
 

EU:n strategia muovijätteen vähentämiseksi
 
EU:ssa halutaan vähentää muovijätteen määrää kierrätystä lisäämällä ja mikro- ja
kertakäyttömuoveja vähentämällä. Lue, mistä muovistrategiassa on kyse.
 
Muovi on edullisen hintansa ja kestävyytensä vuoksi laajassa käytössä eri talouden aloilla,
mutta suosion myötä myös muovijätteen määrä on kasvanut vauhdilla.
 
Vastauksena muovijätteen aiheuttamalle saastumiselle Euroopan komissio hyväksyi
tammikuussa 2018 muovistrategian, jonka parlamentti otti tyytyväisenä vastaan syyskuussa
2018 hyväksymässään päätöslauselmassa.
 
Muovin kierrätys
 
Yksin EU:ssa syntyy vuosittain noin 26 miljoonaa tonnia muovijätettä, josta alle kolmannes
kierrätetään. Noin puolet kierrätykseen kerätystä muovista on tähän mennessä viety
käsiteltäväksi ulkomaille, pääasiassa Kiinaan. Muu kuin kierrätykseen kerätty muovijäte
poltetaan sekajätteen mukana, viedään kaatopaikoille tai pahimmassa tapauksessa jätetään
luontoon. Erityisesti mereen päätyvällä muovijätteellä on haitallisia vaikutuksia niin ympäristöön
kuin ihmisten terveyteenkin.
 
Yhtenä muovistrategian tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki EU:ssa myytävät
muovipakkaukset ovat uudelleen käytettäviä tai kierrätettäviä. Lisäksi mepit vaativat kierrätetyn
materiaalin kiintiöitä joillekin muovituotteille sekä laatustandardeja kierrätysmuoville.
 
Lue lisää muovin kierrätyksestä EU:ssa. 
 
Mikromuovit
 
Mikromuovit ovat nimensä mukaisesti erittäin pieniä, halkaisijaltaan alle 5 millimetrin kokoisia
muovikappaleita. Niitä on löydetty yhä suurempian määrinä meristä, mutta myös ruoasta ja
juomasta.
 
Mepit vaativat kieltoa tarkoituksella lisätyille mikromuoveille kosmetiikassa, hygieniatuotteisssa
ja pesuaineissa vuoteen 2020 mennessä. He myös ehdottivat tiukempia sääntöjä tekstiileille,
auton renkaille, maaleille ja tupakantumpeille, jotta niistä kulumisessa irtoavien mikromuovien
määrää voitaisiin rajoittaa.
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_fi.htm
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0262+0+DOC+XML+V0//FI
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20180906IPR12112/meps-propose-ways-to-boost-plastics-recycling
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20181212STO21610/plastic-waste-and-recycling-in-the-eu-facts-and-figures


Lue lisää mikromuovien lähteistä ja vaikutuksista.
 
Kertakäyttömuovit
 
Muovistrategian lisäksi EU-päättäjät hyväksyivät joulukuussa 2018 aloitteen kieltää tietyt
kertakäyttömuovituotteet, kuten muoviset aterimet, lautaset tai ilmapallotikut. Lisäksi
muovipakkauksia valmistavien yritysten tulee jatkossa osallistua muoviroskan siivoamisesta
aiheutuviin kuluihin.
 
Ohuiden muovipussien käyttöä rajoittavat säännöt hyväksyttiin EU:ssa vuonna 2015.
 
Lue lisää kertakäyttömuovien kiellosta merten muovijätettä käsittelevästä artikkelistamme.
 
Lisätietoa
Parlamentin tutkimuspalvelun briefing: Plastics in a circular economy

Video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/a-plastic-strategy-for-a-circular-economy
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20181116STO19217/microplastics-sources-effects-and-solutions
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20181219IPR22301/parliament-and-council-agree-drastic-cuts-to-plastic-pollution-of-environment
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20181219IPR22301/parliament-and-council-agree-drastic-cuts-to-plastic-pollution-of-environment
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20150424IPR45708/meps-clamp-down-on-wasteful-use-of-plastic-carrier-bags
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20181005STO15110/plastic-in-the-ocean-the-facts-effects-and-new-eu-rules
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/625163/EPRS_ATA(2018)625163_EN.pdf

