Ajankohtaista EU:n
jätedirektiivien
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Jätealan strateginen yhteistyöryhmä 18.9.2018
Riitta Levinen, ympäristöministeriö

EU:n jätesäädöspaketti
= 4 direktiiviä, joilla muutetaan kuutta jätealan direktiiviä
• Jätedirektiivin muutos 2018/851
• Pakkausjätedirektiivin muutos 2018/852
• Kaatopaikkadirektiivin muutos 2018/850
• Romuajoneuvo-, paristo- ja SER-direktiivien muutos 2018/849
•
•
•
•

Hyväksyttiin 30.5.2018
Julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 14.6.2018 (EUVL L 150)
Tuli voimaan 4.7.2018
Pantava täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä 5.7.2020

 Tarvitaan olennaisia muutoksia jätelakiin, ympäristönsuojelulakiin
sekä lähes kaikkiin jätealan asetuksiin
 HE-luonnokset 2019 aikana
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Komission asetukset 31.3.2019 mennessä
• Elintarvikejätteen määrän mittaaminen
• Kierrätysasteen laskentasäännöt: jätteen polton tuhkasta
kierrätykseen erotetut metallit, kotikompostoitu biojäte,
keskimääräiset hävikkiasteet
• Syntyvän pakkausjätteen määrän laskenta, puupakkausten
korjauksen huomioon ottaminen kierrätetyn pakkausjätteen
määrässä
• Pakkausten kierrätysasteessa saatavan hyvityksen laskenta
markkinoille saatetuista uudelleenkäytettävistä
kuluttajapakkauksista
• Kaatopaikalle sijoitetun yhdyskuntajätteen määrän laskenta
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Komission asetukset 31.3.2019 mennessä
• Raportointivaatimukset (ml. lomakkeet)
• Tuotteiden uudelleenkäyttö
• Elintarvikejätteen määrä
• Pakkausten uudelleenkäyttö ja kierrätys (ml. laaturaportti ja
keskimääräisten hävikkiasteiden käyttö)
• Yhdyskuntajätteen kierrätys (ml. laaturaportti ja keskimääräisten
hävikkiasteiden käyttö)
• Markkinoille saatetut voitelu- ja teollisuusöljyt, jäteöljyn määrä ja
käsittely
• Kaatopaikalle sijoitetun yhdyskuntajätteen määrä

 Vuotuinen raportointi kaikista em. seikoista alkaa vuodesta
2020 (raportit komissiolle 18 kk raportointivuoden
päättymisestä, eli 1. kerran 30.6.2022)
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Toimeenpanon jatkoaskeleet
Määräaika

Komission / jäsenmaan toimi

5.1.2020

Komission ohjeet kotitalouksien vaarallisista jätteistä
ECHAn tietokanta SVHC-aineita sisältävistä esineistä

5.7.2020

Direktiivimuutokset pantava täytäntöön kansallisessa
lainsäädännössä

31.12.2020

Romuajoneuvodirektiivin uudelleentarkastelu
Pakkausten perusvaatimusten uudelleentarkastelu

5.1.2021

Ilmoitusvelvollisuus SVHC-aineita sisältävistä esineistä ECHAn
rekisteriin

31.12.2021

Jäsenmaiden raportoitava komissiolle erilliskeräysvelvollisuutta
koskevista poikkeuksista

30.6.2022

Jäsenmaiden raportoitava jätedirektiivien täytäntöönpanosta
ensimmäisen kerran uusien vaatimusten mukaisesti

31.12.2022

Komissio tarkastelee tavoitteen ja muiden toimien asettamista
jäteöljyjen uudistamisen edistämiseksi
Riitta Levinen YM
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Toimeenpanon jatkoaskeleet
Määräaika

Komission / jäsenmaan toimi

5.1.2023

Tuottajavastuujärjestelmien täytettävä tuottajavastuun
vähimmäisvaatimukset

31.12.2023

Biojätteen erilliskeräysvaatimus
Elintarvikejätteen vähentämistavoitteen 2030 uudelleentarkastelu

31.12.2024

Pakollinen tuottajavastuu kaikille pakkauksille
Uudelleenkäytön edistämistä koskevien toimien ml. tavoitteiden
tarkastelu (ml. pakkaukset)
Kierrätystä ja uudelleenkäytön valmistelua koskevien tavoitteiden
uudelleentarkastelu (rakennus- ja purkujätteet, pakkaukset,
tekstiilijäte, kaupan jäte, vaarattomat jätteet, biojäte,
yhdyskuntajätteen uudelleenkäytön valmistelu)
Kaatopaikkakäsittelyn vähentämistavoitteiden uudelleentarkastelu
Loppukäsittelykoodien (D-koodit) tarkastelu ja
loppukäsittelytavoitteet
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Toimeenpanon jatkoaskeleet
Määräaika

Komission / jäsenmaan toimi

1.1.2025

Kotitalouksien vaarallisen jätteen erilliskeräys
Tekstiilijätteen erilliskeräys

1.1.2027

Aerobinen/anaerobinen käsittely voidaan katsoa kierrätykseksi vain
jos käsiteltävä jäte erilliskerättyä

31.12.2028

Yhdyskuntajätteen 2035 kierrätystavoitteen uudelleentarkastelu

1.1.2030

Kielto sijoittaa hyödyntämiskelpoista jätettä kaatopaikalle
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Elintarvikejätteen / ruokahävikin vähentämistavoitteet
YK Agenda 2030
tavoite 12.3
Puolittaa vuoteen 2030 mennessä
maailmanlaajuinen ruokajätteen
määrä jälleenmyyjä- ja
kuluttajatasolla sekä vähentää
ruokahävikkiä tuotanto- ja
jakeluketjuissa sadonkorjuun
jälkeinen hävikki mukaan lukien.

Jätedirektiivi 2018/851,
resitaali 31
Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä
saavuttamaan elintarvikejätteen
vähentämistä 30 prosentilla vuoteen
2025 mennessä ja 50 prosentilla
vuoteen 2030 mennessä koskeva
ohjeellinen unionin laajuinen tavoite.

Artikla 9(6)
Komission tulee vuoden 2023
loppuun mennessä tarkastella
mahdollisuutta asettaa
elintarvikejätteen vähentämistä
vuoteen 2030 koskeva
unioninlaajuinen tavoite

Määritelmä?
Vertailuvuosi?
Miten mitataan?
Riitta Levinen YM

8

Elintarvikejätteen määritelmä
• Jätedirektiivi (2018/851): EU:n
elintarvikeasetuksen 178/2002
mukaiset elintarvikkeet, joista on
tullut jätedirektiivissä tarkoitettua
jätettä
 Laajempi käsite kuin ruokahävikki
 Sisältää syömäkelpoisen ja –
kelvottoman
 Alkutuotanto, teollisuus, kauppa,
ravitsemuspalvelut, kotitaloudet

• YK:n tavoitteessa ei
ruokajätettä/ruokahävikkiä ole
määritelty
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Elintarvikejätteen seuranta
• Jäsenvaltioiden arvioitava vuosittain vähentämistoimia ja
seurattava elintarvikejätteen määrää; ensimmäinen
raportti vuodelta 2020
• Komission asetukset mittausmenetelmistä ja
raportoinnista 31.3.19 mennessä
• Mitataan ja raportoidaan erikseen kultakin 5 toimialalta
• käsittelyyn toimitettu elintarvikejäte
• viemäriin/jätevesiin johdettu elintarvikejäte
(kotitaloudet 2020 ->, muut toimialat 2024 ->)
• yksityiskohtainen analyysi joka 4. vuosi
• vapaaehtoinen raportointi syömäkelpoisesta
elintarvikejätteestä ja edelleenjaetusta ruoasta?
LUKEn selvitys vireillä tiedonkeruukehikon luomiseksi
 Tuottaa tiedot 2020 raportin laatimista varten

19.9.2018
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Toimeenpanon valmistelun tausta-aineistoa
• Komission varhaisvaroitusraportti Suomelle (syyskuu 2018?)
• Tavoitteiden laskentamenetelmien toimeenpanosta (LASSE),
syksy 2018
• KEIKKA ja KEIKKA 2
• JÄTEKIVA 2018 loppuun mennessä
• Jätetietojärjestelmän kehittämishanke (käynnistymässä)
• YM:n kokeiluhankkeet (monilokerokeräys, tekstiilijätteen
kierrätys ym)
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