 وری در تولید و مصرف کاالها سوق خواهد داد. بهره

 
 

113. EU, 2018(a), op.cit., A.8. 
114. EU, 2000, op.cit. 
115. EU, 2008(c), op.cit. 
116. EU, Decision No 1982/2006/EC of 18 December 2006 concerning the Seventh Framework 

Programme of the European Community for Research, Technological Development and Demonstration 

Activities (2007-2013), 2006, p. 21. 

117. EC, 2020(c), op.cit., pp. 7,8 
118. EU, 2020, op.cit., p. 40. 
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 نتیجه
ها در ای مانند مقررات و دستورالعملآور و توصیهتدابیر حقوقی مختلفی اعم از الزام اتحادية اروپا

 تولید کاال تصويب کرده است. ولی اين تدابیر عمالًة پیشگیری از تولید پسماند در مرحل زمینة
دهند، رساندن تولید پسماند ارائه نمیحداقلراهکارهای دقیق و تفصیلی برای تشريح چگونگی به

دهند های عضو قرار میدولتة بر عهد رابلکه انتخاب ابزارهای الزامی، داوطلبانه و تشويقی الزم 
ی تا هر کشور در چارچوب نظام حقوقی و بنا به وضعیت خاص خود از سازکارهای متنوعی برا

تولیدی، حمايت از ة مانند حمايت از اصالح شیو ،رسیدن به هدف پسماند صفر استفاده کند
های مالی پذير و دارای قابلیت پسماندزايی کمتر از طريق اعطای مشوقکاالهای بادوام، بازيافت

تأکید  و تخفیف مالیاتی بر اين کاالها، افزايش مالیات تولید پسماند و مسئولیت فراگیر تولیدکننده.
اتحاديه بر انتخاب ابزارهای داوطلبانه و تشويقی برای پیشگیری از تولید پسماند با توجه به مؤکد 

اقتصادی، نقطه قوت و محل تأمل است که ة اقتضائات خاص واحدهای تولیدی و حفظ توسع
 تدريج تبديل به رقیبی جدی برای رويکرددهد ابزارهای غیراجباری و بازارمحور بهنشان می

های عضو شوند. بسیاری از دولتو منابع طبیعی می زيست محیطدستور و کنترل در حفاظت 
اتحاديه نیز در پیروی از اين مصوبات در سطح ملی تدابیری برای اجرای مقررات اتحاديه اتخاذ 

سازکارهای حقوقی ة ها در اين زمینه چشمگیر بوده است، ولی نیاز به توسعکرده و پیشرفت
 ست. ا تر برای پیشگیری از تولید پسماند همچنان به قوت خود باقیمفصل تر ودقیق

در امر پیشگیری از تولید پسماند از رويکردهای واکنشی  اتحادية اروپاتوان گفت سرانجام می
نگرانه حرکت کرده و تدابیر پیشگیری از تولید دستانه و آيندهتدريج به سمت رويکردهای پیشبه

های حفظ منابع طبیعی و مواد خام خود ادغام کرده است تا اقتصاد و در سیاست پسماند را اساساً
اين اتحاديه را در برابر آثار منفی ناشی از کاهش مواد خام در آينده مصون و مستقل  زيست محیط

ی دارد زيست محیطمنافعی بیش از کاهش آلودگی  ،سازد. بنابراين سیاست تقنینی اين اتحاديه
وری. جريانی که اين های جديد، افزايش کارآفرينی و بهرهخام، رشد فناوری يعنی حفظ مواد

تواند سرآغاز  کاال و پیشگیری از تولید پسماند آغاز کرده، میة مديريت يکپارچ زمینةاتحاديه در 
های تولیدی  فناوریة مديريت پسماند، توسع زمینةسازکارهای حقوقی متعدد و متنوعی در ة توسع

المللی  منابع طبیعی و مواد خام در سطح داخلی کشورهای عضو و شايد در سطح بینو حفاظت از 
به سمت ابتنای مديريت پسماند و  اتحادية اروپاحقوقی  باشد. بنابراين با توجه به تحول نظام

رسد که پیشگیری از تولید پسماند )پسماند تولید کاالها بر پیشگیری از تولید پسماند، به نظر می
اين اتحاديه است. بدين ترتیب اين  زيست محیطر حال تبديل به يکی از اصول حقوق صفر( د

توان اصلی در حال قوام دانست که به لحاظ محتوايی با دو اصل مهم ديگر هنجار حقوقی را می
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يعنی پیشگیری و نزديکی )مديريت در محل( ارتباطی تنگاتنگ داشته و  زيست محیطحقوق 
سازکارهای حقوقی  ه،تواند در آيندگیری چنین اصلی میت. شکلاس ها آننوعی مکمل  به

ة پیشگیری از تولید پسماند در مرحل زمینةقضايی در آرای ها و مختلفی را اعم از مقررات، برنامه
 تولید کاالها توسعه دهد. 
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