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Tiedoksi lausumien tekstit: 

KOMISSION LAUSUMA KIERTOTALOUDEN TOIMINTAPOLIITTISESTA 

KEHYKSESTÄ 

 

Komissio on sitoutunut varmistamaan kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman1 

täysimääräisen täytäntöönpanon. Seuratakseen edistymistä kohti kiertotaloutta komissio on 

hyväksynyt seurantakehyksen2, joka perustuu olemassa oleviin resurssitehokkuuden ja raaka-

aineiden tulostauluihin. Komissio kiinnittää huomiota myös tuotteiden ja organisaatioiden 

jalanjälki-indikaattoria koskevaan jatkuvaan työhönsä. 

 

Kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman yhteydessä toteutettavat toimet edistävät 

myös kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevien unionin tavoitteiden saavuttamista kestävän 

kehityksen tavoitteen nro 12 yhteydessä. Tästä ovat esimerkkeinä muoveja koskeva strategia3 

ja äskettäin tarkistettu ehdotus kulutustavaroiden lakisääteisestä takuusta4. 

 

Unionin sääntelykehysten johdonmukaisuuden varmistamiseksi komissio on hyväksynyt 

äskettäin tiedonannon, jossa vahvistetaan vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön 

rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi5. Vuonna 2018 komissio tarkastelee 

vaihtoehtoja ja toimia EU:n tuotepolitiikan eri osa-alueiden yhdenmukaisempia politiikan 

kehyksiä varten sen perusteella, miten ne vaikuttavat kiertotalouteen. Näiden aloitteiden ja 

                                                 
1 COM(2015)0614 
2 COM(2018)0029 
3 COM(2018)0028 
4 COM(2017)0637 
5 COM(2018)0032 
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niiden jatkotoimien yhteydessä tarkastellaan myös sivutuotteiden käyttöä ja 

uudelleenkäyttöön valmistelua ja jätteen kierrätystä koskevan lainsäädännön vuorovaikutusta 

ja teollisuuden yhteistyötä. 

 

Ekologista suunnittelua koskevan vuosien 2016–2019 työsuunnitelman1 mukaisesti komissio 

vahvistaa lujan sitoumuksensa sen varmistamiseen, että ekologinen suunnittelu antaa 

aikaisempaa voimakkaamman panoksen kiertotalouteen esimerkiksi siten, että puututaan 

aikaisempaa järjestelmällisemmin materiaalitehokkuutta koskeviin aiheisiin, kuten 

kestävyyteen ja kierrätettävyyteen.  

 

__________________ 

                                                 
1 COM(2016)0773 
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KOMISSION LAUSUMA YHTEISTYÖTALOUTTA KOSKEVISTA ALOITTEISTA  

 

Kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman1 mukaisesti komissio on käynnistänyt useita 

yhteistyötaloutta koskevia aloitteita. Kuten komissio ilmoitti tiedonannossaan 

”Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma”2 kesäkuussa 2016, komissio 

seuraa jatkossakin yhteistyötaloutta koskevia talouden ja sääntelyn kehityksiä, jotta voidaan 

kannustaa uusien ja innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämiseen varmistaen samalla 

asianmukainen kuluttajasuoja ja sosiaalinen suojelu.  

 

__________________ 

                                                 
1 COM(2015)0614 
2 COM(2016)0356 
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KOMISSION LAUSUMA MIKROMUOVEISTA  

 

Komissio on äskettäin hyväksytyn muoveja kiertotaloudessa koskevan EU:n strategian1 

yhteydessä esitellyt yhdennetyn toimintatavan mikromuoveja, myös mikrohiukkasaineosia, 

koskevien huolenaiheiden käsittelemiseksi. Strategiassa keskitytään ennaltaehkäiseviin 

toimiin ja pyritään vähentämään mikromuovien irtoamista kaikista tärkeimmistä lähteistä – 

niin tuotteista, joihin niitä on lisätty tarkoituksella (kuten henkilökohtaisen hygienian 

tuotteista ja maaleista), kuin muiden tuotteiden (kuten oxo-hajoavien muovien, renkaiden, 

muovipellettien ja tekstiilien) tuotannosta tai käytöstä.  

__________________ 

                                                 
1 COM(2018)0028 
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KOMISSION LAUSUMA jätteitä koskevien tietojen raportoinnista vuonna 2020  

 

Seuratakseen edistymistä kohti yhdyskuntajätteelle ja pakkausjätteelle asetettuja uusia 

tavoitteita ja asiaa koskevien uudelleentarkastelulausekkeiden vuoksi, jotta voidaan erityisesti 

asettaa tavoitteita elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemiselle ja jäteöljyjen kierrätykselle, 

komissio korostaa lainsäätäjien saavuttaman yhteisymmärryksen merkitystä. Tämän 

mukaisesti jäsenvaltiot varmistavat, että jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY, 

pakkauksista ja pakkausjätteestä annetun direktiivin 94/62/EY ja kaatopaikoista annetun 

direktiivin 1999/31/EY, sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisten tietojen raportointi kattaa 

vuoden 2020. 

 

 


