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EU: käsittelyssä + komission ehdotuksia 
odotellaan tänä vuonna

• Akkuasetus 2020

• tavoitteena yleisnäkemys joulukuun neuvostossa

• parlamentin keskeiset äänestykset ensi vuoden puolella

• Yleislatureita koskeva direktiiviehdotus syyskuussa 2021 (TEM/LVM)

• Jätteensiirtoasetuksen muutosehdotus marraskuussa 2021 (alustava tieto)

• Tavoitteena mm. helpottaa EU:n sisäisiä jätteensiirtoja kiertotaloutta tukevaksi

• digitaalinen tiedonsiirto, nykyisen pikakaistamenettelyn modernisointi ja yksinkertaistaminen, kierrätykseen

tarkoitettujen jätteensiirtojen helpottaminen suhteessa loppukäsittelyyn ja polttoon …

• Kestäviä tuotteita koskeva aloite, sisältää myös ekosuunnitteludirektiivin muutoksen  

14.12.2021 

• Kiertotalousnäkökulman vahvistaminen; Prioriteetteina: elektroniikka, ICT, tekstiilit, huonekalut, 

välituotteet kuten teräs, sementti ja kemikaali

• Ympäristöväittämiä koskeva asetusehdotus (ympäristöjalanjälki-metodologia) 14.12.2021 

4.11.2021 2



• Pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin muutosehdotus 2022/2023?

• pakkauksia koskevien olennaisten vaatimusten tarkistaminen – tavoitteena, että pakkaukset 

uudelleenkäytettäviä tai kierrätettäviä 2030 mennessä EU-alueella; mahdolliset toimenpiteet 

(yli)pakkaamisen ja pakkausjätteiden vähentämiseksi, kierrätettyä sisältöä koskevat vaatimukset, 

vihreiden julkisten hankintojen vähimmäiskriteerit ja -tavoitteet.

• Tekstiilistrategia joulukuu? 

• Muovistrategian kaltainen strategiatason tiedonanto - tavoitteena lisätä kiertotalouden mukaisia 

ratkaisuja tekstiilien koko arvoketjussa

• Edistää kestävien ja kiertotalouden mukaisten tekstiilien tuotesuunnittelua ja kestäviä 

tuotantomenetelmiä. 

• tähän ohjataan osana kestäviä tuotteita koskevaa aloitetta mahdollisesti ekosuunnitteludirektiivin 

muutoksilla. 

• Kannustaa kuluttajia ja julkisia hankkijoita kestäviin ja kiertotalouden mukaisiin valintoihin ja 

toimintamalleihin 

• Tukea teknologioita ja digitalisaatiota, jotka edistävät innovatiivisia tekstiileitä ja tuotantomenetelmiä 
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Komission työohjelma 2022
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-commission-work-programme-key-documents_en

• Initiative on the right to repair (legislative, incl. impact assessment, Q3 2022) 

• Muovipaketti:

a) Policy framework for bio-based, biodegradable and compostable plastics (non-legislative, Q2 

2022) 

b) Restriction on microplastics (non-legislative, Q4 2022) 

c) Measures to reduce the release of microplastics in the environment (legislative, incl. impact 

assessment, Article 114 TFEU, Q4 2022) 

•
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RoHS, ELV ja kierrätettävyysdirektiivi 

• Restriction of the use of hazardous substances in electronics (RoHS) (legislative, incl. 

impact assessment, Article 114 TFEU, Q4 2022) 

• Tavoitteena mm. vahvistaa ja yksinkertaistaa lainsäädäntöä ml poikkeusprosessien

yksinkertaistaminen, ottaa huomioon siirtyminen kohden ‘one substance – one assessment’ 

prosessia, turvallisten ja kestävien vaihtoehtojen kehittäminen

• Revision of the end-of-life vehicles Directive and the Directive on the type approval of 

motor vehicles (legislative, incl. impact assessment, Article 114 and/or Article 192 TFEU, 

Q4 2022) 

• Kahden direktiivin mahdollinen yhdistäminen yhdeksi säädökseksi, joka kattaa autoalan koko 

elinkaaren 
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Lausunnoilla

• Kemikaaliohjelmaluonnos lausuntokierroksella 15.11. asti

• https://ym.fi/-/ymparistoministerio-pyytaa-lausuntoja-kansallisesta-kemikaaliohjelmasta

• VALTSU-luonnos lausuntokierroksella 19.11.21 asti

• https://ym.fi/-/valtakunnallinen-jatesuunnitelma-lausunnoille

• Jätelain rekisterisääntelyä koskevat muutokset lausunnoilla 29.11. asti

• Suomen ulkopuolella sijaitsevien jätteen kuljettajien ja välittäjien hyväksyntä jäterekisteriin. 

• Kaksi uutta tietopalvelua: jätehuoltorekisteri ja tuottajarekisteri

• Uusi rekisteri jätekuljetusten siirtoasiakirjoista parantamaan siirtoasiakirjavelvoitteen piiriin kuuluvien 

jätteiden (esim. vaaralliset jätteet, rakennus- ja purkujätteet sekä lietteet) kuljetusten valvontaa ja 

seurantaa sekä jätteistä tarjolla olevaa tietoa. 

• https://ym.fi/-/jatelain-rekisterisaantelya-koskevat-muutokset-lausunnoille

• .
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Betoni-EeJ-asetusluonnos notifioitavana

• Betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymistä koskeva asetusluonnos toimitettu 15.10.21 

ennakkonotifioitavaksi komissiolle (min 3 kk)

• https://ym.fi/-/betonimurskeen-jatteeksi-luokittelun-paattyminen-etenee

• tavoitteena saada annettua keväällä, voimaan parin kuukauden viiveellä

• ”soveltamisohje” valmisteilla

• mukana nyt myös betoniasema-asetuksen mukaiset betoniasemat, jotka murskaavat betonin 

tuotannossa syntyvää ylijäämäbetonia
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