KESTÄVÄ KULUTUS JA TUOTANTO
Kestävä kasvu on yksi Euroopan unionin päätavoitteista. Koska maailman
luonnonvarat ovat rajalliset, tuottajien ja kuluttajien ohjenuorana on oltava
”vähemmällä enemmän”. Jotta tähän haasteeseen voitaisiin vastata aikana, jota
leimaa nopea ilmastonmuutos ja kasvava energiankysyntä, Euroopan unioni on
laatinut monenlaisia toimia ja aloitteita, joilla edistetään kestävää kulutusta ja
tuotantoa. Niillä on määrä parantaa tuotteiden ympäristötehokkuutta koko elinkaaren
ajan, lisätä parempien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kysyntää ja auttaa
kuluttajia tekemään harkittuja valintoja.

OIKEUSPERUSTA
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 191–193 artikla

SAAVUTUKSET
A.

Kestävän kulutuksen ja tuotannon toimintaohjelma

Komissio esitti heinäkuussa 2008 kestävän kulutuksen ja tuotannon ja kestävän
teollisuuspolitiikan toimintaohjelmaa koskevan toimenpidepaketin ja ehdotuksia
(COM(2008)0397), joilla haluttiin parantaa tuotteiden ympäristöominaisuuksia koko
elinkaaren ajan, valistaa kuluttajia, lisätä kestävien tuotteiden ja tuotantomenetelmien
kysyntää, edistää innovointia EU:n teollisuudessa ja ottaa huomioon kansainväliset
näkökohdat. Ehdotukset perustuvat olemassa oleviin EU:n toimiin ja täydentävät
niitä. Esimerkiksi yhdennetyssä tuotepolitiikassa otettiin ensimmäistä kertaa unionin
toimissa virallisesti käyttöön elinkaariajattelu. Elinkaariajattelun päämääränä on
tunnistaa mahdollisuuksia kehittää tuotteita ja palveluja niiden ympäristövaikutuksia
pienentävään suuntaan ja vähentää luonnonvarojen käyttöä tuotteen tai
palvelun elinkaaren kaikissa vaiheissa (raaka-aineet, toimitusketju, tuotteen
käyttö, käytöstä poistaminen, hävittämisen vaikutukset ja uudelleenkäyttö- tai
kierrätysmahdollisuudet). Kestävän kulutuksen ja tuotannon toimintaohjelma on
tuottanut erilaisia aloitteita: ekologista suunnittelua koskevan direktiivin soveltamisalan
laajentaminen, ympäristömerkkiasetuksen tarkistaminen, ympäristöasioiden hallintaja auditointijärjestelmää koskevan asetuksen tarkistaminen, säädökset ympäristöä
säästävistä julkisista hankinnoista, etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta
Eurooppaa ja ekoinnovoinnin toimintasuunnitelma.
Nämä välineet ovat kiinteä osa EU:n uudistettua kestävän kehityksen strategiaa. Sen
vuonna 2009 toteutetussa uudistuksessa lujitettiin unionin pitkäaikaisia sitoumuksia
vastata kestävän kehityksen haasteisiin ja tunnustettiin, että on tärkeää lisätä
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yhteistyötä unionin ulkopuolisten kumppanien kanssa, esimerkiksi YK:n Marrakeshin
prosessin välityksellä.
B.

Etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa

Etenemissuunnitelma
kohti
resurssitehokasta
Eurooppaa
esiteltiin
vuonna 2011. Se on jatkotoimi Eurooppa 2020 -strategiaan kuuluvalle
resurssitehokasta Eurooppaa koskevalle lippulaivahankkeelle, jossa vaadittiin
toimintasuunnitelmaa resurssitehokkuutta lisäävien keskipitkän ja pitkän aikavälin
tavoitteiden määrittämiseksi ja niiden saavuttamiskeinojen turvaamiseksi.
Etenemissuunnitelmassa ehdotetaan keinoja resurssien tuottavuuden lisäämiseksi ja
talouskasvun irrottamiseksi luonnonvarojen käytöstä ja sen ympäristövaikutuksista (ks.
myös Faktatiedot 2.5.6, Resurssitehokkuus ja kiertotalous).
C.

Ympäristö- ja energiamerkinnät

Erilaiset merkinnät antavat tärkeää tietoa, jonka avulla kuluttajat voivat tehdä
harkittuja valintoja. Euroopan ympäristömerkki on vuonna 1992 luotu vapaaehtoinen
järjestelmä, jolla kannustetaan yrityksiä markkinoimaan tietyt ympäristöperusteet
täyttäviä tuotteita ja palveluja. Perusteet vahvistaa ja tarkistaa Euroopan unionin
ympäristömerkintälautakunta (EUEB), joka vastaa myös niihin liittyvistä arviointi- ja
todentamisvaatimuksista. Ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. EUympäristömerkin saaneissa tuotteissa ja palveluissa on kukkalogo, jonka perusteella
kuluttajat sekä julkisen ja yksityisen sektorin hankintayksiköt tunnistavat ne helposti.
Tähän mennessä EU-ympäristömerkki on annettu muun muassa puhdistusaineille,
kodinkoneille, paperituotteille, vaatteille, talous- ja puutarhatarvikkeille, voiteluaineille
ja palveluista esimerkiksi majoituspalveluille. Ympäristömerkkiä ei saa yhden tekijän
perusteella, vaan myöntäminen perustuu tutkimuksiin, joissa analysoidaan tuotteen tai
palvelun koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Kun ympäristömerkkiasetusta
(asetus (EY) N:o 66/2010) tarkistettiin vuonna 2008, tavoitteena oli lisätä osallistumista
vapaaehtoiseen ympäristömerkkijärjestelmään. Tähän pyrittiin vähentämällä sääntöjen
soveltamiseen liittyviä kustannuksia ja byrokratiaa.
Komissio esitti 30. kesäkuuta 2017 päätelmänsä ympäristömerkkiasetuksen
arvioinnista (toimivuustarkastus). Se totesi, että asetus on merkityksellinen, laajasti
ottaen johdonmukainen ja tuottaa EU:n lisäarvoa. Se totesi kuitenkin myös, että
asetus oli osittain vaikuttava (koska se mahdollistaa ympäristömerkin saaneiden
tuotteiden paremman ympäristömyötäisyyden, mutta perusteet eivät ehkä ole
riittäviä ja käyttö on vähäistä joidenkin tuotelajien osalta) ja osittain toimiva
(koska vaatimusten noudattamisesta aiheutuvat kustannukset voivat olla joissakin
tapauksissa esteenä osallistumiselle). Direktiivillä 92/75/ETY otettiin käyttöön
EU:n laajuinen kodinkoneiden energiamerkintäjärjestelmä. Energiamerkit ja tuoteesitteisiin sisältyvät tiedot kertovat kuluttajille kaikkien saatavilla olevien mallien
energiankulutustiedot. EU:n energiamerkki otettiin käyttöön vuonna 1995. Siitä
on vuosien kuluessa tullut laajalti tunnustettu ja arvostettu opas valmistajille ja
kuluttajille. Kesäkuussa 2010 energiamerkintädirektiiviä (2010/30/EU) tarkistettiin
siten, että sen soveltamisala ulotettiin koskemaan laajempaa tuotejoukkoa, johon
kuuluvat energiaa käyttävät ja muut energiaan liittyvät tuotteet. Komissio ehdotti 15.
heinäkuuta 2015 palaamista yhtenäiseen merkintäasteikkoon A–G. Energiamerkintää
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koskevien puitteiden vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta 4.
heinäkuuta 2017 annetulla asetuksella (EU) 2017/1369 otettiin käyttöön uusia
energiamerkintävaatimuksia yksittäisille tuoteryhmille. Vuodesta 2021 käytännössä
viisi tuoteryhmää (jääkaapit, astianpesukoneet, pyykinpesukoneet, televisiot ja lamput)
skaalataan uudelleen: tuote, jonka energiatehokkuusluokka on esimerkiksi A+++,
kuuluu uudelleenskaalauksen jälkeen B-luokkaan, vaikka sen energiankulutus ei
muutu. A-luokka on aluksi tyhjä, jotta voidaan jättää tilaa energiatehokkaammille
malleille. Näin kuluttajille annetaan mahdollisuus erottaa selvemmin kaikkein
energiatehokkaimmat tuotteet.
D.

Ekologinen suunnittelu

Ekologista suunnittelua koskevalla direktiivillä varmistetaan tuotteiden tekninen
kehittäminen. Direktiivillä 2005/32/EY luotiin puitteet energiaa käyttävien tuotteiden
ekologisen suunnittelun vaatimuksille ja muutettiin direktiivejä 92/42/ETY, 96/57/
EY ja 2000/55/EY, jotka koskevat esimerkiksi kuumavesikattiloiden, tietokoneiden
ja televisioiden energiatehokkuusvaatimuksia. Komissio on sittemmin vahvistanut
komiteamenettelyssä useita vuoden 2005 direktiivin täytäntöönpanotoimia. Sitä
tarkistettiin vuonna 2009 direktiivillä (2009/125/EY), jolla sen soveltamisala ulotettiin
kaikkiin energiaan liittyviin tuotteisiin, myös niihin, jotka eivät kuluta energiaa
käytön aikana mutta joilla on suora vaikutus energiankulutukseen. Esimerkkeinä
mainittakoon vedenkäyttöön liittyvät laitteet, ikkunat ja eristysmateriaalit. Komissio
julkaisi vuonna 2012 direktiivin 2009/125/EY tarkastelukertomuksen, jossa todettiin,
ettei ollut välitöntä tarvetta muuttaa ekologista suunnittelua koskevaa direktiiviä eikä
laajentaa sen soveltamisalaa muihin kuin energiaan liittyviin tuotteisiin.
E.

Ympäristöasioiden hallinta ja auditointi (EMAS)

EMAS on väline, jonka avulla yritykset ja muut organisaatiot voivat arvioida
ympäristönsuojelunsa tasoa, raportoida siitä ja nostaa sitä. Järjestelmä on
ollut yritysten käytettävissä vuodesta 1995, mutta se oli alun perin rajoitettu
teollisuusyrityksiin. Vuodesta 2001 lähtien EMAS-järjestelmään ovat voineet osallistua
kaikki talouselämän alat, myös julkiset ja yksityiset palvelualat. EMAS-asetusta
muutettiin vuonna 2009 (asetus (EY) N:o 1221/2009) tavoitteena kannustaa useampia
organisaatioita rekisteröitymään EMAS-järjestelmään. Tämä paransi EMAS-asetuksen
sovellettavuutta ja uskottavuutta ja lisäsi sen näkyvyyttä ja vaikutusalaa. Vuonna
2017 EMAS-asetuksen liitteitä I, II ja III muutettiin siten, että niihin sisällytettiin
ISO 14001:2015 -standardin tarkistamiseen liittyvät muutokset. Näiden liitteiden
muuttamisesta annettu asetus (EU) 2017/1505 tuli voimaan 18. syyskuuta 2017.
F.

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat

Ympäristönäkökohtien
ottaminen
huomioon
julkisissa
hankinnoissa
on
vapaaehtoisuuteen perustuva politiikan väline, jolla autetaan viranomaisia tekemään
ympäristöä säästäviä tuotteiden, palvelujen ja rakennusurakoiden hankintoja.
Ympäristöä säästävien hankintojen käsite on viime vuosina tunnustettu laajalti
hyödylliseksi välineeksi, jolla voidaan edistää ympäristöystävällisempien tuotteiden
ja palvelujen markkinoita ja vähentää viranomaisten toiminnan ympäristövaikutuksia.
Jäsenvaltiot panevat ympäristöä säästävät julkiset hankinnat täytäntöön kansallisen
toimintasuunnitelman välityksellä. Vuonna 2004 hyväksytyt kaksi julkisia
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hankintoja koskevaa direktiiviä (2004/18/EY ja 2004/17/EY) olivat ensimmäiset,
joissa viitattiin nimenomaisesti mahdollisuuteen ottaa ympäristönäkökohdat
huomioon sopimuksentekomenettelyssä, esimerkiksi sisällyttämällä tekniseen
eritelmään ympäristövaatimuksia, käyttämällä ympäristömerkkejä tai soveltamalla
ympäristöominaisuuksiin perustuvia sopimuksentekoperusteita. Helmikuussa 2014
hyväksyttiin kolme direktiiviä osana sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin liittyvää
julkisten hankintojen uudistusta: direktiivit 2014/24/EU (perinteisten alojen
hankintadirektiivi), 2014/25/EU (erityisalojen hankintadirektiivi) ja 2014/23/EU
(käyttöoikeussopimuksia koskeva direktiivi). Ne yksinkertaistavat menettelyjä
parantamalla yritysten edellytyksiä innovoida ja kannustavat ympäristöä säästävien
hankintojen laajempaan käyttöön. Näin edistetään siirtymistä resurssitehokkaaseen ja
vähähiiliseen talouteen.
Komissio antoi vuonna 2008 tiedonannon "Ympäristöä säästävät julkiset
hankinnat" (COM(2008)0400), jossa esitetään toimenpiteet, joita jäsenvaltioiden ja
yksittäisten hankintaviranomaisten on toteutettava ympäristöä säästävien hankintojen
tukemiseksi. EU:n ympäristöä säästävien hankintojen kriteerit on kehitetty osana
ympäristöystävällisten hankintojen vapaaehtoista soveltamismallia. Tähän mennessä
ympäristöä säästäviä hankintoja varten on julkaistu 21 kriteerikokonaisuutta, joita
sovelletaan tietyillä aloilla, joita ovat liikenne, toimistojen tietotekniset laitteistot,
puhdistusaineet ja siivouspalvelut, rakennus, lämpöeristäminen, puutarhatarvikkeet ja
puutarhanhoitopalvelut.
G.

Ekoinnovoinnin toimintasuunnitelma

Komission joulukuussa 2011 käynnistämä ekoinnovoinnin toimintasuunnitelma
on ympäristöteknologioita koskevan toimintasuunnitelman (ETAP) seuraaja
(COM(2004)0038) ja perustuu siitä saatuihin kokemuksiin. ETAP-ohjelman
tarkoituksena oli vauhdittaa ympäristöteknologian kehittämistä ja käyttöä ja parantaa
Euroopan kilpailukykyä tällä alalla.
Ekoinnovoinnin toimintasuunnitelma liittyy lähinnä Eurooppa 2020 -strategian
innovaatiounionia koskevaan lippulaivahankkeeseen. Sen tarkoituksena on siirtää
innovaatiopolitiikan painopistettä vihreään teknologiaan ja ekoinnovointiin ja painottaa
ympäristötoimien merkitystä talouskasvua edistävänä tekijänä. Samalla pyritään
poistamaan ekoinnovointia estäviä ja edistämään sen mahdollistavia tekijöitä
keskittyen erityisesti mahdollisuuksiin, joita ei kateta yleisemmissä innovaatiotoimissa.
Ekoinnovoinnin toimintasuunnitelma on laaja poliittinen toimintakehys, jota voidaan
rahoittaa eri lähteistä. Vuosina 2014–2020 pääasiallinen rahoituslähde on Horisontti
2020 -puiteohjelma. Sen lisäksi tukea voidaan antaa Euroopan rakenneja investointirahastoista, kuten Euroopan aluekehitysrahastosta, ympäristö- ja
ilmastotoimien Life-ohjelmasta, yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevasta
COSME-ohjelmasta ja yhteisestä maatalouspolitiikasta. Merkittävä osa ekoinnovoivien
yritysten käytettävissä olevasta rahoituksesta tulee komission kehittämistä uusista
rahoitusvälineistä, joista ne voivat saada laina- ja pääomarahoitusta.
Monet ekoinnovoinnin tavoitteista ovat viime vuosina sisältyneet kiertotalouden
käsitteeseen – luonnosta on opittu ajatusmalli siitä, että mitään ei heitetä hukkaan.
Ekoinnovointi on avainasemassa monien kiertotalouden osatekijöiden toteuttamisessa:
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teollinen symbioosi tai ekologia, kehdosta kehtoon -suunnittelu ja uudet innovatiiviset
liiketoimintamallit jne. (ks. myös luku 2.5.6, Resurssitehokkuus ja kiertotalous).

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI
Parlamentti on moneen otteeseen ilmaissut tukensa kestävän kulutuksen ja tuotannon
toimintaohjelmalle ja sen osatekijöille. Kun ekologista suunnittelua koskevaa direktiiviä
tarkistettiin vuonna 2009, parlamentti onnistui lujittamaan elinkaariarvioinnin käsitettä ja
painottamaan etenkin luonnonvarojen ja materiaalien käytön tehokkuuden merkitystä.
Sen ehdotuksesta ohjelmaan lisättiin yksityiskohtaisia säännöksiä pienistä ja
keskisuurista yrityksistä ja kuluttajavalistuksesta. Parlamentti on tukenut voimakkaasti
direktiivin soveltamisalan laajentamista energiaan liittyviin tuotteisiin.
Parlamentin ansiosta julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin on sisällytetty
säännöksiä, jotka mahdollistavat ympäristöä säästävät julkiset hankinnat. Kun julkisista
hankinnoista annettuja direktiivejä viimeksi vuonna 2014 tarkistettiin, parlamentti muun
muassa tuki uuden sopimuksentekoperusteen käyttöönottoa: ”kokonaistaloudellisesti
edullisimman tarjouksen” peruste antaa viranomaisille mahdollisuuden painottaa
enemmän laatua, ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia näkökohtia sekä innovointia mutta
ottaa samalla huomioon hankintojen hinta ja elinkaarikustannukset.
Parlamentti allekirjoitti 24. tammikuuta 2006 EMAS-julkilausuman, jossa se sitoutuu
varmistamaan, että sen toimet ovat ympäristöasioiden hallinnan parhaiden käytäntöjen
mukaisia. Vuonna 2007 se sai ISO 14001.2004 -sertifikaatin ja EMAS-rekisteröinnin.
Parlamentti soveltaa myös ympäristöä säästävien hankintojen politiikkaa.
Parlamentti ilmaisi 17. lokakuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa
tyytyväisyytensä
ekoinnovoinnin
toimintasuunnitelmaan.
Se
korosti
ekoinnovoinnin
mahdollisia
synergiavaikutuksia
kestävien
työpaikkojen
luomisessa, ympäristönsuojelussa ja taloudellisen riippuvuuden vähentämisessä.
Päätöslauselmassa myös painotettiin, että ekoinnovointia voidaan soveltaa laajasti
monilla eri aloilla ja että se olisi sisällytettävä kaikkeen toimintapolitiikkaan.
Parlamentti oli tyytyväinen Horisontti 2020-, COSME- ja Life-ohjelmien sekä yhteisen
maatalouspolitiikan tarjoamiin ekoinnovoinnin rahoitusmahdollisuuksiin ja painotti,
että ekoinnovointia tulisi tukea EU:n uusista rahoitus- ja sijoitusvälineistä, jotka
perustuvat Eurooppa 2020 -strategian Innovaatiounioni- ja Resurssitehokas Eurooppa
-lippulaivahankkeisiin.
Vuosien 2014–2020 monivuotisesta rahoituskehyksestä käytyjen neuvottelujen
aikana parlamentti kehotti lisäämään EU:n tätä kautta koskevan pitkän
aikavälin budjetin määrärahoja, koska kestävää kasvua ja työllisyyttä koskevassa
Eurooppa 2020 -strategiassa oli asetettu kunnianhimoisia tavoitteita. Erityisohjelmista
käydyissä neuvotteluissa ekoinnovointi lisättiin parlamentin ansiosta niiden
investointiprioriteettien joukkoon, joihin on mahdollista saada rahoitusta Euroopan
aluekehitysrahastosta.
Parlamentti hyväksyi 13. kesäkuuta 2017 myös lainsäädäntöpäätöslauselman
kodinkoneiden energiamerkintöjen yksinkertaistamisesta siten, että energiankulutus
luokitellaan asteikolla A–G, minkä ansiosta asiakkaat voivat valita tuotteita, jotka
vähentävät energiankulutusta ja pienentävät heidän energialaskujaan.
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Parlamentti kehotti 4. heinäkuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa ”Tuotteiden
käyttöiän pidentäminen: kuluttajien ja yritysten saama hyöty” komissiota parantamaan
tuotteiden kestävyyttä koskevaa tiedottamista harkitsemalla vapaaehtoista
eurooppalaista merkintää, joka kattaa etenkin seuraavat seikat: tuotteen kestävyys,
ekologinen suunnittelu, mahdollisuus osien muuttamiseen teknisen kehityksen myötä
sekä korjattavuus.
Kesäkuussa 2017 parlamentti julkaisi ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja
koskevan tutkimuksen, jossa tarkastellaan näiden hankintojen käyttämisen
nykytilannetta ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia EU:ssa osana komission
laatimaa kiertotaloutta koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa ja sen jatkotoimena.
Tutkimuksessa kartoitettiin kansalaisille koituvia ympäristöhyötyjä sekä työllisyydelle
ja Euroopan taloudelle yleensäkin koituvia hyötyjä. Tämä johtuu siitä, että
Euroopan maissa julkisen sektorin osuus kokonaistyöllisyydestä on yli 25 prosenttia.
Euroopan unionissa yli 250 000 julkista viranomaista käyttää vuosittain
noin 14 prosenttia BKT:stä rakennusurakoihin sekä palvelu- ja tavarahankintoihin.
Julkiset viranomaiset voivat hankintapolitiikallaan edistää merkittävästi kiertotaloutta
hankkimalla ympäristöystävällisempiä tuotteita ja energiaa, parantamalla toiminnallista
käyttöä ja uudelleenkäyttöä ja kannustamalla arvokkaaseen kierrätykseen.
Georgios Amanatidis
05/2019
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