Svar på skriftligt spörsmål SSS 602/2018 rd

Svar på skriftligt spörsmål om att minska på mängden plastskräp som
uppstår i samband med rökning
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 602/2018 rd undertecknat av riksdagsledamot Hanna Sarkkinen/gröna:
Hur kan vi minska på mängden plastskräp som uppstår i naturen i samband med rökning,
är det mer effektivt att genom lag göra biologiskt nedbrytbara filter obligatoriska i cigaretter än att utvidga producentansvaret, och
är regeringen beredd att arbeta för att bestämmelser om biologiskt nedbrytbara cigarettfilter ska införas i lagstiftningen på EU-nivå eller vid behov på nationell nivå?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Genom direktivet om plast för engångsbruk vill man minska på mängden plastskräp som uppstår
i naturen i samband med rökning. Direktivet innebär att cigarettfiltren omfattas av producentansvaret. I praktiken förutsätts det att tillverkarna av tobaksprodukter deltar i kostnaderna för att
samla in och transportera bort cigarettfiltren och i kostnaderna för att samla upp skräpet ur haven,
samla in information om nedskräpningen och informera om den. I bästa fall främjar producentansvaret utvecklingen av nya insamlingslösningar och ökar konsumenternas medvetenhet om att
cigarettfiltren innehåller plast och bör tas om hand.
Förslaget till direktiv godkändes under trepartsförhandlingar i slutet av 2018, och det kommer att
antas formellt av rådet och parlamentet i början av 2019. Som stöd för beredningen på nationell
nivå inleds ett utredningsprojekt där man bedömer vilka ändringar i lagstiftningen och andra styrmedel som behövs för att direktivets mål ska kunna uppnås.
Ur miljöperspektiv är biologiskt nedbrytbara plaster inte nödvändigtvis ett bättre alternativ,
eftersom de biologiskt nedbrytbara plasterna reagerar på samma sätt som vanlig plast när de bryts
ner, dvs. det uppstår mikroplaster. Man försöker påskynda nedbrytningen genom att tillföra
bioplasterna kemikalier som främjar nedbrytningen under gynnsamma förhållanden. Dessutom
finns det ännu inte någon EU-standard för biologiskt nedbrytbara plaster, och i linje med
försiktighetsprincipen har kommissionen till exempel i direktivet om plast för engångsbruk
beslutat att biologiskt nedbrytbara plaster inte ska särbehandlas utan omfattas av direktivets
tillämpningsområde.
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