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Hankkeen asettaminen; Kertakäyttömuovidirektiivin täytäntöönpano

Ympäristöministeriö asettaa hankkeen valmistelemaan tiettyjen muovituotteiden
ympäristövaikutuksen vähentämisestä annetun direktiivin (EU) 2019/904 –eli niin sanotun
kertakäyttömuovidirektiivin –kansallista täytäntöönpanoa.

Tausta

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 5.6.2019 direktiivin tiettyjen muovituotteiden
ympäristövaikutuksen vähentämisestä (2019/904/EU). Tämän niin sanotun
kertakäyttömuovidirektiivin tavoitteena on vähentää eräiden kertakäyttöisten
muovituotteiden, oxo-hajoavia muoveja sisältävien muovituotteiden sekä muovia sisältävien
kalastusvälineiden haitallisia ympäristövaikutuksia. Lisäksi tavoitteena on edistää
kiertotaloutta sekä yhtenäistää direktiivin soveltamisalaan kuuluvia tuotteita koskevaa
sääntelyä eri jäsenvaltioissa.

Kertakäyttömuovidirektiivi edellyttää tuoteryhmästä riippuen eri toimia: kulutuksen
vähentämistä, tuotekieltoja, tuotteiden ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia, laajennettua
tuottajavastuuta sekä tiedottamista, valistamista ja tuotemerkintöjä. Perusteena
tuoteryhmien valinnalle on ollut tutkimustieto, jonka perusteella keskimäärin 70 % EU:n
merialueiden rannoilta löydetyistä roskista kuuluu juuri näihin ryhmiin. Suomen
merialueiden rannoilta löydetyt roskat kuitenkin poikkeavat EU:n merialueiden roskista.
Merenrannoiltamme löytyy paljon tupakantumppeja sekä styrox- ja polyuretaanieristeitä.
Näistä viimeksi mainitut eivät kuulu lainkaan direktiivin soveltamisalaan.

Kertakäyttömuovidirektiivin vaatimukset tuotteittain tai tuoteryhmittäin

Kulutusta vähennettävä kansallisen
tavoitteen mukaisesti vuoteen 2026
mennessä.

Mukit, syömävalmiin ruoan pakkaukset

Myyntikiellot Muoviset aterimet, lautaset ja pillit

Vaahdotetusta polystyreenistä valmistetut
mukit, juomapakkaukset ja syömävalmiin
ruuan pakkaukset

Vanupuikot, juomien sekoitustikut,
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ilmapallojen varret ja oxo-muovista 
valmistetut tuotteet 

Tuotesuunnitteluvaatimukset: Muovista 
valmistetun korkin on pysyttävä kiinni 
juomapakkauksessa käyttövaiheen aikana. 
Pulloissa oltava tietty osuus kierrätysmuovia. 

Enintään 3 litran juomapakkaukset, mukaan 
lukien yhdistelmäpakkaukset 

Merkintävaatimukset: Tuotteeseen tai sen 
pakkaukseen lisättävä roskaantumista 
ehkäiseviä merkintöjä, esimerkiksi ohje 
asianmukaisesta hävittämisestä. 

Terveyssiteet, tamponit, tamponin asettimet, 
kosteuspyyhkeet, suodattimelliset 
tupakkatuotteet ja suodattimet sekä 
juomamukit. 

Laajennettu tuottajavastuu, mukaan lukien 
tietty kustannusvastuu siivouksesta. 

Suodattimelliset tupakkatuotteet ja 
suodattimet. 
 
Syömävalmiin ruuan pakkaukset, enintään 3 
litran juomapakkaukset, mukit, kevyet 
kantokassit, kosteuspyyhkeet ja ilmapallot 
 
Muovia sisältäville kalastustuotteille 
erilliskeräys satamista ja valistus. 

Muovipullojen erilliskeräysvaatimus: 
77 % vuonna 2025 ja 90 % vuonna 2029. 

Enintään 3 litran kertakäyttöiset juomapullot 
ja niiden korkit ja kannet. 

Viestintä ja valistus Edellä mainitut tuoteryhmät paitsi ne 
tuoteryhmät, jotka kielletään. 

 
Kertakäyttömuovidirektiivin vaatimukset on sisällytettävä jäsenvaltioiden kansalliseen 
lainsäädäntöön viimeistään 3.7.2021. Vasta tämän täytäntöönpanoajan kuluessa ja osin jopa 
sen jälkeen (aikavälillä 7/2020 – 1/2022) on odotettavissa lukuisia täytäntöönpanoon liittyviä 
komission säädöksiä ja suuntaviivoja. Ne tulevat koskemaan muun muassa merkintöjä, 
raportointia, kulutuksen vähentämisen mittaamista ja kierrätetyn muovin määrää.  
 
Kertakäyttömuovidirektiivin tavoitteet liittyvät vuonna 2018 annettuun EU:n 
muovistrategiaan. Sen mukaan koko ajan lisääntyvään muovijätteeseen ja muovijätteen 
päätymiseen ympäristöön, erityisesti meriympäristöön, on puututtava, jotta muoveille 
voidaan saada aikaan kiertotalouden mukainen elinkaari.  
 
Kertakäyttömuovidirektiivillä pyritään osaltaan vaikuttamaan myös merten roskaantumisen 
maailmanlaajuiseen ongelmaan, sillä merten roskaantuminen on luonteeltaan rajat ylittävää. 
 
Kertakäyttömuovin tavoitteilla ja täytäntöönpanolla on välitön yhteys eräisiin muihin jo 
sovittuihin tai vireillä oleviin säädösmuutoshankkeisiin ja ohjauskeinoihin.  Näitä ovat 
esimerkiksi vireillä oleva jäte- ja pakkausjätedirektiivien muutosten täytäntöönpanotyö, 
kansallinen muovitiekartta, hallitusohjelmaan sisältyvät kiertotalouden edistämistä koskevat 
kirjaukset sekä kansallisen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma.     

Tavoitteet ja niihin liittyvät aikataulut 

 
Hankkeen tavoitteena on valmistella kertakäyttömuovidirektiivin kansallisen 
täytäntöönpanon edellyttämät lainsäädäntömuutokset ja muita täytäntöönpanon 
edellyttämiä toimia direktiivin asettamassa aikataulussa.  
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Direktiivin mukaan kaikki sen vaatimusten noudattamisen edellyttämät kansalliset säädökset 
ja hallinnolliset määräykset tulee saattaa voimaan viimeistään 3.7.2021. Osaa näistä 
vaatimuksista ryhdytään kuitenkin soveltamaan vasta myöhemmin. Tuottajavastuuta 
koskevien vaatimusten soveltaminen alkaa osin 5.12.2023 ja osin 31.12.2024. 
Tuotesuunnitteluvaatimusten noudattaminen alkaa 3.7.2024.    
 
Direktiivin mukaan kuvaus kansallisista kulutuksen vähentämistoimista tulee toimittaa 
komissiolle samanaikaisesti kansallisten säädösten ja hallinnollisten määräysten kanssa eli 
viimeistään 3.7.2021. 
 
Direktiivin mukaisten raportointivaatimusten osalta ensimmäinen raportointikausi on 
raportoitavasta tiedosta riippuen vuosi 2022 tai 2023.   Raportointikausi on kalenterivuosi ja 
tiedot on toimitettava komissiolle 18 kuukauden kuluessa ko. vuoden päättymisestä. 

Tehtävät 

Lainsäädäntömuutosten valmistelu  

 
Kertakäyttömuovin soveltamisalaan kuuluu heterogeeninen joukko muovia sisältäviä 
tuoteryhmiä. Näille tuoteryhmille on lisäksi heterogeeninen joukko vaatimuksia. Tämä 
tarkoittaa, että kertakäyttömuovidirektiivin täytäntöönpano edellyttää todennäköisesti 
kokonaan uuden eräitä muovituotteita koskevan lain valmistelua. Lisäksi tarvitaan muutoksia 
jätelakiin sekä todennäköisesti myös tupakkalakiin ja eräisiin muihin lakeihin.  
 
Lainsäädäntömuutosten valmistelussa hyödynnetään jo valmistunutta ympäristöministeriön 
tilaamaa selvitystä, jossa esitetään erilaisia vaihtoehtoja siitä, miten direktiivin voisi 
toteuttaa Suomessa. Selvityksen ovat laatineet Ekoleima Ay, Enlawin Oy ja Pidä Saaristo 
Siistinä ry. Lisäksi valmistelussa tullaan hyödyntämään hankkeen aikana käynnistettäviä 
muita tukiselvityksiä. 
 
Kertakäyttömuovidirektiivi sisältää useita lainsäädäntömuutosten valmistelun kannalta 
haastavia vaatimuksia, säännöksiä ja seikkoja. Tällaisia ovat ainakin: 
 

 eräiden keskeisten määritelmien (esim. muovi, kertakäyttöinen muovituote, 
kertakäyttöisiksi muovituotteiksi katsottava elintarvikepakkaukset, kalastusvälineet) 
tulkinnanvaraisuus 

 kansallisesta kulutuksen vähentämisestä säätäminen   

 korkkien kiinni pysymistä koskevan tuotesuunnitteluvaatimuksen vaikutukset 
Suomen pullonpalautusjärjestelmään  

 laajennetusta tuottajavastuusta säätäminen   

 raportointivaatimusten edellyttämästä tietojen keräämisestä säätäminen    

 komission säädöksiä ja suuntaviivoja tulossa kansallisen lainvalmisteluprosessiin 
näkökulmasta osin liian myöhään 

 
Edellä olevista seikoista tuottajavastuusta säätäminen on yksi valmistelun laajimmista 
tehtäväkokonaisuuksista. Direktiivi edellyttää tuottajan laajennettua tuottajavastuuta 
valistuksen, jätteen keräyksen, roskaantumisen puhdistamisen sekä roskien kuljetuksen ja 
käsittelyn ja/tai tiedonkeruun ja raportoinnin kustannuksista. Nämä vaatimukset koskevat 
hieman eri tavoin useita tuoteryhmiä: muovia sisältävät kalastusvälineitä, take-away -
ruokapakkauksia ja kääreitä, juomapakkauksia ja mukeja, kevyitä kantokasseja, tiettyjä 
hygieniatuotteita, ilmapalloja ja tupakantumppeja. 
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Lainsääsäädäntömuutokset valmistellaan hallituksen esityksen muotoon. Tämä tarkoittaa 
seuraavaa aikataulutusta:    
 

 hallituksen esitysluonnoksen valmistelua varten tarvittavat tukiselvitykset tulisi 
käynnistää viimeistään 2/2020  

 hallituksen esitysluonnokseen sisältyvät pykälät ja pääasiallinen sisältö tulisi 
käännättää 9-10/2020 

 hallituksen esitysluonnos tulisi lähettää lausuntokierrokselle 10-11/2020  

 lausuntokierroksen jälkeisen jatkovalmistelun tulisi tapahtua 1-2/2021 ja 
jatkovalmistelun pohjalta viimeistelty hallituksen esitysluonnos tulisi käännättää 2-
3/2021 

 hallituksen esitys tulisi antaa eduskunnalle 3-4/2021 
 

Kansallisten kulutuksen vähentämistavoitteiden ja keinojen määrittely 

 
Kertakäyttömuovidirektiivin täytäntöönpano edellyttää, että hankkeen aikana määritellään 
tavoitteet ja toimet, joilla muovisten kertakäyttömukien ja syömävalmiin ruoan 
kertakäyttöisten muovipakkausten kulutusta vähennetään kunnianhimoisesti ja pysyvästi 
vuoteen 2026 mennessä siten, että vertailuvuotena on 2022. Näille kertakäyttöisille 
muovituotteille ei vielä kaikilta osin ole helposti saatavilla sopivia ja kestävämpiä 
vaihtoehtoja, ja näistä kertakäyttöisistä muovituotteista useimpien kulutuksen on arvioitu 
lisääntyvän. Komissio tulee todennäköisesti myöhemmin asettamaan sitovia 
vähennystavoitteita, direktiivin ensimmäisen raportointikauden jälkeen. 
 
Kulutuksen vähentämisessä haluttu ohjauskeino tai -keinot ovat direktiivin mukaan 
kansallisesti varsin vapaasti valittavissa. Ainoana direktiivin perustuvana oikeudellisena 
edellytyksenä on, että toimien tulee olla oikeasuhtaisia ja syrjimättömiä.  
 
Kulutuksen vähentämistavoitteiden ja – toimien määrittelyssä hyödynnetään edellä 
mainittua jo valmistunutta ympäristöministeriön tilaamaa selvitystä. Lisäksi tullaan 
hyödyntämään hankkeen aikana käynnistettäviä muita tukiselvityksiä. 
 

Komission säädösten ja suuntaviivojen valmisteluun osallistuminen 

 
Kaikki kertakäyttömuovidirektiivin täytäntöönpanoon liittyvät komission säädökset ja 
suuntaviivat on lueteltu liitteessä 2. Hankkeen aikana osallistutaan niiden valmisteluun 
voimavarojen mahdollistamassa laajuudessa ja huomioidaan ne hankkeen eri osatehtävissä 
siltä osin kuin se on mahdollista direktiivin täytäntöönpanoaikataulua vaarantamatta.  
 

Jäte- ja tuotetietojärjestelmän kehittäminen 

  
Kertakäyttömuovidirektiivi edellyttää tiettyjen nykytilanteeseen verrattuna uusien tietojen 
toimittamista muovituotteista ja –jätteistä sekä tuotteiden vähentämistoimenpiteistä 
vuosittain komissiolle. Tämä edellyttää, että käytössä on tietojärjestelmä, johon tietoja 
voidaan alkaa kerätä vuoden 2023 alkupuolelta alkaen. Meneillään on selvityshanke jäte- ja 
tuotetietojärjestelmän kehittämiseksi, jossa yhtenä osana tarkastellaan tarvittavia 
tietoteknisiä ratkaisuja kertakäyttömuovidirektiivin raportointivelvoitteisiin vastaamiseksi. 
Nykyinen tuottajavastuuseen liittyvä tiedonkeruu hoidetaan TURRE-järjestelmässä, jota on 
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todennäköisesti mahdollisuus laajentaa kertakäyttömuovidirektiivin edellyttämiin tarpeisiin 
ja integroida osaksi tulevaa järjestelmäkokonaisuutta.  
 

Viestintä ja sidosryhmätyön järjestäminen  

 
Kertakäyttömuovidirektiivin täytäntöönpano edellyttää avointa viestintää sekä 
suunnitelmallisen ja oikea-aikaisen sidosryhmätyön järjestämistä. Direktiivin soveltamisen 
kannalta merkityksellisten sidosryhmien määrä on kokonaisuudessaan suuri, mutta kaikki 
tuoteryhmät ja vaatimukset eivät kuitenkaan ole merkityksellisiä kaikkien sidosryhmien 
kannalta. Tämä tulee ottaa huomioon sidosryhmätyössä. Kaikkien sidosryhmien tulee saada 
avointa ja helposti saatavilla olevaa tietoa valmistelusta ja mahdollisuuksista esittää 
näkemyksiään.   

Organisointi  

Hanke toteutetaan virkatyönä ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosastolla kahden 
yksikön välisenä yhteistyönä siten, että hankkeeseen osallistuu yksi virkamies päästöt ja 
ympäristöriskit –yksiköstä sekä useita materiaalitalous -yksikön virkamiehiä. Hankkeen 
aikana tehdään yhteistyötä myös 
 

 ympäristöministeriön luontoympäristöosaston kanssa erityisesti 
meristrategiadirektiivin edellyttämään merienhoitosuunnitelmaan liittyvissä 
kysymyksissä; 

 ympäristöministeriön tieto- ja viestintä –tulosalueen (TIEVIE) kanssa viestintäasioissa 
ja sidosryhmätyön järjestämisessä; sekä   

 täytäntöönpanon kannalta merkityksellisten muiden ministeriöiden kanssa (ainakin 
MMM, LVM, STM ja TEM) 

 
Hankkeen toteuttamisen ja hallituksen esityksen valmistelun edellyttämästä koordinoinnista 
vastaa lainsäädäntöneuvos Katariina Haavanlammi päästöt ja ympäristöriskit yksiköstä. 
Kaikki hankkeeseen osallistuvat ympäristöministeriön henkilöt sekä heidän pääasialliset 
tehtävänsä on kuvattu liitteessä 1. 
 
Valmistelun tuloksia esitellään ja keskeisistä linjauksista keskustellaan jo perustetuissa 
yhteistyöryhmissä eli muovitiekartan yhteistyöverkostossa ja jätealan strategisessa 
yhteistyöryhmässä. Tämän lisäksi tuloksia esitellään ja keskeisistä linjauksista keskustellaan 
kunkin asiakokonaisuuden kannalta merkityksellisille sidosryhmille järjestettävissä 
tilaisuuksissa.  Linjauksista ja valmistelun etenemisestä tiedotetaan tarpeen mukaan 
ympäristönsuojeluosaston johtoryhmälle ja YM:n virkajohtoryhmälle.    
 
Muovitiekartan yhteistyöverkostoon kuuluvat seuraavat tahot : YM, TEM, MMM, STM, VM, 
Muoviteollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Suomen Uusiomuovi Oy, Elintarviketeollisuus ry, 
Metsäteollisuus ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennuttajien liitto RAKLI ry, Kaupan liitto ry, 
Suomen Kiertovoima ry, Ympäristöteollisuus ja -palvelut ry, Maa- ja metsätaloustuottajain 
keskusliitto MTK ry, WWF Suomi, Marttaliitto ry, Kuluttajaliitto, Business Finland, Suomen 
Itsenäisyyden juhlarahasto Sitra sekä yhteistyöryhmän sihteeristö: YM, TEM, SYKE, Luke, VTT, 
THL. 

 
Jätealan strategiseen yhteistyöryhmään kuuluvat seuraavat tahot: YM, TEM, MMM, STM, 
Aalto yliopisto, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Hämeen ELY- keskus, Business Finland, 
Jätehuoltoyhdistys ry/Suomen Kuitukierrätys Oy, Jätelaitosyhdistys ry, Kaupan liitto, Kilpailu- 
ja kuluttajavirasto,  MTK, Metsäteollisuus ry, Motiva Oy, Pirkanmaan ELY-keskus/ 
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tuottajavastuu, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Suomen 
Kiinteistöliitto ry, Suomen Kuntaliitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen 
Pakkausyhdistys ry, SYKE, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Teknologiateollisuus ry, 
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta/European Recycling Platform (ERP), Ympäristöteollisuus 
ja -palvelut YTP ry. 

 
Muita merkityksellisiksi tunnistettuja sidosryhmiä (esimerkiksi kalastusvälineiden valmistajia, 
maahantuojia, jakelijoita ja vähittäismyyjiä) on lukuisia.  

 
Yleinen kuuleminen valmistelun tuloksena syntyneestä luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
ja mahdollisista asetusluonnoksista tapahtuu lausuntokierroksen yhteydessä.  

Voimavarat ja rahoitus  

 
Hankkeen voimavaratarve ympäristöministeriössä on karkean arvion mukaan ainakin 2,5 htv 
vuonna 2020 ja ainakin 1,65 htv vuonna 2021 (+ avustava työ).  
 
Hankkeen toteuttamiseen tarvitaan suunnittelu- ja kehittämisvaroja (muovitiekartan 
toteuttamiseen varatut strategiset varat) arviolta 200 000 euroa. Jäte- ja 
tuotetietojärjestelmän kehittämiselle on varattu 1 M euroa vuosina 2020 ja 2021 
(tulevaisuusinvestointimääräraha). Ko. määrärahasta rahoitetaan järjestelmäkehitystä 
ensisijaisesti jätedirektiivien velvoitteisiin ja muihin kriittisiin kehittämistarpeisiin 
vastaamiseksi. Kertakäyttömuovidirektiivin täytäntöönpanon edellyttämä 
järjestelmäkehittäminen voidaan toteuttaa vuonna 2022, jolloin kyseiselle vuodelle tarvitaan 
siihen lisämäärärahaa arviolta 400 000 euroa tulevaisuusinvestointirahoista tai muualta. 
Lisäksi tarvitaan noin 10 000 – 20 000 euroa toimintamenomäärärahoja erilaisten 
täytäntöönpanoon liittyvien tilaisuuksien (mm. sidosryhmätyö) ym. järjestämiseen.   
 
 
 
Kansliapäällikkö Hannele Pokka 
 
 
 
Hallitusneuvos  Oili Rahnasto 
 
 
 
 
LIITE 1 Hankkeeseen osallistuvat ympäristöministeriön henkilöt   
LIITE 2 Luettelo kertakäyttömuovidirektiivin täytäntöönpanoon liittyvistä komission 

säädöksistä ja suuntaviivoista 
JAKELU Liitteessä 1 mainitut henkilöt 
TIEDOKSI YM osastot, YSO yksiköt, Pirkanmaan ELY-keskus, SYKE, Tilastokeskus, 

MMM/Heikki Lehtinen ja Terhi Virtanen, LVM/Eero Hokkanen ja Ville 
Rinkineva, STM/Meri Paavola, TEM/ Emilia Tiuttu ja Mika Honkanen 
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LIITE 1 

Hankkeeseen osallistuvat henkilöt sekä heidän pääasialliset tehtävänsä 

 

Nimi  Pääasialliset tehtävät 

YSO/ 
Päästöt ja ympäristöriskit 

 
 

Katariina Haavanlammi Päävastuu hankkeen toteuttamisen ja hallituksen 
esityksen valmistelun edellyttämästä koordinoinnista.  
 
Päävastuu säädösvalmistelusta, joka liittyy muiden kuin 
laajennettua tuottajavastuuta koskevien vaatimusten 
täytäntöönpanoon. Säädösvalmistelu tehdään 
yhteistyössä tässä taulukossa nimettyjen 
substanssiasiantuntijan kanssa.  

YSO/ 
Materiaalitalous 

 

Anna-Maija Pajukallio Yksikön päällikkö 
 
Tukee hankkeen toteuttamiseen liittyvää 
päätöksentekoa ja linjauksia.  
 
Määrittää oikeat henkilöt osallistumaan komission 
säädösten ja ohjeiden valmisteluun. 

Merja Saarnilehto Muovitiekartan ohjelmapäällikkö 
 
Toimii Katariinan työparina hankkeen toteuttamisessa 
yleisesti koko substanssin ja sidosryhmätyön 
järjestämisen osalta.  
 
Vastaa  sidosryhmätyöhön  liittyvistä kysymyksistä 
hankkeen aikana. 

Taina Nikula  Antaa tarvittaessa taustatietoja direktiivineuvotteluista. 
 
Osallistuu säädösvalmisteluun ainakin markkinoille 
saattamisen rajoittamista koskevien vaatimusten osalta 
(5 artikla) 

Jussi Kauppila (Ella Särkän 
sijainen) 

Päävastuu säädösvalmistelusta, joka liittyy laajennettua 
tuottajavastuuta koskevien artikloiden 
täytäntöönpanoon pakkausten osalta (8, 10, 13 ja 17 
artiklat).  
 
Osallistuu säädösvalmisteluun myös soveltamisalaa, 
kulutuksen vähentämistä, markkinoille saattamisen 
rajoittamista, tuotevaatimuksia sekä seuraamuksia 
koskevien vaatimusten osalta (2, 4, 5, 6 ja 14 artiklat). 

Teemu Virtanen ja Tuomo 
Aunola (työkierrossa 
Pirkanmaan-ELY-keskuksesta) 

Laajennettua tuottajavastuuta koskevien vaatimusten 
täytäntöönpano (8, 10, 13 ja 17 artiklat).  

Tarja-Riitta Blauberg Laajennettua tuottajavastuuta koskevien vaatimusten 
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täytäntöönpano pakkausten osalta (8, 10, 13 ja 17 
artiklat).  
 
Markkinoille saattamisen rajoittamista, 
tuotevaatimuksia sekä erilliskeräysvaatimuksia 
koskevien vaatimusten täytäntöönpano (5, 6 ja 9 
artiklat). 

Riitta Levinen Osallistuu valmisteluun Tarja-Riitan varahenkilönä.    

Sirje Stén 
 

Laajennettua tuottajavastuuta koskevien vaatimusten   
täytäntöönpano muovia sisältävien kalastusvälineiden 
osalta (8, 10, 13 ja 17 artiklat).  
 
Merkintävaatimuksia koskevien vaatimusten 
täytäntöönpano (7 artikla).  

Leena-Kaisa Piekkari Kulutuksen vähentämistä ja laajennettua 
tuottajavastuuta koskevien vaatimusten (4 ja 8 artikla) 
täytäntöönpanossa mahdollisesti hyödynnettävien 
sopimusten valmistelu. 

Jenni Lehtonen (Susanna 
Wähän sijainen) 
 

Raportointivaatimusten täytäntöönpano sekä niihin 
liittyvä jäte- ja tuotetietojärjestelmän kehittämistyö (13 
artikla) 

Muut YM:n valmisteluun 
osallistuvat henkilöt 

 

Hinni Papponen 
YSO/ 
Materiaalitalous 
 

Muovin määritelmän tulkinnanvaraisuuteen liittyvä 
substanssituki erityisesti REACH – asetuksen kannalta (3 
artikla). 

Maria Laamanen 
LYMO/ 
Vedet ja meret  
 
 

Kulutuksen vähentämistä koskevien vaatimusten 
täytäntöönpanon mahdolliset  kytkökset 
meristrategiadirektiivin edellyttämään 
merenhoitosuunnitelmaan (4 artikla). 

Ulla Ahonen 
TIEVIE 

Viestintä ja sidosryhmätyö 
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LIITE 2 

Information on the Implementing Acts and Guidance documents to be adopted under the SUP Directive 
(EU) 2019/904 

 

Acts Adoption deadline 

Guidelines on items covered by the Annex (Art 12) 7/2020 
(1 year after entry into force) 

Guidelines on EPR cost coverage (Art 8(2b)) No deadline 

1. Request to the European Standardisation org to develop a 
standard on tethered caps (Art 6(3)) 

10/2019 
(3m after entry into force) 

2. Implementing act on marking (Art 7(2)) 7/2020 
(12 m before the end date for 

transposition) 

3. Implementing act on the calculation and verification of 
separate collection target (Art 9(2)) 

7/2020 
(12 m before the end date for 

transposition) 

4. Implementing act on reporting and quality check of fishing 
gear placed on the market and waste collected (Art. 13(4)); 

 
01/2020 

(12 before the transposition date) 
 

5. Implementing act on reporting and quality check on 
separate collection target for beverage bottles (Art 13(4)) 

01/2020 
(12 before the transposition date) 

 

6. Implementing act on measuring consumption reduction 
(Art 4(2)) 

01/2021 
(18 m after entry into force) 

 

7. Implementing act on reporting and quality check of the 
consumption reduction target (Art. 13(4)) 

01/2021 
(18 m after entry into force) 

 

8. Implementing act on reporting and quality check for the 
consumption reduction (Art. 13(4)) 

01/2021 
(18 m after entry into force) 

 

9. Implementing act on measuring and verifying target on 
recycled content (Art 6(5)) 

01/2022 

10. Implementing act on reporting and quality check for the 
recycled content target (Art 13(4)) 

01/2022 
 

11. Implementing act on reporting and quality check of post 
consumption waste to tobacco filters (Art 13(4)) 

01/2022 
 

12. Request to the European Standardisation org to develop a 
standard on circular design of fishing gear (Art 8(9)) 

No deadline 
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- the need to review Annex; 
- binding targets for consumption 
reduction; 
- assessment of change of materials 
in SUPs and consumption patterns 
for reusables; 

 

 
7/2027 

(6 years after transposition deadline) 

- assessment of scientific and 
technical progress on 
biodegradability in the marine 
environment; 

 

- binding collection targets for waste 
fishing gear; 

- binding measures for reduction of 
post-consumer tobacco filter waste, 
including collection targets. 
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