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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ympäristössä olevaa muovijätettä koskevasta eurooppalaisesta strategiasta
(2013/2113(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19 päivänä marraskuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (jätehuollon 
puitedirektiivi),

– ottaa huomioon 6. syyskuuta 2006 paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja 
akuista ja direktiivin 91/157/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/66/EY,

– ottaa huomioon polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien (PCB/PCT) 
käsittelystä 16. syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/59/EY,

– ottaa huomioon romuajoneuvoista 18. syyskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/53/EY,

– ottaa huomioon ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä 
puhdistamolietettä maanviljelyssä 12. kesäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivi 
86/278/ETY,

– ottaa huomioon pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 94/62/EY (pakkausdirektiivi),

– ottaa huomioon jätteiden siirrosta 14. kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006,

– ottaa huomioon kaatopaikoista 26. huhtikuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 
1999/31/EY,

– ottaa huomioon jätteenpoltosta 4. joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/76/EY,

– ottaa huomioon sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 4. heinäkuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU,

– ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja 
rajoituksista 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 (REACH),

– ottaa huomioon yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista 17. kesäkuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/56/EY (meristrategiapuitedirektiivi),
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– ottaa huomioon 13. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman tehokkaasta 
eurooppalaisesta raaka-ainestrategiasta1,

– ottaa huomioon 13. helmikuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Innovointistrategia 
kestävää kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle” (COM(2012)0060),

– ottaa huomioon 26. tammikuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Resurssitehokas 
Eurooppa – Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke" (COM(2011)0021),

– ottaa huomioon komission vihreän kirjan ympäristössä olevaa muovijätettä koskevasta 
eurooppalaisesta strategiasta (COM(2013)0123),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A7-0000/2013),

A. toteaa, ettei muovijätettä käsitellä erikseen EU:n lainsäädännössä;

B. toteaa, että muovijäte voi säilyä ympäristössä satojen vuosien ajan aiheuttaen myrkyllisiä 
reaktioita ja vapauttaen ekosysteemeihin umpieritysjärjestelmää häiritseviä aineita, 
karsinogeeneja sekä pysyviä orgaanisia yhdisteitä;

C. toteaa, että EU:n jätelainsäädännön huono täytäntöönpano ja sen valvonta ja 
muovijätteiden laiton sijoittaminen sekä niiden epäasianmukainen kuljettaminen ovat 
aiheuttaneet suurta vahinkoa luonnolle ja merten elinympäristölle, ja samalla jätteiden 
vienti on kasvanut, mikä on aiheuttanut materiaalien ja työpaikkojen menetyksiä EU:ssa;

D. toteaa, että muovituotteiden ekoinnovointi ja ekosuunnittelu ovat keskeisellä sijalla 
unionin kilpailukyvyn kannalta ja ne auttavat teollisuutta mukautumaan raaka-aineiden 
korkeiden hintojen ja materiaalien vähyyden aiheuttamiin paineisiin; toteaa, että ne 
auttavat myös keskeisten kehitystä vauhdittavien teknologioiden kehittämisessä kestävää 
yhteiskuntaa varten;

E. toteaa, että EU voisi hyötyä työpaikkojen luomisen ja kasvun muodossa päättäväisistä 
toimista, joilla siirrytään kohti jätteiden hyödyntämiseen perustuvaa tasapainoista 
”kehdosta kehtoon” kierrättävää taloutta;

1. pitää myönteisenä komission vihreää kirjaa ja myöntää, että on laadittava muovijätettä 
koskevaa EU:n nimenomaista lainsäädäntöä; katsoo myös, että jätteitä koskevan 
tämänhetkisen lainsäädännön täytäntöönpanoa on tehostettava;

2. korostaa, että jotta Euroopan yhteisön suhtautuminen jätevirtoihin saataisiin entistä 
paremmin vastaamaan käynnissä olevaa lainsäädännön ”kuntokartoitusta”, ja koska noin 
40 prosenttia muovijätteistä on peräisin pakkauksista ja pakkausdirektiivi on ainoa 
direktiivi, jossa muovijätteiden keräämiselle asetetaan tietty tavoite, direktiiviä on 
tarkistettava nopeasti erottamalla ympäristöön liittyvät jätenormit tuotteita koskevista 

                                               
1 EUVL C 51 E, 22.2.2013, s. 21.
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säännöistä ja normeista, jotka kuuluvat teollisuutta tai kauppaa koskevan lainsäädännön 
piiriin;

3. korostaa, että muovijätteitä koskevassa EU:n lainsäädännössä on määriteltävä seuraavat 
seikat: erityiset keräämis- ja lajittelutavoitteet sekä pakolliset kierrätettävyyttä koskevat 
vaatimukset (joilla määritetään mekaanisen/orgaanisen kierrätyksen ja 
talteenoton/polttamisen erot; tavoitteena pitäisi olla vähintään 75 prosenttia kierrätetystä 
muovista vuoteen 2020 mennessä); materiaalien erityinen merkintä, joka antaa kuluttajille 
tietoa niiden mekaanisesta tai orgaanisesta kierrätettävyydestä; vaatimukset, jotka 
koskevat kertakäyttöisten ja lyhytikäisten muovituotteiden korvaamista 
uudelleenkäytettävillä ja kestävämmillä materiaaleilla;

4. on samaa mieltä siitä, että muovijätettä olisi pidettävä arvokkaana resurssina niin, että 
edistetään sen uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja talteenottoa; katsoo, joka tapauksessa, että 
sijoittaminen kaatopaikolle olisi kiellettävä vuoteen 2020 mennessä, mutta samalla ei 
kuitenkaan pidä kannustaa energian talteenottoon kierrätyksen asemesta; katsoo, että 
edellä mainittujen kierrätystä koskevien tavoitteiden ohella on siksi suotavaa ottaa 
käyttöön asianmukaisia seuraamuksia kierrätettävien ja biologisesti hajoavien muovien 
polttamisesta, jotta voidaan luoda yhtäläiset ehdot eri muovityypeille; toteaa, että tämä 
kääntäisi myös kestämättömän kehityksen, jossa on tähän saakka asetettu etusijalle 
kokonaan uusien tuotteiden käyttö kalliimpiin kierrätettyihin tuotteisiin nähden;

5. katsoo, että kaikkein vaarallisimmat muovit, jotka ovat kaikkein haitallisimpia ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle (kuten pienet muovihelmet ja oxo-biohajoavat muovit) ja 
joiden sisältämät raskasmetallit voivat myös vaikeuttaa kierrätysprosesseja, olisi 
poistettava markkinoilta asteittain tai kiellettävä kokonaan mahdollisimman nopeasti ja 
ennen vuotta 2020; katsoo myös, että kuten unionin kansalaisten (ja kuluttajien) valtaosa 
on pyytänyt, nyt on viimeinkin aika poistaa käytöstä tai kieltää kertakäyttöiset, 
biologisesti hajoamattomat ja kompostointikelvottomat muovituotteet, ja myös tämä on 
tehtävä ennen vuotta 2020;

6. korostaa, että on toteutettava asianmukaisia toimia biologisesti hajoavien, biopohjaisten ja 
kompostoitavien muovien edistämiseksi edellyttäen, ettei niiden tuotanto vaikuta 
kielteisesti ihmisten ja eläinten kulutukseen tarkoitettuun maataloustuotantoon; katsoo 
myös, että kuluttajille on annettava entistä selkeämpiä tietoja niiden ominaisuuksista;

7. kehottaa lisäämään investointeja tutkimukseen ja tekniikkaan, jonka avulla pyritään 
saamaan aikaan kestävän kehityksen kannalta entistä parempia muoveja ja integroimaan 
eri tyypit entistä paremmin tuotantoprosesseihin ja uudelleenkäsittelytoimiin ilman, että 
tämä vaikuttaa materiaalien laatuun; katsoo, että tarvitaan myös uutta tekniikkaa, jotta 
voidaan parantaa muovien biologisia hajoamisprosesseja, jätteiden lajittelumenetelmiä, 
mekaanista kierrätystä, ekosuunnittelua ja älykkäitä pakkauksia; katsoo, että tähän liittyen 
Horisontti 2020 -ohjelma voisi tarjota mahdollisuuksia vastata tähän tärkeään
yhteiskunnalliseen tarpeeseen ja että saavutettavat edut voisivat olla merkittäviä sekä 
ympäristön että kansalaisten kannalta, kun voitaisiin luoda uutta taloudellista toimintaa 
sekä vähentää meriin päätyviä jätteitä ja terveysriskejä;

8. katsoo, että on toteutettava entistä päättäväisempiä toimia muovijätteen laittoman tuonnin 
torjumiseksi, mikä koskee myös EU:n kuljetussäännösten entistä tiukempaa 
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täytäntöönpanoa sekä valvonnan ja tarkastusten tiukentamista satamissa ja kaikissa 
jätteidenkäsittelylaitoksissa; toteaa, että laajennetun tuottajavastuun periaatteen 
soveltamisella sekä kuluttajien tietämyksellä on merkitystä laittoman tuonnin estämisessä;
katsoo myös, että EU:n pitäisi edistää johdonmukaista jätehuoltoa kaikilla mahdollisilla 
kansainvälisillä foorumeilla samoin kuin kansainvälisissä sopimuksissa ja laitoksissa;
pitää myös tärkeänä, että saatavissa ovat jätevirtoja koskevat luotettavat ja 
vertailukelpoiset tiedot sekä jätteiden siirrosta unioniin ja unionista samoin kuin määristä 
ja hallintajärjestelmistä;

9. uskoo, että eurooppalaiset kunnat ja paikallishallinnot tekevät kaiken voitavansa 
kansalaisten motivoimiseksi muovijätteen kierrätykseen perustuvan talousmallin 
omaksumiseksi niin, että ne edistävät yhteisiä keräys- ja kierrätysmalleja ja perustavat 
riittävät muovijätteen keräyspisteet erityisesti rannikkoalueilla; katsoo myös, että ne 
voisivat antaa tärkeän panoksen muovijätteen käsittelyn yhdenmukaistamiselle koko 
unionissa sopimalla yhteisistä normeista ja käytännöistä;

10. kehottaa perustamaan muovijätteiden eurooppalaisen teemapäivän, jolloin kansalaiset 
voisivat palauttaa kuinka suuren määrän muovijätteitä tahansa ennalta määrättyihin 
pisteisiin sopivaa rahallista korvausta vastaan; katsoo, että näin voitaisiin varmistaa 
kierrätettävän muovin saanti ja parantaa kierrätystä koskevaa julkista tietämystä; katsoo, 
että tapahtumaan voisi liittyä myös yhteisön harjoittamaa rantojen puhdistusta, joka olisi 
symbolinen panos muovijätteen aiheuttaman rannikoiden pilaantumisen hillitsemiseksi;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Unionin muoviteollisuuden liikevaihto on noin 300 miljardia euroa vuodessa, ja ala työllistää 
1,54 miljoonaa ihmistä. Alan jätteitä koskevat tiedot ovat edelleen epäyhtenäisiä. Vuonna 
2008 jätteitä syntyi Euroopan komission mukaan 25 miljoonaa tonnia ja vuonna 2010 EEA:n 
mukaan 13 miljoonaa tonnia. Ilman vertailukelpoisia tietoja muovien tuotannosta, 
keräämisestä, lajittelusta, kierrätyksestä, talteenotosta ja käsittelystä on vaikea muotoilla 
tavoitteellista ja tehokasta politiikkaa, mikä koskee erityisesti laittomien jätevirtojen vastaisia 
toimia. On ilmeistä, että muovin ympäristövaikutusta aliarvioidaan edelleen.

Tämä vihreä kirja antaa osana jätevirtoja koskevien direktiivien käynnissä olevaa 
"kuntotarkastusta" juuri sopivalla hetkellä mahdollisuuden pyrkiä johdonmukaiseen ja 
kunnianhimoiseen lainsäädännön yhdenmukaistamiseen. Siksi ensimmäisenä askeleena pitäisi 
olla sellaisen muovijätteitä koskevan EU:n erityisen lainsäädännön aikaansaaminen, jossa 
asetetaan asiaan liittyviä tavoitteita, ja samalla nykyisiä sääntöjä on pantava täytäntöön 
tiukasti.

Kun otetaan huomioon, että noin 40 prosenttia jätteistä tulee pakkauksista, arviointi on syytä 
aloittaa niistä. Muovijätteelle ei ole asetettu mitään tavoitteita lukuun ottamatta vuoden 1994 
jälkeen muuttumattomana pysynyttä pakkauksia ja pakkausjätettä koskevaa direktiiviä, jossa 
kerättävän muovin osuudeksi asetettiin kiinteästi 22,5 prosenttia. On aika mukauttaa normeja 
tuotantoa koskevaan uuteen todellisuuteen ja sovittaa ne yhteen muiden alojen 
ympäristövelvoitteiden kanssa ottaen huomion jätteitä koskevan puitedirektiivin mukainen 
jaottelu. Jos pakkauksia ja pakkausjätettä koskevan direktiivin rakennetta ei muuteta niin, että 
kauppaa, teollisuutta ja kilpailua koskevat normit erotetaan ympäristövelvoitteista, 
40 prosenttia ongelmasta jää käsittelemättä. Direktiivin tarkistuksen olisi katettava sellaista 
ekologista suunnittelua koskevat normit, joka mahdollistaa jätteiden keräämisen ja lajittelun 
tehokkaan kierrätyksen mahdollistavalla tavalla niin, että käytetään uutta tekniikkaa (kuten 
infrapuna- ja erityismerkintöjä) ja kierrätyskelpoisia materiaaleja. Samalla Euroopan 
teollisuus voisi asettaa normeja ja samalla säilyttää globaalin kilpailukykynsä tai jopa 
parantaa sitä.

Lisäksi alan olisi tehostettava toimia tietojen avoimuuden parantamiseksi, jotta voidaan 
määritellä selvästi sen markkinoille tuomien tuotteiden ominaisuudet. Lajittelun 
helpottamiseksi kuluttajien on tiedettävä, onko heidän ostamansa muovi kierrätettävää, 
kompostoitavaa tai biologisesti hajoavaa ja voidaanko se ottaa talteen. Tällainen innovointi 
vauhdittaisi tutkimusta ja kehittämistä ja edistäisi työpaikkojen luontia ja hyödyttäisi samalla 
ympäristöä. Kaikki tämä auttaisi toteuttamaan jätehierarkian, ja samalla kierrätys seuraisi 
muovien uudelleenkäyttöä ja olisi etusijalla polttamalla tapahtuvaan energian talteenottoon 
nähden. Yleisen näkemyksen mukaan kaatopaikkoja ei pidä edes ottaa huomioon
toteuttamiskelpoisena muovijätteiden käsittelyvaihtoehtona. Toivomme, että niiden 
kieltämiselle asetetaan selvä määräaika (ehdotamme vuotta 2020 ottaen huomioon, että 
joillakin jäsenvaltiolla on edelleen ongelmia laajalle levinneen jätteiden erillisen keräyksen 
vuoksi, eivätkä ne pysty käyttämään muita vaihtoehtoja).
Muovi on liian arvokas resurssi sijoitettavaksi kaatopaikoille tai poltettavaksi. Jos haluamme 
tehdä resurssitehokkuutta koskevasta eurooppalaisesta lippulaivahankkeesta johdonmukaisen 
ja toteuttaa kierrätykseen perustuvan talouden myös muovin osalta, meidän on lopetettava 
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tukemme tietyille ei-kestävää käyttöä edistäville toimille, kuten kaatopaikkojen käytölle ja 
kierrätyskelpoisen muovin polttamiselle.

Erityisen tärkeää on määritellä, mitä talteenotto sisältää. On myös poistettava harhakuva, että 
se olisi yhdenveroinen menettely kierrätyksen kanssa (erityisesti, jos talteenotolla tarkoitetaan 
energian ottamista talteen muovien polttamisen avulla). Kyse ei pitäisi olla ”joko tai” 
-ratkaisusta, vaan sen sijaan lineaarisesta prosessista, jolla edistetään ensiksi vähentämistä ja 
sitten uudelleenkäyttöä ja lopuksi kierrätystä. Miten kierrätetystä muovista saadaan entistä 
houkuttelevampaa, kun todelliset markkinahinnat ovat liian korkeita, jotta uudelleenkäytetty 
muovi saataisiin nykyistä paremmin mukaan uuden muovin tuotantoon? Miksi kierrätetty 
muovi on kalliimpaa kuin uusi? Eikö kierrätystä pitäisi siksi kannustaa (tähänastiseen) 
polttamiseen nähden niin, että kierrätettävän ja biologisesti hajoavan muovin polttamisesta 
tulee kallista ja epämuodikasta? Lopullisen analyysin mukaan se on yhä yleisempi ongelma.
Mitä unioni aikoo tehdä polttolaitoksilleen, joita on ylläpidetty suorin tai epäsuorin tuin, 
niiden ylikapasiteetin käsittelemiseksi? On aika tukea niiden sijaan kierrätyslaitoksia suorilla 
ja epäsuorilla tuilla. Meidän on tuotava markkinoille entistä enemmän kierrätettyä materiaalia, 
jotta voidaan pienentää sen tuotannon yksikkökustannuksia. Siitä on tehtävä entistä 
toimivampi osa nykyistä järjestelmää, ja samalla on luotava entistä ympäristöystävällisempiä 
työpaikkoja.

Kun otetaan käyttöön tavoitteita, kuten kierrätetyn muovin 75 prosentin osuus ennen vuotta 
2020, pakolliset kierrätettävyyttä koskevat vaatimukset ja erityiset kierrätystä helpottavat 
merkinnät, samalla käynnistetään keskustelu ja vauhditetaan entistä kehittyneempien ja 
tehokkaampien jätevirtojen hallintajärjestelmien käyttöönottoa. Prosessia edistetään (ja 
tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan) myös rahoittamalla tutkimusta ja kehittämistä, joka 
liittyy kierrätys-, keräämis- ja lajittelumenetelmien parantamiseen sekä kehittyneisiin 
materiaaleihin, mikä koskee erityisesti niiden uudelleenkäytettävyyttä ja kestävyyttä.

Tähän malliin sopimattomat muovityypit, ympäristölle ja ihmisten terveydelle vaarallisimmat 
tyypit sekä resurssitehokkuutta koskevan etenemissuunnitelman kanssa ristiriidassa olevat 
tyypit, kuten oxo-biohajoavat, pienet muovihelmet ja kertakäyttöiset muovit, on poistettava 
vähitellen markkinoilta ja kiellettävä kokonaan.

Toinen keskeinen vaihe on varmistaa yhteinen sitoutuminen kansalaisilta, tuottajilta ja 
julkishallinnoilta sekä ammattialajärjestöiltä. Tässä kehyksessä on myös erittäin tärkeää 
parantaa tietämystä julkista tietämystä lisäävien tiedotuskampanjoiden avulla, jollainen on 
esimerkiksi muovijätteen eurooppalainen teemapäivä. Suurinta panosta asiassa edellytetään 
paikallisviranomaisilta. Ne vastaavat kaikkien muovin käsittelyyn liittyvien toimien 
järjestämisestä, mikä koskee paitsi kotitalousjätettä myös teollista ja vaarallista jätettä sekä 
etenkin rannikko- ja meriympäristössä sijaitsevien laitosten jätettä.

Meriympäristön jäte on vakava ongelma, jota mikään kampanja ei pysty yksin ratkaisemaan.
Vapaaehtoistoimet ovat ratkaisevia, kun parannetaan tietämystä ja edistetään erilaista ja 
vastuullista menettelyä merten hoidossa sekä biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä, 
mikä on tärkeää myös elintarvikkeiden saatavuuden kannalta.
Osa ongelmasta liittyy kansainväliseen liikenteeseen ja Baselin yleissopimuksen 
puutteelliseen täytäntöönpanoon. Tämä ulottuvuus edellyttää entistä vahvempaa sitoutumista 
sekä EU:lta että kansallisilta hallituksilta. Voimme aloittaa varmistamalla virtojen entistä 
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tiukemman valvonnan ja entistä selvemmät säännöt kansainvälisissä sopimuksissamme, mikä 
koskee myös muita kuin välittömästi asiaan liittyviä aloja, kuten teknologian jakamista ja 
koulutusta. Meidän on edistettävä entistä ympäristöystävällisempiä materiaaleja, prosesseja ja 
hankkeita, jotta unionin normit otettaisiin käyttöön koko maailmassa.


