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Lainsäädäntöratkaisuihin liittyviä linjauksia
• Muutetaan jätelakia, EI valmistella uutta lakia muovituotteista
• Jätelain nimeä ehkä muutetaan
• Markkinoille saattamista koskevat kiellot ja
merkintävaatimukset yritetään saada voimaan jo muita
vaatimuksia aikaisemmin, jotta toimijat voivat valmistautua
soveltamiseen 3.7.2021 alkaen
• Sisällyttäminen jo valmisteltavana olevaan HE:een, joka liittyy
jätedirektiivipakettiin

• STM:n kanssa neuvoteltava, että sisällytetäänkö
tupakkatuotteiden SUP-merkintävaatimukset ja SUPvalistustoimet jätelain sijasta tupakkalakiin – olisiko ok muuttaa
tupakkalain tavoitetta ja soveltamisalaa?
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Eräät muoviin ja muovituotteisiin liittyvät
määritelmät 1/3
• Sidosryhmätilaisuus järjestettiin 16.1.2020
• Tilaisuutta varten aineistoa kerättiin kyselyllä ja sen pohjalta
työstettiin etukäteismateriaali keskustelua varten
• Tarkoituksena oli aloittaa keskustelu keskeisimmistä
tulkinnanvaraisuuksista tiedostaen, että komission suuntaviivat julkaistaan
vasta 7/2020. Keskustelua on tarkoitus jatkaa, kun suuntaviivat julkaistaan
ja saadaan sitä kautta konkreetiaa.

• Paljon keskustelua syntyi muovin määritelmään liittyen mm.:
• Kemiallisen rakenteen muuttumattomuuteen liittyvistä tulkinnoista ja
päärakenneosaksi soveltumiseen liittyvistä tulkinnoista
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Eräät muoviin ja muovituotteisiin liittyvät
määritelmät 2/3
• Lisäksi keskustelussa olivat esillä mm.:
• Voivatko maalit, musteet ja liimat joissain tilanteissa olla
•

•
•
•

soveltamisalassa?
Voisiko paperi joissain tilanteissa olla soveltamisalassa (esim. retentio- ja
sidosaineita sisältävä paperimassa)?
Onko markkinoilla oxo-hajoavia muoveja ja miten ne tunnistetaan?
Mahdollinen pakkauskokojen kasvu ”SUP-statuksen välttämiseksi”?
Vaikutukset sisämarkkinoihin, jos erilaisia kansallisia tulkintoja? Komission
suuntaviivoilla tulee olevaan erittäin merkittävä rooli myös Suomen
kannalta, mutta ne eivät ole juridisesti sitova instrumentti.
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Eräät muoviin ja muovituotteisiin liittyvät
määritelmät 3/3

• Sidosryhmätilaisuuden jälkeen saatiin tiedoksi joulukuussa 2019
pidetyn komissiovetoisen työpajan kokousraportti.
• Raportin mukaan suuntaviivoissa tullaan ohjeistamaan myös
kemiallisen rakenteen muuttumattomuuteen liittyviä
kysymyksiä (vahva REACH-kytkentä).
• Raporttiin sisältyy komission tulkinta päärakenneosa-asiassa: ”In
the Commission’s view, this should be interpreted by considering product
functionality (can the products without the plastic component still fulfil its
intended function/comply with necessary safety/hygiene standards?), as
opposed to a ‘threshold approach’, as defended by part of industry, which
considers a minimum percentage of plastic content, and/or other parameters
such as recyclability, repulpability, etc.”
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Kansalliset kulutuksen vähentämistoimet
• Alustavasti 3.3. järjestettäväksi suunniteltu sidosryhmätilaisuus
on peruttu – järjestetään myöhemmin keväällä (ajankohta vielä
avoin) teemaan liittyvän tukihankkeen edetessä
• Nettisivujen tietoja päivitettävä mm. tältä osin
• Tukihankkeesta neuvoteltu SYKEn kanssa
• keskiössä olisi mahdollisten vähentämistoimien tunnistaminen ja niiden
vaikuttavuuden ja vaikutusten arviointi yhteistyössä YM:n kanssa
• Aikataulukaavailu: 3/2020- 8/2020

• Useilla toimijoilla on jo omia muovin vähentämiseen liittyviä
suunnitelmia/toimia joko käynnissä tai käynnistymässä– hyvän
kehityksen jatkuminen tärkeää!
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Tuottajavastuukokonaisuus (ml. kalastusvälineet)
• Teemaan liittyvä tukihanke on käynnistynyt (Raimo
Lilja/Ekoleima oy) – etenee oman työsuunnitelman ja
ohjausryhmätyön kautta
• konsultin yhteydenottoja tulossa tai jo tullutkin?
• pakkaukset mukana roskaantumisen kustannusvastuun osalta
• Teemaan liittyvät sidosryhmätilaisuudet
• Kalastusvälineet 19.3.2020
• Tuottajavastuu ja tuottajan määritelmä 15.4.2020
• EU:ssa paljon työpajoja teemasta meneillään!
• Sopimusten hyödyntämisestä tuottajavastuun järjestämisessä ei
vielä ”YM näkemystä”
• Keskeinen kysymys: tulisiko mahdollisen sopimuspohjaisen mallin täyttää
jätedirektiivin 8 ja 8 a artiklan vaatimukset?
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