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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o     /2002,

annettu ,

jätetilastoista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen1,

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon2,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa säädettyä menettelyä3,

                                                
1 EYVL C 87, 29.3.1999, s. 22 ja EYVL C 180E, 26.6.2001, s. 202.
2 EYVL C 329, 17.11.1999, s. 17.
3 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 4. syyskuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa

lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu              (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty               (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).



5762/1/02 REV 1 HKE/pk 2
DG C II   FI

sekä katsovat seuraavaa:

1) Yhteisö vaatii säännöllisten yhteisön tason tilastojen tuottamista yritysten ja kotitalouksien

tuottamasta jätteestä ja sen käsittelystä seuratakseen jätepolitiikan toteuttamista. Niiden

pohjalta voidaan seurata jätteiden mahdollisimman täydellisen hyödyntämisen ja turvallisen

loppukäsittelyn periaatteiden noudattamista. Tilastovälineitä tarvitaan kuitenkin edelleen, jotta

voidaan arvioida jätteiden muodostumisen ehkäisemisen periaatteen noudattamista ja jotta

voidaan luoda yhteys jätteiden muodostumista koskevien tietojen sekä niiden

yleismaailmallisten, kansallisten ja aluekohtaisten selvitysten välille, jotka koskevat

resurssien käyttöä.

2) Jätteitä ja jätehuoltoa kuvaavat termit on määriteltävä, jotta jätetilastojen tuottamat tiedot

olisivat keskenään vertailukelpoisia.

3) Yhteisön jätepolitiikassa on muotoutunut joukko periaatteita, joita jätteitä tuottavien

yksiköiden ja jätehuollon on noudatettava. Tämän vuoksi jätteen kulkua on seurattava

jätevirran eri vaiheissa eli jätteen syntyessä, sitä kerättäessä ja hyödynnettäessä ja sen

loppukäsittelyssä.

4) Yhteisön tilastoista 17 päivänä helmikuuta 1997 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 322/971

muodostaa viitekehyksen tämän asetuksen säännöksille.

5) Tulosten vertailukelpoisuuden takaamiseksi olisi jätetilastot tuotettava eritellyn jaottelun

mukaisesti, soveltuvassa muodossa ja tietyn ajan kuluessa viitevuoden päättymisestä.

                                                
1 EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1.
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6) Suunnitellun toiminnan tavoitetta, joka on säädöskehyksen luominen jätteiden syntymistä ja

hyödyntämistä sekä loppukäsittelyä koskevien yhteisön tilastojen tuottamiselle, ei voida

riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, koska jätteitä ja jätehuoltoa kuvaavat

termit on tarpeen määritellä jäsenvaltioiden toimittamien tilastojen vertailukelpoisuuden

varmistamiseksi, vaan tämä tavoite voidaan paremmin saavuttaa yhteisön tasolla, joten

yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen

mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

7) Yksittäiset jäsenvaltiot saattavat tarvita siirtymäkauden jätetilastojensa laatimiseksi sellaisia

neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3037/901 perustettuun NACE Rev. 1 -luokitukseen kuuluvia

taloudellisia toimia varten, joiden osalta niiden kansallinen tilastojärjestelmä edellyttää

merkittävää mukauttamista.

8) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta

1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY2 mukaisesti.

9) Komissio on kuullut asiassa tilasto-ohjelmakomiteaa,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tavoite

1. Tämän asetuksen tavoitteena on luoda säädöskehys jätteiden syntymistä ja hyödyntämistä

sekä loppukäsittelyä koskevien yhteisön tilastojen tuottamiselle.

                                                
1 EYVL L 293, 24.10.1990, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission

asetuksella (EY) N:o 29/2002 (EYVL L 6, 10.1.2002, s. 3).
2 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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2. Jäsenvaltiot ja komissio tuottavat oman toimivaltansa puitteissa jätteiden syntymistä ja

hyödyntämistä sekä loppukäsittelyä koskevat yhteisön tilastot lukuun ottamatta radioaktiivisia

jätteitä, jotka jo kuuluvat muun lainsäädännön piiriin.

3. Tilastot kattavat seuraavat alueet:

a) jätteiden syntyminen liitteen I mukaisesti;

b) jätteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely liitteen II mukaisesti.

4. Laatiessaan tilastoja jäsenvaltioiden ja komission on noudatettava pääasiassa aineenmukaista

tilastonimikkeistöä, joka on liitteessä III.

5. Komissio laatii 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen liitteessä III olevan

tilastonimikkeistön ja komission päätöksellä 2000/532/EY1 perustetun jäteluettelon välisen

vastaavuustaulukon.

2 artikla
Määritelmät

1. Tässä asetuksessa ja sen käsittämillä aloilla tarkoitetaan

a) 'jätteellä' mitä tahansa ainetta tai esinettä, joka on määritelty jätteestä 15 päivänä heinäkuuta

1975 annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY2 1 artiklan a alakohdassa;

                                                
1 EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston

päätöksellä 2001/573/EY (EYVL L 203, 28.7.2001, s. 18).
2 EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission

päätöksellä 96/350/EY (EYVL L 135, 6.6.1996, s. 32).
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b) 'erilliskerätyillä jätejakeilla' kotitalousjätteitä ja vastaavankaltaisia jätteitä, joita järjestyneen

jätteenkeruun alalla toimivat julkiset elimet, voittoa tavoittelemattomat järjestöt ja yksityiset

yritykset keräävät valikoivasti yhtenäisinä jakeina;

c) 'kierrätyksellä' pakkauksista ja pakkausjätteistä 20 päivänä joulukuuta 1994 annetun Euroopan

parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY1 3 artiklan 7 kohdassa määriteltyä toimintaa;

d) 'hyödyntämisellä' kaikkia toimia, joista on säädetty direktiivin 75/442/ETY liitteessä II B;

e) 'loppukäsittelyllä' kaikkia toimia, joista on säädetty direktiivin 75/442/ETY liitteessä II A;

f) 'jätteitä hyödyntävällä tai loppukäsittelevällä laitoksella' laitosta, jonka toiminta edellyttää

direktiivin 75/442/ETY 9, 10 tai 11 artiklan mukaista lupaa tai rekisteröintiä;

g) 'vaarallisella jätteellä' mitä tahansa vaarallisista jätteistä 12 päivänä joulukuuta 1991 annetun

neuvoston direktiivin 91/689/ETY2 1 artiklan 4 kohdassa määriteltyä jätettä;

h) 'tavanomaisella jätteellä' jätettä, joka ei kuulu g alakohdan soveltamisalaan;

i) 'polttamisella' jätteen lämpökäsittelyä polttolaitoksessa, joka on määritelty jätteenpoltosta

4 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

2000/76/EY3 3 artiklan 4 kohdassa, tai rinnakkaispolttolaitoksessa, joka on määritelty

mainitun direktiivin 3 artiklan 5 kohdassa;

                                                
1 EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10.
2 EYVL L 377, 31.12.1991, s. 20, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä

94/31/EY (EYVL L 168, 2.7.1994, s. 28).
3 EYVL L 332, 28.12.2000, s. 91.
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j) 'kaatopaikalla' kaatopaikoista 26 päivänä huhtikuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin

1999/31/EY1 2 artiklan g kohdassa määriteltyä jätteen sijoittamiseen tarkoitettua

käsittelypaikkaa;

k) 'jätteenpolttolaitosten kapasiteetilla' suurinta mahdollista kapasiteettia polttaa jätettä,

ilmaistuna tonneina vuodessa tai gigajouleina;

l) 'jätteenkierrätyslaitosten kapasiteetilla' suurinta mahdollista kapasiteettia kierrättää jätettä,

ilmaistuna tonneina vuodessa;

m) 'kaatopaikkojen kapasiteetilla' kaatopaikkojen jäljellä olevaa kapasiteettia (viitevuoden

lopussa) käsitellä jätettä tulevaisuudessa, mitattuna kuutiometreinä;

n) 'muiden jätteistä huolehtivien laitosten kapasiteetilla' laitoksen kapasiteettia käsitellä jätettä,

mitattuna tonneina vuodessa.

3 artikla

Tietojen keruu

1. Jäsenvaltioiden on 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti määriteltäviä

laatu- ja tarkkuusvaatimuksia noudattaen hankittava liitteessä I ja II lueteltujen ominaistietojen

määrittelemiseen tarvittavat tiedot joko

– tutkimuksin;

– käyttämällä hallinnollisia tai muita lähteitä, esimerkiksi jätehuoltoa koskevan yhteisön

lainsäädännön mukaisia raportointivelvoitteita;

– näytteisiin sekä jätteisiin liittyviin estimaattoreihin perustuvin tilastollisin

estimointimenetelmin; tai

                                                
1 EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1.
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– yhdistämällä mainittuja menetelmiä.

Tiedonantorasituksen keventämiseksi kansalliset viranomaiset ja komissio voivat käyttää

hallinnollisia tietolähteitä niiden rajoitusten ja ehtojen mukaisesti, jotka kukin jäsenvaltio ja

komissio ovat toimivaltaansa kuuluvilla aloilla vahvistaneet.

2. Pieniin yrityksiin kohdistuvan hallinnollisen rasituksen keventämiseksi ne yritykset, joissa on

alle kymmenen työntekijää, vapautetaan tutkimuksista, jolleivät nämä yritykset tuota merkittävää

määrää jätettä.

3. Jäsenvaltioiden on tuotettava tilastotiedot liitteessä I ja II vahvistettujen jaottelujen

mukaisesti.

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun vapauttamisen on oltava yhdenmukainen liitteessä I ja II olevan

7 jakson 1 kohdassa tarkoitettujen kattavuus- ja laatutavoitteiden kanssa.

5. Jäsenvaltioiden on toimitettava tulokset Eurostatille, luottamukselliset tiedot mukaan

luettuina, soveltuvassa muodossa ja säädetyn ajan kuluessa kunkin viitevuoden päättymisestä

liitteen I ja II mukaisesti.

6. Luottamuksellisten tietojen käsittely ja niiden 5 kohdassa säädetty toimittaminen on

suoritettava voimassa olevien yhteisön tilastosalaisuutta koskevien säännösten mukaisesti.
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4 artikla

Siirtymäkausi

1. Siirtymäkauden aikana, joka voi kestää enintään kaksi vuotta tämän asetuksen

voimaantulosta, komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä ja 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua

menettelyä noudattaen myöntää liitteessä I ja II olevan 5 jakson säännöksistä poikkeuksia

liitteessä I olevan 8 jakson 1.1 kohdan nimikkeitä 13–17 ja liitteessä II olevan 8 jakson 2 kohtaa

koskevien tulosten tuottamiseksi.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut poikkeukset voidaan myöntää yksittäisille jäsenvaltioille

ainoastaan ensimmäistä viitevuotta koskevien tietojen osalta.

5 artikla

Jätteen tuonti ja vienti

1. Komissio laatii ohjelman sellaisia jätteen tuontia ja vientiä koskevia kokeilututkimuksia

varten, jotka jäsenvaltiot vapaaehtoisesti toteuttavat. Kokeilututkimusten tarkoituksena on arvioida

tietojen saannin tarkoituksenmukaisuutta ja toteutettavuutta sekä tiedonkeruun kustannuksia ja

hyötyjä sekä yrityksille aiheutuvaa rasitusta.

2. Komission kokeilututkimusohjelman on oltava yhdenmukainen liitteen I ja II sisällön kanssa
erityisesti soveltamisalaan ja kattavuuteen, jätteiden luokittelemisessa käytettäviin jäteluokkiin sekä
viitevuosiin ja jaksottaisuuteen liittyvien näkökohtien osalta, ja siinä on otettava huomioon
Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteen siirtojen
valvonnasta ja tarkastamisesta 1 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 259/931 mukaiset velvollisuudet toimittaa tietoja.

                                                
1 EYVL L 30, 6.2.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission

asetuksella (EY) N:o 2557/2001 (EYVL L 349, 31.12.2001, s. 1).
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3. Komissio vastaa kokeilututkimusten tekemisestä aiheutuvista kustannuksista 100 prosenttiin

asti.

4. Komissio ilmoittaa kokeilututkimusten tulosten pohjalta Euroopan parlamentille ja

neuvostolle mahdollisuuksista koota tilastoja kokeilututkimuksiin kuuluvista, jätteen tuontiin ja

vientiin liittyvistä toimista ja ominaispiirteistä. Komissio toteuttaa tarvittavat

täytäntöönpanotoimenpiteet 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5. Kokeilututkimukset olisi toteutettava kolmen vuoden kuluessa tämän asetuksen

voimaantulosta.

6 artikla
Täytäntöönpanotoimenpiteet

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä päätetään 7 artiklan 2 kohdassa

tarkoitettua menettelyä noudattaen. Tällaisia toimenpiteitä ovat:

a) mukauttaminen tietojen keräämisessä ja tilastollisessa käsittelyssä sekä tulosten käsittelyssä ja

toimittamisessa tapahtuvaan taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen;

b) liitteessä I, II ja III lueteltujen määrittelyjen mukauttaminen;
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c) tulosten tuottaminen 3 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti, ottaen huomioon jäsenvaltion

taloudelliset rakenteet ja tekniset edellytykset; näissä toimenpiteissä voidaan sallia, että

yksittäinen jäsenvaltio jättää erittelyssä joitain tietoja toimittamatta, kunhan osoitetaan, että

asian vaikutus tilastojen laatuun on rajoitettu. Aina kun poikkeuksia myönnetään, on

esitettävä kutakin liitteessä I olevan 2 jakson 1 kohdassa ja 8 jakson 1 kohdassa lueteltua

nimikettä koskeva kokonaisjätemäärä;

d) asianmukaisten laadunarviointiperusteiden ja liitteessä I ja II olevassa 7 jaksossa

tarkoitettujen laatuselvitysten sisällön määritteleminen;

e) jäsenvaltioiden tulosten toimittamisessa noudattaman asianmukaisen muodon vahvistaminen

kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta;

f) luettelon laatiminen 4 artiklassa tarkoitetuista jäsenvaltioille myönnettävistä siirtymäajoista ja

poikkeuksista;

g) kokeilututkimusten tulosten täytäntöönpano 5 artiklan 4 kohdan, liitteessä I olevan 1 jakson

2 kohdan, liitteessä I olevan 2 jakson 2 kohdan ja liitteessä II olevan 8 jakson 3 kohdan

mukaisesti.

7 artikla
Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta 19 päivänä

kesäkuuta 1989 tehdyllä päätöksellä 89/382/ETY, Euratom1.

                                                
1 EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.
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2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä

menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi

kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

4. Komissio toimittaa ehdotuksen toimenpiteiksi, jotka se aikoo antaa tilasto-ohjelmakomitean

käsiteltäviksi, direktiivillä 75/442/ETY perustetulle komitealle.

8 artikla
Kertomus

1. Komissio antaa viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen joka

kolmas vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen tämän asetuksen mukaisesti

laadituista tilastoista ja erityisesti niiden laadusta sekä tietojen keruusta yrityksille aiheutuvasta

rasituksesta.

2. Komissio toimittaa kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan

parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen päällekkäisten raportointivelvoitteiden poistamisesta.
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9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu

Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburg,

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

________________________
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LIITE I

Jätteiden syntyminen

1 JAKSO

Kattavuus

1. Tilastot on laadittava kaikilta toimialoilta, jotka kuuluvat NACE Rev. 1 -luokituksen

pääluokkiin C–Q. Nämä pääluokat kattavat kaikki toimialat lukuun ottamatta maataloutta,

riistataloutta, metsätaloutta (A) ja kalataloutta (B), jotka eivät kuulu tämän liitteen

soveltamisalaan.

Lisäksi tämä liite koskee

a) kotitalouksissa syntyvää jätettä;

b) hyödyntämis- ja/tai loppukäsittelytoimista syntyvää jätettä.

2. Komissio laatii ohjelman sellaisia kokeilututkimuksia varten, jotka jäsenvaltiot

vapaaehtoisesti toteuttavat ja joiden perusteella voidaan arvioida, onko tarkoituksenmukaista

sisällyttää NACE Rev. 1 -luokituksen pääluokat A ja B edellä 1 kohdassa tarkoitettuun

kattavuusluetteloon. Komissio rahoittaa kokeilututkimusten kustannukset 100 prosenttiin asti.

Kokeilututkimusten tulosten perusteella komissio toteuttaa tarvittavat

täytäntöönpanotoimenpiteet tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä

noudattaen.

2 JAKSO

Jäteluokat

1. Tilastot on tuotettava seuraavien jäteluokkien osalta:
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 Kokonaissuureluettelo

 Nimikkeen

nro

 Euroopan jäteluettelo, toinen versio  Vaarallinen /

tavanomainen

jäte

  Tunnus  Kuvaus  

 1  01.1  Käytetyt liuottimet  Tavanomaiset

 2  "  "  Vaaralliset

 3  01.2  Happamat, emäksiset ja suolaiset jätteet  Tavanomaiset

 4  "  "  Vaaralliset

 5  01.3  Käytetyt öljyt  Tavanomaiset

 6  "  "  Vaaralliset

 7  01.4  Käytetyt katalyytit  Tavanomaiset

 8  "  "  Vaaralliset

 9  02  Jätteet kemiallisista valmisteista  Tavanomaiset

 10  "  "  Vaaralliset

 11  03.1  Kemialliset kertymät ja jäämät  Tavanomaiset

 12  "  "  Vaaralliset

 13  03.2  Teollisuudesta syntyvien jätevesien lietteet  Tavanomaiset

 14  "  "  Vaaralliset

 15  05  Terveydenhoidosta syntyvät ja biologiset jätteet  Tavanomaiset

 16  "  "  Vaaralliset

 17  06  Metallijätteet  Tavanomaiset

 18  "  "  Vaaralliset

 19  07.1  Lasijätteet  Tavanomaiset

 20  07.2  Paperi- ja pahvijätteet  Tavanomaiset

 21  07.3  Kumijätteet  Tavanomaiset
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 22  07.4  Muovijätteet  Tavanomaiset

 23  07.5  Puujätteet  Tavanomaiset

 24  07.6  Tekstiilijätteet  Tavanomaiset

 25  "  "  Vaaralliset

 26  08  Käytöstä poistetut laitteet  Tavanomaiset

 27  "  "  Vaaralliset

 28  08.1  Käytöstä poistetut ajoneuvot  Tavanomaiset

 29  08.41  Paristo- ja akkujätteet  Tavanomaiset

 30  "  "  Vaaralliset

 31  09  Eläin- ja kasvijätteet

 (lukuun ottamatta elintarvikkeiden valmistuksessa

ja jalostuksessa syntyviä eläinjätteitä

 Tavanomaiset

 32  09.11  Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa

syntyvät eläinperäiset jätteet

 Tavanomaiset
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33  10.1  Kotitalousjätteet ja samankaltaiset jätteet  Tavanomaiset

34  10.2  Sekalaiset ja eriyttämättömät materiaalit  Tavanomaiset

35  10.3  Käsittelyjätteet  Tavanomaiset

36  11 (ei

11.3)

 Yleiset lietteet  Tavanomaiset

37  12.1 +

 12.2 +

 12.3 +

 12.5

 Mineraalijätteet (lukuun ottamatta polttojätteitä,

saastunutta maa-ainesta ja pilaantunutta

ruoppauslietettä)

 Tavanomaiset

38  "  "  Vaaralliset

39  12.4  Polttojätteet  Tavanomaiset

40  "  "  Vaaralliset

41  12.6   Saastunut maa-aines ja ruoppausliete  Vaaralliset

42  13  Kiinteytetyt, lujitetut tai lasitetut jätteet  Tavanomaiset

43  "  "  Vaaralliset
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2. Noudattaen direktiivin 94/62/EY velvoitetta antaa kertomus komissio laatii ohjelman sellaisia

kokeilututkimuksia varten, jotka jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti toteuttaa sen

arvioimiseksi, onko 1 kohdassa säädettyyn erittelyluetteloon syytä sisällyttää pakkausjätteet

(Euroopan jäteluettelo, toinen versio). Komissio vastaa kokeilututkimusten kuluista

100 prosenttiin asti. Näiden kokeilututkimusten tuloksista tehtävien johtopäätösten perusteella

komissio toteuttaa tarpeelliset täytäntöönpanotoimenpiteet tämän asetuksen 7 artiklan

2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3 JAKSO

Ominaistiedot

1. Jäteluokkien ominaistiedot:

Kunkin 2 jakson 1 kohdassa luetellun jäteluokan osalta toimitetaan tiedot syntyneen jätteen

määrästä.

2. Alueelliset ominaistiedot:

Sekalaisten kotitalousjätteiden ja vastaavanlaisten jätteiden keräilyn piiriin kuuluva väestö tai

asumukset (NUTS 2-taso).

4 JAKSO

Raportointiyksikkö

1. Kaikkien jäteluokkien osalta käytettävä raportointiyksikkö on 1000 tonnia (tavanomaista)

märkää jätettä. 'Lietettä' koskevien jäteluokkien osalta olisi ilmoitettava myös kuiva-aineen

määrä.

2. Alueellisten ominaistietojen raportointiyksikön olisi oltava väestöstä tai asumuksista

laskettava prosenttisosuus.
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5 JAKSO

Ensimmäinen viitevuosi ja tilastojakso

1. Ensimmäinen viitevuosi on asetuksen voimaantuloa seuraava toinen kalenterivuosi.

2. Jäsenvaltiot toimittavat tiedot joka toiselta vuodelta ensimmäisen viitevuoden jälkeen.

6 JAKSO

Tulosten toimittaminen Eurostatille

Tulokset on toimitettava 18 kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä.

7 JAKSO

Selvitys tilastojen kattavuudesta ja laadusta

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin 8 jaksossa luetellun nimikkeen (toimialat ja

kotitaloudet) osalta se prosenttiosuus, jonka toimitetut tilastot kattavat kunkin nimikkeen

perusjoukosta. Kattavuuden vähimmäisvaatimus määritellään tämän asetuksen 7 artiklan

2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2. Jäsenvaltiot laativat laatuselvityksen, jossa ilmoitetaan kerättyjen tietojen tarkkuus. Kuvaus

tehdään estimoinneista, aggregoinneista tai ulkopuolelle jättämisistä ja siitä, kuinka nämä

menettelyt vaikuttavat 2 jakson 1 kohdassa lueteltujen jäteluokkien jakautumiseen 8 jaksossa

tarkoitettujen toimialojen ja kotitalouksien mukaisesti.

3. Komissio liittää kattavuus- ja laatuselvitykset tämän asetuksen 8 artiklassa tarkoitettuun

kertomukseen.



5762/1/02 REV 1 HKE/pk 7
LIITE I DG C II   FI

8 JAKSO

Tilastojen tuottaminen

1. Edellä 3 jakson 1 kohdassa lueteltuja ominaistietoja koskevat tilastot laaditaan

1.1 seuraavien NACE Rev.1 -luokituksen pääluokkien, välitasojen ja numerotasojen

mukaisesti:

 Nimikkeen

nro

 NACE Rev.1.1

-tunnus

 Kuvaus

 1  C  Kaivostoiminta ja louhinta

 2  DA  Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus

 3  DB+DC  Tekstiilien ja tekstiilituotteiden valmistus + Nahan ja

nahkatuotteiden valmistus

 4  DD  Puutavaran ja puutuotteiden valmistus

 5  DE  Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus; kustantaminen

ja painaminen

 6  DF  Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen valmistus

 7  DG+DH  Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus

+ Kumi- ja muovituotteiden valmistus

 8  DI  Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus

 9  DJ  Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus

 10  DK+DL+DM  Koneiden ja laitteiden valmistus + Sähköteknisten tuotteiden

ja optisten laitteiden valmistus + Kulkuneuvojen valmistus

 11  DN

 ei 37

 Muualle luokittelematon valmistus

 12  E  Sähkön, kaasun, höyryn ja kuuman veden tuottaminen

 13  F  Rakentaminen
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 14  G - Q

 ei 90 eikä

51.57

 Palvelut:

 Tukku- ja vähittäiskauppa; Moottoriajoneuvojen,

moottoripyörien sekä henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden

korjaus + Hotellit ja ravintolat + Kuljetus, varastointi ja

tietoliikenne + Rahoitustoiminta + Kiinteistöalan toiminta,

vuokraustoiminta sekä palvelut liike-elämälle + Julkinen hallinto

ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus + Koulutus +

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut + Muut yhteiskunnalliset ja

henkilökohtaiset palvelut + Kotitalouksien toiminta +

Eksterritoriaaliset organisaatiot ja elimet

 15  37  Kierrätys

 16  51.57  Jätteiden ja romun tukkukauppa

 17  90  Viemäri- ja jätehuolto, puhtaanapito ja vastaavat palvelut

1.2 Kotitaloudet

18 Kotitalouksien tuottamat jätteet

2. Taloudellisten toimintojen osalta tilastoyksiköt ovat tilastoyksiköistä yhteisön

tuotantojärjestelmän havainnointia ja analyysia varten 15 päivänä maaliskuuta 1993 annetussa

neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 696/9311 määriteltyjä paikallisia yksiköitä tai

toimialayksiköitä kunkin jäsenvaltion tilastointijärjestelmän mukaan.

Kuvaus siitä, kuinka valittu tilastoyksikkö vaikuttaa siihen, miten tiedot jakautuvat NACE

Rev. 1 -luokista muodostettuihin ryhmiin, olisi sisällytettävä 7 jakson mukaisesti tehtävään

laatuselvitykseen.

______________________

____________________
1 EYVL L 76, 30.3.1993, s. 2, asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1994

liittymisasiakirjalla.
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LIITE II

Jätteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely

1 JAKSO

Kattavuus

1. Tilastot on toimitettava kaikista jätteitä hyödyntävistä ja loppukäsittelevistä laitoksista, joissa
toteutetaan 8 jakson 2 kohdassa tarkoitettuja toimia ja jotka kuuluvat liitteessä I olevan
8 jakson 1 kohdan 1 alakohdassa mainittujen NACE Rev.1 -ryhmien taloudellisiin
toimintoihin tai ovat osa niitä.

2. Tätä liitettä ei sovelleta laitoksiin, joiden toiminta rajoittuu ainoastaan käsittelypaikalla
syntyneen jätteen kierrättämiseen.

2 JAKSO

Jäteluokat

Luettelo jäteluokista, joista on toimitettava tilastot kunkin 8 jakson 2 kohdassa tarkoitetun
hyödyntämis- tai loppukäsittelytoimen mukaisesti:

 Poltto
 Nimikkeen

nro
 Jäteluettelo, toinen versio  Vaarallinen /

tavanomainen
jäte

  Tunnus  Kuvaus  

 1  01 +
 02 +
 03

 Kemialliset jätteet, käytettyjä öljyjä
lukuunottamatta
 (Kemiallisten yhdisteiden jätteet + Kemiallisten
valmisteiden jätteet + Muut kemialliset jätteet)

 Tavanomaiset

 2  "  "  Vaaralliset
 3  01.3  Käytetyt öljyt  Tavanomaiset
 4  "  "  Vaaralliset
 5  05  Terveydenhoidosta syntyvät ja biologiset jätteet  Tavanomaiset
 6  "  "  Vaaralliset
 7  10.1  Kotitalous- ja vastaavankaltaiset jätteet  Tavanomaiset
 8  10.2  Sekalaiset ja eriyttämättömät materiaalit  Tavanomaiset
 9  10.3  Käsittelyjätteet  Tavanomaiset
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 10  11  Yleiset lietteet  Tavanomaiset

 11  06 +
 07 +
 08 +
 09 +
 12 +
 13

 Muut jätteet
 (Metallijätteet + Ei-metallijätteet + Käytöstä
poistetut laitteet + Eläin- ja kasvijätteet +
Mineraalijätteet + Kiinteytetyt, lujitetut tai
lasitetut jätteet)

 Tavanomaiset

 12  "  "  Vaaralliset

 Toimet, jotka voivat johtaa hyödyntämiseen

 (lukuun ottamatta energian hyödyntämistä)

 Nimikkeen

nro

 Jäteluettelo, toinen versio  Vaarallinen /

tavanomainen

jäte

  Tunnus  Kuvaus  

 1  01.3  Käytetyt öljyt  Tavanomaiset

 2  "  "  Vaaralliset

 3  06  Metallijätteet  Tavanomaiset

 4  "  "  Vaaralliset

 5  07.1  Lasijätteet  Tavanomaiset

 6  07.2  Paperi- ja pahvijätteet  Tavanomaiset

 7  07.3  Kumijätteet  Tavanomaiset

 8  07.4  Muovijätteet  Tavanomaiset

 9  07.5  Puujätteet  Tavanomaiset

 10  07.6  Tekstiilijätteet  Tavanomaiset

 11  "  "  Vaaralliset
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 12  09  Eläin- ja kasvijätteet (lukuun ottamatta

elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa

syntyviä eläinjätteitä

 Tavanomaiset

 13  09.11  Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa

syntyvät eläinjätteet

 Tavanomaiset

14  12  Mineraalijätteet  Tavanomaiset

15  12  "  Vaaralliset

16  01 + 02 +

03 + 05 +

08 + 10 +

11 + 13

 Muut jätteet, käytettyjä öljyjä lukuunottamatta

 (Kemiallisten yhdisteiden jätteet + Kemiallisten

valmisteiden jätteet + Muut kemialliset jätteet +

Terveydenhoidosta syntyvät ja biologiset jätteet +

Käytöstä poistetut laitteet + Sekalainen

tavanomainen jäte + Yleiset lietteet + Kiinteytetyt,

lujitetut tai lasitetut jätteet)

 Tavanomaiset

17  "  "  Vaaralliset
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 Loppukäsittely (muu kuin poltto):

 Nimikkeen

nro

 Jäteluettelo, toinen versio  Vaarallinen /

tavanomainen

jäte

  Tunnus  Kuvaus  

 1  01 + 02 +

03

 Kemialliset jätteet, käytettyjä öljyjä

lukuunottamatta

 (Kemiallisten yhdisteiden jätteet + Kemiallisten

valmisteiden jätteet + Muut kemialliset jätteet)

 Tavanomaiset

 2  "  "  Vaaralliset

 3  01.3  Käytetyt öljyt  Tavanomaiset

 4  "  "  Vaaralliset

 5  09  Eläin- ja kasvijätteet  Tavanomaiset

6  10.1  Kotitalousjätteet ja vastaavankaltaiset jätteet  Tavanomaiset

7  10.2  Sekalaiset ja eriyttämättömät materiaalit  Tavanomaiset

8  10.3  Käsittelyjätteet  Tavanomaiset

9  11  Yleiset lietteet  Tavanomaiset

10  12  Mineraalijätteet  Tavanomaiset

11  "  "  Vaaralliset

12  05 + 06 +

07 + 08 +

13

 Muut jätteet

 (Terveydenhoidosta syntyvät ja biologiset jätteet

+ Metallijätteet + Ei-metallijätteet + Käytöstä

poistetut laitteet + Kiinteytetyt, lujitetut tai

lasitetut jätteet)

 Tavanomaiset

13  "  "  Vaaralliset
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3 JAKSO

Ominaistiedot

Oheisessa taulukossa on esitetty ne ominaistiedot, joista on toimitettava tilastot 8 jakson 2 kohdassa

tarkoitettujen hyödyntämis- ja loppukäsittelytoimien osalta.

 Nimikkeen

nro

 Kuvaus

 1  Käsittelypaikkojen määrä NUTS 2-tasolla

 Käsitellyn jätteen määrä hyödyntämis- ja loppukäsittelytointa kohti tuonti

mukaan lukien

 2  Kapasiteetti yksikköinä toimenpiteiden mukaisesti NUTS 2-tasolla

 3  Käsitellyn jätteen kokonaismäärä 2 jaksossa lueteltujen

jäteluokkien mukaisesti lukuun ottamatta jätteen kierrätystä sen

syntymispaikalla, NUTS 1-tasolla

4 JAKSO

Raportointiyksikkö

Kaikkien jäteluokkien osalta käytettävä raportointiyksikkö on 1000 tonnia (tavanomaista) märkää

jätettä. 'Lietettä' koskevien jäteluokkien osalta olisi ilmoitettava myös kuiva-aineen määrä.
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5 JAKSO

Ensimmäinen viitevuosi ja tilastojakso

1. Ensimmäinen viitevuosi on tämän asetuksen voimaantuloa seuraava toinen kalenterivuosi.

2. Jäsenvaltiot toimittavat 8 jakson 2 kohdassa tarkoitetuista laitoksista tiedot joka toiselta

vuodelta ensimmäisen viitevuoden jälkeen.

6 JAKSO

Tulosten toimittaminen Eurostatille

Tulokset on toimitettava 18 kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä.

7 JAKSO

Selvitys tilastojen kattavuudesta ja laadusta

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 3 jaksossa lueteltujen ominaistietojen ja kunkin 8 jakson

2 kohdassa luetellun toimenpidetyypin nimikkeen osalta se prosenttiosuus, jonka toimitetut

tilastot kattavat kunkin nimikkeen perusjoukosta. Kattavuuden vähimmäisvaatimus

määritellään tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2. Jäsenvaltiot laativat 3 jaksossa lueteltujen ominaistietojen osalta laatuselvityksen, jossa

ilmoitetaan kerättyjen tietojen tarkkuus.

3. Komissio liittää kattavuus- ja laatuselvitykset tämän asetuksen 8 artiklassa tarkoitettuun

kertomukseen.
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8 JAKSO

Tilastojen tuottaminen

1. Edellä 3 jaksossa tarkoitettujen ominaistietojen mukaiset tilastotiedot on koottava kunkin

8 jakson 2 kohdassa luetellun toimenpidetyypin nimikkeen osalta.

2. Luettelo hyödyntämis- ja loppukäsittelytoimista: tunnukset viittaavat direktiivin 75/442/ETY

liitteissä oleviin tunnuksiin:

 Nimikkeen nro  Tunnus  Hyödyntämis- ja loppukäsittelytoimet

 Poltto
 1  R1  Käyttö pääasiassa polttoaineena tai muutoin energian tuottamiseksi

 2  D10  Maan päällä tapahtuva poltto

 Mahdollisesti hyödyntämiseen johtavat toimet (lukuun ottamatta energian hyödyntämistä)
 3  R2 +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R3 +

 

 

 R4 +

 R5 +

 R6 +

 R7 +

 R8 +

 R9 +

 R10 +

 

 R 11

 Liuottimien talteenotto tai uudistaminen

 Sellaisten orgaanisten aineiden kierrätys tai talteenotto, joita ei

käytetä liuottimina (myös kompostointi ja muut biologiset

muuntamismenetelmät)

 Metallien ja metalliyhdisteiden kierrätys tai talteenotto

 Muiden epäorgaanisten aineiden kierrätys tai talteenotto

 Happojen tai emästen uudistaminen

 Saastumisen torjumiseksi käytettyjen aineiden hyödyntäminen

 Katalyyttien ainesosien hyödyntäminen

 Öljyn uudelleenjalostaminen tai muu uudelleenkäyttö

 Maaperän käsitteleminen siten, että siitä on hyötyä maataloudelle tai

että sillä on ekologisesti hyödyllinen vaikutus

 Toimista R1–R10 syntyneiden jätteiden käyttö
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Loppukäsittelytoimet

 4  D1 +  Sijoittaminen maahan tai maan päälle (esim. kaatopaikalle)

  D3 +

 

  D4 +

 

  D5 +

 

 

  D12

 Syväinjektointi (esim. pumpattavien jätteiden injektoiminen

kaivoihin, suolakupuihin tai luontaisesti esiintyviin muodostumiin)

 Allastaminen (esim. nestemäisen tai lietemäisen jätteen sijoittaminen

kaivantoihin, lammikkoihin tai patoaltaisiin)

 Erityisesti suunniteltu kaatopaikka (esim. sijoittaminen vuorattuihin

erillisiin osastoihin, jotka on katettu ja eristetty toisistaan ja

ympäristöstä)

Pysyvä varastointi (esim. säiliöiden sijoittaminen kaivokseen)

 5  D2 +

 

  D6 +

  D7

 Maaperäkäsittely (esim. nestemäisen tai lietemäisen jätteen

biologinen hajottaminen maaperässä)

 Päästäminen vesistöihin lukuun ottamatta meriä tai valtameriä

 Päästäminen meriin tai valtameriin, myös sijoittaminen

merenpohjaan

3. Komissio laatii ohjelman sellaisia kokeilututkimuksia varten, jotka jäsenvaltiot

vapaaehtoisesti toteuttavat. Kokeilututkimusten tarkoituksena on arvioida sitä, onko tietojen

saaminen direktiivin 75/442/ETY liitteessä II A ja II B määritellyillä valmistelutoimenpiteillä

käsitellyistä jätemääristä tarkoituksenmukaista ja toteutettavissa. Komissio vastaa

kokeilututkimusten kustannuksista 100 prosenttiin asti. Komissio toteuttaa tarvittavat

täytäntöönpanotoimenpiteet kokeilututkimusten johtopäätösten pohjalta tämän artiklan

7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
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4. Tilastoyksiköt ovat asetuksessa (ETY) N:o 696/93 määriteltyjä paikallisia yksiköitä tai

toimialayksiköitä kunkin jäsenvaltion tilastointijärjestelmän mukaan.

Kuvaus siitä, kuinka valittu tilastoyksikkö vaikuttaa siihen, miten tiedot jakautuvat NACE

Rev. 1 -luokista muodostettuihin ryhmiin, olisi sisällytettävä 7 jakson mukaisesti tehtävään

laatuselvitykseen.

________________________
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LIITE III

Jätteiden tilastonimikkeistö

sellaisena kuin sitä tarkoitetaan liitteessä I olevan 2 jakson 1 kohdassa ja liitteessä II
olevassa 2 jaksossa

Euroopan jäteluettelo, Rev. 2 (pääasiassa aineenmukainen jätteiden tilastollinen nimikkeistö)

01 Jätteet kemiallisista aineista

01.1 Käytetyt liuottimet

01.11 Halogenoidut käytetyt liuottimet

1 Vaaralliset

vesipitoiset liuotinseokset, jotka sisältävät halogeeneja

kloorifluorivedyt

liuotinuuton jätteet

halogenoidut liuottimet ja liuotinseokset

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

muut halogenoidut liuottimet

muut halogenoidut liuottimet ja liuotinseokset

halogenoituja liuottimia sisältävät lietteet

halogenoituja liuottimia sisältävät lietteet ja kiinteät jätteet

01.12 Halogenoimattomat käytetyt liuottimet

0 Tavanomaiset

liuotinuuton jätteet

1 Vaaralliset

halogeeneja sisältävät vesipitoiset liuotinseokset

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

muut liuottimet ja liuotinseokset

muita liuottimia sisältävät lietteet

muita liuottimia sisältävät lietteet ja kiinteät jätteet

lietteet tai kiinteät jätteet, jotka eivät sisällä halogenoituja liuottimia

liuotinseokset ja orgaaniset nesteet, jotka eivät sisällä halogenoituja liuottimia

liuottimet

liuottimet ja liuotinseokset, jotka eivät sisällä halogenoituja liuottimia

01.2 Happamat, emäksiset ja suolaiset jätteet

01.21 Happamat jätteet
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0 Tavanomaiset

jätteet, jotka eivät sisällä kromia eivätkä syanideja

hapot

1 Vaaralliset

happamat peittausliuokset

hapot, joita ei ole mainittu muualla

valkaisuliuokset ja valkaisu/kiinniteliuokset

kromipitoiset jätteet, jotka eivät sisällä syanideja

paristojen ja akkujen elektrolyytit

kiinniteliuokset

suolahappo

typpihappo ja typpihapoke

fosforihappo ja fosforihapoke

rikkihappo

rikkihappo ja rikkihapoke

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

01.22 Emäksiset jätteet

0 Tavanomaiset

emäksiset liuokset

1 Vaaralliset

emäkset, joita ei ole mainittu muualla

ammoniakki

kalsiumhydroksidi

syanidipitoiset (emäksiset) jätteet, jotka sisältävät muita raskasmetalleja kuin kromia

syanidipitoiset (emäksiset) jätteet, jotka eivät sisällä raskasmetalleja

metallihydroksidilietteet ja muut metallien saostuksessa syntyvät lietteet

natriumhydroksidi

liuotinpohjaiset kehiteliuokset

syanideja sisältävät jätteet

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

vesipohjaiset kehite- ja aktivointiliuokset

vesipohjaiset kehiteliuokset offsetlevylle

01.23 Suolojen liuokset
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0 Tavanomaiset

suolaliuokset, jotka sisältävät sulfaatteja, sulfiitteja tai sulfideja

suolaliuokset, jotka sisältävät klorideja, fluorideja tai muita halogenideja

suolaliuokset, jotka sisältävät fosfaatteja tai samankaltaisia yhdisteitä

suolaliuokset, jotka sisältävät nitraatteja tai samankaltaisia yhdisteitä

1 Vaaralliset

elektrolyyttisen jalostuksen jätteet

01.24 Muut suolaiset jätteet

0 Tavanomaiset

baryyttia sisältävät porauslietteet ja muut porausjätteet

karbonaatit

kloridia sisältävät porauslietteet ja muut porausjätteet

metallioksidit

fosfaatit ja samankaltaiset kiinteät suolat

suolat ja liuokset, jotka sisältävät orgaanisia yhdisteitä

kuparin hydrometallurgiassa syntyvät lietteet

kiinteät suolat, jotka sisältävät ammoniumia

kiinteät suolat, jotka sisältävät klorideja, fluorideja tai muita halogeenisuoloja

kiinteät suolat, jotka sisältävät nitridejä (metallinitridit)

kiinteät suolat, jotka sisältävät sulfaatteja, sulfiitteja tai sulfideja

rikkiä sisältävät jätteet

potaskan ja vuorisuolan jalostusjätteet

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

1 Vaaralliset

metallisuolat

muut jätteet

fosfatointilietteet

sekundäärisulatuksen suolakuonat

suolat ja liuokset, jotka sisältävät syanideja

sinkin hydrometallurgiassa syntyvät lietteet (mukaan lukien jarosiitti ja götiitti)

suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä syntyvät jätteet

arseenia sisältävät jätteet

elohopeaa sisältävät jätteet

muita raskasmetalleja sisältävät jätteet
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01.3 Käytetyt öljyt

01.31 Käytetyt moottoriöljyt

1 Vaaralliset

klooratut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

klooraamattomat moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

muut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

01.32 Muut käytetyt öljyt

0 Tavanomaiset

porausjätteitä sisältävä öljy

suolattomat lietteet

tehtaista, laitteista ja kunnossapidosta syntyvät lietteet

hionnasta, hoonauksesta ja kiillotuksesta syntyvät lietteet

kiillotuksessa syntyvät lietteet

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

1 Vaaralliset

happamat alkyylilietteet

jarrunesteet

klooratut emulsiot

mineraalipohjaiset hydrauliöljyt

PCB:tä tai PCT:tä sisältävät hydrauliöljyt

PCB:tä tai PCT:tä sisältävät eristys- ja lämmönsiirtoöljyt sekä muut PCB:tä tai PCT:tä sisältävät

nesteet

työstölietteet

mineraaliöljypohjaiset eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

klooraamattomat emulsiot

klooraamattomat hydrauliöljyt (ei emulsiot)

klooraamattomat eristys- ja lämmönsiirtoöljyt sekä muut klooraamattomat nesteet

öljyjätteet, joita ei ole mainittu muualla

muut klooratut hydrauliöljyt (ei emulsiot)

muut klooratut eristys- ja lämmönsiirtoöljyt sekä muut klooratut nesteet

muut hydrauliöljyt

vaha- ja rasvajätteet
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synteettiset eristys- ja lämmönsiirtoöljyt sekä muut synteettiset nesteet

synteettiset työstö-öljyt

säiliöiden pohjalietteet

työstöemulsiot, jotka sisältävät halogeeneja

työstöemulsiot, jotka eivät sisällä halogeeneja

työstö-öljyt, jotka sisältävät halogeeneja (ei emulsiot)

työstö-öljyt, jotka eivät sisällä halogeeneja (ei emulsiot)

01.4 Käytetyt katalyytit

01.41 Käytetyt katalyytit

0 Tavanomaiset

muut käytetyt katalyytit

jalometallipitoiset käytetyt katalyytit

esimerkiksi NOx:n poistossa käytetyt katalyytit

esimerkiksi NOx:n poistossa käytetyt katalyytit

02 Jätteet kemiallisista valmisteista

02.1 Vaatimukset täyttämättömät kemikaalit

02.11 Maatalouden kemikaalijätteet

1 Vaaralliset

maatalouskemikaalien jätteet

epäorgaaniset torjunta-aineet, puunsuojakemikaalit ja muut biosidit

torjunta-aineet

02.12 Käyttämättömät lääkkeet

0 Tavanomaiset

käytöstä poistetut kemikaalit ja lääkkeet

lääkkeet

02.13 Maalit, lakat, musteet ja liimat

0 Tavanomaiset

painoväriä sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet

liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet

liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset lietteet
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painoväriä sisältävät vesipohjaiset lietteet

maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset lietteet

maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot

kuivattu painoväri

väriaineet ja pigmentit

kovetetut liimat ja tiivistysmassat

jauhemaiset maalit

jauhemaisten pinnoitteiden jätteet

maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet

vesipohjaisten painovärien jätteet

vesipohjaisten maalien ja lakkojen jätteet

värijauhejätteet (mukaan lukien värikasetit)

vesipohjaisten liima- ja tiivistysmassojen jätteet

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

1 Vaaralliset

liima- ja tiivistysmassalietteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia

liima- ja tiivistysmassalietteet, jotka eivät sisällä halogenoituja liuottimia

painovärilietteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia

painovärilietteet, jotka eivät sisällä halogenoituja liuottimia

maalit, painovärit, liimat ja hartsit

maali- ja lakkalietteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia

maali- ja lakkalietteet, jotka eivät sisällä halogenoituja liuottimia

liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia

liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka eivät sisällä halogenoituja liuottimia

painovärijätteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia

painovärijätteet, jotka eivät sisällä halogenoituja liuottimia

maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia

maali- ja lakkajätteet, jotka eivät sisällä halogenoituja liuottimia
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02.14 Jätteet muista kemiallisista valmisteista

0 Tavanomaiset

aerosolit

hypokloriitti- ja kloorivalkaisussa syntyvät lietteet

muissa valkaisuprosesseissa syntyvät lietteet

pesu- ja puhdistusaineet

suurpainepulloissa olevat teollisuuskaasut, nestekaasu ja teollisuuskäytössä olevat aerosolit (mukaan

lukien halonit)

valokuvausfilmit ja -paperit, jotka sisältävät hopeaa tai hopeayhdisteitä

kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

typen kemiallisissa prosesseissa ja lannoitteiden valmistuksessa syntyvät jätteet

säilöntäainejätteet

piin ja piijohdannaisten valmistuksessa syntyvät jätteet

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

1 Vaaralliset

halogenoimattomat orgaaniset puunsuojakemikaalit

klooratut orgaaniset puunsuojakemikaalit

organometalliset puunsuojakemikaalit

epäorgaaniset puunsuojakemikaalit

elohopeaa sisältävät lietteet

käytöstä poistetut kemikaalit

valokuvauskemikaalit

02.2 Käyttämättömät räjähteet

02.21 Jätteet räjähteistä ja pyroteknisistä tuotteista

1 Vaaralliset

ilotulitusjätteet

muut räjähdysainejätteet

02.22 Ammusjätteet

1 Vaaralliset

ammusjätteet
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02.3 Kemialliset sekajätteet

02.31 Kemialliset sekajätteet pieninä määrinä

0 Tavanomaiset

muut epäorgaanisia kemikaaleja sisältävät jätteet, kuten laboratorioiden kemikaalit, joita ei ole

mainittu muualla, ja sammutinjauheet

muut orgaanisia kemikaaleja sisältävät jätteet, kuten laboratorioiden kemikaalit, joita ei ole mainittu

muualla

02.32 Käsittelyä varten sekoitetut kemialliset jätteet

0 Tavanomaiset

loppukäsittelyä varten sekoitetut jätteet

02.33 Haitallisten aineiden saastuttamat pakkaukset

03 Muut kemialliset jätteet

03.1 Kemialliset kertymät ja jäämät

03.11 Tervat ja hiilipitoiset jätteet

0 Tavanomaiset

asfaltti

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

nokimusta

anodiromu

elektrolyysiprosessien anodien valmistuksessa syntyvät jätteet

1 Vaaralliset

happotervat

muut tervat

anodien valmistuksessa syntyvät tervat ja muut hiilipitoiset jätteet

03.12 Öljyiset vesi- ja emulsiolietteet

1 Vaaralliset

sisävesiliikenteessä syntyvät pilssivedet

satamien vastaanottolaitteistoihin kerätyt pilssivedet

suolanpoiston lietteet tai emulsiot

keräilyaltaan lietteet

öljynerottimien lietteet

öljynerottimien kiinteät jätteet

muut emulsiot
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merikuljetuksessa käytettyjen säiliöiden puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät kemikaaleja

rautatie- ja tiekuljetuksessa käytettyjen säiliöiden puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät

kemikaaleja

varastosäiliöiden puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät kemikaaleja

03.13 Jätteet kemiallisista reaktioista

0 Tavanomaiset

soodasakka (joka syntyy mustalipeän käsittelyssä)

kromia sisältävät parkitsemisliuokset

parkitsemisliuokset, jotka eivät sisällä kromia

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

1 Vaaralliset

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

lasittumaton kiinteä faasi

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

03.14 Käytetyt suodatus- ja absorboimisaineet

0 Tavanomaiset

veden pehmennyksessä syntyvät lietteet

käytetty aktiivihiili

kyllästetyt tai käytetyt ioninvaihtohartsit

ioninvaihtimien regeneroinnissa syntyvät liuokset ja lietteet

1 Vaaralliset

kloorin valmistuksessa käytetty aktiivihiili

savukaasujen käsittelystä syntyvät suodatuskakut

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

kyllästetyt tai käytetyt ioninvaihtohartsit

ioninvaihtimien regeneroinnissa syntyvät liuokset ja lietteet

käytetty aktiivihiili

käytetyt suodatussavet
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03.2 Teollisuudesta syntyvien jätevesien lietteet

03.21 Teollisuusprosesseista ja jäteveden käsittelystä syntyvät lietteet

0 Tavanomaiset

eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvät lietteet

yhdyskuntajätteiden ja niihin rinnastettavien jätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvät lietteet

keräyspaperin siistauslietteet

kaatopaikkojen suotovesi

kromia sisältävät lietteet

lietteet, jotka eivät sisällä kromia

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

lietteet, joita ei ole mainittu muualla

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

03.22 Hiilivetyjä sisältävät lietteet

0 Tavanomaiset

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

1 Vaaralliset

öljyn regeneroinnissa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet

vesipitoiset pesunesteet

höyryllä tapahtuvan rasvanpoiston jätteet

merikuljetuksessa käytettyjen säiliöiden puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät öljyä

rautatie- ja tiekuljetuksessa käytettyjen säiliöiden puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät

öljyä

varastosäiliöiden puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät öljyä

öljyn erotuksessa syntyvät rasvan ja öljyn seokset

04 Radioaktiiviset jätteet

04.1 Ydinjäte

04.11 Ydinjätteet

04.2 Käytetyt ionisoivat lähteet

04.21 Käytetyt ionisoivat lähteet

04.3 Radioaktiiviset laitteet ja tuotteet

04.31 Radioaktiiviset laitteet ja tuotteet

04.4 Radioaktiivinen maaperä

04.41 Radioaktiivinen maaperä
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05 Terveydenhoidosta syntyvät ja biologiset jätteet

05.1 Tartuntavaaran aiheuttavat jätteet

05.11 Ihmisten terveydenhoidosta syntyvät tartuntavaaran aiheuttavat jätteet

0 Tavanomaiset

ruumiin osat ja elimet mukaan lukien verivalmisteet

1 Vaaralliset

muut jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi

05.12 Eläinten terveydenhoidosta syntyvät tartuntavaaran aiheuttavat jätteet

0 Tavanomaiset

neulat

05.2 Tartuntavaaraa aiheuttamattomat terveydenhoidosta syntyvät jätteet

05.21 Tartuntavaaraa aiheuttamattomat ihmisten terveydenhoidosta syntyvät jätteet

05.22 Tartuntavaaraa aiheuttamattomat eläinten terveydenhoidosta syntyvät jätteet

05.3 Geeniteknologian jätteet

05.31 Geeniteknologian jätteet

1 Vaaralliset

muut jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi

06 Metallijätteet

06.1 Rautametallien jäte ja romu

06.11 Rautametallien jäte ja romu

0 Tavanomaiset

käytöstä poistetut muotit

rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet

muut rautametallien kappaleet

rauta ja teräs

pohjatuhkasta erotellut rautapitoiset jätteet

06.2 Ei-rautametallien jäte ja romu

06.21 Jalometallijäte

1 Vaaralliset

valokuvausjätteiden käsittelyssä toimipaikalla syntyvät hopeaa sisältävät jätteet

06.22 Alumiinipakkauksista syntyvä jäte
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06.23 Muut alumiinijätteet

0 Tavanomaiset

alumiini

06.24 Kuparijätteet

0 Tavanomaiset

kupari, pronssi, messinki

kaapelit

06.25 Lyijyjätteet

0 Tavanomaiset

lyijy

06.26 Jätteet muista metalleista

0 Tavanomaiset

ei-rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet

muut ei-rautametallien kappaleet

sinkki

tina

06.3 Sekametallijäte

06.31 Sekametallipakkauksista syntyvä jäte

0 Tavanomaiset

metallipakkaukset

pienet metallijätteet, kuten tölkit

muut metallijätteet

06.32 Muu sekametallijäte

0 Tavanomaiset

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

sekalaiset metallit

07 Muut kuin metallijätteet

07.1 Lasijätteet

07.11 Lasipakkaukset

0 Tavanomaiset

lasi
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07.12 Muut lasijätteet

0 Tavanomaiset

lasijätteet

lasi

07.2 Paperi- ja pahvijätteet

07.21 Paperi- ja pahvijätteet pakkauksista

0 Tavanomaiset

paperi- ja kartonkipakkaukset

07.22 Sekalainen pakkauspahvijäte

07.23 Muut paperi- ja pahvijätteet 

0 Tavanomaiset

kuitu-, pinnoite- ja täyteainejätteet

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

paperi ja kartonki

07.3 Kumijätteet

07.31 Käytetyt renkaat

0 Tavanomaiset

käytetyt renkaat

07.32 Muut kumijätteet

07.4 Muovijätteet

07.41 Muovijätteet pakkauksista

0 Tavanomaiset

muovipakkaukset

07.42 Muut muovijätteet

0 Tavanomaiset

muovijätteet (lukuun ottamatta pakkauksia)

muovikappaleet

muovinjalostusteollisuuden jätteet

muovi

pienet muovijätteet

muut muovijätteet
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07.5 Puujätteet 

07.51 Puujätteet pakkauksista

0 Tavanomaiset

puupakkaukset

07.52 Sahajauho ja lastut

0 Tavanomaiset

sahajauho

lastut ja palaset sekä puu-, lastulevy- ja vanerijätteet

07.53 Muut puujätteet 

0 Tavanomaiset

kuori- ja korkkijätteet

kuori

puu

07.6 Tekstiilijätteet

07.61 Käytetyt vaatteet 

07.62 Sekalaiset tekstiilijätteet 

0 Tavanomaiset

absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puhdistusliinat ja suojavaatteet

vaatteet

valmistuksessa ja viimeistelyssä syntyvät halogenoimattomat jätteet

tekstiilit

komposiittimateriaalien jätteet (kyllästetyt tekstiilit, elastomeerit, plastomeerit)

käsiteltyjen sekatekstiilikuitujen jätteet

käsiteltyjen tekstiilikuitujen jätteet, pääasiassa eläinperäisiä

käsiteltyjen tekstiilikuitujen jätteet, pääasiassa keinotekoisia tai synteettisiä

käsiteltyjen tekstiilikuitujen jätteet, pääasiassa kasviperäisiä

ennen kehruuta tai kutomista muodostuvat käsittelemättömät sekatekstiilikuitujätteet

käsittelemättömien tekstiilikuitujen ja muiden luonnonkuitujen jätteet, pääasiassa kasviperäisiä

käsittelemättömien tekstiilikuitujen jätteet, pääasiassa keinotekoisia tai synteettisiä

käsittelemättömien tekstiilikuitujen jätteet, pääasiassa eläinperäisiä

1 Vaaralliset

valmistuksessa ja viimeistelyssä syntyvät halogenoidut jätteet
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07.63 Nahkajätteet

0 Tavanomaiset

kromia sisältävät parkitun nahan jätteet (lastut, palat, hiontapöly)

muokkaus- ja viimeistelyjätteet

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08 Käytöstä poistetut laitteet 

08.1 Käytöstä poistetut ajoneuvot

08.11 Käytöstä poistetut yksityisautot

0 Tavanomaiset

romuajoneuvot

08.12 Muut käytöstä poistetut ajoneuvot

0 Tavanomaiset

käytöstä poistetut ajoneuvot

08.2 Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteistot

08.21 Käytöstä poistetut suuret kotitalouslaitteet

08.22 Käytöstä poistetut pienet kotitalouslaitteet

08.23 Muut käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteistot

0 Tavanomaiset

kertakäyttökamerat, joissa on paristo

kertakäyttökamerat, joissa ei ole paristoa

muut elektroniikkalaitteistot (esimerkiksi painetut piirit)

elektroniikkalaitteistot, kuten painetut piirit

08.3 Tilaa vievät kotitalouslaitteet

08.31 Tilaa vievät kotitalouslaitteet

08.4 Koneiden ja laitteiden käytöstä poistetut osat

08.41 Paristo- ja akkujätteet

0 Tavanomaiset

alkaliparistot

muut paristot ja akut

paristot ja akut

1 Vaaralliset

PCB :tä tai PCT:tä sisältävät muuntajat ja kondensaattorit
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lyijyakut

nikkelikadmiumakut

elohopeakuivaparistot

08.42 Käytetyt katalysaattorit 

0 Tavanomaiset

ajoneuvoista poistetut jalometalleja sisältävät katalysaattorit

ajoneuvoista poistetut muut katalysaattorit

08.43 Muut koneiden ja laitteiden käytöstä poistetut osat

0 Tavanomaiset

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

kloorifluorihiilivetyjä sisältävät laitteistot

muut laitteistot

kloorifluorihiilivetyjä sisältävät laitteistot

1 Vaaralliset

loisteputket ja muut elohopeaa sisältävät jätteet

09 Eläin- ja kasvijätteet

09.1 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet

09.11 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät eläinperäiset jätteet

0 Tavanomaiset

eläinkudosjätteet

pesu- ja puhdistuslietteet

lihaus-, halkaisu- ja trimmausjätteet

kalkitusjätteet

luonnonmateriaaleista syntyvä orgaaninen aines kuten rasva ja vaha

09.12 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät kasviperäiset jätteet

0 Tavanomaiset

pesu- ja puhdistuslietteet

kasvikudosjätteet

pesu-, puhdistus-, kuorinta-, sentrifugointi- ja erotuslietteet

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

raaka-aineiden pesussa ja puhdistuksessa sekä mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
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jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

09.13 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvä sekajäte

0 Tavanomaiset

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

öljy ja rasva

kompostoituvat orgaaniset keittiöjätteet, mukaan lukien paistoöljyt sekä ravintoloiden ja ruokaloiden

jätteet

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

09.2 Vihreät jätteet

09.21 Vihreät jätteet

0 Tavanomaiset

metsätalouden jätteet

kompostoituvat jätteet

09.3 Eläinten ulosteet, virtsa ja lanta

09.31 Lanta ja lietelanta

0 Tavanomaiset

eläinten ulosteet, virtsa ja lanta (mukaan lukien likaantunut olki) sekä erikseen kootut ja muualla

käsiteltävät nestemäiset jätteet

10 Sekalaiset tavanomaiset jätteet

10.1 Kotitalous- ja samankaltaiset jätteet

10.11 Kotitalousjätteet

0 Tavanomaiset

sekalaiset yhdyskuntajätteet

10.12 Katujen puhdistuksesta syntyvät jätteet

0 Tavanomaiset

torikaupassa syntyvät jätteet

katujen puhdistuksessa syntyvät jäännökset

10.2 Sekalaiset ja eriyttämättömät materiaalit

10.21 Sekalaiset pakkaukset

0 Tavanomaiset

sekalaiset pakkaukset

10.22 Muut sekalaiset ja eriyttämättömät materiaalit

0 Tavanomaiset
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lasitettujen jätteiden karkaisemisesta syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet

sekalaiset pakkaukset

ei-orgaaniset kuonat

orgaaniset kuonat

muut ei-orgaaniset jätteet, jotka sisältävät metalleja, joita ei ole mainittu muualla

valokuvausfilmit ja -paperit, jotka eivät sisällä hopeaa tai hopeayhdisteitä

rahtilaivoista syntyvä kiinteä jäte

hiekkapuhallusjäte

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi

jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi

(esimerkiksi sidetarpeet, kipsisiteet, liinavaatteet, kertakäyttövaatteet, vaipat)

hitsausjätteet

10.3 Käsittelyjätteet

10.31 Ajoneuvojen murskausjätteet

0 Tavanomaiset

autopaloituksen kevyt jae

10.32 Muut käsittelyjätteet

0 Tavanomaiset

keräyspaperin ja -kartongin lajittelussa syntyvät jätteet

paloittelujätteet

yhdyskuntajätteiden ja niihin rinnastettavien jätteiden kompostoimaton osa

eläin- ja kasvijätteiden kompostoimaton osa

komposti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

seulontajätteet

11 Yleiset lietteet

11.1 Jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet

11.11 Lietteet yhdyskuntajätevesien käsittelystä 

0 Tavanomaiset

asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet
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11.12 Muiden jätevesien käsittelyssä syntyvät biohajoavat lietteet

0 Tavanomaiset

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

teollisuuden jätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

11.2 Juoma- ja prosessiveden puhdistuksesta syntyvät lietteet

11.21 Juoma- ja prosessiveden puhdistuksesta syntyvät lietteet

0 Tavanomaiset

kattiloiden syöttöveden käsittelyssä syntyvät lietteet

selkeytyksessä syntyvät lietteet

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

11.3 Saastumattomat ruoppausmassat

11.31 Saastumattomat ruoppausmassat

0 Tavanomaiset

ruoppausmassat

11.4 Sakokaivolietteet

11.41 Sakokaivolietteet

0 Tavanomaiset

sakokaivolietteet

12 Mineraalijätteet

12.1 Jätteet rakentamisesta ja purkamisesta

12.11 Betoni-, tiili- ja kipsijäte

0 Tavanomaiset

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

sementtipohjaisten komposiittimateriaalien valmistuksessa syntyvät jätteet

betoni

tiilet

kipsipohjaiset rakennusaineet
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12.12 Teiden päällystyksessä syntyvät hiilivetyjä sisältävät jätteet

0 Tavanomaiset

tervaa sisältävä asfaltti

asfaltti, joka ei sisällä tervaa

terva ja tervatuotteet

1 Vaaralliset

asbestia sisältävät eristysaineet

12.13 Sekalaiset rakennusjätteet

0 Tavanomaiset

muut eristysaineet

rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät sekalaiset jätteet

12.2 Asbestijäte

12.21 Asbestijäte

0 Tavanomaiset

asbestisementin valmistuksessa syntyvät jätteet

asbestia vapaana sisältävät laitteistot

asbestia käyttävän teollisuuden jätteet

asbestipohjaiset rakennusaineet

1 Vaaralliset

jätteet, jotka sisältävät elektrolyysissä käytettyä asbestia

12.3 Luonnossa esiintyvistä mineraaleista syntyvät jätteet

12.31 Luonnossa esiintyvistä mineraaleista syntyvät jätteet

0 Tavanomaiset

keraamisia materiaaleja sisältävät vesipitoiset lietteet

pölymäiset ja jauhemaiset jätteet

makean veden porauksessa syntyvät lietteet ja jätteet

muut kompostoitumattomat jätteet

alumiinin valmistuksessa muodostuva punalieju

maa- ja kiviainekset

sokerijuurikkaiden pesussa ja puhdistuksessa syntyvä maa-aines

esisuodatuksessa, siivilöinnissä ja välppäyksessä syntyvät kiinteät jätteet

kiviainesjätteet

metallimineraalien louhinnassa syntyvät jätteet
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muiden mineraalien louhinnassa syntyvät jätteet

kivien veistämisessä ja sahauksessa syntyvät jätteet

metallimineraalien rikastuksessa syntyvät jätteet

muiden mineraalien rikastuksessa syntyvät jätteet

mineraalien pesussa ja puhdistuksessa syntyvät jätteet

sorajätteet ja kivimurska

polttamattomat raaka-aineseosjätteet

hiekka- ja savijätteet

hiekanerotuksessa syntyvät jätteet

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

12.4 Polttojätteet

12.41 Kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet

0 Tavanomaiset

savukaasujen rikinpoistossa syntyvät kalsiumin reaktioihin perustuvat lietteet

savukaasujen rikinpoistossa syntyvät kalsiumin reaktioihin perustuvat kiinteät jätteet

savukaasujen suodatuspöly

muut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet

muut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

1 Vaaralliset

savukaasujen käsittelyssä syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja muut vesipitoiset nestemäiset

jätteet

savukaasujen suodatuspöly

lentotuhkat ja muut savukaasujen käsittelyssä syntyvät jätteet

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

12.42 Lämpökäsittelyssä ja poltossa syntyvä kuona ja tuhka

0 Tavanomaiset

kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset lietteet

pohjatuhka

pohjatuhka ja kuona

kuonat ja skimmausjätteet (primääri- ja sekundäärisulatus)

valimouunien pöly
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valimouunien kuona

muut hienojakeet ja pölyt

muut hienojakeet ja pölyt (mukaan lukien kuulamyllypöly)

muut lietteet

turpeen poltossa syntyvä lentotuhka

fosforia sisältävä kuona

pyrolyysijätteet

kuonat (primääri- ja sekundäärisulatus)

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

käsittelemätön kuona

kuonankäsittelyssä syntyvät jätteet

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

1 Vaaralliset

sekundäärisulatuksen mustakuonat

kattilatuhka

kuonat ja skimmausjätteet (primääri- ja sekundäärisulatus)

lentotuhka

öljyn poltossa syntyvä lentotuhka

muut hienojakeet ja pölyt

primäärisulatuksen kuonat/valkokuonat

skimmausjätteet

kuonat (primääri- ja sekundäärisulatus

12.5 Sekalaiset mineraalijätteet

12.51 Keinotekoiset mineraalijätteet

0 Tavanomaiset

alumiinioksidipöly

keraamisia aineita sisältävät vesipitoiset lietteet

titaanioksidin valmistuksessa syntyvä kipsi

kalsiumkarbonaatti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia

muut hienojakeet ja pölyt

kipsi

laatat ja keramiikka
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kalkin kalsinointi- ja hydratointijätteet

lasikuitupohjaisten materiaalien jätteet

alkoholin tislausjätteet

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

12.52 Tulenkestävien aineiden jätteet

0 Tavanomaiset

käyttämättömät orgaanisia sideaineita sisältävät valukeernat ja valumuotit

käytetyt orgaanisia sideaineita sisältävät valukeernat ja valumuotit

valimouunien pöly

käytetyt uunien vuoraukset ja tulenkestävät aineet

elektrolyysistä syntyvät käytetyt hiilinauhat ja tulenkestävät aineet

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

1 Vaaralliset

käytetyt uunien vuoraukset

savukaasujen käsittelystä syntyvä käytetty aktiivihiili

12.6 Saastunut maa-aines ja ruoppauslietteet

12.61 Saastunut maa-aines ja kivimurska

1 Vaaralliset

öljyvahingot

12.62 Saastuneet ruoppauslietteet

13 Kiinteytetyt, lujitetut tai lasitetut jätteet

13.1 Kiinteytetyt tai lujitetut jätteet

13.11 Kiinteytetyt tai lujitetut jätteet

0 Tavanomaiset

hydraulisilla sideaineilla stabiloidut tai kiinteytetyt jätteet

orgaanisilla sideaineilla stabiloidut tai kiinteytetyt jätteet

biologisella käsittelyllä stabiloidut jätteet

13.2 Lasitetut jätteet

13.21 Lasitetut jätteet

0 Tavanomaiset

lasitetut jätteet

________________________
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I JOHDANTO

1. Komissio esitti 28.1.1999 ehdotuksen neuvoston asetukseksi jätehuoltotilastoista1.

2. Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 22.9.19992.

3. Komissio muutti tämän jälkeen ehdotustaan ja toimitti 9.3.2001 muutetun ehdotuksen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jätetilastoista3. Ehdotus perustuu EY:n

perustamissopimuksen 285 artiklaan.

4. Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 4.9.20014.

5. Komissio esitti 11.12.2001 muutetun ehdotuksen, jossa otetaan huomioon useimmat

Euroopan parlamentin tarkistukset5.

6. Neuvosto vahvisti 15.4.2002 yhteisen kantansa EY:n perustamissopimuksen

251 artiklan mukaisesti.

                                                
1 EYVL C 87, 29.3.1999, s. 22.
2 EYVL C 329, 17.11.1999, s. 17.
3 EYVL C 180 E, 26.6.2002, s. 202.
4 EYVL...
5 EYVL...
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II TAVOITTEET

Ehdotuksen tavoitteena on luoda puitteet yhteisön tilastojen laatimiselle jätehuoltopolitiikan

toteuttamisen seuraamiseksi. Jäsenvaltioiden on näissä puitteissa toimitettava säännöllisesti

tiedot jätteiden tuottamisesta, hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä.

III YHTEISEN KANNAN ERITTELY

A. Yleistä

Tilastojen laatiminen edellyttää loogista luokittelujärjestelmää, joka perustuu asioiden

käytännön hoitoon, mutta joka ei ole moniselitteinen (esimerkiksi ei päällekkäinen), on

tieteellisesti perusteltu ja pohjautuu yhteisiin yksiselitteisiin määritelmiin. Vastaavia

ennakkoehtoja ei sovelleta vielä tietyillä aloilla, kuten maatalous- ja kalastusjätteisiin,

tai jätteiden tuontiin ja vientiin. Yhteisessä kannassa suositellaan voimakkaasti sellaisen

pilottitutkimuksen tekemistä, jossa arvioidaan tietojen keräämisen asianmukaisuutta ja

toteuttamiskelpoisuutta, keräämisen kustannuksia ja etuja sekä keräämisestä yrityksille

aiheutuvaa taakkaa, jotta kyseisten alojen sisällyttämisestä asetuksen soveltamisalaan

voidaan päättää.

On pyrittävä löytämään oikeudenmukainen tasapaino tavoitteen kannalta tehokkaiden ja

asianmukaisten tilastojen ja niistä yrityksille ja julkishallinnolle aiheutuvan työmäärän

ja kulujen välillä. Yhteisessä kannassa asetetaan ensisijalle laadukkaat tilastot, jotka

laaditaan säännöllisin väliajoin, sen sijaan, että tilastoja laadittaisiin liian usein ja ne

olisivat liian yksityiskohtaisia. Tietojen keräämisen jaksottaisuuden on kuitenkin oltava

riittävän lyhyt, jotta tilastotiedot olisivat nopeasti käytettävissä. Lisäksi tietojärjestelmän

tehokkainta mahdollista käyttöä edistää sen synkronisointi muiden kansainvälisten

tarpeiden kanssa. Näistä syistä yhteisessä kannassa päädyttiin lopulta kahden vuoden

ajanjaksoon kaikkien yhteisön jätetilastojen osalta.
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Jäsenvaltioiden toimittamien tietojen vertailukelpoisuus on välttämätöntä taata

laatimalla vähimmäislaatustandardit. Vertailukelpoisuuteen ei kuitenkaan vaikuta

jäsenvaltioiden vapaus valita tilastomenetelmänsä. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti

jäsenvaltioille on taattava valinnanvapaus, joka mahdollistaa menetelmien

mukauttamisen jäsenvaltioiden talousrakenteisiin ja erilaisiin teknisiin edellytyksiin

taaten täten korkeamman kokonaislaadun pienemmin kustannuksin.

Tekniset yksityiskohdat eivät kuulu säädösten piiriin vaan ne on määriteltävä

komiteamenettelyn puitteissa.

B. Erityiset huomautukset

1. Neuvoston kanta Euroopan parlamentin tarkistuksiin

1.1. Neuvosto sisällytti yhteiseen kantaansa tarkistukset 1, 5 ja 25.

1.2. Neuvosto hyväksyi periaatteessa tai osittain seuraavat tarkistukset:

Tarkistukset 2 ja 11 (johdanto-osan kappale 7 ja 4 artikla):

Neuvosto ei voi hyväksyä siirtymäkauden poistamista kokonaan, sillä

jäsenvaltioille on annettava aikaa mukauttaa niiden kansallinen

tilastojärjestelmä annettavan asetuksen vaatimuksiin. Se, että ehdotuksen

käsittely on kestänyt jo jonkin aikaa, ei riitä perusteluksi siirtymäkauden

poistamiselle, sillä jäsenvaltiot voivat luottavaisin mielin ryhtyä asetuksen

täytäntöönpanoa varten toteuttamaan tarvittavia muutoksia kansallisissa

järjestelmissä vasta tekstin hyväksymisestä lähtien, jolloin sen sisältö on

varmistettu.
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Ottaakseen kuitenkin huomioon Euroopan parlamentin esittämät ongelmat

neuvosto:

– päätti, että siirtymäkausi koskee ainoastaan niitä toimia, joita on

mukautettava merkittävällä tavalla,

– korosti, että yksittäiset jäsenvaltiot voivat pyytää poikkeusta riippuen

siitä, millaisia vaikeuksia niillä on ollut ja joita tarkastellaan

komiteamenettelyn puitteissa.

Tarkistukset 3 ja 12 (1 ja 5 artikla)

Neuvosto toteaa, että on olemassa poliittista tarvetta kerätä jätteiden tuontia

ja vientiä koskevia tietoja. On kuitenkin suoritettava valmisteluja tiettyjen

teknisten ongelmien (erityisesti menetelmien ja yhteisten määritelmien

kehittäminen) ratkaisemiseksi ennen kuin kyseiset alat voidaan sisällyttää

käsiteltävänä olevan asetuksen piiriin.

Neuvosto on kuitenkin muuttanut 5 artiklan 4 ja 5 kohtaa taatakseen

paremmin sen, että jätteiden tuontia ja vientiä koskevia tilastotietoja

ryhdytään keräämään mahdollisimman pian.

Tarkistus 4 (1 artiklan 4 kohta):

Neuvosto on Euroopan parlamentin kanssa samaa mieltä asiasta, mutta

säilyttää tekstissä toisen sanamuodon sen vuoksi, että lainsäädäntötekstissä

ei voida viitata tekstiin, joka ei enää ole voimassa (päätös 94/3/EY).

Tekstissä korostetaan tilastonimikkeistöä, joka on laadittu pääasiassa

aineittain. Lisäksi tarkennetaan, että liitettä III on muutettava

komiteamenettelyn mukaisesti, jotta voidaan ottaa huomioon komission

päätös 2000/532/EY, jolla korvataan päätös 94/3/EY (yhteisen kannan uusi

5 kohta).
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Tämä uusi sanamuoto edellyttää tekstin johdonmukaisuuden vuoksi

seuraavia muutoksia:

– liitteessä II oleva 2 jakso: 1 ja 2 kohta poistetaan

– liite III:

· otsikko muutetaan

· nimikkeitä edeltävät koodit poistetaan (ne eivät enää ole

ajankohtaisia) ja nimikkeisiin tehdään toimituksellisia

muutoksia, jotka johtuvat koodien poistamisesta (tietyt

nimikkeet esiintyivät toistuvasti eri koodien kohdalla; koodien

poistamisen jälkeen nimikkeiden toistaminen on tarpeetonta).

Tarkistukset 6, 7 ja 8 (3 artiklan 1 kohta):

Neuvosto hyväksyi Euroopan parlamentin 1 alakohtaan tekemät

toimitukselliset tarkennukset.

Sen sijaan neuvosto ei voi hyväksyä yhtenäistä tietojenkeräysmenetelmää.

Jätehuoltoa ei ole organisoitu samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa.

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti kunkin jäsenvaltion on mukautettava

tietojen keräys oman järjestelmänsä mukaan. Yhtenäinen

tietojenkeräysmenetelmä ei ole tarpeen; sitä olisi mahdoton toteuttaa ja se

aiheuttaisi suurempia kustannuksia heikommin laatutuloksin. Tietojen

keräämisen ja tulosten on perustuttava vähimmäislaatustandardeihin, mutta

jäsenvaltioiden on voitava itse valita menetelmät, joilla se näitä standardeja

noudattaa.

Tarkistus 10 ( 3 artiklan 3 kohta):

Neuvosto hyväksyy Euroopan parlamentin pyytämän poiston. Jäsenvaltiossa

vallitsevat taloudelliset rakenteet tai tekniset edellytykset eivät kuitenkaan

riitä perusteiksi sille, että jäsenvaltio ei toimita tiettyjä tietoja. Neuvosto

katsoo, että toimitettavien tietojen laatu ei saa kärsiä (esimerkiksi ei voida

hyväksyä poikkeuksia kokonaistulosten toimittamisen osalta) ja että

kysymystä on arvioitava ja se on ratkaistava tapauskohtaisesti

komiteamenettelyn puitteissa. Tämän vuoksi neuvosto siirtää poistetun

tekstin, jonka sanamuoto on rajoittavampi, 6 artiklan c alakohtaan.
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Tarkistus 13 (7 artiklan 1 kohta):

Tarkistusta ei voida hyväksyä, koska on vastoin päätöstä 1999/468/EY

perustaa kaksi tai useampi komitea avustamaan komissiota yhden ja saman

toimenpiteen toteuttamiseksi. Käsiteltävä teksti on tilastoasioita koskeva

lainsäädäntöteksti, joten komissiota avustaa tilastokomitea asetuksen (EY)

N:o 322/97 19 artiklan mukaisesti. Jotta Euroopan parlamentin toive

tilastoista ja tekniikasta vastaavien yhteistyön edistämisestä voitaisiin

kuitenkin ottaa huomioon, on 7 artiklan 4 kohtaa muutettu EY:n

lainsäädännön mukauttamista tieteen ja tekniikan kehitykseen käsittelevän

komitean neuvoa antavan aseman vahvistamiseksi.

Tarkistus 14 (8 artiklan 2 kohta):

Neuvosto on yhtä mieltä Euroopan parlamentin kanssa siitä, että ehdotukset

päällekkäisen raportoinnin poistamisesta on toteutettava mahdollisimman

pian. Sanat "soveltuvin osin" on poistettu Euroopan parlamentin tekemän

ehdotuksen mukaisesti. Kyseisen raportin laatiminen yhden vuoden

kuluessa ei kuitenkaan vaikuta realistiselta. Raportointivelvoitteiden

tarkistaminen on myös osa toimia, jotka ovat kuudetta ympäristöohjelmaa

koskevassa ehdotuksessa, jota Euroopan parlamentti ja neuvosto parhaillaan

käsittelevät; kyseisessä ohjelmassa ja tässä ehdotuksessa tehdyt

muutosehdotukset on toteutettava yhtäaikaisesti. Kohtuullinen määräaika

olisi kaksi vuotta.
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Tarkistukset 15 ja 20 (liitteessä I oleva 1 jakso ja liitteessä I olevan 8 jakson

kohta 1.1)

Neuvosto hyväksyy NACE Rev. 1 -luokituksen kaksinumerotason

12 poistamisen.

Maatalous-, metsästys-, metsänhoito- ja kalastusjätteiden osalta neuvosto on

yhtä mieltä Euroopan parlamentin kanssa siitä, että nämä elinkeinot

tuottavat jätteitä, joita ei voida jättää huomiotta ja joiden hallinnoimiseksi

on käytössä oltava poliittisia keinoja. Neuvosto katsoo, että

pilottitutkimusten perusteella on voitava arvioida tietojen keräämisen

asianmukaisuutta ja toteuttamiskelpoisuutta, keräämisen kustannuksia ja

etuja sekä kyseisiä aloja koskevien tietojen keräämisestä yrityksille

aiheutuvaa taakkaa. Tätä varten neuvosto lisäsi liitteen I osaan 1 uuden

2 kohdan.

Tarkistukset 16, 22 ja 23 (liitteessä I olevan 2 jakson jäteluokkia koskevan

aggregaattiluettelon nimikkeet 31 ja 32 (uusi); liitteessä II olevan 2 jakson

hyödyntämistä koskevan taulukon nimikkeet 12 ja 13 (uusi); liitteessä II

olevan 2 jakson loppukäsittelyä koskevan taulukon nimike 5):

Neuvosto hyväksyy Euroopan parlamentin tarkistuksen sisällön -

tarkistuksella pyritään erottamaan toisistaan eläin- ja kasvijätteet liitteessä I

ja liitteessä II olevassa hyödyntämistä koskevassa taulukossa, mutta muuttaa

sanamuodon ottaakseen huomioon liitteessä III käytetyn terminologian.

Neuvosto ei voi hyväksyä tarkistusta liitteessä II olevan loppukäsittelyä

koskevan taulukon osalta sen vuoksi, että se ei ole toteutettavissa

kaatopaikkojen osalta tai siitä aiheutuvat kustannukset olisivat liian korkeita

eivätkä ne olisi perusteltuja tässä tapauksessa.
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Tarkistukset 18 ja 24 (liitteessä I oleva 5 jakso ja liitteessä II oleva 5 jakso):

Neuvosto katsoo, että on tärkeämpää valvoa kerättävien tietojen laatua kuin

lisätä niiden keräämistiheyttä. Vuosittainen tutkimus alalla, jolla tiedot

muuttuvat vähän vuodesta toiseen, aiheuttaa yhteisöille ja yrityksille

lisäkustannuksia, jotka eivät ole perusteltavissa. Euroopan parlamentin esille

ottaman ongelman ratkaisemiseksi ja tekstin yhdenmukaisuuden vuoksi,

neuvosto muuttaa molempia liitteitä koskevan tilastojen laatimisen aikavälin

kahdeksi vuodeksi.

Tarkistus 26 (liitteessä II olevan 8 jakson hyödyntämistä koskeva taulukko):

Neuvosto hyväksyy tarkistuksen ja tarkentaa, että uusi otsikko on

"hyödyntäminen (lukuun ottamatta energian hyödyntämistä)", sillä sanan

hyödyntäminen lisääminen ilman muita tarkennuksia saattaisi aiheuttaa

sekaannusta ottaen huomioon se, että hyödyntäminen kattaa myös jätteen

polton ja siitä saatavan energian talteenoton (joka jo sisältyy edelliseen

kohtaan "poltto"). Koko tekstin yhtenäisyyden vuoksi sama tarkennus

tehdään liitteessä II olevaan 2 jaksoon. Neuvosto säilyttää + -merkit

selventääkseen sitä, että toimitettavat tiedot vastaavat koko nimikkeen

3 yhteissummaa.

Tarkistus 27 (liitteessä II olevan 8 jakson taulukko "loppukäsittelytoimet"):

Neuvosto hyväksyy tarkistuksen sanamuodon, mutta säilyttää nimikkeiden

4 ja 5 välillä olevan loppukäsittelytoimien erottelun komission ehdotuksen

mukaisessa muodossa. Tarkoituksena on kerätä saman nimikkeen alle tiedot

kaatopaikoilla toteutetuista loppukäsittelytoimista (loppukäsittelytoimet

määritellyllä kiinteällä kaatopaikalla): maaperäkäsittely (D2) ei kuulu tähän

luokkaan, vaan sen on oltava nimikkeen 5 alla, kun taas allastamisen (D4)

on oltava nimikkeen 4 alla.

Neuvosto säilyttää + -merkit selventääkseen sitä, että toimitettavat tiedot

vastaavat koko nimikkeen 4 ja koko nimikkeen 5 yhteissummia.
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1.3 Neuvosto ei hyväksynyt seuraavia tarkistuksia:

Tarkistukset 9 (3 artiklan 2 kohta) ja 19 (liitteessä I olevan 7 jakson

1 kohta):

Kyseiset tekniset tarkennukset eivät kuulu lainsäädännölliseen tekstiin eikä

niitä ole kriteerien suhteen riittävästi perusteltu. Vastaavat tekniset

tarkennukset on määriteltävä komiteamenettelyn puitteissa kaikkien osa-

alueiden perusteellisen tarkastelun jälkeen.

Tarkistus 17 (liitteessä I olevan 2 jakson aggregaattiluettelon nimike 35,

joka on yhteisessä kannassa nimike 36):

Ottaen huomioon päätös 2000/532/EY, jolla muutettiin Euroopan

jäteluettelon vastaavaa kohtaa, neuvosto pitää järkevänä odottaa liitteen III

mukauttamista uuden päätöksen mukaiseksi ennen kuin päätetään, onko

asetukseen syytä liittää erityinen nimike ruoppauslietteille.

Tarkistus 21 (liitteessä I olevan 8 jakson 2 kohta) ja 28 (liitteessä II olevan

8 jakson 4 kohta):

Neuvosto katsoo, että jäsenvaltioiden on voitava valita tilastomenetelmänsä

niiden käytössä olevista yritysrekistereistä riippuen, sikäli kuin

tilastotietojen kerääminen paikallisista yksiköistä tai toimialayksiköistä ei

estä vertailukelpoisten tulosten toimittamista.
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2. Komission muutettu ehdotus

2.1. Neuvoston yhteinen kanta eroaa komission muutetusta ehdotuksesta

seuraavasti:

tarkistukset 2 ja 11 (siirtymäkausi);

tarkistukset 15 ja 20 (maatalous, metsästys, metsänhoito ja kalastus);

tarkistukset 16, 22 ja 23 (eläinjätteitä koskeva nimike). Neuvosto katsoo

tarkistusten 16 ja 22 osalta, että vasta maataloutta koskevien tietojen

sisällyttämistä koskevan pilottitutkimuksen (katso edellä 1.2., tarkistukset

15 ja 20) jälkeen on mahdollista tietää, onko komission muutetussa

ehdotuksessa oleva nimike "eläinten ulosteet, virtsa ja lanta" otettava

mukaan. Sisällyttäminen on edelleen mahdollista komiteamenettelyn

puitteissa;

tarkistus 17 (liitteessä I oleva aggregaattiluettelo: ruoppausliete);

tarkistus 24 (liitettä II koskevien tietojen toimittamisen aikaväli);

tarkistus 27 (ero liitteessä II olevan 8 jakson nimikkeiden 4 ja

5 loppukäsittelytoimien välillä).
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2.2. Neuvosto on hyväksynyt toimitukselliset selvennykset, jotka komissio on

tehnyt liitteessä II olevan 7 jakson 1 kohtaan ja 8 jakson 1 kohtaan.

Neuvosto on lisäksi

– poistanut tarpeettomiksi tulleet nimikkeiden koodit liitteessä II olevan

3 jakson 1 kohdassa ja 8 jakson 1 kohdassa,

– päättänyt, että liitteessä II olevan 8 jakson 1 kohdassa on viitattava

3 jakson kolmeen otsakkeeseen eikä ainoastaan käsiteltyjen jätteiden

kokonaismäärään (otsake 3).

________________________
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1999/0010 (COD)

KOMISSION TIEDONANTO
EUROOPAN PARLAMENTILLE

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen antamiseksi jätetilastoista

1. TAUSTA

Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitettu ehdotus
(COM(1999) 31, 1999/0010(COD)) 27. tammikuuta 1999

Talous- ja sosiaalikomitean myönteinen lausunto 22. syyskuuta 1999

Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitettu
(muutettu) ehdotus
(COM(2001) 137, 1999/0010(COD)) 9. maaliskuuta 2001

Euroopan parlamentin lausunto (ensimmäinen käsittely) 4. syyskuuta 2001

Komission (toisen) muutetun ehdotuksen hyväksyminen
(COM(2001) 737, 1999/0010(COD)) 10. joulukuuta 2001

Neuvoston yhteisen kannan vahvistaminen: 15.04.2002

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TARKOITUS

Ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jätetilastoista pyritään
pääasiassa luomaan yhdenmukaistettu tietojärjestelmä jätteen syntymisestä ja
käsittelystä yhteisön alueella.

Ehdotuksella taataan, että komissio voi saada käyttöön korkealuokkaisen
tilastotietojärjestelmän, joka kattaa EU:n jätepolitiikan täytäntöönpanon ja seurannan
vaatimukset. Se kattaa seuraavat:

1) jätteiden syntyminen toimialoittain ja kotitalouksittain

2) jätteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely.

Siinä annetaan lisäksi jäsenvaltioille mahdollisuus mukauttaa itse asteittain
jätetilastojaan ja tehdä niistä entistä informatiivisempi väline.
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Nykyisin jätetilastot perustuvat Eurostatille vapaaehtoisesti toimitettaviin tietoihin ja
joihinkin tiedonantovelvoitteeseen perustuviin tietoihin, jotka toimitetaan
ympäristöasioiden pääosastolle ja jotka koskevat tiettyjä jätevirtoja (esim.
pakkausjätettä). Saatavilla olevat tiedot eivät ole riittäviä, jotta niiden perusteella
voitaisiin saada käyttökelpoisia tietoja jätehuoltoa koskevan politiikan
täytäntöönpanosta. Tämä johtuu tiedoissa olevista aukoista sekä puutteellisesta
vertailukelpoisuudesta ja ajantasaisuudesta. Lisäksi tiedot eivät ole riittäviä, jotta
niiden perusteella voitaisiin lisätä tietoja rakenteellisten indikaattoreiden
ympäristöosuuteen. Rakenteellisia indikaattoreita käytetään komission vuotuisessa
tiivistelmäraportissa.

3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

3.1 Yleiset huomautukset

Euroopan parlamentti ehdotti ensimmäisessä käsittelyssä kahtakymmentäkahdeksaa
tarkistusta, joita tarkastellaan neuvoston yhteisessä kannassa. Yhteiseen kantaan on
sisällytetty seitsemän komission hyväksymää tarkistusta. Seitsemää muuta komission
hyväksymää tarkistusta ei ole sisällytetty yhteiseen kantaan. Yhdeksän tarkistuksen
osalta komissio muutti ehdotustaan ottaakseen osittain huomioon parlamentin
ilmaisemat näkemykset. Näistä seitsemän on hyväksytty yhteisessä kannassa. Lisäksi
komissio ei hyväksynyt viittä tarkistusta eikä neuvosto sisällyttänyt niitä yhteiseen
kantaansa.

3.2 Euroopan parlamentin tarkistuksia koskevat päätökset ensimmäisen käsittelyn
jälkeen

3.2.1 Komission hyväksymät tarkistukset, jotka on sisällytetty yhteiseen kantaan

Kyseiset seitsemän tarkistusta selkiyttävät tekstiä. Tarkistuksessa 1 korostetaan
tarvetta kehittää tilastollisia menetelmiä, jotta jätteiden syntymistä koskevat tiedot
voidaan yhdistää resurssien käytön suunnitteluun. Tarkistuksessa 5 lisätään
määritelmäluetteloon 'polttamista' koskeva määritelmä. Tarkistuksissa 7 ja 8
kannustetaan käyttämään hyväksi nykyisiä tiedonantovelvollisuuteen perustuvia ja
muita lähteitä. Tarkistuksissa 25, 26 ja 27 selvennetään tietovaatimuksia, jotka
koskevat jätteen hyödyntämistä ja loppukäsittelyä.

3.2.2 Komission hyväksymät tarkistukset, joita ei ole sisällytetty yhteiseen kantaan

Tarkistuksissa 15 ja 20 laajennetaan tilastojen kattavuutta jätteiden syntymiseen
maataloudessa ja kalataloudessa. Komissio suhtautui myönteisesti näiden tietojen
tarpeeseen ja hyväksyi tarkistukset, kun taas yhteisessä kannassa näitä aloja koskevat
pilottitutkimukset, joiden tarkoituksena on tutkia tiedonkeruumenetelmiä.

Komissio hyväksyi tarkistuksen 24, joka koskee tietojen keruuta vuosittain
kaikentyyppisestä jätteiden käsittelystä. Komissio on samaa mieltä siitä, että
vuotuiset tiedot ovat välttämättömiä polttamisen ja loppukäsittelyn lisäksi myös
hyödyntämisen ja kierrätyksen osalta. Yhteisessä kannassa ehdotetaan
kompromissiratkaisuna tietojen keruuta joka toinen vuosi kaikentyyppisestä
käsittelystä. Komission kanta on edelleen se, että kaikentyyppistä jätteiden käsittelyä
koskevien tietojen keruu vuosittain on ehdottoman tärkeää jätehuoltoa koskevan
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politiikan seurannan kannalta. Lisäksi se helpottaa muussa lainsäädännössä
asetettujen tiedonantovelvoitteiden tarkastelua.

Neljässä tarkistuksessa (16, 17, 22, 23) ehdotetaan jäteluokkien jakamista edelleen
alaluokkiin. Näiden ehdotusten mukaan kerättäisiin erikseen tiedot eläinjätteistä ja
ruoppauslietteistä.

3.2.3 Tarkistukset, joiden osalta komissio muutti ehdotustaan osittain

Komissio muutti ehdotustaan yhdeksän parlamentin tekemän tarkistuksen osalta
ottaakseen osittain huomioon parlamentin ilmaisemat huolenaiheet.

3.2.3.1 Komission muutokset, jotka on sisällytetty yhteiseen kantaan

Seitsemän näistä muutoksista on sisällytetty yhteiseen kantaan.

Kaksi tarkistusta (3 ja 12) koskee jätteen tuontia ja vientiä koskevia tietoja, joiden
osalta komissio on ehdottanut pilottitutkimuksia, joissa selvennetään soveliaita tapoja
näiden tietojen keräämiseksi. Parlamentin tarkistuksissa näistä muuttujista tehdään
pakollisia ilman siirtymäaikoja. Komission muutetussa ehdotuksessa lyhennetään
pilottitutkimusten määräaikaa ja esitetään, että pilottitutkimuksen tuloksena
toteutettavista toimenpiteistä päätetään komiteamenettelyn mukaisesti. Tämä on
hyväksytty yhteisessä kannassa.

Tarkistus 4 koskee jäteluokituksen (EWC-Stat) mukauttamista uuden Euroopan
jäteluettelon (EWC) mukaisesti. Komissio ehdottaa muutetussa ehdotuksessaan uutta
tekstiä, ja sama teksti sisältyy yhteiseen kantaan.

Tarkistuksessa 10 ei sallita poikkeuksia tiedonantovelvollisuuteen joidenkin
toimialojen ja jäteluokkien yksiköiden osalta. Tiukempi sanamuoto, johon liittyy
komiteamenettely, kuten komission muutetussa ehdotuksessa, on sisällytetty
yhteiseen kantaan.

Tarkistuksessa 13 ehdotetaan, että komissiota avustaa kaksi komiteaa yhtäläisesti
komiteamenettelyssä. Tämä ei ole oikeudellisesti mahdollista. Komission muutetussa
ehdotuksessa selkiytetään kyseisten kahden komitean tehtäviä. Yhteisen kannan
sanamuoto on sama.

Tarkistuksessa 14 komissiota kehotetaan toimittamaan ehdotus päällekkäisten
raportointivelvoitteiden poistamisesta. Tarkistus ei kuitenkaan ole selkeä ehdotuksen
ajankohdan osalta. Komissio on muuttanut kyseisen kohdan sanamuotoa muutetussa
ehdotuksessa, ja yhteisessä kannassa hyväksytään uusi teksti.

Yksi tärkeä tarkistus (18) koskee jätteiden syntymistä koskevan tiedonkeruun
tiheyttä. Parlamentti pyytää, että tiedot kerättäisiin vuosittain joka kolmannen vuoden
sijasta. Komissio on samaa mieltä parlamentin kanssa siitä, että tietoja on tarpeen
kerätä useammin. Komission muutetussa ehdotuksessa esitetään, että tiedot
kerättäisiin joka toinen vuosi, ja tämä on hyväksytty yhteisessä kannassa.
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3.2.3.2 Komission muutokset, joita ei ole sisällytetty yhteiseen kantaan

Kahden tarkistuksen kohdalla (2, 11) komission ehdottamia muutoksia ei ole
sisällytetty yhteiseen kantaan. Ne koskevat siirtymäkausia, joita parlamentti ei pidä
tarpeellisina. Komissio hyväksyi tämän lukuun ottamatta uusia mukaan otettuja aloja
maataloutta ja kalataloutta, joissa siirtymäkaudet säilytettiin. Yhteisessä kannassa
muotoillaan siirtymäkausia koskevat kohdat eri tavalla, joka ei vastaa komission
ehdotusta.

3.2.4 Tarkistukset, joita komissio ei ole hyväksynyt ja joita ei ole sisällytetty yhteiseen
kantaan

Komissio ja neuvosto hylkäsivät kaksi tarkistusta (21, 28), joissa ehdotetaan
käytettäväksi ainoastaan yhdentyyppisiä tilastoyksiköitä asetuksen mukaisessa
tietojen keruussa. Komission ehdotuksen ja yhteisen kannan mukaan jäsenvaltiot
voivat valita kahdenlaisista tilastoyksiköistä tietojen keruuta varten. Tämä
valinnanvapaus helpottaa tietojen keruuta, eikä sen kielteinen vaikutus tietojen
vertailukelpoisuuteen ole liian suuri.

Yhdessä tarkistuksessa (osa tarkistusta 6) esitetään yhtenäisen menetelmän
noudattamista. Siinä asetetaan tarpeeton rajoite tietojen keruulle jäsenvaltioissa.
Komissio ei muuta kantaansa tässä asiassa.

Tarkistukset 9 ja 19 hylätään. Niissä esitetään tarkempaa määrittelyä tietojen
kattavuudelle. Näitä erittäin teknisiä erittelyjä on parempi laatia käyttämällä
komiteamenettelyä.

3.3 Neuvoston esittämät uudet säännökset ja komission kanta

Neuvosto on muuttanut tekstin joidenkin osien sanamuotoa niiden
ymmärrettävyyden parantamiseksi.

3.4 Yhteisen kannan (ja komission kannan) hyväksymisessä esiintyneet
komiteamenettelyyn liittyvät ongelmat

Ongelmia ei ilmennyt.

4. YLEISET HUOMAUTUKSET JA PÄÄTELMÄT

Komissio ei muuta kantaansa tarkistuksesta 6 (osa tarkistusta): se ei voi hyväksyä
tietojen keruussa noudatettavaa yhtenäistä menetelmää, kuten Euroopan parlamentti
ehdottaa.

Komissio ei muuta kantaansa tarkistuksesta 24, joka koskee vuosittaista tietojen
keruuta jätteen käsittelystä: vuotuiset tilastot ovat erittäin tärkeitä politiikan
arvioimiseksi, ja niitä tarvitaan jätteitä koskevan rakenteellisen indikaattorin
laatimiseksi.

Komissio on hyväksynyt 23 Euroopan parlamentin tekemistä 28 tarkistuksesta. Viittä
tarkistusta ei ole hyväksytty. Samoja viittä ja yhdeksää muuta tarkistusta ei ole
sisällytetty yhteiseen kantaan. Komissio voi siten kannattaa vain osittain neuvoston
yksimielisesti vahvistamaa yhteistä kantaa.


