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Tiivistelmä 
I Euroopan komissio hyväksyi tammikuussa 2018 muovistrategian. Strategia on osa 
siirtymistä tehokkaampaan kiertotalouteen, ja sillä edistetään osaltaan YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Strategiassa ehdotetaan toimenpiteitä 
muovituotteiden kierrätettävyyden, keräämisen, lajittelun ja kierrätyksen 
parantamiseksi sekä kierrätettyjen materiaalien käytön lisäämiseksi muovituotteissa. 
Vuonna 2018 tarkistetussa pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevassa direktiivissä 
vahvistettiin uudet muovipakkausten kierrätystavoitteet vuosille 2025 (50 %) ja 2030 
(55 %). Näiden tavoitteiden saavuttaminen edistäisi osaltaan EU:n 
kiertotaloustavoitteiden saavuttamista. Uusien, aiempaa tiukempien 
raportointisääntöjen myötä EU:n ilmoitettu keskimääräinen muovipakkausten 
kierrätysaste todennäköisesti laskee. Teollisuuslähteiden arvioiden mukaan laskua voi 
tulla nykyisestä 41 prosentista 29–32 prosenttiin. 

II Koska strategia on hyväksytty vasta hiljattain, sen vaikutuksia ei tässä vaiheessa ole 
mahdollista arvioida. Tilintarkastustuomioistuin on siksi tutkinut EU:n toimia 
muovijätteen määrän vähentämiseksi keskittyen erityisesti muovipakkausjätteeseen. 
Painopiste valittiin sen takia, että muovipakkausjäte muodostaa suurimman osan 
(61 %) muovijätteestä. Kyseessä ei ole tarkastuskertomus vaan katsaus, joka perustuu 
lähinnä julkisesti saatavilla oleviin tietoihin tai nimenomaan tätä katsausta varten 
kerättyyn aineistoon. 

III Tilintarkastustuomioistuin keskittyy katsauksessa seuraaviin aihealueisiin: 

o pakkausten suunnittelu, joka on olennainen tekijä muovipakkausten 
kierrätettävyyden kannalta 

o laajennetun tuottajavastuun järjestelmät, joilla luodaan sääntely- ja 
rahoituspuitteet muovipakkausjätteen käsittelyä varten 

o kierrätystä koskevien tietojen raportointi, sillä tietojen luotettavuus on 
ratkaisevan tärkeää mitattaessa EU:n edistymistä muovipakkausjätteen 
kierrätystavoitteidensa saavuttamisessa 

o EU:n ulkopuolisiin maihin tehtävät muovipakkausjätteen siirrot, jotka 
muodostavat kolmanneksen EU:n ilmoitetusta muovipakkausten kierrätysasteesta 

o jätteen laittomat siirrot, jotka ovat haastava rikollisuuden muoto, joka vaikuttaa 
myös muovipakkausjätehuoltoon. 
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IV Tilintarkastustuomioistuin esittelee EU:n muovijätehuollon kehykset 
autoteollisuuden, elektroniikan ja maatalouden aloilla sekä rakennusteollisuudessa. 
Näillä aloilla syntyy yhteensä 22 prosenttia EU:n muovijätteestä. 
Tilintarkastustuomioistuin kuvaa myös käytettävissä olevat EU:n rahoitusvälineet, joilla 
tuetaan jäsenvaltioita pyrkimyksissään parantaa muovijätehuoltoa. Uusi lainsäädäntö 
ja muovipakkausjätettä koskevat tavoitteet ovat osoitus EU:n ja jäsenvaltioiden 
sitoumuksesta osoittaa – ajoittain huomattaviakin – voimavaroja 
muovijätehaasteeseen vastaamiseen. Strategia on suhteellisen tuore asiakirja, ja 
monilla aloilla sen tavoitteet on vielä muunnettava toiminnaksi. 
Tilintarkastustuomioistuin nostaa esiin joitakin puutteita, riskejä, haasteita ja 
mahdollisuuksia, jotka liittyvät EU:n omaksumaan lähestymistapaan 
muovipakkausjäteongelman ratkaisemiseksi. Näitä ovat erityisesti EU:n mahdollisuus 
saada etulyöntiasema kehittämällä kiertotalousperiaatteiden mukaisia ratkaisuja 
muovipakkausten varalle mutta myös riski, että jotkin jäsenvaltiot eivät välttämättä 
yllä uusiin tavoitteisiin. 
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Johdanto 

Keskeinen materiaali 

01 Muovi on nykyaikaisen talouden kulmakivi, josta on lukuisia teollisia ja kuluttajille 
suunnattuja sovelluksia. Muovi on halpa, monipuolinen, hyvin kevyt, kestävä ja laajalti 
käytetty materiaali keskeisillä aloilla, kuten pakkauksissa, maataloudessa, 
rakentamisessa, autoissa ja sähkölaitteissa. Maailmanlaajuisesti muovintuotanto on 
kasvanut eksponentiaalisesti 1,5 miljoonasta tonnista vuonna 1950 yhteensä 
322 miljoonaan tonniin vuonna 2015.1 Puolet maapallon muovista on tuotettu 
vuoden 2005 jälkeen.2 Muovin kysyntä on ohittanut kaikkien muiden 
perusmateriaalien (kuten teräksen, alumiinin ja sementin) kysynnän, ja se on lähes 
kaksinkertaistunut vuodesta 2000. Kehittyvissä talouksissa käytetään tällä hetkellä 
20 kertaa vähemmän muovia asukasta kohti kuin kehittyneissä talouksissa. Kehittyvien 
talouksien kehittyessä kulutus todennäköisesti kasvaa. 

02 Pakkaukset (esim. jogurttipurkit, vesipullot, hedelmien suojapakkaukset) ovat 
muovin yleisin käyttökohde EU:ssa. Niiden osuus tuotetusta muovista on noin 
40 prosenttia,3 ja niistä syntyy 61 prosenttia kaikesta muovijätteestä. Sähkö- ja 
elektroniikkalaiteteollisuus, rakennusteollisuus, autoteollisuus ja maatalous ovat 
seuraavaksi suurimmat muovijätteen tuottajat (ks. kaavio 1). Muovipakkaukset ovat 
myös pakkaustyyppi, jonka ilmoitettu kierrätysaste EU:ssa (42 %) on alempi kuin 
muiden materiaalien kierrätysaste. Metallien (76 %), paperin ja kartongin (83 %) sekä 
lasipakkausten (73 %) ilmoitetut kierrätysasteet ovat huomattavasti korkeampia.4 

                                                      
1 Euroopan parlamentti, Muovijäte ja kierrätys EU:ssa, 19.12.2018. 

2 Roland Geyer, Jenna R. Jambeck ja Kara Lavender Law (2017), Production, use, and fate of 
all plastics ever made, Science Advances, 19.7.2017. 

3 Plastics Europe, Plastics – the Facts 2019, 14.10.2019. 

4 Euroopan komissio, komission yksiköiden valmisteluasiakirja, liite asiakirjaan ”EU:n 
strategia muoveista kiertotaloudessa”, SWD(2018) 16 final. 

https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20181212STO21610/muovijate-ja-kierratys-eu-ssa
https://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782.full
https://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782.full
https://www.plasticseurope.org/application/files/9715/7129/9584/FINAL_web_version_Plastics_the_facts2019_14102019.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:16:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:16:FIN
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Kaavio 1 – Muovijätteen syntyminen aloittain vuonna 2018 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisun A circular economy for plastics – A European 
Overview (Plastics Europe, 2019) perusteella. 

Kasvava jäteongelma 

03 Roskaantuminen ja muovin pääsy ympäristöön vahingoittavat maa- ja 
meriekosysteemejä. Valtameriin joutuu joka vuosi 4,8–12,7 miljoonaa tonnia 
muovijätettä.5 Maassa olevan ja merissä olevan muovijätteen suhde vaihtelee 
alueittain. Hiljattain tehdyssä tutkimuksessa6 arvioitiin, että kalaverkkojen osuus 
Tyynenmeren jätepyörteestä on jopa 46 prosenttia. Euroopassa noin 85 prosenttia 
rannoilta löydettävistä merten roskista on muovia. Näistä merten roskista noin 
43 prosenttia on kertakäyttöisiä muovituotteita ja 27 prosenttia kalastusvälineitä.7 

                                                      
5 Jenna R. Jambek et al., Plastic waste inputs from land into the ocean, Science, nro 347, 

helmikuu 2015. 

6 L. Lebreton et al., Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating 
plastic, Sci Rep 8, 22.3.2018. 

7 Komissio, ehdotus direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen 
vähentämisestä, COM(2018) 340 final. 

Pakkaukset; 61 %

Kotitaloustavarat, vapaa-aika, 
urheilu; 4 %

Rakentaminen; 6 %

Sähkö- ja 
elektroniikkalait-teet; 

6 %

Autot; 5 %

Maatalous; 5 %

Muut; 13 %

* Asiaankuuluvista virroista kerätty kotitalouksista tuleva jäte yhteensä 29,1 milj. 
tonnia

17,8 milj. tonnia*

https://science.sciencemag.org/content/347/6223/768
https://www.nature.com/articles/s41598-018-22939-w
https://www.nature.com/articles/s41598-018-22939-w
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX:52018PC0340
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX:52018PC0340
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Kuva 1 – Ocean Plastics Lab: näyttely valtamerten muovijätteestä 

 
Lähde: Euroopan parlamentti. 

04 Vuonna 2015 maailman muovijätteestä yhä noin 55 prosenttia päätyi 
kaatopaikalle tai luontoon.8 EU:ssa suurin osa muovijätteestä viedään kaatopaikalle tai 
hyödynnetään energiantuotannossa polttamalla (ks. kaavio 2). 

                                                      
8 Hannah Ritchie ja Max Roser, Plastic Pollution, Our World in Data, syyskuu 2018. 

https://ourworldindata.org/plastic-pollution#plastic-trade-impact-of-china-s-import-ban


 9 

 

Kaavio 2 – Muovijätteen käsittelyvaihtoehdot EU:ssa vuonna 2018 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisun Plastics – the Facts (Plastics Europe, 2019) 
perusteella. 

Komission politiikkatoimet 

05 Euroopan komissio hyväksyi tammikuussa 2018 muovistrategian9. Strategia on 
osa siirtymistä tehokkaampaan kiertotalouteen, ja sillä edistetään osaltaan YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Komissio katsoo, että vihreän 
kehityksen ohjelma ja uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma ovat kehittäneet 
muovipolitiikkaa edelleen. Strategiassa pyritään huomioimaan kaikki muovijätettä 
tuottavat alat EU:n lainsäädännön sekä vapaaehtoisten toimenpiteiden ja standardien 
avulla. Strategiassa luetellaan 39 toimenpidettä, jotka on jaettu neljään aihealueeseen 
(ks. kaavio 3). Yksi strategian keskeisistä tavoitteista on, että vuoteen 2030 mennessä 
kaikki EU:n markkinoille saatettavat muovipakkaukset joko ovat uudelleenkäytettäviä 
tai voidaan kierrättää kustannustehokkaasti. Komissio pyrkii myös tukemaan 
jäsenvaltioita muovipakkausten kierrätystavoitteiden saavuttamisessa. 

                                                      
9 Komissio, vuoden 2018 muovistrategia. 

Kierrätys
32,50 %

Polttaminen 
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42,60 %

Kaatopaikalle 
sijoittaminen 

24,90 %

29,1 milj. 
tonnia kerättyä 

muovijätettä 
vuonna 2018

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28:FIN
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Kaavio 3 – EU:n muovistrategian keskeiset osat 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission vuoden 2018 muovistrategian perusteella. Ei 
sisällä muovistrategian kaikkia 39:ää toimenpidettä. 

06 Komission muovistrategialla pyritään vahvistamaan keskeisten 
jätehuoltokäsitteiden eli saastuttaja maksaa -periaatteen, jätehierarkian ja jätteeksi 
luokittelun päättymisen soveltamista muovijätteen osalta (ks. kaavio 4). EU on 
vuosikymmenten ajan tukenut toimia jätehuoltokäytäntöjen parantamiseksi. 
Esimerkiksi kuudennessa ympäristöalan toimintaohjelmassa (2002–2012) pyrittiin 
”vähentämään merkittävästi” syntyvän jätteen määrää erityisesti toteuttamalla 

Tuotesuunnittelun parantaminen 
– esim. ekosuunnittelu

Lisää kierrätysmateriaalia –
esim. laatustandardit lajitellulle 
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kierrätysrahastot, parhaat 
tekniikat

Kompostoitavat ja biohajoavat 
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Monenväliset muovialoitteet –
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uudistaminen

2-välinen yhteistyö 3. maiden 
kanssa – toimintapoliittinen 
vuoropuhelu ja rahoitus

Kansainvälinen jätekauppa –
sertifiointijärjestelmät, kv. 
standardit ja siirtojen sääntely

Meriroskan seuranta ja torjunta 
tukemalla jäsenmaiden toimia
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toimenpiteitä jätteen syntymisen ehkäisemiseksi.10 Tavoitetta ei saavutettu, mutta se 
otettiin mukaan myös seitsemänteen ympäristöalan toimintaohjelmaan (2014–2020). 

Kaavio 4 – Jätehierarkia vuoden 2008 jätepuitedirektiivin määritelmän 
mukaisesti11 

 
Lähde: Euroopan komissio. 

07 Keskeinen osa komission muoveja koskevaa toimintaa oli toukokuussa 2018 
valmistunut EU:n jätedirektiivien12 uudelleentarkastelu. Pakkauksista ja 
pakkausjätteistä annetun direktiivin tarkistuksessa aiempi muovipakkausjätteen 
22,5 prosentin kierrätystavoite (joka useimpien jäsenvaltioiden oli tarkoitus saavuttaa 
vuoteen 2008 mennessä) kaksinkertaistettiin 50 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä ja 
55 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Jäsenvaltiot voivat vapaasti valita keinot 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Taulukossa 1 esitetään jätedirektiiveissä vahvistetut 
tavoitteet jätelajeittain vuosille 2025, 2030 ja 2035. Pakkauksista ja pakkausjätteistä 

                                                      
10 Päätös N:o 1600/2002/EY. 

11 ”Loppukäsittely” käsittää myös jätteen sijoittamisen kaatopaikalle. 

12 Kaatopaikoista annettu direktiivi (EU) 2018/850, jätteistä annettu direktiivi (EU) 2018/851 
sekä pakkauksista ja pakkausjätteistä annettu direktiivi (EU) 2018/852. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:32002D1600
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/850/oj?locale=fi%23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32018L0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0141.01.FIN&toc=OJ:L:2018:150:TOC
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annetussa direktiivissä vahvistetaan myös muita toimenpiteitä, joilla helpotetaan 
tiukennettujen kierrätystavoitteiden saavuttamista. Nämä koskevat erilliskeräystä, 
laajennettua tuottajan vastuuta, taloudellisia välineitä ja jätehuoltosuunnitelmia. 

Taulukko 1 – Voimassa olevissa EU:n direktiiveissä vahvistetut 
kierrätystä ja kaatopaikkasijoitusta koskevat tavoitteet 

Jätelaji Oikeusperusta Vuoteen 2025 
mennessä 

Vuoteen 2030 
mennessä 

Vuoteen 2035 
mennessä 

Uudelleenkäyttöön 
ja kierrätykseen 
valmisteltu 
yhdyskuntajäte 

Jätepuitedirektiivi 
2008/98 55 % 60 % 65 % 

Yhdyskuntajätteen 
sijoittaminen 
kaatopaikalle 

Kaatopaikkadirekt
iivi 1999/31 – – Enintään 10 % 

Kaikkien 
pakkausjätteiden 
kierrätys 

Pakkauksista ja 
pakkausjätteistä 
annettu direktiivi 
94/62 

65 % 70 % – 

Muovipakkausjätt
een kierrätys 

Pakkauksista ja 
pakkausjätteistä 
annettu direktiivi 
94/62 

50 % 55 % – 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin jätedirektiivien vuoden 2018 tarkistuksen perusteella. 

Energian talteenotto: kaatopaikkasijoituksen ja kierrätyksen 
välissä 

08 Muovijätteen polttaminen ja energian talteenotto on 
jätteenkäsittelyvaihtoehtojen hierarkiassa kierrätyksen alapuolella (ks. kaavio 4). Tällä 
hetkellä Euroopassa poltetaan enemmän muovijätettä kuin sitä kierrätetään. Jotta 
uudet muovipakkausten kierrätystavoitteet voidaan saavuttaa, tilanne on muutettava 
päinvastaiseksi.13 

                                                      
13 ICF/Eunomia, Plastics: reuse, recycling and marine litter, toukokuu 2018. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3cdca2d1-c5f2-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-117831084
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09 Muovit valmistetaan pääasiassa raakaöljystä, ja niiden polttamisesta vapautuu 
suuria määriä hiilidioksidia sekä vaihtelevia määriä muita aineita ja epäpuhtauksia, 
kuten typpioksiduulia ja elohopeaa. Osa päästöistä voidaan kompensoida tuottamalla 
energiaa, sillä tämä vähentää muiden energiantuotantomuotojen tarvetta. 

10 Muovit voitaisiin kierrättää kemiallisesti tai sijoittaa kaatopaikalle. Kemialliseen 
kierrätykseen (eli jätteen muuntamiseen takaisin kemiallisiksi raaka-aineiksi) voitaisiin 
käyttää useita erilaisia tekniikoita. Ne eivät vielä ole teknisesti tai taloudellisesti 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja jätehuoltoon, ja kaatopaikalle sijoittamista pyritään 
vähentämään huomattavasti. 

11 Siksi polttaminen voi olla tietyissä tapauksissa ratkaisu myrkyllisiä aineita 
sisältävän muovijätteen käsittelyyn. Elinkaarianalyysin14 tuloksista riippuen 
polttamisen voidaan katsoa olevan toimiva ratkaisu tällaisen muovijätteen 
käsittelyyn,15 samalla kun kehitetään muita teknisiä ja sääntelyllisiä ratkaisuja. 

                                                      
14 Direktiivi 2008/98/EY. 

15 ICF/Eunomia, toukokuu 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02008L0098-20180705
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3cdca2d1-c5f2-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-117831084
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Katsauksen laajuus ja lähestymistapa 
12 Tässä katsauksessa tarkastellaan EU:n vastausta maalla olevaa muovijätettä 
koskevaan ongelmaan ja keskitytään muovipakkausjätteeseen. Katsauksessa nostetaan 
esiin joitakin omaksuttuun lähestymistapaan liittyviä puutteita, riskejä, haasteita ja 
mahdollisuuksia. Painopisteeksi valittiin muovipakkausjäte sen vuoksi, että se 
muodostaa suurimman osan (61 %) muovijätteestä. Katsauksessa ei käsitellä merten 
roskaantumista. 

13 Kyseessä ei ole tarkastuskertomus vaan katsaus, joka perustuu lähinnä julkisesti 
saatavilla oleviin tietoihin tai nimenomaan tätä katsausta varten kerättyyn aineistoon. 
Tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuksen sijasta katsauksen, koska vuoden 2018 
muovistrategian toteutus on vielä suurelta osin kesken ja ajantasaistetussa EU:n 
lainsäädäntökehyksessä (uusissa direktiiveissä) on asetettu jäsenvaltioille 
täytäntöönpanon määräaikoja vuoden 2021 jälkeiselle ajalle. Näin ollen ei ole vielä 
mahdollista arvioida näiden muutosten vaikutuksia. Katsaus on kuitenkin 
ajankohtainen, koska EU:n menojen tulevista painopisteistä ja tärkeiden 
politiikanalojen uudistuksista ei ole vielä päätetty. Tilintarkastustuomioistuimen 
katsaus voi myös osaltaan edistää EUROSAIn vuonna 2020 aloittamaa 
muovipakkausjätettä koskevaa yhteistarkastusta ja täydentää sitä. 

14 Tilintarkastustuomioistuin tapasi asiasta vastaavan komission pääosaston eli 
ympäristöasioiden pääosaston edustajia sekä useita teollisuuden ja 
kansalaisyhteiskunnan sidosryhmiä. Tilintarkastustuomioistuin tutki komission antamia 
direktiivejä ja asetuksia, strategioita, toimintapoliittisia asiakirjoja, ohjeita, arviointeja, 
seurantaraportteja ja sisäisiä asiakirjoja sekä jäsenvaltioiden, kansainvälisten 
organisaatioiden ja valtiosta riippumattomien järjestöjen laatimia raportteja. 
Tilintarkastustuomioistuin vieraili Portugalissa ja Alankomaissa tutustuakseen 
asiaankuuluvien toimintapolitiikkojen täytäntöönpanoon käytännössä. Nämä 
jäsenvaltiot kohtaavat erilaisia muovijätehuoltoon liittyviä haasteita, jotka ovat yleisiä 
monissa EU:n jäsenvaltioissa. Tilintarkastustuomioistuin valitsi käyntikohteiksi nämä 
jäsenvaltiot parantaakseen ymmärrystään yhtäältä niistä lukuisista erilaisista 
haasteista, joita viranomaiset kohtaavat pyrkiessään parantamaan muovijätehuoltoa, 
ja toisaalta viranomaisten valitsemista ratkaisuista haasteisiin vastaamiseksi. 



 15 

 

Yleiskatsaus EU:n toimista ja 
toimintapolitiikoista aloittain 

Muoveja koskevat EU:n toimintapolitiikat keskeisillä aloilla 

15 Vuoden 2018 muovistrategiassa pyritään käsittelemään kaikkia tärkeimpiä 
muovijätettä tuottavia aloja EU:ssa. Strategiaa toteutetaan parhaillaan. 
Toteutustyöhön kuuluu direktiivien arviointia ja uudelleentarkastelua sekä strategiaa 
tukevia selvityksiä jätteen syntymisen ehkäisyä ja muovijätehuollon parantamista 
koskevien vaihtoehtojen yksilöimiseksi. Uudessa kiertotalouden 
toimintasuunnitelmassa komissio sitoutuu tarkistamaan lähivuosina jätehuoltoa 
koskevaa lainsäädäntöä keskeisillä muovijätettä tuottavilla aloilla eli auto-, 
rakennusmateriaali- ja pakkausalalla.16 

16 Tällä hetkellä on voimassa muovipakkausten kierrätystä koskevia oikeudellisesti 
sitovia tavoitteita (ks. taulukko 1), mutta maatalous- ja rakennusalan muovijätteelle ei 
ole vastaavia tavoitteita. Auto- sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteteollisuutta ja niiden 
aiheuttaman jätteen käsittelyä säännellään erillisellä lainsäädännöllä17, mutta siinä ei 
aseteta erillisiä muovinkierrätystavoitteita. 

Maatalous 

17 Muovin (maatalousmuovien) käyttö maataloudessa on lisääntymässä. EU:ssa 
käytettiin maataloudessa arviolta 1,7 miljoonaa tonnia muovia vuonna 2017.18 
Maatalousmuovien tärkeimpiä käyttökohteita ovat yleisimmistä alkaen 
säilörehumuovit, kasvihuoneet ja tunnelit, katemuovit, kasteluputket, verkot ja langat. 
Muoviteollisuus arvioi vuonna 2014, että kerätyistä maatalousmuoveista 28 prosenttia 
kierrätettiin, 30 prosenttia päätyi energian talteenottoon ja 42 prosenttia sijoitettiin 
kaatopaikalle.19 Osa muoveista saatetaan kuitenkin jättää pelloille tai polttaa 

                                                      
16 Komission tiedonanto Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma – Puhtaamman ja 

kilpailukykyisemmän Euroopan puolesta, COM(2020) 98 final. 

17 Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annettu direktiivi 2012/19/EU ja romuajoneuvoista 
annettu direktiivi 2000/53/EY. 

18 Plastics Europe, Plastics – the Facts 2018. 

19 Plastics Europe, Plastics – the Facts 2015. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02000L0053-20200306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02000L0053-20200306
https://www.plasticseurope.org/application/files/6315/4510/9658/Plastics_the_facts_2018_AF_web.pdf
https://www.plasticseurope.org/application/files/5515/1689/9220/2014plastics_the_facts_PubFeb2015.pdf
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laittomasti, koska EU:n maatalousmuovien keräysjärjestelmissä kerätään tällä hetkellä 
enintään 70 prosenttia käyttöikänsä päässä olevista maatalousmuoveista.20 

18 EU ei ole asettanut tavoitteita maatalousmuovien käsittelylle. Viidellä 
jäsenvaltiolla on tällä hetkellä käytössä kansallisia maatalousmuovijätteen 
keräysjärjestelmiä. Maatalousmuovien kierrätys voi olla vaikeaa, ja niiden 
uudelleenkäyttö on käytännössä mahdotonta. Katemuovijäte on usein sään 
kuluttamaa, siinä on multaa ja ajoittain torjunta-aineita ja se voi olla taudinaiheuttajien 
saastuttamaa. 

19 Komissio on käynnistänyt selvityksen, jossa arvioidaan mahdollisuuksia parantaa 
maatalousmuovijätteen keräys- ja kierrätysasteita EU:ssa vuonna 2020. EU:n yhteinen 
maatalouspolitiikka (YMP) mahdollistaa rahoituksen myöntämisen esimerkiksi 
muovitunnelien korvaamiseen lasilla ja teräksellä. 

Autot 

20 Muovien osuus ajoneuvoissa käytettävistä materiaaleista on noin 11 prosenttia.21 
Tämä tarkoittaa, että vuosittain syntyy noin miljoona tonnia muovijätettä.22 Komission 
arvion mukaan joka vuosi noin 30 prosenttia EU:n romuajoneuvoista ei päädy virallisiin 
käsittelykanaviin.23 Näitä ajoneuvoja ei siis hyödynnetä tai kierrätetä asianmukaisesti, 
jos ollenkaan. Tällä hetkellä kierrätetään vain yhdeksän prosenttia asianmukaisiin 
käsittelykanaviin päätyvistä romuajoneuvoista kerätystä muovijätteestä.24 Autojen 
valmistuksessa käytettävien kierrätettyjen muovien osuus jää useimmiten vain 
muutamaan prosenttiin lopputuotteesta. Autoteollisuudessa ei ole koko 
teollisuudenalaa koskevia tavoitteita, jotka koskisivat kierrätettyjen muovien käyttöä 
henkilöajoneuvoissa tai muovin kierrätystä ajoneuvon käyttöiän loppupäässä. 
Romuajoneuvoista annetussa direktiivissä vahvistetaan ajoneuvojen hyödyntämistä ja 
uudelleenkäyttöä tai kierrätystä koskevat tavoitteet painon mukaan. 

                                                      
20 Agriculture Plastics Europen tiedot. 

21 GHK, Study to examine the benefits of the End of Life Vehicles Directive, toukokuu 2006. 

22 Perustuu vuonna 2014 tehdyn viiden jätevirran toimivuustarkastuksen arvioon, että EU:ssa 
romuajoneuvoista syntyy vuosittain kahdeksasta yhdeksään miljoonaa tonnia jätettä. 

23 Oko Institut, Assessment of the implementation of Directive 2000/53/EU on end-of-life 
vehicles, 2017. 

24 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, joka liittyy vuoden 2018 muovistrategiaan, 
SWD(2018) 16 final, s. 21. 

https://apeeurope.eu/operating-schemes/
https://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/study/final_report.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1ca32beb-316a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1ca32beb-316a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:16:FIN
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Hyödyntämisasteen olisi oltava keskimäärin 95 prosenttia ajoneuvoa kohti vuodessa, ja 
uudelleenkäyttö- tai kierrätysasteen olisi oltava vähintään 85 prosenttia. EU28:ssa 
85 prosentin uudelleenkäyttö- tai kierrätystavoite ylitettiin hieman, mutta 95 prosentin 
hyödyntämistavoitetta ei saavutettu.25 

Elektroniikka 

21 EU:ssa tuotetaan vuosittain arviolta 9,4 miljoonaa tonnia sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua, josta arviolta 20 prosenttia on muovia.26 Syntyneestä sähkö- 
ja elektroniikkalaiteromusta vain 35 prosentin ilmoitettiin päätyneen EU:ssa viralliseen 
keräys- ja käsittelyjärjestelmään. Laittomat siirrot EU:n ulkopuolisiin maihin ovat 
merkittävä haaste tilanteen parantamisessa. Arviolta 1,3 miljoonaa tonnia romua (eli 
noin 14 prosenttia tuotetusta sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta)27 katoaa EU:sta joka 
vuosi. Suurin osa jäsenvaltioista saavutti vuoteen 2015 saakka sovelletut tavoitteet, 
jotka koskivat sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keskeisten luokkien (tietotekniset 
laitteet ja televiestintälaitteet sekä suuret ja pienet kodinkoneet) keräystä, 
hyödyntämistä ja kierrätystä.28 Hyödyntämis-/kierrätystavoitteet vaihtelevat 
tuoteryhmittäin hyödyntämisen osalta 70–80 prosentin välillä ja kierrätykseen tai 
uudelleenkäyttöön valmistelun osalta 50–75 prosentin välillä. Korkeampia tavoitteita 
sovelletaan vuodesta 2016 (hyödyntäminen) ja vuodesta 2019 (kierrätys) alkaen. 
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätyksessä ei ole asetettu erillistä tavoitetta 
muoville, vaan siinä keskitytään kriittisten metallien kierrätykseen. 

22 Sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa olevien muovien kierrätystä haittaavat 
tuotesuunnittelun monimutkaisuus ja laitteissa mahdollisesti olevat huolta aiheuttavat 
kemikaalit (esim. paloa hidastavat aineet). Komissio tutkii parhaillaan tapoja vahvistaa 
kiertotalouden mukaisia suunnitteluperiaatteita (korjattavuus, modulaarisuus, 
päivitettävyys ja purkamisen helppous) uudelleenkäytön ja kierrätyksen tukemiseksi. 

                                                      
25 Eurostat. 

26 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, joka liittyy vuoden 2018 muovistrategiaan, 
SWD(2018) 16 final. 

27 Countering WEEE Illegal Trade -hanke, Summary Report, 30.8.2015. 

28 Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin täytäntöönpanokertomus, syyskuu 
2018, s. 177. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Recovery_and_%20recycling_rate_for_end-of-life_vehicles,_2016_(%25).png
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28:FIN
https://www.cwitproject.eu/wp-content/uploads/2015/09/CWIT-Final-Report.pdf
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Rakentaminen ja purkaminen 

23 Useimmat jäsenvaltiot ovat jo saavuttaneet jätepuitedirektiivissä vuodelle 2020 
asetetun 70 prosentin rakennusjätteen hyödyntämistavoitteen. Tavoite on saavutettu 
pääasiassa käyttämällä hyödynnettyä jätettä maantäyttöön ja alempiarvoisiin 
hyödyntämiskohteisiin (esim. tienpohjiin). Muovin hyödyntämiselle rakennus- ja 
purkujätteestä ei ole tavoitteita. Muovisen rakennusjätteen kierrätykseen liittyy useita 
haasteita: muovi voi olla osa komposiittirakennetta, muovi voi olla hajonnutta, muovi 
voi sisältää erilaisia ominaisuuksiltaan tuntemattomia lisäaineita tai muovi voi olla 
sekajätteen joukossa, jolloin sitä on hankalaa ja kallista lajitella.29 Muovistrategian 
mukaan rakennustuoteasetusta arvioidaan ja tarkastellaan uudelleen vuoden 2021 
loppuun mennessä. Tavoitteena on lisätä kierrätysmateriaalien käyttöä. 

Pakkaukset 

24 EU:ssa syntyy muovipakkausjätettä keskimäärin 32 kilogrammaa henkilöä kohti 
vuodessa. Yhdysvalloissa keskiarvo on 45 kilogrammaa, Intiassa viisi kilogrammaa ja 
Japanissa 33 kilogrammaa henkilöä kohti.30 OECD:n tietojen mukaan kehittyneistä 
talouksista korkein muovinkierrätysaste (yhteensä kaikki muovijäte) on EU:ssa (ks. 
kaavio 5). Tätä havaintoa tukevien tietojen luonne ja laatu vaihtelevat suuresti 
maittain, mutta ne antavat kuitenkin viitteitä edistymisen tasosta eri maissa. 

Kaavio 5 – Muovin kierrätysaste eräissä korkean tulotason talouksissa 

 
Lähde: Perustuu OECD:n julkaisuun (2018) Improving Markets for Recycled Plastics: Trends, Prospects 
and Policy Responses, OECD Publishing, Pariisi, https://doi.org/10.1787/978 926 430 1016-en. 

                                                      
29 Euroopan ympäristökeskus, Construction and demolition waste: challenges and 

opportunities in a circular economy, 16.1.2020. 

30 YK:n ympäristöohjelma, Single use plastics. A roadmap for sustainability, 2018. 
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https://doi.org/10.1787/9789264301016-en
https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-management/construction-and-demolition-waste-challenges
https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-management/construction-and-demolition-waste-challenges
https://www.unenvironment.org/resources/report/single-use-plastics-roadmap-sustainability
https://www.unenvironment.org/resources/report/single-use-plastics-roadmap-sustainability
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25 Pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin muodostamaa 
lainsäädäntökehystä muovipakkausjätehuollon parantamiseksi on vähitellen 
täydennetty muilla direktiiveillä ja asetuksilla. Niissä on asetettu yhdyskuntajätteen 
uudelleenkäytön valmistelua ja kierrätystä koskevia tavoitteita (Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja 
tiettyjen direktiivien kumoamisesta), jätteiden siirtoa koskevia sääntöjä (Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006, annettu 14 päivänä kesäkuuta 
2006, jätteiden siirrosta) ja rajoituksia jätteiden sijoittamiseen kaatopaikalle 
(neuvoston direktiivi 1999/31/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopaikoista) 
(ks. kaavio 6). 
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Kaavio 6 – Muovipakkauksia koskevat EU:n lainsäädäntökehys ja 
tavoitteet 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

1999
Direktiivi 1999/31/EY 
kaatopaikoista

2006
Asetus (EY) N:o 1013/2006 
jätteiden siirrosta 

2015
Kevyitä muovisia 
kantokasseja koskevat 
uudet rajoitukset

2019
Direktiivi (EU) 2019/904 tiettyjen 
muovituotteiden ympäristövaikutuksen 
vähentämisestä 
Kierrätystavoitteiden raportointia 
koskevat päivitetyt säännöt

2018
EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa, 

pakkausjätedirektiivien (94/62/EY, 
1999/31/EY, 2008/98/EY) päivitys: uudet 

kierrätystavoitteet, erilliskeräysvelvoitteet 
ja uudet EPR-vaatimukset

2008
Direktiivi 2008/98/EY jätteistä 

(jätepuitedirektiivi)

2004
Direktiivin 94/62/EY tarkistaminen: uusi 

muovipakkausjätteen kierrätystavoite, 
22,5 % v. 2008 mennessä

1994
Direktiivi 94/62/EY 

pakkauksista ja 
pakkausjätteistä

EU:n muovipakkausten 
kierrätystavoitteet 

EU:n muovipakkausten 
kierrätystavoitteet PET-pulloille 

2001
15 %

2008
22,5 %

2025
50 %

2030
55 %

2029
90 %

2025
77 %
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Muovipakkausjäte 
26 Muovipakkauksen koko elinkaari voi olla paljon pidempi kuin sen kulutusvaihe. 
Valinnat elinkaaren eri vaiheissa vaikuttavat jätteen käsittelyyn (ks. kaavio 7). Valinnat 
alkavat raaka-aineiden valintavaiheessa. Sen jälkeen valintoja tehdään 
raakamateriaalin valmistuksessa, sen muuntamisessa pakkaukseksi, käyttö-
/uudelleenkäyttövaiheessa ja hävittämisessä sekä käyttöiän jälkeisessä käsittelyssä. 
Muovipakkaukset ovat merkittävä syy ympäristön roskaantumisongelmaan. Tämän 
vuoksi vuonna 2019 hyväksyttiin kertakäyttöisiä muovituotteita koskeva direktiivi. 

Kaavio 7 – Muovipakkausten elinkaari 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Pakkaussuunnittelu 

Perusvaatimukset osoittautuivat toteutuskelvottomiksi käytännössä 

27 EU:ssa pakkauksissa on noudatettava pakkauksista ja pakkausjätteistä annetussa 
direktiivissä vuonna 1994 säädettyjä perusvaatimuksia. Vaatimukset koskevat 
erityisesti pakkausten valmistusta ja koostumusta sekä materiaalien ja energian 
hyödyntämismenettelyjä. Vaatimukset ovat pysyneet muuttumattomina lukuun 
ottamatta vuonna 2018 tehtyjä pieniä muutoksia sanamuotoon. Vaatimusten mukaan 
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o pakkauksen olisi oltava kooltaan ja painoltaan mahdollisimman pieni, kuitenkin 
niin, että varmistetaan turvallisuus ja hygienia 

o pakkaus olisi suunniteltava, valmistettava ja pidettävä kaupan siten, että sen 
uudelleenkäyttö tai hyödyntäminen, mukaan lukien kierrätys, on mahdollista ja 
että sen vaikutukset ympäristöön hävittämisen yhteydessä ovat mahdollisimman 
vähäiset 

o pakkausta valmistettaessa on huolehdittava siitä, että haitallisten aineiden ja 
ainesten sekä muiden vaarallisten aineiden pitoisuudet ovat pakkausta 
hävitettäessä mahdollisimman vähäiset päästöissä, tuhkassa tai suotovedessä. 

28 Euroopan standardointikomitea (CEN) julkaisi vuonna 2004 pakkausjätteen 
syntymisen ehkäisemistä, pakkausten uudelleenkäyttöä, materiaalien hyödyntämistä 
ja energian talteenottoa koskevat standardit. Komissio julkaisi nämä standardit 
virallisessa lehdessä helmikuussa 2005 ´hyväksyttyinä standardeina´, joita tuottajien 
olisi osoitettava noudattavansa. Komission vuonna 2009 teollisuuden sidosryhmille 
tekemän kyselyn mukaan teollisuus piti hyvänä perusvaatimusten joustavuutta eli sitä, 
että yritykset voivat yleisesti ottaen valita vapaasti, mitä menettelyjä ne noudattavat 
vaatimusten noudattamiseksi.31 Vuoteen 2011 mennessä viidellä jäsenvaltiolla oli 
käytössä mekanismi perusvaatimusten soveltamisen seuraamiseksi.32 Pakkauksista ja 
pakkausjätteistä annetun direktiivin mukaan pakkausten oletetaan olevan 
perusvaatimusten mukaisia, kun noudatetaan CEN:n standardeja. 

                                                      
31 BIO Intelligence Service, Awareness and Exchange of Best Practices on the Implementation 

and Enforcement of the Essential Requirements for Packaging and Packaging Waste, 2011. 

32 Ks. edellä. 

https://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/packaging_final_report.pdf
https://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/packaging_final_report.pdf
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29 Komissio pohtii tällä hetkellä vuonna 2018 tarkistetussa pakkauksista ja 
pakkausjätteistä annetussa direktiivissä sille annetun toimeksiannon mukaisesti 
vaihtoehtoja perusvaatimusten tarkistamiseksi siten, että niillä tuettaisiin komission 
tavoitetta, jonka mukaan kaikkia muovipakkauksia pitäisi voida käyttää uudelleen ja/tai 
kierrättää taloudellisesti kannattavalla tavalla vuoteen 2030 mennessä.33 Komission 
vuonna 2020 teettämässä selvityksessä perusvaatimusten vaikuttavuudesta34 
todettiin, että ne ovat toteuttamiskelvottomia käytännössä. Komission vuonna 2020 
teettämän selvityksen mukaan perusvaatimukset eivät vastaa nykypäivän tarpeita ja 
ajantasaistetuissa vaatimuksissa olisi erityisesti 

o otettava huomioon jätehierarkia ja edistettävä uudelleenkäytön tai kierrätyksen 
suunnittelua 

o yksilöitävä pakkausten suunnittelutavat ja pakkausmateriaalit, jotka 
todennäköisesti aiheuttavat ongelmia jätteen kerääjille ja käsittelijöille 

o määriteltävä tarkemmin ja täsmällisemmin jätteen syntymisen ehkäisemistä 
koskevat vaatimukset 

o varmistettava yhdenmukaisuus tiettyjen kompostoitavien materiaalien käyttöä ja 
arvoa koskevan EU:n toimintapolitiikan kehittämisen kanssa 

o tuettava korkealaatuisen kierrätetyn materiaalin kysyntää ja tarjontaa 

o vahvistettava tarkasti määritelty täytäntöönpanomenettely, jolla korvataan 
olettamus vaatimusten noudattamisesta. 

Kiertomuoviallianssi voi täydentää EU:n toimia 

30 Muovistrategiassa käynnistetyllä lupauskampanjalla täydennetään komission 
toimia muovijätehuollon parantamiseksi. Kampanjan tavoitteena on, että 
vuoteen 2025 mennessä vuosittain kymmenen miljoonaa tonnia kierrätettyä muovia 
päätyy uusiin tuotteisiin. Komissio arvioi annetut lupaukset maaliskuussa 2019. Se 
havaitsi eron yritysten lupaaman toimitettavan kierrätetyn muovin määrän 
(11 miljoonaa tonnia) ja luvatun käytettävän määrän (6,4 miljoonaa tonnia) välillä. 
Tällä hetkellä EU:ssa käytetään vuosittain neljä miljoonaa tonnia kierrätettyä 
materiaalia. Komissio perusti kiertomuoviallianssin (CPA) tämän eron umpeen 

                                                      
33 Komissio, Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, COM(2019) 640 final. 

34 Eunomia, Effectiveness of the Essential Requirements for Packaging and Packaging Waste 
and Proposals for Reinforcement, helmikuu 2020. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/FI/COM-2019-640-F1-FI-MAIN-PART-1.PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/05a3dace-8378-11ea-bf12-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/05a3dace-8378-11ea-bf12-01aa75ed71a1
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kuromiseksi. Heinäkuuhun 2020 mennessä kiertomuoviallianssin sitoumukset oli 
allekirjoittanut 225 toimijaa, joiden joukossa olivat pakkaus-, auto-, sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu- sekä maatalousmuovimarkkinoiden keskeiset toimijat. 
Yritykset ja elinkeinoyhdistykset lupaavat toimittaa tai käyttää tietyn määrän 
kierrätettyä muovia tai helpottaa prosessia. 

31 Tällä hetkellä komissio seuraa lupauksia satunnaisesti. Kiertomuoviallianssi on 
sitoutunut perustamaan vuoteen 2021 mennessä vapaaehtoisen järjestelmän 
eurooppalaisissa tuotteissa käytettyjen kierrätysmuovien määrien seuraamiseksi.35 
Vertailukelpoiset ja luotettavat tiedot edistymisestä kymmenen miljoonan tonnin 
tavoitteen saavuttamisessa voivat auttaa lisäämään luottamusta keskeisten 
sidosryhmien toteuttamiin toimiin ja antaa merkkejä aloitteen onnistumisesta tai 
epäonnistumisesta. 

Laajennetun tuottajavastuun järjestelmät 

32 Laajennetun tuottajavastuun (EPR) järjestelmillä pyritään saattamaan tuottajat 
taloudelliseen ja organisatoriseen vastuuseen tuotteidensa käsittelystä sen jälkeen, 
kun niistä tulee jätettä (ks. kaavio 8). Kun vuonna 1994 pakkauksista ja 
pakkausjätteistä annetussa direktiivissä vahvistettiin sitovat muovipakkausten 
kierrätystavoitteet, monet jäsenvaltiot alkoivat soveltaa laajennettua tuottajan 
vastuuta 

o tuottajien asettamiseksi vastuuseen pakkausten elinkaaren jälkeisistä 
kustannuksista, jotta kannustetaan parantamaan suunnittelua näiden 
kustannusten pienentämiseksi (esim. kevyemmät pakkaukset, parempi 
kierrätettävyys) 

o uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteiden parantamiseksi 

o kuntien (ja veronmaksajien) jätehuoltokustannusten alentamiseksi siirtämällä 
kustannukset tuottajille ja kuluttajille (kun EPR-maksu lisätään tuotteen hintaan). 

                                                      
35 Kiertomuoviallianssin julkilausuma. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36361?locale=fi
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Kaavio 8 – Tuottajan vastuun ja laajennetun tuottajavastuun rajat 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

EPR-järjestelmiä käytetään pakkausten osalta EU:ssa laajalti, mutta 
järjestelmien tehokkuudessa on suuria eroja 

33 Jokaisessa EU:n jäsenvaltiossa on käytössä muovipakkausjätettä koskeva EPR-
järjestelmä (ks. kaavio 8).36 Järjestelmien kattavuus vaihtelee maittain. Osa 
järjestelmistä kattaa vain kotitalouspakkaukset, kun taas osaan järjestelmistä kuuluvat 
myös kaupan ja teollisuuden pakkaukset. Järjestelmissä kerätään ja käsitellään 
muovipakkausjätettä, jotta voidaan vähentää kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää. 
Ne auttavat nostamaan jäsenvaltioiden muovipakkausjätehuoltojärjestelmiä ylemmäs 
jätehierarkiassa (ks. kaavio 4) parantamalla kierrätysastetta ja parantamalla siten EU:n 
talouden resurssitehokkuutta. 

34 OECD:n mahdollisuuksia arvioida EPR-järjestelmien vaikutuksia ovat heikentäneet 
merkittävä tietojen puute, menetelmiin liittyvät vaikeudet erottaa EPR-järjestelmien 
vaikutukset muista tekijöistä ja käytössä olevien järjestelmien väliset suuret erot.37 
Myös EU:n lainsäätäjät panivat merkille suuret erot järjestelmien tehokkuudessa ja 
tuottajien vastuun laajuudessa.38 

                                                      
36 BIO Intelligence Service, Development of Guidance on Extended Producer Responsibility, 

2014. 

37 OECD, Extended Producer Responsibility: Updated guidance for efficient waste 
management, 2016. 

38 Direktiivi 2018/852. 

Tuottajan vastuu

Laajennettu tuottajan 
vastuu

Suunnittelu Tuotanto Kuluttajavaihe Jäte Jätteen käsittely

https://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/target_review/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20Report.pdf
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0141.01.FIN&toc=OJ:L:2018:150:TOC
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EPR-järjestelmät edistävät kevyempien pakkausten tuottamista mutta 
eivät kierrätettävyyttä 

35 EPR-järjestelmissä muovipakkausten tuottajilta peritään maksu tuotteidensa 
käsittelystä tuotteiden elinkaaren lopussa. Maksu vastaa järjestelmässä kerätyn ja 
käsitellyn muovipakkausjätteen käsittelykustannuksia. Maksut eivät perustu 
kustannuksiin, jotka aiheutuisivat kaikkien markkinoille saatettujen muovipakkausten 
käsittelystä, vaan EPR-järjestelmälle aiheutuneisiin kustannuksiin järjestelmässä 
kerätyn pakkausjätteen käsittelystä. Tuottajille koituvat yksikkökustannukset 
muovipakkausten käsittelystä niiden elinkaaren lopussa ovat siksi alhaisemmat kuin 
muovipakkausten kierrätyksen todelliset kustannukset. 

36 Useimmissa EPR-järjestelmissä edellytetään, että jäsenet maksavat maksuja 
markkinoille saattamiensa muovipakkausten painon mukaan. Tämä kannustaa 
tuottajia alentamaan muovipakkausten painoa kustannusten pienentämiseksi. 
Esimerkiksi 500 millilitran polyeteenitereftalaattipullon (PET) keskipaino on laskenut 
EU:ssa 24 grammasta vuonna 1990 vain 9,5 grammaan vuonna 2013.39 Komission 
yksiköiden valmisteluasiakirjassa todettiin, että muovipakkausten kierrätettävyyden 
suunnittelun yleistymistä haittaavat useat esteet, jotka liittyvät tuotantoprosesseihin 
ja -tapoihin sekä vajavaiseen vuoropuheluun arvoketjun sisällä ja eri toimijoiden 
välillä40. Tällä voi olla merkittävä vaikutus, koska on arvioitu, että tuotteen 
suunnitteluvaihe määrittää yli 80 prosenttia kaikista tuotteeseen liittyvistä 
ympäristövaikutuksista41. Joissakin tapauksissa erittäin kevyen pakkauksen 
kierrätettävyys voi olla huonompi, koska sen monikerrosrakenteessa on käytetty useita 
eri muoveja, jotta saavutettaisiin samat ominaisuudet kuin paksummassa, yhdestä 
materiaalista valmistetussa pakkauksessa. 

                                                      
39 Plastic Converters Europe -järjestön muovipakkauksia käsittelevä verkkosivusto. 

40 Komissio, komission yksiköiden valmisteluasiakirja, joka liittyy vuoden 2018 
muovistrategiaan, SWD(2018) 16 final. 

41 Komissio, kestävää tuotepolitiikkaa käsittelevä verkkosivu, päivitetty viimeksi 13.12.2018. 

https://www.plasticsconverters.eu/project-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:16:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:16:FIN
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/sustainable-product-policy
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Uusilla EU:n säännöillä pyritään yhdenmukaistamaan ja vahvistamaan 
EPR-järjestelmiä 

37 Edellä kuvattujen ongelmien ratkaisemiseksi ja EPR-järjestelmien panoksen 
vahvistamiseksi muovipakkausten kierrätystavoitteiden saavuttamisessa EU teki 
pakkauksia koskevista EPR-järjestelmistä pakollisia vuonna 2018 tarkistetussa 
pakkauksista ja pakkausjätteistä annetussa direktiivissä. Lisäksi vuonna 2018 
tarkistetussa jätepuitedirektiivissä säädettiin, että EPR-järjestelmissä on oltava 

o valvontamekanismit, mukaan luettuina riippumattomat tarkastukset, joiden 
kohteena ovat taloushallinto ja tietojen ilmoittamisvelvoitteet 

o maksut, jotka kattavat jätehuollon, tietojen toimittamisen ja tietojen 
keräämisvelvoitteet 

o maksujen mukauttaminen ympäristönäkökohtien perusteella (EPR-järjestelmän 
jäsenten maksamien maksujen mukauttaminen kierrättämisen edistämiseksi) 

o järjestelyt jäsenten maksamien maksujen ilmoittamiseksi 

o yleinen sovellettavuus eri aloilla ja/tai eri tuotteisiin (järjestelmiä ei rajata 
tuottoisimpiin tuotesegmentteihin tai aloihin). 

38 Joissakin EPR-järjestelmissä on jo otettu käyttöön maksujen 
mukauttamisjärjestelmä, joka on kytketty muovipakkausten kierrättämisen 
helppouteen. Maksut voidaan asettaa sellaisten näkökohtien perusteella, jotka liittyvät 
kierrätystekniikan saatavuuteen, häiritsevien tai myrkyllisten lisäaineiden 
esiintymiseen, pakkausten koostumukseen (helposti kierrätettävät polymeerit, 
monikerroksisuus) ja sekundääristen raaka-aineiden markkinoiden olemassaoloon. 
Jäsenvaltiot ovat valinneet mukauttamiseen eri lähestymistapoja, kuten bonusten 
käyttämisen tai bonus–malus-lähestymistapoja (ks. laatikko 1). 
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Laatikko 1 

Maksujen mukauttaminen Alankomaiden EPR-järjestelmässä 

Alankomaiden pakkausjäterahasto (Afvalfonds Verpakkingen) on soveltanut 
muovipakkauksia koskevien maksujen mukauttamisjärjestelmää vuodesta 2019 
lähtien. Rahasto käyttää bonusjärjestelmää, jossa maksut ovat alhaisemmat 
(0,34 euroa kilogrammaa kohden 0,60 euron sijasta vuonna 2020). Sillä palkitaan 
yrityksiä, jotka käyttävät kovia muovipakkauksia, joiden kierrätettävyys on hyvä ja 
markkina-arvo säilyy korkeana lajittelun jälkeen, mikä alentaa rahastolle koituvia 
nettokustannuksia. 

Afvalfonds Verpakkingen käyttää muovipakkausten kierrätettävyyden arvioinnissa 
Alankomaiden kestävän pakkaamisen instituutin (KIDV) kehittämää kovien 
muovipakkausten kierrätettävyystestiä. Rahasto palkitsee helposti kierrätettävien 
pakkausten käytöstä mutta ei rankaise muunlaisten pakkausten käytöstä. 

Päätös käyttää bonusjärjestelmää bonus–malus-järjestelmän sijasta perustui 
siihen, että rahasto halusi lähettää markkinoille myönteisen signaalin. 
Malusjärjestelmän soveltamisesta aiheutuisi myös käytännön haasteita, koska 
rahaston olisi tehtävä erilaisille muovipakkauksille tarkkaa teknistä valvontaa, 
mistä aiheutuisi huomattavia kustannuksia. 

Panttiin perustuvilla palautusjärjestelmillä voidaan tukea 
kunnianhimoisempien muovipulloja koskevien kierrätystavoitteiden 
saavuttamista, mutta niillä on hintansa 

39 Kertakäyttöisiä muovituotteita koskevassa direktiivissä42 asetetaan tavoitteeksi, 
että jäsenvaltioiden olisi kerättävä kierrätystä varten 77 prosenttia kertakäyttöisistä 
enintään kolmen litran muovijuomapulloista vuoteen 2025 mennessä ja 90 prosenttia 
vuoteen 2029 mennessä. Juomapullot ovat yksi muovipakkausten lajeista, joten nämä 
toimet otetaan huomioon muovipakkausten kierrätystavoitteita tarkasteltaessa. 
Jäsenvaltioilla on velvollisuus varmistaa, että omalla alueellaan markkinoille 
saatetuista kertakäyttöisistä PET-juomapulloista keskimäärin 25 prosenttia on 
kierrätettyä materiaalia vuoteen 2025 mennessä. Vuoteen 2030 mennessä tavoite on 
30 prosenttia kaikkien kertakäyttöisten juomapullojen osalta. 

40 Panttiin perustuvat palautusjärjestelmät toimivat niin, että tuotteesta veloitetaan 
ostohetkellä lisämaksu. Tämä maksu palautetaan, kun tyhjä pakkaus palautetaan. 
Kertakäyttötuotteita koskevassa direktiivissä panttiin perustuvia palautusjärjestelmiä 

                                                      
42 Direktiivi (EU) 2019/904, 9 artikla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX:32019L0904
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ei aseteta pakollisiksi juomapullojen keräys- ja kierrätystavoitteen saavuttamiseksi, 
mutta ne määritellään direktiivissä yhdeksi jäsenvaltioiden käytettävissä olevaksi 
vaihtoehdoksi. Komissio ehdotti vuonna 2018 julkaisemissaan jätelainsäädännön 
täytäntöönpanoa koskevissa varhaisvaroituskertomuksissa, että jotkin jäsenvaltiot 
(Kypros, Portugali ja Romania) harkitsisivat panttiin perustuvan palautusjärjestelmän 
käyttöönottoa mahdolliseksi ratkaisuksi, jolla vältettäisiin se, ettei vuodelle 2020 
asetettua yhdyskuntajätteen uudelleenkäyttöä varten valmistelun / kierrätyksen 
50 prosentin tavoitetta saavuteta. 

41 Ympäristönsuojeluvirastojen verkoston mukaan tällaisen järjestelmän käyttöön 
ottaneet jäsenvaltiot keräävät keskimäärin yli 80 prosenttia PET-pulloista,43 kun EU:n 
keskiarvo on 58 prosenttia. Näin korkean PET-pullojen erilliskeräyksen tason 
saavuttaminen voi auttaa jäsenvaltioita saavuttamaan vuosille 2025 ja 2030 asetetut 
muovipakkausten kierrätystavoitteet. Panttiin perustuva palautusjärjestelmä voi myös 
parantaa kierrätysmuovin laatua ja kierrättämisen kannattavuutta.44 Panttiin 
perustuvan järjestelmän perustamisesta voi kuitenkin aiheutua suoria ja välillisiä 
kustannuksia, ja se voi lisätä jäsenvaltioiden jätehuoltojärjestelmien 
monimutkaisuutta. 

42 Suoria kustannuksia aiheutuu panttipalautusjärjestelmän infrastruktuurin 
luomisesta ja ylläpidosta. Saksan panttipalautusjärjestelmän ylläpidon arvioidaan 
maksavan noin 800 miljoonaa euroa vuodessa.45 Slovakian ympäristöministeriö arvioi, 
että panttipalautusjärjestelmän ylläpitäjälle aiheutuu PET-pullojen ja alumiinitölkkien 
panttipalautusjärjestelmän toiminnasta vuosittain viiden miljoonan euron 
(15 prosenttia talousarviosta) vaje.46 Tuottajat maksavat lisämaksun tämän vajeen 
kattamiseksi. PET-pullojen kadunvarsikeräyksestä panttipalautusjärjestelmään 
siirtymisestä aiheutuvat välilliset kustannukset voivat johtaa myös kustannusten ja 
hyötyjen jakautumiseen eri tavalla arvoketjussa. Esimerkiksi tyhjiä pulloja keräävät ja 
kierrättäjille myyvät kunnat voivat menettää tuloja. Pakkausmerkintäjärjestelmällä 
(pullonpalautusautomaateissa luettavat merkinnät) voidaan estää ulkomailta tuotujen 

                                                      
43 Ympäristönsuojeluvirastojen verkosto, Working Paper. Deposit Return Schemes: Data and 

figures from 16 Member Countries of the EPA Network, maaliskuu 2018. 

44 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, joka liittyy vuoden 2018 muovistrategiaan, 
SWD(2018) 16 final. 

45 BBC, Drinks bottles and can deposit return scheme proposed, 28.3.2018. 

46 Ympäristöpoliittinen instituutti, Slovakian tasavallan ympäristöministeriö, Real Price of 
Deposit. Analysis of the introduction of the deposit-refund system for single-use beverage 
packaging in the Slovak Republic, marraskuu 2018. 

https://plonesaas.devel4cph.eea.europa.eu/epanet/reports-letters/reports-and-letters/ig-plastics_working-paper_deposit-return-schemes.pdf
https://plonesaas.devel4cph.eea.europa.eu/epanet/reports-letters/reports-and-letters/ig-plastics_working-paper_deposit-return-schemes.pdf
https://plonesaas.devel4cph.eea.europa.eu/epanet/reports-letters/reports-and-letters/ig-plastics_working-paper_deposit-return-schemes.pdf
https://plonesaas.devel4cph.eea.europa.eu/epanet/reports-letters/reports-and-letters/ig-plastics_working-paper_deposit-return-schemes.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:16:FIN
https://www.bbc.com/news/science-environment-43563164
https://www.minzp.sk/files/iep/real_price_of_deposit.pdf
https://www.minzp.sk/files/iep/real_price_of_deposit.pdf
https://www.minzp.sk/files/iep/real_price_of_deposit.pdf
https://www.minzp.sk/files/iep/real_price_of_deposit.pdf
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pullojen pääsy jäsenvaltion panttipalautusjärjestelmään. Muista maista tuotavat pullot 
voivat alentaa keräys- ja kierrätysasteita, jos palautusta ei ole yhdenmukaistettu 
EU:ssa tai jäsenvaltioiden välillä ei ole yhteentoimivuussopimuksia. 

Raportointi, tiedot ja tavoitteiden saavuttaminen 

Lakisääteisten vaatimusten täytäntöönpanoa pidetään tyydyttävänä 

43 Pakkauksista ja pakkausjätteistä annettua direktiiviä koskevien komission 
täytäntöönpanokertomusten mukaan direktiivin täytäntöönpano on yleisesti ollut 
tyydyttävää, vaikkakin kertomuksissa korostetaan myös puutteita toimissa 
pakkausjätteen syntymisen ehkäisemiseksi ja tehokkaan erilliskeräyksen 
järjestämiseksi. Komissio on käynnistänyt jäsenvaltioita vastaan vuodesta 2008 lähtien 
45 rikkomusmenettelyä, jotka koskevat pakkauksista ja pakkausjätteistä annettua 
direktiiviä. Ne ovat koskeneet pääasiassa jäsenvaltioiden toteuttamien toimenpiteiden 
ilmoittamatta jättämistä (29 tapausta), puutteita osaksi kansallista lainsäädäntöä 
saattamisessa (kahdeksan tapausta) sekä pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun 
direktiivin virheellistä soveltamista (kahdeksan tapausta). Yksikään jäsenvaltio ei 
saanut sakkoa näiden menettelyjen perusteella. 

Suuria eroja ja virhemarginaali jäsenvaltioiden tietojen raportoinnissa 

44 Jäsenvaltiot raportoivat komissiolle vuosittain (vuonna n raportoidaan 
vuodesta n-2) muovipakkausten kierrätysasteesta. Se ilmoitetaan prosenttiosuutena 
markkinoille saatettujen muovipakkausten kokonaismäärästä. Viimeisimmät ilmoitetut 
muovipakkausten kierrätysasteet vaihtelevat huomattavasti maittain Maltan 
23,5 prosentista aina Liettuan 74,2 prosenttiin, EU:n keskiarvon ollessa 41,9 prosenttia 
(ks. kaavio 9). Jäsenvaltiot mittaavat kierrätetyksi ilmoitetun muovin määrän keräys–
lajittelu–kierrätys-prosessin eri vaiheissa.47 Tämä – kuten myös epätäsmälliset arviot 
markkinoille saatettujen muovipakkausten määrästä – voi vaikuttaa ilmoitettuun 
kierrätysasteeseen. Syynä epätäsmällisiin arvioihin voivat olla riittämättömät 
kannustimet täsmälliseen raportointiin, pienten tuottajien jättäminen tietojen 
raportoinnin ulkopuolelle, mahdolliset vapaamatkustajat, puutteet verkkokaupan ja 
rajat ylittävien ostojen huomioinnissa sekä ensimmäistä kertaa markkinoille 
saatettujen uudelleenkäytettävien pakkausten jättäminen pois laskelmista. 

                                                      
47 Eunomia, Study on waste statistics – a comprehensive review of gaps and weaknesses and 

key priority areas for improvement in the EU waste statistics, lokakuu 2017. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/565a7df0-bd25-11e7-a7f8-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/565a7df0-bd25-11e7-a7f8-01aa75ed71a1
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Kaavio 9 – Ilmoitetut muovipakkausten kierrätysasteet vuonna 2017 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Eurostatin tietojen perusteella. 

45 Komission teettämä jätetilastoja koskeva selvitys48 osoittaa, että liikkumavara 
oikeudellisesti sitovien velvoitteiden tulkinnassa, tietojen riittämätön varmennus, suuri 
vaihtelu laskentamenetelmissä ja varmennusmenettelyissä sekä täsmällisen 
raportoinnin kannustimien puute aiheuttavat merkittävän virhemarginaalin. Sekä 
jätetilastoja koskeva selvitys että jätelainsäädännön viimeisin 
täytäntöönpanokertomus49 osoittavat, että ilmoitetut markkinoille saatettujen 
pakkausten määrät saattavat olla liian pieniä. Jotkin jäsenvaltiot pyrkivät ratkaisemaan 
tietojen raportointiin liittyviä ongelmia käyttämällä jätevirroista ilmoittamiseen 
sähköisiä raportointijärjestelmiä (ks. esimerkki laatikossa 2). 

                                                      
48 Ks. edellä. 

49 Komissio, kertomus EU:n jätelainsäädännön täytäntöönpanosta, mukaan lukien 
varhaisvaroituskertomus niistä jäsenvaltioista, joiden osalta on vaarana, että vuodelle 2020 
asetettu yhdyskuntajätteen uudelleenkäyttöön valmisteluun / kierrätykseen liittyvä tavoite 
jää täyttymättä, COM(2018) 656 final, syyskuu 2018. 
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https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FI/COM-2018-656-F1-FI-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FI/COM-2018-656-F1-FI-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FI/COM-2018-656-F1-FI-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FI/COM-2018-656-F1-FI-MAIN-PART-1.PDF
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Laatikko 2 

Portugalin E-GAR-alusta 
Portugalin viranomaiset perustivat vuonna 2018 kotitalousjätteiden liikkeiden 
sähköistä raportointia varten alustan nimeltä E-GAR. Järjestelmässä seurataan 
kaikkia kirjattuja kuljetuksia, ja sen hallinnoijat tekevät neljännesvuosittain 
laadunvarmistuksia. Painopiste on jätehuoltotoiminnassa, ja jätteitä käsitteleviä 
yksiköitä on noin 3 000. 

Järjestelmä perustuu kuljetusketjussa käytettävään vahvistusmenettelyyn: jätteen 
tuottaja tai kuljettaja kirjaa tiedot järjestelmään, ja jätteen vastaanottajan on 
vahvistettava jätteen laji, laatu ja määrä. Jos tiedoista on erimielisyyttä, osapuolilla 
on 30 päivää aikaa päästä yhteisymmärrykseen. Koska järjestelmässä edellytetään 
kohdeyksikön vahvistusta, mahdollisuudet kiertää lakia ovat rajoitetummat (esim. 
laiton kaatopaikka ei voi vahvistaa kuljetusta). 

E-GAR-alustasta ei ole vielä tuotettu tilastoja, koska sen tiedot ovat vielä 
vahvistusvaiheessa. Portugalin viranomaiset aikovat kuitenkin käyttää E-GAR-
alustaa kansallisten tilastotietojen pääasiallisena lähteenä. Sen etuna on, että se 
kattaa kaikki jätteen tuottajat, jolloin tietoja ei tarvitse ekstrapoloida, kuten tällä 
hetkellä. Tämän lisäksi tiedot kierrätyslaitoksiin päätyvästä muovipakkausjätteestä 
olisivat nykyistä tarkempia. 

Järjestelmä tuo myös kustannushyötyjä, koska voidaan luopua paperisista 
asiakirjoista ja niiden varastoinnista. Portugalin viranomaiset ovat arvioineet E-
GAR-alustan kokonaiskustannuksiksi 0,17 euroa tiedostoa kohti, kun aiemmin 
käytetyn paperisen asiakirjan kustannukset olivat 4,55 euroa. 

46 Ilmoitettu EU:n muovipakkausten kokonaiskierrätysaste nousi noin 
12 prosenttiyksikköä vuosina 2008–2017 (ks. kaavio 10). Kierrätetyn materiaalin määrä 
kasvoi tasaisesti, mutta samaan aikaan ilmoitettu tuotetun muovipakkausjätteen 
määrä kasvoi 1,7 miljoonalla tonnilla. Kierrättämättömän jätteen määrä on siis pysynyt 
melko tasaisena noin 9,5 miljoonassa tonnissa vuodessa viiden viime vuoden ajan. 
Tämä on merkittävä haaste, kun otetaan huomioon asetetut uudet, nykyistä 
kunnianhimoisemmat kierrätystavoitteet ja laajemmat kiertotalouden tavoitteet. 
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Kaavio 10 – Muovipakkausjätteen syntyminen ja kierrätys 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Eurostatin tietojen perusteella. 

Lainsäädännön päivitysten myötä ilmoitettuja kierrätysasteita korjataan 
alaspäin 

47 Edellä kohdassa 44 mainittujen tietoja koskevien puutteiden korjaamiseksi 
vuonna 2018 tarkistetussa pakkauksista ja pakkausjätteistä annetussa direktiivissä 
tiukennettiin kierrätysasteiden laskemista koskevia vaatimuksia. Siinä erityisesti 
yhdenmukaistettiin vaihe, jossa kierrätetyn jätteen määrä mitataan, jotta voidaan 
tuottaa aiempaa tarkempia ja paremmin vertailtavissa olevia tietoja. Siinä on myös 
muita vaatimuksia, jotka koskevat ilmoitettujen tietojen varmentamista muiden 
tietojoukkojen avulla ja laaduntarkastusraporttien toimittamista. 
Tilintarkastustuomioistuimen kuulemat asiantuntijat arvioivat, että uusien 
laskentamenetelmien myötä ilmoitetut kierrätysasteet voisivat laskea jopa kymmenen 
prosenttiyksikköä. Plastics Europe arvioi50, että EU:n muovipakkausten kierrätysaste 
voisi laskea 42 prosentista (nykyinen ilmoitettu aste) noin 29 prosenttiin (ks. 
kaavio 10). Uudet säännöt tulivat voimaan tammikuussa 2020, ja ne koskevat uusia, 
vuosien 2025 ja 2030 tavoitteita. Ensimmäiset (vuotta 2020 koskevat) raportit on 
määrä toimittaa kesäkuussa 2022. 

                                                      
50 Plastics Europe, The Circular Economy for Plastics. A European Overview, joulukuu 2019. 
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48 Uusien laskentamenetelmien vuoksi muovipakkausten nykyisten 
kierrätysasteiden ja vuosien 2025/2030 tavoitteiden välinen ero kasvaa merkittävästi. 
Uusien oikeudellisesti sitovien kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan 
päättäväisiä toimia. Laajennettua tuottajan vastuuta koskeva allianssi (EXPRA) arvioi 
vuonna 2015, että korkein teoreettisesti toteutettavissa oleva muovipakkausten 
kierrätysaste on 60 prosenttia. EXPRA totesi, että kierrätysastetavoitteiden pitäisi olla 
tätä alhaisempia, koska ei ole mahdollista kerätä kaikkea kuluttajien pois heittämää 
jätettä.51 Muovipakkausten kierrätysasteiden odotetaan nousevan tulevaisuudessa, 
kun uudet laajennettua tuottajan vastuuta koskevat säännöt pannaan täytäntöön 
(ks. kohta 37), erilliskeräys-, lajittelu- ja kierrätysinfrastruktuuria laajennetaan ja 
parannetaan ja suunniteltu perusvaatimusten ajantasaistaminen toteutuu 
(ks. kohta 29). 

Muovipakkausjätettä koskeva EU:n rahoitus: infrastruktuuri ja 
käsittelyvaihtoehdot 

EU rahoittaa jätehuoltoinfrastruktuuria koheesiopolitiikan välineillä 

49 EU rahoittaa jätehuollon keräys-, lajittelu- ja käsittelyinfrastruktuuria pääasiassa 
koheesiopolitiikan kautta. Ei ole mahdollista yksilöidä yksinomaan muovijätehuoltoon 
osoitettua rahoitusta, mutta yleinen rahoitus auttaa parantamaan jätehuoltoa 
kokonaisuudessaan, jolloin saadaan puhtaampia, helpommin kierrätettäviä jätevirtoja. 
Tällä alalla rahoitetaan seuraavaa kahta tukitoimenpidettä: 

o toimenpide 17, joka koskee minimointia, lajittelua ja kierrätystä 
kotitalousjätteiden huollossa: pyritään tukemaan korkeammalla jätehierarkiassa 
olevia käsittelyvaihtoehtoja (ks. kaavio 4), joissa otetaan paremmin huomioon 
pyrkimykset vahvistaa kiertotaloutta 

o toimenpide 18, joka koskee mekaanista ja biologista käsittelyä, lämpökäsittelyä, 
polttamista ja kaatopaikalle sijoittamista kotitalousjätteiden huollossa ja jonka 
määrärahat ovat hieman suuremmat verrattuna toimenpiteeseen 17 – 
toimenpiteen 18 määrärahat ovat 55 prosenttia toimenpiteiden 17 ja 18 
kokonaismäärärahoista (ks. kaavio 11). 

                                                      
51 EXPRA, Analysis of Eurostat packaging recycling data – a study of the years 2006–2012, 

lokakuu 2015. 

http://www.expra.eu/uploads/downloads/20151015%20Analysis%20of%20Eurostat%20packaging%20recycling%20data%201%200%20with%20cover26.10.pdf
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50 Nykyisen ohjelmakauden (2014–2020) menot ovat pienet (1 miljardi euroa) 
verrattuna budjetoituihin varoihin (4,4 miljardia euroa). Tilintarkastustuomioistuin 
laski, että kokonaisuudessaan toimenpiteelle 17 budjetoiduista varoista 
30,5 prosenttia ja toimenpiteelle 18 budjetoiduista varoista 16,5 prosenttia oli käytetty 
31. joulukuuta 2019 mennessä. Määrärahojen ja menojen välisen suuren kuilun 
taustalla on useita tekijöitä. Näitä ovat erityisesti jäsenvaltioiden 
jätehuoltosuunnitelmien ja muun kansallisen lainsäädännön tarkistusten pullonkaulat, 
hyväksyttyjen hankkeiden muuttamisen tarve, hankkeiden pitkäkestoiset arvioinnit, 
julkisten hankintamenettelyjen viivästymiset, paikallisviranomaisten puutteelliset 
valmiudet hallinnoida hankkeita ja yhteisrahoituksen puute.52 

                                                      
52 Eunomia, Study on investment needs in the waste sector and on the financing of municipal 

waste management in Member States, kesäkuu 2019. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d5f8355-bcad-11e9-9d01-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d5f8355-bcad-11e9-9d01-01aa75ed71a1
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Kaavio 11 – Koheesiopolitiikan budjetoidut ja käytetyt määrärahat 
vuosina 2014–2020 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin sivustolta https://cohesiondata.ec.europa.eu/ 16. kesäkuuta 
2020 saatujen tietojen perusteella, jotka kuvaavat tilannetta 31. joulukuuta 2019. 
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Horisontti 2020 -puiteohjelmalla voitaisiin parantaa muovien 
suunnittelua ja kierrätettävyyttä 

51 Komissio ilmoittaa verkkosivustollaan, että EU:n tutkimusrahoitusohjelma 
Horisontti 2020:stä myönnettiin noin 84,6 miljoonan euron arvosta EU:n 
nettorahoitusosuuksia muoviin liittyviin tutkimushankkeisiin. Muovihankkeisiin liittyvät 
EU:n menot muodostavat 17 prosenttia Horisontti 2020 -puiteohjelman varoista, jotka 
on maksettu maaliskuuhun 2020 mennessä. Kaaviossa 12 esitetään keskeisimmät 
tällaisiin yleensä monikansallisiin hankkeisiin osallistuvat maat. 

Kaavio 12 – EU:n nettomaksuosuudet Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
muoviin liittyviin hankkeisiin maittain 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin SEDIA-sovelluksesta (Single Electronic Data Interchange 
Area) 16. maaliskuuta 2020 saatujen tietojen ja kartan perusteella. 

52 Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeissa keskitytään enemmän jätehierarkian 
yläosaan EU:n muovijätehuollon tavoitteiden mukaisesti.53 Hankkeissa tutkitaan muun 
muassa vaihtoehtoisia polymeerejä, nykyistä parempia kierrätysmenetelmiä ja 
suunnittelun parantamista. Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeet ovat kuitenkin 
luonteeltaan innovatiivisia, mikä tarkoittaa, että niiden tulokset eivät ole helposti ja 
suoraan toistettavissa laajamittaisesti muovipakkausjäteongelman ratkaisemiseksi. 

                                                      
53 Ks. edellä. 

EU:n rahoitus

17.23M

145.14k

Valtio

EU:n 
nettorahoitusosuus 
Horisontti 2020:stä

Horisontti 
2020:een 

osallistujat
Yhteensä 84 611 989 215
Espanja 17 226 277 41
Saksa 13 611 964 26
Belgia 9 759 601 24
Ranska 8 590 424 27
UK 6 850 125 16
Italia 6 194 889 19
Alankomaat 5 174 232 12
Itävalta 3 341 499 10
Irlanti 3 042 696 6
Kreikka 2 882 679 8
Portugali 2 156 055 6
Suomi 1 271 953 3
Ruotsi 973 206 3
Tšekki 711 202 3
Liettua 704 675 2
Kypros 503 316 2
Slovenia 480 863 2
Tanska 441 195 2
Viro 300 000 1
Puola 250 000 1
Romania 145 138 1
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Life-ohjelmasta rahoitetaan muovijätteen käsittelytapoja 

53 Koheesiopolitiikan ja Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoituksen lisäksi komissio 
osoitti kaudella 2014–2020 ympäristön ja ilmaston suojeluun Life-ohjelman kautta 
yhteensä 3,4 miljardia euroa. Muovijätteeseen tai muovipakkausjätteeseen liittyvää 
rahoitusta ei ole eritelty. Life-ohjelman hanketietokannan tiedoista kuitenkin selviää, 
että komissio rahoitti 20:tä muovijätteeseen liittyvää hanketta (myönnetyn 
rahoituksen määriä ei ollut tietoja saatavilla). 

54 Komission teettämä selvitys54 osoittaa, että Life-ohjelmasta myönnettävän 
rahoituksen painopisteet tukevat EU:n jätepolitiikan tavoitteiden saavuttamista. Niillä 
myös kannustetaan ottamaan käyttöön uusia liiketoiminta- ja kulutusmalleja sekä 
tuetaan resurssitehokkuuden ja kiertotalouden käsitteitä. 
Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoin Life-ohjelman rahoitus kohdistuu jätehierarkian 
yläosaan (ks. kaavio 4). Life-ohjelman väliarvioinnissa todettiin, että komissio voisi 
panostaa enemmän hankkeiden toistamiseen eli niissä kehitettyjen ratkaisujen ja 
taitotiedon siirtämiseen, jotta saataisiin aikaan katalyyttinen vaikutus. Nykyisellään 
hankkeiden tuloksilla ei yleensä ole lyhyellä aikavälillä merkittävää vaikutusta 
muovipakkausjäteongelmaan. 

Muovipakkausjätteen siirrot 

Muovijätteen ulkomaille siirtämisen ehtoja tiukennetaan 

55 Muovipakkausjäte, jota ei käsitellä EU:ssa, voidaan siirtää kierrättämistä varten 
EU:n ulkopuolisiin maihin. Vaaralliseen jätteeseen sovelletaan tiukempia sääntöjä 
vaarallisten jätteiden maanrajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan 
Baselin yleissopimuksen mukaisesti. Jätepuitedirektiivissä 2008/98/EY todetaan, että 
EU:n tavoitteena on tulla omavaraiseksi yhdyskuntajätteen (johon sisältyy suurin osa 
vaikeasti kierrätettävästä muovipakkausjätteestä) loppukäsittelyn ja hyödyntämisen 
suhteen. 

56 Suurin osa muovipakkausjätteestä on katsottu tähän saakka vaarattomaksi 
siirtämisen kannalta, minkä vuoksi muovipakkausjäte oli EU:n jätteidensiirtoasetuksen 
”vihreässä jäteluettelossa”. Toukokuussa 2019 Baselin yleissopimuksen osapuolet 
sopivat, että vihreään jäteluetteloon luetaan (eli vaarattomaksi katsotaan) vain ennen 
siirtoa lajitellut, saastumattomat kierrätettävät muovierät, joissa ei ole 

                                                      
54 Ks. edellä. 
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kierrätyskelvottomia materiaaleja ja jotka on valmisteltu välitöntä ympäristön kannalta 
kestävää kierrätystä varten. Muutos tulee voimaan 1. tammikuuta 2021. 

Muovijätteen ja muovipakkausjätteen vienti vähenee 

57 Muovijätteen vienti EU:n ulkopuolelle on vähentynyt erityisesti kolmen viime 
vuoden aikana. Seuraavassa kaaviossa esitetään jäsenvaltiot, jotka veivät eniten 
muovijätettä EU:n ulkopuolelle kierrätystä varten vuosina 2010–2019. 

Kaavio 13 – Eniten muovijätettä EU:n ulkopuolelle vieneet EU:n 
jäsenvaltiot 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Eurostatin kansainvälisen tavarakaupan Comext-tietokannan 
tietojen perusteella. 

58 Absoluuttisesti mitattuna sekä muovijätteen että muovipakkausjätteen vienti 
väheni vuonna 2017. Pakkausjätteen osuus EU:n ulkopuolelle viedystä muovijätteestä 
on kasvanut. Vuonna 2012 se oli 43 prosenttia ja vuonna 2017 jo 75 prosenttia (ks. 
kaavio 14). Tämä viittaa siihen, että EU:n jäsenvaltiot ovat muovipakkausjätteensä 
käsittelyn suhteen hyvin riippuvaisia kierrätyksestä EU:n ulkopuolella. Tätä suuntausta 
tarkasteltaessa olisi otettava huomioon jätehuoltoinfrastruktuurin kehittämiseen 
liittyvät haasteet (ks. kohta 50). Niitä ovat esimerkiksi uusien tekniikoiden (kuten 
kemiallisen kierrätyksen) tuominen markkinoille suuressa mittakaavassa sekä kasvava 
julkinen ja lainsäädännöllinen paine ratkaista muovijäteongelma. 
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Kaavio 14 – Viedyn muovipakkausjätteen osuus EU:n ulkopuolelle viedyn 
muovijätteen kokonaismäärästä 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Eurostatin pakkausjätettä jätehuoltotoiminnoittain ja 
jätevirroittain koskevasta tietokannasta saatujen muovipakkausjätteen vientitietojen sekä Eurostatin 
kansainvälisen tavarakaupan Comext-tietokannasta saatujen muovijätteen vientitietojen perusteella. 

Siirretyn muovipakkausjätteen osuus on kolmannes EU:n ilmoitetusta 
kierrätysasteesta 

59 Muovipakkausjätettä voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle kierrätystä varten. Viejien 
on osoitettava, että jätettä käsitellään samoin edellytyksin kuin EU:ssa.55 Jäsenvaltiot 
ovat käyttäneet tätä vaihtoehtoa ja siirtäneet merkittäviä määriä muovijätettä 
ulkomaille ja erityisesti Aasiaan (ks. taulukko 2). Plastics Europen tietojen mukaan 
6,5 prosenttia vuonna 2018 EU:ssa kerätystä muovijätteestä siirrettiin ulkomaille. 
Tämä vastaa 20,2:ta prosenttia kierrätyslaitoksiin toimitetusta muovijätteestä. 
Kierrätystä varten EU:n ulkopuolelle siirretyn jätteen osuus ilmoitetusta kierrätetystä 
muovipakkausjätteestä oli 27–30 prosenttia vuosina 2012–2017.56 Tämä osoittaa, että 
jätteen siirtämisellä EU:n ulkopuolelle kierrätystä varten on merkittävä rooli 
muovipakkausten kierrätystavoitteiden saavuttamisessa. 

                                                      
55 Jätepuitedirektiivi. 

56 Eurostatin tietojen perusteella. 
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Taulukko 2 – EU:n muovijätteen vienti  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

EU:n ulkopuolelle viety 
muovijäte (milj. tonnia) 3,37 3,37 3,36 2,84 3,30 3,08 3,12 2,55 1,93 1,72 

10 tärkeintä kohdemaata 
Aasiassa (% EU:n 
kokonaisviennistä) 

95 % 96 % 95 % 94 % 95 % 95 % 94 % 91 % 86 % 83 % 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Eurostatin kansainvälisen tavarakaupan Comext-tietokannan 
tietojen perusteella. 

60 EU:n toimijoiden on saatava asiakirjat, jotka osoittavat, että muovipakkausjätteen 
käsittelyssä (mukaan luettuna kierrätys) EU:n ulkopuolisessa maassa noudatetaan 
suurelta osin EU:n standardeja vastaavia vaatimuksia. Euroopan ympäristökeskus 
kuitenkin huomauttaa, että jätteen käsittely EU:n ulkopuolisissa maissa aiheuttaa usein 
suurempia ympäristöpaineita saasteiden, hiilidioksidipäästöjen ja muovin ympäristöön 
pääsyn osalta kuin käsittely tai kierrätys EU:ssa. Sen varmentaminen, että EU:n 
ulkopuolisissa maissa noudatetaan EU:n muovijätteen käsittelyn standardeja, ei 
useinkaan riitä varmistamaan EU:n standardien noudattamista.57 Jäsenvaltioiden 
kansallisilla viranomaisilla ei ole valvontavaltuuksia EU:n ulkopuolisissa maissa, ja 
muovipakkausjätehuollosta vastaavat laajennetun tuottajavastuun parissa 
työskentelevät organisaatiot tekevät harvoin tarkastuksia paikan päällä. Tämän vuoksi 
kierrätykseen EU:n ulkopuolella liittyy epävarmuutta ja merkittävä laittoman 
toiminnan riski. 

61 Vuonna 2018 tarkistetussa pakkauksista ja pakkausjätteistä annetussa 
direktiivissä ja siihen liittyvissä täytäntöönpanosäännöissä58 edellytetään, että 
jäsenvaltiot kuvaavat laaduntarkastusraportissa erityiset seuranta- ja 
vahvistustoimenpiteet, jotka toteutetaan sen varmistamiseksi, että 
muovipakkausjätteen viejät noudattavat käsittelyolojen vastaavuutta koskevaa 
velvoitetta. 

                                                      
57 Euroopan ympäristökeskus, Plastic waste trade and the environment, lokakuu 2019. 

58 Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/665, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019. 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-reports/plastics-waste-trade-and-the-environment
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0665&from=GA
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Kiinan asettama muovijätteen tuontikielto aiheutti muutoksia EU:n 
jäsenvaltioista lähtevän viennin kohdemaihin 

62 Kiina (mukaan luettuna Hongkong) oli vuoteen 2018 saakka EU:n 
muovijäteviennin tärkein kohdemaa. Sen osuus EU:n muovijätteen kokonaisviennistä 
vuonna 2016 oli 77 prosenttia (2,4 miljoonaa tonnia). Kiina ilmoitti heinäkuussa 2017 
muovijätteen tuontikiellosta, joka tuli voimaan vuoden 2018 alussa. Kiellon jälkeen 
vienti Kiinaan väheni nopeasti ja EU:n muovijätteen kohdemaiden kirjo laajeni (ks. 
kaavio 15). Muovijätteen maahantuonti EU:sta lisääntyi muissa Aasian maissa 
huomattavasti vuosina 2016–2018. Thaimaassa se kahdeksankertaistui, Turkissa 
seitsenkertaistui, Taiwanissa viisinkertaistui ja Indonesiassa kolminkertaistui. Tämän 
seurauksena muutkin maat asettivat muovijätteen tuontirajoituksia. Vuoden 2019 
tietojen mukaan Turkki ja Malesia ovat muovipakkausjätteen viennin tärkeimpiä 
kohdemaita Aasiassa. 

Kaavio 15 – EU:n muovijätteen tärkeimmät kohdemaat Aasiassa 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Eurostatin kansainvälisen tavarakaupan Comext-tietokannan 
tietojen perusteella. 

63 Kiinan asettama kielto kiihdytti myös muovijätteen liikkumisen lisääntymistä EU:n 
sisällä (ks. kaavio 16). Muutos voi johtua siitä, että jätteitä sijoitetaan käytettävissä 
olevaan infrastruktuuriin EU:ssa (kierrätys- ja polttolaitokset ja kaatopaikat), tai siitä, 
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että EU:n ulkopuolelle suuntautuvan muovijätteen viennin kauttakulkureitit ovat 
muuttuneet. 

Kaavio 16 – EU:n sisäisen ja EU:n ulkoisen muovijätekaupan kehitys 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Eurostatin kansainvälisen tavarakaupan Comext-tietokannan 
tietojen perusteella. 

64 Joissakin jäsenvaltioissa muovijätteen maahantuonti lisääntyi huomattavasti 
vuosina 2016–2019. Sloveniassa se lisääntyi 68 prosenttia, Puolassa 30 prosenttia, 
Tšekissä 26 prosenttia, Espanjassa 25 prosenttia sekä Alankomaissa ja Ranskassa noin 
20 prosenttia. Kaaviossa 17 esitetään yleiskatsaus muovijätteen tärkeimmistä 
kohdemaista EU:ssa. Tuontijäsenvaltiot voivat olla vain kauttakulkupaikkoja (ks. tapaus 
Vihreä Toscana laatikossa 3). 

65 Kiinan asettaman kiellon aiheuttama haaste lisää entisestään jäsenvaltioiden 
muovipakkausjätteen käsittelyvalmiuksiin kohdistuvia paineita. Komission arvion 
mukaan EU:lla on valmiudet kierrättää puolet kaikesta muovijätteestään.59 Muista, 

                                                      
59 Komissio, komission yksiköiden valmisteluasiakirja, joka liittyy vuoden 2018 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0016&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0016&from=EN
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muovijätteen lajittelua, polttamista ja kaatopaikalle sijoittamista koskevista 
valmiuksista ei ole saatavilla tietoja. 

Kaavio 17 – Muovijätteen EU:n sisäisen kaupan tärkeimmät kohdemaat 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Eurostatin kansainvälisen tavarakaupan Comext-tietokannan 
tietojen perusteella. 

66 Jotta nykyinen muovipakkausten kierrätysaste voidaan säilyttää ja sitä voidaan 
nostaa uusien tavoitteiden saavuttamiseksi, jäsenvaltioiden on lisättävä ja 
parannettava kierrätysvalmiuksiaan siten, että ne kattavat seuraavat: 

o muovipakkausjätteet, joihin aletaan soveltaa Baselin yleissopimuksen mukaista 
tiukempaa valvontaa (ks. kohta 56) ja joita ei siten ole enää yhtä helppoa tai 
lainkaan mahdollista viedä kierrätettäväksi EU:n ulkopuolelle 

o muovipakkausjätteet, jotka luokitellaan tällä hetkellä kierrätetyiksi mutta 
luokitellaan jatkossa kierrättämättömiksi raportointivaatimusten muuttuessa 

o kierrätetyn muovipakkausjätteen määrän tarvittava lisäys vuosien 2025 ja 2030 
oikeudellisesti sitovien tavoitteiden saavuttamiseksi. 
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Muovipakkausjätteen laiton kauppa on ympäristörikos 

67 Ympäristörikokset ovat tekoja, jotka rikkovat ympäristölainsäädäntöä ja 
aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle ja/tai ihmisille. EU 
on antanut direktiivin 2008/99/EY ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin, 
jossa jäsenvaltiot velvoitetaan käsittelemään ympäristörikoksia rikoksina. Yleisimpiä 
ympäristörikollisuuden lajeja ovat muun muassa jätteiden laittomat siirrot ja laiton 
sijoittaminen. 

Muovijätteen laiton loppukäsittely on vakava ja monitahoinen rikos 

68 Ympäristörikoksilla, kuten muovijätteen laittomalla siirrolla ja laittomalla 
sijoittamisella, on merkittäviä vaikutuksia ympäristöön, luonnonvaraisiin eläimiin ja 
kasveihin sekä ihmisten terveyteen, ja ne aiheuttavat merkittäviä taloudellisia 
menetyksiä. Komission vuonna 2013 antamassa kertomuksessa60 todetaan, että 
jätteiden laittoman loppukäsittelyn ja puutteellisten jätteenkäsittelylaitosten vuoksi 
menetetään taloudellisen kasvun mahdollisuuksia ja niistä aiheutuu ympäristöuhkia. 
Jätteiden laiton loppukäsittely on yhteydessä järjestäytyneeseen rikollisuuteen61 ja 
rahanpesuun. Se on ihmiskaupan sekä laittoman huume- ja asekaupan ohella yksi 
maailman tuottoisimmista laittomista markkinoista, koska syytteeseenpanon riski on 
vähäinen ja sakot ovat pieniä.62 Europolin vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta 
koskevissa uhkakuva-arvioissa vuosilta 2013 ja 2017 tällainen rikollisuus on luokiteltu 
merkittäväksi uhaksi ja Europolin työn keskeiseksi painopistealueeksi, johon kuuluu 
myös jäsenvaltioiden toimien koordinointi (ks. laatikko 3). 

69 Ympäristörikollisuutta käsittelevän neuvoston kertomuksen63 mukaan 
jäterikollisuuden havaitsemisten määrä on vähäinen ja syytteeseenpanon aste 
alhainen. On arvioitu, että syytteeseenpanoaste on ympäristörikollisuudessa muita 
rikollisuuden lajeja alhaisempi.64 Seuraamukset eivät myöskään ole oikeasuhteisia ja 

                                                      
60 Komissio, kertomus EU:n jätelainsäädännön täytäntöönpanosta, COM(2013) 6 final, 

17.1.2013. 

61 WasteForce-hanke, jäterikosilmoitukset. 

62 Euroopan unionin toimet ympäristörikollisuuden torjumiseksi (EFFACE), Environmental 
Crime and the EU. Final Synthesis Report of the Research Project, maaliskuu 2016. 

63 Euroopan unionin neuvosto, ympäristörikollisuutta käsittelevän kahdeksannen keskinäisen 
arviointikierroksen lopullinen kertomus – tiedotus ja keskustelu neuvostossa, 15.11.2019. 

64 Ympäristöoikeuteen erikoistuneiden syyttäjien eurooppalainen verkosto (ENPE), 
Environmental prosecution report tackling environmental crime in Europe, maaliskuu 2017. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0006:FIN:FI:PDF
https://www.wasteforceproject.eu/category/news/
http://efface.eu/sites/default/files/publications/EFFACE_synthesis-report_final_online.pdf
http://efface.eu/sites/default/files/publications/EFFACE_synthesis-report_final_online.pdf
http://efface.eu/sites/default/files/publications/EFFACE_synthesis-report_final_online.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14065-2019-INIT/fi/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14065-2019-INIT/fi/pdf
https://www.environmentalprosecutors.eu/sites/default/files/document/Cap%20and%20Gap%20report_FINAL_Print.pdf
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varoittavia, ja ne ovat joskus pienempiä kuin laittomasta toiminnasta saadut tuotot.65 
Siirtoketjun monimutkaisuuden vuoksi on vaikeaa asettaa asianosaisia osapuolia 
syytteeseen ja osoittaa, että he ovat tienneet jätteiden laittomasta loppukäsittelystä. 
Jätteet saattavat kulkea monien käsien ja useiden maiden kautta ennen kuin ne 
hävitetään laittomasti, ja jätevirran alulle paneva ensimmäinen toimija saa asiakirjat, 
joiden mukaan muovipakkausjäte kierrätetään. Laatikossa 3 olevassa kaaviossa 
esitetään teoreettinen esimerkki laittoman kansainvälisen muovipakkausjätekaupan 
kulusta. Esimerkillä täydennetään todellista esimerkkitapausta, joka paljastettiin 
Europolin Vihreä Toscana -operaatiossa. 

Laatikko 3 

Muovipakkausjätteen laiton kauppa 

Teoreettinen laiton jätevirta 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Vihreä Toscana -operaatio 

Vuonna 2019 pidätettiin 96 ihmistä osana Vihreä Toscana -operaatiota. Se oli 
Italian ja Slovenian lainvalvontaviranomaisten yhteistyöhanke, jota koordinoi 
Europol. Nämä 96 henkilöä kuuluivat järjestäytyneeseen rikollisryhmään, joka 
kuljetti muovijätettä laittomasti Italiasta Kiinaan Slovenian kautta. Slovenialaiset 
yritykset toimittivat italialaisille yrityksille asiakirjoja, joissa osoitettiin, että jätteet 
kierrätettiin ennen niiden lähettämistä Kiinaan. Operaatiossa paljastettiin 
560 laitonta muovijäte-erää, joiden kokonaisarvo oli kahdeksan miljoonaa euroa. 
Lähde: Europol. 

                                                      
65 Countering WEEE Illegal Trade -hanke, Summary Report, 30.8.2015. 

Välittäjä I Välittäjä II

Valtuutettu 
hävittämään jäte

Todistaa, että jäte 
kierrätetään

Todellisuudessa 
sijoittaa jätteen 
laittomalle 
kaatopaikalle 
lähellä asuinaluetta

Sitoutuu varmistamaan 
jätteen kierrätyksen 
”vastaavissa” olosuhteissa

Liikennöitsijä Varustamo

Aasian maaSatama jäsenvaltiossa BYritys jäsenvaltiossa A

http://www.cwitproject.eu/wp-content/uploads/2015/08/CWIT-Final-Summary1.pdf
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Muovijäte on yksi yleisimmistä laittomasti siirretyistä hyödykkeistä 

70 EU:n ympäristöviranomaisten verkosto ympäristölainsäädännön 
voimaansaattamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi (IMPEL) arvioi vuonna 201166, että 
noin 20 prosenttia kaikesta EU:ssa siirretystä jätteestä on laittomasti kuljetettua 
jätettä. Maailman tullijärjestö käynnisti vuonna 2009 Demeter-operaation. Se on 
yhteinen maailmanlaajuinen aloite laittomien jätteen siirtojen torjumiseksi, ja se on 
toteutettu useita kertoja. Demeter-operaation viimeaikaiset tulokset67 vahvistavat, 
että muovijäte on yksi yleisimmistä laittomasti siirrettyjen jätteiden tyypeistä (sähkö- 
ja elektroniikkalaiteromun ohella), ja se muodostaa noin 23 prosenttia kaikista 
takavarikoiduista hyödykkeistä. 

71 Block Waste -hankkeessa arvioitiin68 vuonna 2017, että vuosittain EU:n laillisilta 
jätemarkkinoilta katoaa keskimäärin 13 prosenttia kaikesta vaarattomasta jätteestä. 
Vaarallisen jätteen osalta osuus on 33 prosenttia (ks. jäsenvaltiokohtaiset tiedot 
jäljempänä olevasta kaaviosta 18). Suurin osa muovipakkausjätteestä on tähän saakka 
katsottu vaarattomaksi siirtämistä varten. Baselin yleissopimukseen tehtyjen 
viimeaikaisten muutosten myötä vuodesta 2021 lähtien useimmat nykyisin siirrettävät 
muovipakkausjäte-erät rinnastetaan vaaralliseen jätteeseen. Siksi niiden vieminen 
OECD:n ulkopuolisiin maihin kielletään. Tämä yhdessä EU:n puutteellisten 
muovipakkausjätteen käsittelyvalmiuksien kanssa kasvattaa riskiä siitä, että 
muovijätettä loppukäsitellään laittomasti sekä EU:n sisällä että silloin, kun sitä 
siirretään EU:n ulkopuolisiin maihin. 

                                                      
66 EnviCrimeNet, Report on Environmental Crime, 27.5.2016. 

67 Demeter-operaatio, 2019. 

68 Block Waste -hanke (EU:n sisäisen turvallisuuden rahastosta osarahoitettu tutkimushanke), 
An exploratory estimate of the extent of illicit waste trafficking in the EU, 31.10.2017. 

http://www.envicrimenet.eu/images/docs/envicrimenet%20report%20on%20environmental%20crime.pdf
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/december/customs-successfully-target-environmentally-sensitive-goods-during-operation-demeter-v.aspx
https://drive.google.com/file/d/0B_z0dJCe4UmYS1ZVSHBrUnAzZmF5WjlDUDBUZHJUSkNDY2Y0/view
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Kaavio 18 – Laillisilta markkinoilta poistetun vaarallisen jätteen arvioitu 
osuus 

 
© Block Waste (EU:n rahoittama hanke). 

EU:n jäterikollisuuden torjunnan oikeudellisessa kehyksessä on puutteita 

72 Kasvavaan ympäristörikollisuusongelmaan vastaamiseksi EU antoi vuonna 2008 
direktiivin 2008/99/EY ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin. Direktiivissä 
edellytetään, että jäsenvaltiot kohtelevat EU:n ympäristölainsäädäntöä rikkovia toimia 
rikoksina ja varmistavat, että rikoksista on säädetty rangaistukseksi tehokkaat, 
oikeasuhteiset ja varoittavat rikosoikeudelliset rangaistukset. Tällaisiin toimiin kuuluvat 
muun muassa jätteen keräys, kuljetus (mukaan luettuna laiton siirto), hyödyntäminen 
ja loppukäsittely, joka on omiaan aiheuttamaan vahinkoa ympäristölle tai ihmisille. 
Rangaistuksia voidaan soveltaa kaikkiin arvoketjun toimijoihin jätteen tuottavasta 
yksiköstä aina jälleenmyyjiin, välittäjiin, siirtämisestä vastaaviin toimijoihin ja 
kohdemaan toimijoihin. Direktiiviä tarkistetaan parhaillaan uudelleen. 
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73 Euroopan unionin toimia ympäristörikollisuuden torjumiseksi koskevan 
tutkimushankkeen (EFFACE) raportissa69 on yksilöity useita ongelmia, jotka rajoittavat 
ympäristörikosdirektiivin vaikuttavuutta ja siten laittoman jätekaupan torjuntaa, 
mukaan luettuna laiton muovipakkausjätteen kauppa. Tällaisia ongelmia ovat 
erityisesti seuraavat: 

o puutteelliset tiedot saastuneista alueista sekä seuraamuksista ja 
syytteeseenpanoasteista 

o oikeudellisista epävarmuustekijöistä, kuten jätteen ja jätteeksi luokittelun 
päättymisen määritelmistä, johtuvat vaikeudet sen määrittämisessä, mikä käytös 
on ympäristörikollisuutta 

o se, että EU:n säädöksissä ei ole puututtu järjestäytyneiden rikollisryhmien yhä 
yleisempään osallistumiseen ympäristörikoksiin, joihin liittyy myös muita rikoksia, 
kuten rahanpesua (rahanpesun vastaisessa direktiivissä70 on sittemmin päivitetty 
esirikoksen määritelmä kattamaan myös ympäristörikokset) 

o erilaisten seuraamusten (hallinnolliset/rikosoikeudelliset/siviilioikeudelliset) 
yhdistämistä koskevien yhdenmukaistettujen EU:n sääntöjen puute 

o ympäristörikollisuutta käsittelevien erikoistuneiden poliisivoimien, 
syyttäjänvirastojen ja tuomareiden puute. 

                                                      
69 Euroopan unionin toimet ympäristörikollisuuden torjumiseksi (EFFACE), Environmental 

Crime and the EU. Final Synthesis Report of the Research Project, maaliskuu 2016. 

70 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1673, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2018, rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin. 

http://efface.eu/sites/default/files/publications/EFFACE_synthesis-report_final_online.pdf
http://efface.eu/sites/default/files/publications/EFFACE_synthesis-report_final_online.pdf
http://efface.eu/sites/default/files/publications/EFFACE_synthesis-report_final_online.pdf
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Yleiskatsaus mahdollisuuksista, 
puutteista, haasteista ja riskeistä 
74 Kaikki jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet saavuttaneensa vuodelle 2008 asetetun 
22,5 prosentin muovipakkausten kierrätystavoitteen. Oikeudellisen kehyksen 
mahdollistamat tiedonkeruu- ja raportointimenetelmien erot aiheuttavat merkittävää 
vaihtelua jäsenvaltioiden ilmoittamien kierrätystasojen välille ja heikentävät tietojen 
luotettavuutta. Muovipakkausjätteeseen sovellettavan sääntelykehyksen rakenteessa, 
täytäntöönpanossa ja täytäntöönpanon valvonnassa havaittiin merkittäviä puutteita. 
Muovipakkaukset ovat edelleen ainoa muovijätelaji, jolle on asetettu sitova 
kierrätystavoite. Muita muovijätettä tuottavia aloja koskevat laajemmat 
jätehuoltotavoitteet, mutta niille ei ole vielä laadittu erillisiä muovijätehuoltoa 
koskevia strategioita tai asetettu sitä koskevia tavoitteita. Komissio tarkastelee 
lähitulevaisuudessa jätelainsäädäntöä joillakin näistä aloista (esim. autoteollisuus ja 
rakentaminen). 

75 EU on asettanut jäsenvaltioilleen uudet haastavat muovipakkausten 
kierrätystavoitteet vuosille 2025 (50 %) ja 2030 (55 %). Se on myös vahvistanut 
tiukemmat jäsenvaltioiden muovipakkausten kierrätysasteita koskevat kierrätyksen 
suorituskyvyn mittaamissäännöt. Niiden ansiosta pitäisi saada tarkempi kuva 
muovipakkausten tosiasiallisesta kierrätysasteesta. Uusien sääntöjen vuoksi EU:n 
ilmoitetun muovipakkausten kierrätysasteen odotetaan kuitenkin laskevan. Komissio 
pitää myönteisenä tietojen tarkkuuden todennäköistä parantumista ja korostaa, että 
kaikkien jäsenvaltioiden ja kaikkien arvoketjuun osallistuvien talouden toimijoiden on 
ryhdyttävä koordinoituihin toimiin, jotta EU voi lähes kaksinkertaistaa kierrättämänsä 
muovipakkausjätteen määrän vuoteen 2030 mennessä. Näiden tavoitteiden 
saavuttaminen olisi merkittävä askel kohti EU:n kiertotaloustavoitteiden 
saavuttamista. Se myös vahvistaisi EU:n asemaa maailmanlaajuisena johtajana 
muovipakkausten kierrätyksessä. Tässä katsauksessa korostetaan joitakin 
mahdollisuuksia, puutteita, haasteita ja riskejä, jotka liittyvät EU:n toimiin 
muovijäteongelman ratkaisemiseksi. 

Mahdollisuudet 

76 EU:n muovipakkausjätteen kierrätystä koskevaa raportointijärjestelmää on 
vahvistettu ja yhdenmukaistettu, mikä voi vahvistaa luottamusta järjestelmään. 
Erilliskeräystä ja laajennettua tuottajan vastuuta koskevien sääntöjen vahvistamisen 
pitäisi lisätä kierrätettävien materiaalien määrää ja parantaa niiden laatua. Maksujen 
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mukauttamisella laajennettua tuottajan vastuuta koskevissa järjestelmissä voidaan 
edistää pakkausten kierrätettävyyttä. Siten voidaan vahvistaa yhtä keskeisistä 
välineistä, jota jäsenvaltiot voivat käyttää uusien tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
selkeän signaalin lähettämiseksi markkinoille kierrätettävyyden puolesta. Mahdollisilla 
uusilla vahvistetuilla ja täytäntöönpanokelpoisilla perusvaatimuksilla voitaisiin 
parantaa pakkausten kierrätettävyyden suunnittelua ja kannustaa kipuamaan jopa 
korkeammalle jätehierarkiassa tarjoamalla kannustimia uudelleenkäyttöön. Kaikkia 
näitä toimia voidaan tukea EU:n tutkimusrahoituksella. Kun kierrätysteollisuutta 
kehitetään edelleen ja markkinat sopeutuvat tiukempiin kiertotalouden periaatteisiin, 
erityisesti sisällyttämällä uusiin tuotteisiin kierrätettyä muovia, voidaan luoda 
työpaikkoja ja saada EU:n yrityksille etulyöntiasema tietyillä aloilla. 

Puutteet 

77 Muovipakkausjäte muodostaa suurimman yksittäisen muovijätevirran 
(61 prosenttia kaikesta muovijätteestä), ja sitä varten on asetettu EU:ssa 
kunnianhimoisia muovinkierrätystavoitteita. Muille suurimmille muovijätevirroille 
(maatalous, rakentaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä autot), jotka yhdessä 
muodostavat 22 prosenttia EU:n muovijätteestä, ei ole asetettu mitään vastaavia 
muovijätehuoltotavoitteita. Muovipakkausten kierrätystä koskevan EU:n 
raportointijärjestelmän vahvistamisen ja tiukentamisen odotetaan johtavan siihen, 
että EU:n keskimääräinen ilmoitettu muovipakkausten kierrätysaste korjautuu alaspäin 
41 prosentista (2017) jopa 29–32 prosenttiin. Nämä uudet luvut laventavat entisestään 
merkittävää kuilua EU:n kierrätyksen nykytason ja EU:n vuodelle 2025 asettaman 
tavoitteen (50 %) välillä. 

Haasteet 

78 On selvää, että on haasteellista nostaa huomattavasti EU:n keskimääräistä 
muovipakkausten kierrätysastetta seuraavien kymmenen vuoden aikana, samalla kun 
on lisättävä kierrätetyn materiaalin käyttöä uusissa tuotteissa. Se on sitäkin suurempi 
haaste niille jäsenvaltioille, joiden muovipakkausten kierrätysaste on tällä hetkellä 
EU:n keskiarvon alapuolella (ks. kaavio 7). Lisähaasteensa kierrätyskapasiteetin 
lisäämiseen EU:ssa tuo sekin, että uusi Baselin yleissopimus tulee voimaan 
vuonna 2021. Uusi yleissopimus vaikeuttaa muovipakkausjätteen vientiä kolmansiin 
maihin – viennin osuus EU:n ilmoitetusta muovipakkausjätteen kierrätysasteesta oli 
kolmannes vuonna 2017 – ja lisää EU:n kierrätyskapasiteettiin kohdistuvia paineita. 
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Riskit 

79 Kun otetaan huomioon edellä kuvatut haasteet ja puutteet, on vaarana, että 
jotkin jäsenvaltiot eivät yllä EU:n uusiin muovipakkausten kierrätystavoitteisiin, mikä 
vaarantaa myös EU:n kokonaistavoitteen saavuttamisen. EU:n 
muovinkierrätyskapasiteettiin odotetaan kohdistuvan yhä suurempia paineita samaan 
aikaan kun jätteiden siirrot EU:n ulkopuolelle todennäköisesti vähenevät. Siirrot ovat 
olleet tärkeä kanava ylimääräiselle muovijätteelle. Tämä saattaa johtaa 
jäterikollisuuden ja laittomien siirtojen lisääntymiseen, ja tilannetta pahentavat 
heikkoudet EU:n nykyisessä oikeudellisessa kehyksessä, joka koskee 
ympäristönsuojelua rikosoikeudellisin keinoin. 

80 EU:n pyrkimys parantaa muovipakkausten kierrätystään kuvastaa muovin 
aiheuttaman ympäristöhaasteen laajuutta. Uusi lainsäädäntö ja muovipakkausjätettä 
koskevat tavoitteet ovat osoitus EU:n ja jäsenvaltioiden sitoumuksesta osoittaa – 
ajoittain huomattaviakin – voimavaroja muovijätehaasteeseen vastaamiseen. 
Haasteiden ratkaiseminen edellyttää kaikkien arvoketjuun osallistuvien toimijoiden 
yhtenäisiä toimia. 

 

Tilintarkastustuomioistuimen I jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Samo 
Jerebin johdolla hyväksynyt tämän katsauksen Luxemburgissa 9. syyskuuta 2020 
pitämässään kokouksessa. 

Tilintarkastustuomioistuimen 
puolesta 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Presidentti 
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Lyhenteet 
CEN: Euroopan standardointikomitea 

CPA: kiertomuoviallianssi 

EFFACE: Euroopan unionin toimet ympäristörikollisuuden torjumiseksi – 
ympäristörikollisuuden tutkimushanke 

EGAR: Guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos 

EPR: laajennettu tuottajan vastuu 

EXPRA: laajennettua tuottajan vastuuta koskeva allianssi 

IMPEL: Euroopan unionin verkosto ympäristölainsäädännön voimaansaattamiseksi ja 
täytäntöönpanemiseksi 

OECD: Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö 

PET: polyeteenitereftalaatti 

SER: sähkö- ja elektroniikkalaiteromu 

YK: Yhdistyneet kansakunnat 
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Sanasto 
Elinkaarianalyysi: Menetelmä, jolla arvioidaan kaupallisen tuotteen, prosessin tai 
palvelun elinkaaren kaikkiin vaiheisiin liittyviä ympäristövaikutuksia. 

Hyödyntäminen: Kaikki jätedirektiivin (74/442/ETY) liitteessä IIB luetellut toimet. Tämä 
on laaja määritelmä, joka käsittää 13 erilaista tointa, erityisesti metallien 
kierrätyksen/talteenoton sekä happojen tai emästen regeneroinnin. 

Jäterikosilmoitukset: WasteForce-hanke julkaisee säännöllisesti raportteja, joissa 
analysoidaan tiedotusvälineissä esiintyvää jäterikollisuutta. Muovijäterikos on yksi 
yleisimmistä havaituista rikostyypeistä. Ilmoituksissa kerrotaan myös järjestäytyneiden 
rikollisryhmien osallistumisesta. 

Jätteeksi luokittelun päättyminen: Jätepuitedirektiivin 2008/98/EY mukaan tietyt 
jätteet lakkaavat olemasta jätettä, kun ne ovat läpikäyneet hyödyntämistoimen, 
kierrätys mukaan luettuna, ja ovat komission tietyille materiaaleille laatimien 
arviointiperusteiden mukaiset. 

Kemiallinen kierrätys: Termillä kuvataan innovatiivisia tekniikoita, joilla kuluttajien 
tuottama muovijäte muunnetaan kemikaaleiksi, joita voidaan käyttää raaka-aineina 
ensiömateriaalin kaltaisten polymeerien tuottamiseen ja uusien muoviesineiden 
valmistukseen. 

Laajennettu tuottajan vastuu: Konsepti, jonka mukaan tuotteita tuottavat yritykset 
vastaavat myös tuotteiden käsittelystä käyttöiän lopussa ja sen jälkeen, kun niistä 
tulee jätettä. 

Maksujen mukauttaminen ympäristönäkökohtien perusteella: Menettely, jossa 
pakkausten tuottajan laajennetun tuottajavastuun järjestelmään maksamaa 
taloudellista korvausta mukautetaan joidenkin tuotteiden tai tuoteryhmien osalta 
kierrätettävyyden, uudelleenkäytettävyyden ja vaarallisten aineiden esiintymisen 
kaltaisten tekijöiden perusteella. 

Muovit: Erilaisia synteettisiä tai puolisynteettisiä orgaanisia yhdisteitä, joita on helppo 
muokata ja joita voidaan valaa kiinteiksi esineiksi. Muovit ovat tavallisesti orgaanisia 
polymeerejä, joiden molekyylipaino on suuri, ja ne sisältävät usein muita aineita 
(lisäaineita). Ne ovat yleensä synteettisiä ja tehdään tavallisimmin petrokemikaaleista. 
Kuitenkin jotkin muoveista tehdään uusiutuvista materiaaleista, kuten maissista 
saatavasta polylaktidista tai puuvillalintteristä saatavasta selluloosasta. 
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Panttiin perustuva palautusjärjestelmä: Järjestelmä, jossa tuotteesta maksetaan 
ostettaessa pantti, joka hyvitetään tuotteen palautuksen yhteydessä. Järjestelmällä 
pyritään rajoittamaan saastumista luomalla kannustin tuotteen palauttamiseen. 

Polyeteenitereftalaatti (PET): Polyesteriperheen yleisin termoplastinen 
polymeerihartsi, jota käytetään vaatteiden kuiduissa sekä nesteiden ja elintarvikkeiden 
pakkauksissa. 

Polymeeri: Molekyyli, jonka rakenne koostuu useista toistuvista yksiköistä, mistä 
johtuvat tyypillinen suuri suhteellinen molekyylipaino ja siihen liittyvät ominaisuudet 
(esim. kovuus ja viskoelastisuus). 

Saastuttaja maksaa -periaate: Ajatus, jonka mukaan saastumisen aiheuttavan henkilön 
tai organisaation olisi maksettava saastumisen aiheuttaman vahingon korjaamisesta. 

Suotovesi: Neste, johon on liuennut tai kulkeutunut ympäristölle haitallisia aineita, 
jotka voivat päästä ympäristöön. Termiä käytetään yleisimmin keittiö- ja 
puutarhajätteen sekä teollisuusjätteen kaatopaikalle sijoittamisen yhteydessä. 

Uudelleenkäyttö (ajoneuvot): Kaikki toimet, joilla romuajoneuvojen osia käytetään 
samaan tarkoitukseen kuin mihin ne alun perin on tarkoitettu (romuajoneuvoista 
annetun asetuksen 2 artiklan 6 kohta). 

Vaarallinen jäte: Jäte, joka muodostaa merkittävän tai mahdollisen uhan 
kansanterveydelle tai ympäristölle. Sitä ei voida hävittää tavanomaisin keinoin, kuten 
muita arjen sivutuotteina syntyviä jätteitä. 

Vaarallisten jätteiden maanrajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskeva 
Baselin yleissopimus (Baselin yleissopimus). Monenvälinen ympäristösopimus 
ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi haitallisilta vaikutuksilta, jotka 
syntyvät vaarallisen jätteen ja muiden jätteiden tuottamisesta, siirroista rajojen yli ja 
käsittelystä. Yleissopimuksessa kielletään vaarallisen jätteen ja joidenkin muiden 
erityistä huomiota vaativien jätteiden (erityisesti kotitalousjätteen ja vuodesta 2021 
lähtien vaikeasti kierrätettävän muovijätteen) vienti OECD:n ulkopuolisiin maihin. 
Muiden jätteiden vienti OECD:n ulkopuolisiin maihin on sallittua vain tietyin 
edellytyksin, mukaan luettuna vaatimus määrä- ja kauttakulkumaiden 
ennakkosuostumuksesta. 

Vihreän jäteluettelon jätteet: EU:n jätteidensiirtoasetuksen mukaan vihreän 
jäteluettelon jätteisiin kuuluvat asetuksen liitteissä III, IIIA ja IIIB luetellut jätteet. 
Näiden jätteiden siirtäminen ei pääsääntöisesti edellytä asianomaisten maiden 
ennakkohyväksyntää. 
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Ympäristöalan toimintaohjelma: EU:n ympäristöpolitiikan yleinen monivuotinen 
toimintakehys. Ympäristöalan toimintaohjelmassa määritellään tärkeimmät 
keskipitkän ja pitkän aikavälin ympäristötavoitteet ja esitetään perusstrategia, johon 
sisältyy tarvittaessa konkreettisia toimenpiteitä. 

Ympäristörikollisuus: Tähän rikosluokkaan kuuluvat jätteiden laiton siirto ja laiton 
sijoittaminen, aineiden laiton päästäminen ilmaan, veteen tai maaperään, 
luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa ja otsonikerrosta heikentävien 
aineiden laiton kauppa. 
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Tilintarkastustuomioistuimen tiimi 
Tilintarkastustuomioistuimen katsaus – EU:n toimet muovijäteongelman 
ratkaisemiseksi 

Tämän katsauksen hyväksyi I tarkastusjaosto, jonka erikoisalana on luonnonvarojen 
kestävä käyttö. Tarkastusjaoston puheenjohtaja on Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Samo Jereb. Katsaus laadittiin Samo Jerebin 
johdolla, ja siihen osallistuivat kabinettipäällikkö Kathrine Henderson ja 
kabinettiavustaja Jerneja Vrabič, toimialapäällikkö Michael Bain, tehtävävastaava 
Nicholas Edwards, apulaistehtävävastaava Lucia Roşca sekä tarkastajat Joanna Kokot, 
Paolo Braz ja Marika Meisenzahl.  

 

Covid-19-pandemian ja tiukkojen eristäytymistoimenpiteiden vuoksi 
tarkastustyöryhmän kuva ei ole saatavilla. 
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Tässä katsauksessa tarkastellaan EU:n vastausta 
kasvavaan muovijäteongelmaan ja keskitytään 
muovipakkausjätteeseen. EU:n vuoden 2018 
muovistrategiassa ehdotetaan toimenpiteitä 
muovituotteiden kierrätettävyyden, keräämisen, 
lajittelun ja kierrätyksen parantamiseksi sekä 
kierrätettyjen materiaalien käytön lisäämiseksi 
muovituotteissa. Tarkistetussa pakkauksia 
ja pakkausjätteitä koskevassa direktiivissä 
vahvistettiin uudet muovipakkausten 
kierrätystavoitteet vuosille 2025 (50 %) ja 
2030 (55 %). Uusien, aiempaa tiukempien 
raportointisääntöjen myötä EU:n ilmoitettu 
keskimääräinen muovipakkausten kierrätysaste 
todennäköisesti laskee. Muovipakkaukset ovat 
muovistrategian kehittynein osa, mutta niidenkin 
osalta tarvitaan EU:n ja jäsenvaltioiden tason 
sidosryhmien yhteisiä toimia, jotta voidaan 
kuroa umpeen merkittävä kuilu nykyisen 
kierrätysasteen ja viiden–kymmenen vuoden 
päähän ulottuvien tavoitteiden välillä. 
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