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EU:n tulevat toimenpiteet
Komission työohjelmaan ja kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon liittyvät mm. seuraavat ajankohtaiset aloitteet ja ehdotukset:
•
•
•
•
•
•
•

Ehdotus uudeksi akkuja koskevaksi sääntelykehykseksi (annettu joulukuu/2020)
Kestävää tuotepolitiikkaa koskeva aloite, ml. ekosuunnitteludir. tarkistaminen (joulukuu/2021)
Pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin tarkistaminen (-21)
Romuajoneuvoja koskevien sääntöjen uudelleentarkastelu (-21)
Kierrätysmuovien osuutta koskevat pakolliset vaatimukset ja muovijätteen
vähentämistoimenpiteet keskeisille tuotteille kuten pakkauksille, rakennusmateriaaleille ja ajoneuvoille (-21)
Jätteensiirtoasetuksen tarkastaminen (-21/-22)
Jäteöljyjen asianmukaista käsittelyä koskevien sääntöjen uudelleentarkastelu (-22)

Akkuasetus
Komissio antoi ehdotuksen asetukseksi akuista ja käytetyistä akuista joulukuussa 2020.
Ehdotuksella pyritään vahvistamaan sisämarkkinoiden toimintaa ja kiertotalouden edistämistä sekä vähentämään ympäristövaikutuksia ja sosiaalisia vaikutuksia. Säädös kattaa koko akun elinkaaren, eikä rajoitu yksinomaan akun jätevaiheeseen.
•

Keskeisiä vaatimuksia akkujen kierrätykselle ja jätehuollolle:
• irtoakkujen keräysasteen nostaminen
• eri akkutyyppien kierrätystehokkuutta ja materiaalien talteenottoa koskevat
vaatimukset
• teollisuus-, sähköajoneuvo- ja autonakkujen kierrätetyn sisällön lisääminen
Aikataulu
• Euroopan parlamentin ja neuvoston kannanmuodostus komission asetusehdotukseen on käynnissä. Neuvottelut asetuksen lopullisesta sisällöstä päässevät käyntiin
alkuvuonna 2022.
• Asetusta aletaan soveltaa näillä näkymin aikaisintaan vuoden -23 aikana huomioiden
lisäksi tiettyjä vaatimuksia koskevat porrastetut siirtymäajat.
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Pakkaukset ja pakkausjätteet
•

•
•
•

Komissio tulee tarkastelemaan pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevaa EU-sääntelyä
loppuvuonna 2021 odotetussa uudistuksessa. Uudistuksen tavoitteena on:
• parantaa pakkauksia uudelleenkäytön ja kierrätyksen edistämiseksi
• lisätä kierrätettävien materiaalien määrää
• torjua ylipakkausta
• vähentää pakkausjätettä.
Kaikkia EU:n markkinoilla olevia pakkauksia tulisi voida käyttää uudelleen tai kierrättää taloudellisesti kannattavalla tavalla vuoteen 2030 mennessä.
Osana uudistusta harkitaan pakkausmateriaalien monimutkaisuuden vähentämistä
muun muassa rajoittamalla käytettyjen materiaalien ja polymeerien määrää
Kierrätettyjen muovien käytön lisäämiseksi ja muovien kestävämmän käytön edistämiseksi tullaan ehdottamaan kierrätysmateriaalien osuutta koskevia pakollisia vaatimuksia pakkauksille.
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