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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 

ASETUS (EY) N:o …/2005, 

annettu  , 

 

jätteiden siirroista 

 

 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

 

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan, 

 

ottaa huomioon komission ehdotuksen, 

 

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1, 

 

on kuullut alueiden komiteaa, 

 

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä2, 

 

                                                 
1 EUVL C 108, 30.4.2004, s. 58. 
2  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87 E, 7.4.2004, 

s. 281), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu          (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja 
Euroopan parlamentin päätös, tehty          (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). 
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sekä katsovat seuraavaa: 

 

1) Tämän asetuksen pääasiallinen ja tärkein tavoite ja osatekijä on ympäristön suojelu, ja sen 

vaikutukset kansainväliseen kauppaan ovat ainoastaan toissijaisia. 

 

2) Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden 

siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta 1 päivänä helmikuuta 1993 annettua neuvoston 

asetusta (ETY) N:o 259/931 on jo moneen otteeseen muutettu merkittävästi, ja sitä on tarpeen 

edelleen muuttaa. Mainittuun asetukseen on sisällytettävä erityisesti neuvoston asetuksessa 

(ETY) N:o 259/93 tarkoitetusta yhtenäisestä kuljetusasiakirjasta 24 päivänä marraskuuta 1994 

tehty komission päätös 94/774/EY2 sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93 41 artiklan 

2 kohdan mukaiseen jäsenvaltioiden tietojenantovelvoitteeseen liittyvistä kyselylomakkeista 

3 päivänä kesäkuuta 1999 tehty komission päätös 1999/412/EY3. Selkeyden vuoksi asetus 

(ETY) N:o 259/93 olisi näin ollen korvattava uudella. 

 

3) Neuvoston päätös 93/98/ETY4 koski vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja 

käsittelyn valvonnasta 22 päivänä maaliskuuta 1989 tehdyn Baselin yleissopimuksen5 

tekemistä yhteisön puolesta. Yhteisö on ollut tämän yleissopimuksen osapuoli vuodesta 1994. 

Muuttamalla asetusta (ETY) N:o 259/93 neuvosto on luonut tällaisten jätteiden siirtojen 

rajoittamista ja valvontaa koskevat säännöt, joiden tarkoituksena on ollut muun muassa 

saattaa yhteisössä voimassa oleva jätteiden siirtojen valvonta- ja tarkastusjärjestelmä Baselin 

yleissopimuksen vaatimusten mukaiseksi. 

 

                                                 
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). 
2 EYVL L 310, 3.12.1994, s. 70. 
3 EYVL L 156, 23.6.1999, s. 37. 
4 EYVL L 39, 16.2.1993, s. 1. 
5  EYVL L 39, 16.2.1993, s. 3. 
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4) Neuvoston päätös 97/640/EY1 koski osapuolten konferenssin päätöksen III/1 mukaisesti 

Baselin yleissopimukseen tehtävän muutoksen hyväksymistä yhteisön puolesta. Tällä 

muutoksella kiellettiin kaikkien huolehdittaviksi tarkoitettujen vaarallisten jätteiden vienti 

yleissopimuksen liitteessä VII luetelluista maista maihin, joita ei ole mainittu kyseisessä 

liitteessä, sekä 1 päivästä tammikuuta 1998 alkaen kaikkien yleissopimuksen 1 artiklan 

1 kappaleen a kohdassa tarkoitettujen vaarallisten jätteiden vienti hyödyntämistä varten. 

Asetus (ETY) N:o 259/93 on muutettu tätä vastaavasti neuvoston asetuksella (EY) 

N:o 120/972. 

 

5) Koska yhteisö on hyväksynyt hyödynnettävien jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen 

valvonnasta tehdyn päätöksen C(1992)39 (lopullinen) muuttamisesta tehdyn OECD:n 

neuvoston päätöksen C(2001)107 (lopullinen), jäljempänä 'OECD:n päätös', jäteluetteloiden 

yhdenmukaistamiseksi Baselin yleissopimuksen kanssa ja eräiden muiden vaatimusten 

tarkistamisesta, on välttämätöntä saattaa mainitun päätöksen sisältö osaksi yhteisön 

lainsäädäntöä. 

 

6) On tärkeää järjestää jätteiden siirtojen valvonta ja tarkastus ja säännellä niitä siten, että 

otetaan huomioon tarve säilyttää, suojella ja parantaa ympäristön laatua ja ihmisten terveyttä 

sekä että edistetään tämän asetuksen entistä yhdenmukaisempaa soveltamista kaikkialla 

yhteisössä. 

 

                                                 
1  EYVL L 272, 4.10.1997, s. 45. 
2 EYVL L 22, 24.1.1997, s. 14. 



 
15311/4/04 REV 4  HKE/km 4 
 DG I   FI 

7) On myös tärkeää pitää mielessä Baselin yleissopimuksen 4 artiklan 2 kohdan d kohdassa 

määrätty vaatimus siitä, että vaarallisten jätteiden siirrot on rajoitettava ympäristön kannalta 

hyväksyttävällä ja tehokkaalla jätehuollolla mahdollisimman vähäisiksi. 

 

8) On lisäksi tärkeää pitää mielessä Baselin yleissopimuksen 4 artiklan 1 kohdan mukainen 

kunkin osapuolen oikeus kieltää vaarallisten tai mainitun yleissopimuksen liitteessä II 

lueteltujen jätteiden tuonti. 

 

9) Asevoimien tai avustusjärjestöjen tuottamat jätteet olisi suljettava tämän asetuksen 

soveltamisalan ulkopuolelle, jos ne tuodaan yhteisöön erityisissä tilanteissa (mukaan lukien 

kauttakulku yhteisön alueella, kun jäte saapuu yhteisöön). Tällaisten siirtojen osalta olisi 

noudatettava kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten sopimusten vaatimuksia. Jos jäte 

siirretään hyödyntämistä tai huolehtimista varten jonkin jäsenvaltion kautta yhteisössä 

sijaitsevaan vastaanottomaahan, kauttakulkumaan toimivaltaiselle viranomaiselle ja 

vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle olisi etukäteen ilmoitettava siirrosta ja sen 

määränpäästä. 
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10) On tarpeen estää päällekkäisyys muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä 

saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/20021 kanssa, koska se jo sisältää 

säännöksiä eläimistä saatavien sivutuotteiden lähetyksistä, ohjaamisesta ja siirroista 

(keräämisestä, kuljettamisesta, esikäsittelystä, käsittelystä, käytöstä, hyödyntämisestä tai 

hävittämisestä, kirjanpidosta, lähetysten mukaan liitettävistä asiakirjoista ja jäljitettävyydestä) 

yhteisössä, yhteisöön ja yhteisöstä. 

 

11) Komission olisi annettava tämän asetuksen voimaantulopäivään mennessä kertomus eläinten 

terveyttä ja kansanterveyttä koskevan voimassa olevan alakohtaisen lainsäädännön ja tämän 

asetuksen säännösten välisestä suhteesta sekä tehtävä mainittuun päivään mennessä tarvittavat 

ehdotukset kyseisen lainsäädännön saattamiseksi tämän asetuksen mukaiseksi siten, että 

saavutetaan yhtäläinen valvonnan taso. 

 

12) Vaikka jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastuksesta tietyssä jäsenvaltiossa vastaa tämä 

jäsenvaltio itse, jätteiden siirtoja koskevien kansallisten järjestelmien olisi oltava 

johdonmukaisia yhteisön järjestelmän kanssa ympäristön ja ihmisten terveyden suojelun 

korkean tason varmistamiseksi. 

 

                                                 
1 EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission 

asetuksella (EY) N:o 668/2004 (EUVL L 112, 19.4.2004, s. 1). 
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13) Kun on kyse huolehdittavaksi tarkoitettujen jätteiden tai sellaisten hyödynnettäväksi 

tarkoitettujen jätteiden, joita ei ole lueteltu liitteessä III, IIIA tai IIIB, siirroista, on aiheellista 

varmistaa mahdollisimman korkea valvonnan ja tarkastusten taso siten, että tällaisiin siirtoihin 

vaaditaan kirjallinen ennakkohyväksyntä. Tällaiseen menettelyyn olisi kuuluttava 

ennakkoilmoitus, jonka myötä toimivaltaisten viranomaisten on mahdollista saada 

asianmukaiset tiedot voidakseen toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet ihmisten terveyden ja 

ympäristön suojelemiseksi. Sen johdosta toimivaltaisten viranomaisten olisi myös mahdollista 

esittää perusteltuja vastalauseita tällaisen siirron osalta. 

 

14) Kun on kyse liitteessä III, IIIA tai IIIB lueteltujen hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden 

siirroista, on aiheellista varmistaa valvonnan ja tarkastusten vähimmäistaso siten, että 

vaaditaan tiettyjen tietojen toimittamista tällaisten jätteiden mukana. 

 

15) Tämän asetuksen johdonmukaisen soveltamisen ja sisämarkkinoiden toimivuuden vuoksi on 

tarpeen tehokkuuden nimissä vaatia, että lähtömaan toimivaltainen viranomainen käsittelee 

ilmoitukset. 

 

16) Lisäksi on tärkeää selkeyttää vakuus- tai vastaavaa vakuutusjärjestelmää. 

 

17) Koska jätteiden tuottajilla on vastuu ympäristön kannalta hyväksyttävästä jätehuollosta, olisi 

näiden itsensä täytettävä jätteiden siirtoa koskevat ilmoitus- ja siirtoasiakirjat, mikäli se on 

käytännössä mahdollista. 
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18) On tarpeen säätää ilmoittajaa koskevista menettelyllisistä takeista sekä oikeusvarmuuden 

vuoksi että tämän asetuksen johdonmukaisen soveltamisen ja sisämarkkinoiden toimivuuden 

varmistamiseksi. 

 

19) Kun on kyse huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden siirroista, jäsenvaltioilla olisi oltava 

mahdollisuus soveltaa läheisyys-, hyödyntämisen ensisijaisuus- ja omavaraisuusperiaatteita 

yhteisön ja kansallisella tasolla siten kuin jätteestä 15 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa 

neuvoston direktiivissä 75/442/ETY1 säädetään, toteuttamalla perustamissopimuksen 

mukaisia toimenpiteitä tällaisten jätteiden siirtojen kieltämiseksi kokonaan tai osittain tai 

niiden vastustamiseksi järjestelmällisesti. Lisäksi olisi otettava huomioon direktiivissä 

75/442/ETY säädetty vaatimus, jonka mukaan jäsenvaltioiden on perustettava yhtenäinen ja 

riittävä käsittelylaitosten verkosto, jotta yhteisö tulee kokonaisuudessaan omavaraiseksi 

jätteenkäsittelyn suhteen ja jäsenvaltiot pääsevät kukin erikseen lähemmäksi tätä tavoitetta 

ottaen huomioon maantieteelliset olosuhteet tai tietyntyyppisiin jätteisiin erikoistuneiden 

laitosten tarve. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava varmistaa, että ympäristön pilaantumisen 

ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 24 päivänä syyskuuta 1996 annetun 

neuvoston direktiivin 96/61/EY2 soveltamisalaan kuuluvat jätehuoltolaitokset soveltavat 

kyseisessä direktiivissä määriteltyjä parhaita käytettävissä olevia tekniikoita laitokselle 

myönnetyn luvan mukaisesti ja että jäte käsitellään yhteisön lainsäädännössä vahvistettuihin 

huolehtimistoimia koskevien oikeudellisesti sitovien ympäristönsuojelunormien mukaisesti. 

 

                                                 
1  EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1). 
2  EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 

asetuksella (EY) N:o 1882/2003. 
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20) Kun on kyse hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden siirroista, jäsenvaltioiden olisi voitava 

varmistaa, että direktiivin 96/61/EY soveltamisalaan kuuluvat jätehuoltolaitokset soveltavat 

kyseisessä direktiivissä määriteltyjä parhaita käytettävissä olevia tekniikoita laitokselle 

myönnetyn luvan mukaisesti. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava varmistaa, että jäte 

käsitellään yhteisön lainsäädännössä vahvistettuihin hyödyntämistoimiin liittyvien 

oikeudellisesti sitovien ympäristönsuojelunormien mukaisesti ja, direktiivin 75/442/ETY 

7 artiklan 3 kohta huomioon ottaen, noudattamalla mainitun direktiivin mukaisesti laadittuja 

jätehuoltosuunnitelmia siten, että tarkoituksena on varmistaa yhteisön lainsäädännössä 

vahvistettujen oikeudellisesti sitovien hyödyntämis- tai kierrätysvelvoitteiden täyttäminen. 
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21) Pakollisten jätteidenkäsittelylaitoksia ja erityisten jätemateriaalien käsittelyä koskevien 

vaatimusten kehittämisellä yhteisön tasolla voidaan yhteisön lainsäädännön voimassa olevien 

säännösten lisäksi osaltaan edistää korkeatasoista ympäristönsuojelua kaikkialla yhteisössä, 

tukea tasavertaisten kierrätysolosuhteiden luomista ja auttaa sen varmistamisessa, että 

taloudellisesti kannattavien kierrätystä koskevien sisämarkkinoiden kehittymistä ei estetä. 

Yhteisön tasolla on siksi kehitettävä yhdenvertaiset olosuhteet soveltamalla tarvittaessa 

tietyillä aloilla kierrätystä koskevia yhteisiä standardeja kierrätyksen laadun parantamiseksi 

muun muassa kierrätysmateriaalien osalta. Komission olisi annettava tarvittaessa 

mahdollisimman pian ehdotuksia tällaisista tiettyjä jätetyyppejä ja tiettyjä kierrätyslaitoksia 

koskevista standardeista jätestrategian jatkotarkastelun pohjalta ja ottaen huomioon yhteisön 

ja jäsenvaltioiden voimassa olevan lainsäädännön. Toistaiseksi olisi suunniteltuja siirtoja 

tietyin edellytyksin voitava vastustaa, jos siirtoihin liittyvä hyödyntäminen ei olisi jätteen 

hyödyntämistä koskevien lähtömaan kansallisen lainsäädännön mukainen. Toistaiseksi 

komission olisi myös tarkkailtava, miten tilanne kehittyy uusiin jäsenvaltioihin mahdollisesti 

suuntautuvien ei-toivottujen jätteiden siirtojen osalta, ja tehtävä tarvittaessa asiaankuuluvia 

ehdotuksia tällaisten tilanteiden hoitamiseksi. 

 

22) Olisi säädettävä velvollisuudesta ottaa jäte takaisin lähettäjämaahan taikka hyödyntää se tai 

huolehtia siitä jollakin muulla tavalla, jos jätteen siirtoa ei voida toteuttaa aiotulla tavalla. 
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23) Lisäksi olisi säädettävä, että henkilön, jonka toiminnan tuloksena laiton jätteiden siirto 

toteutetaan, on otettava kyseinen jäte takaisin tai tehtävä muita järjestelyjä sen 

hyödyntämiseksi tai siitä huolehtimiseksi. Jos tätä ei noudateta, olisi joko lähettävän tai 

vastaanottavan maan toimivaltaisten viranomaisten itse puututtava asiaan. 

 

24) Asianomaisten maiden ympäristön suojelemiseksi on tarpeen selkeyttää Baselin 

yleissopimuksen mukaisesti säädetyn kiellon soveltamisalaa tapauksissa, joissa yhteisöstä 

viedään mitä hyvänsä jätteitä huolehdittaviksi johonkin sellaiseen kolmanteen maahan, joka ei 

ole Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsen. 

 

25) Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolina olevat maat voivat ottaa käyttöön 

yhteisön sisäisiä siirtoja koskevat tarkastusmenettelyt. 

 

26) Asianomaisten maiden ympäristön suojelemiseksi on lisäksi tarpeen selkeyttää niin ikään 

Baselin yleissopimuksen mukaisesti säädetyn kiellon soveltamisalaa tapauksissa, joissa 

vaarallisia jätteitä viedään hyödynnettäviksi sellaiseen maahan, johon OECD:n päätöstä ei 

sovelleta. Erityisesti on tarpeen selkeyttää niiden jätteiden luetteloa, joihin tätä kieltoa 

sovelletaan, ja varmistaa, että luetteloon on sisällytetty myös Baselin yleissopimuksen 

liitteessä II luetellut eli kotitalouksista kerätyt jätteet ja kotitalousjätteiden polttamisessa 

syntyvät jäämät. 
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27) Olisi edelleen pidettävä voimassa erityiset järjestelyt, joita sovelletaan vaarattomien jätteiden 

vientiin hyödynnettäviksi maihin, joihin OECD:n päätöstä ei sovelleta, ja olisi säädettävä 

näiden järjestelyjen myöhemmin tapahtuvasta paremmasta yhdenmukaistamisesta. 

 

28) Huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden tuonti yhteisöön olisi sallittava Baselin 

yleissopimuksen osapuolena olevista maista. Hyödynnettävien jätteiden tuonti yhteisöön olisi 

sallittava maista, joihin OECD:n päätöstä sovelletaan tai jotka ovat Baselin yleissopimuksen 

osapuolia. Muutoin jätteiden tuonti olisi kuitenkin sallittava vain tapauksissa, joissa 

viejämaata sitoo yhteisön lainsäädännön ja Baselin yleissopimuksen 11 artiklan mukainen 

kahden- tai monenvälinen sopimus taikka järjestely, paitsi jos tämä ei ole mahdollista 

kriisitilanteessa, rauhanpalauttamisen tai rauhanturvaamisoperaatioiden yhteydessä tai 

sotatilanteessa. 

 

29) Tätä asetusta olisi sovellettava kansainvälisen merioikeuden mukaisesti. 

 

30) Tässä asetuksessa olisi otettava huomioon merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta 

Euroopan yhteisöön 27 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY1 

("päätös merentakaisten alueiden assosiaatiosta") säännöt, jotka koskevat jätteiden vientiä 

näihin merentakaisiin maihin ja alueille sekä jätteiden tuontia niistä. 

 

                                                 
1  EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1. 
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31) Olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että siirrettäessä jätteitä 

yhteisössä tai tuotaessa niitä jäsenvaltioihin jätteiden huolto tapahtuu direktiivin 75/442/ETY 

ja muun jätteitä koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti koko siirron ajan aina 

vastaanottomaassa tapahtuvaan hyödyntämiseen tai huolehtimiseen saakka vaarantamatta 

ihmisten terveyttä ja käyttämättä menettelyjä tai menetelmiä, joista voi aiheutua haittaa 

ympäristölle. Kun kyseessä on jätteen sallittu vienti yhteisöstä, olisi pyrittävä varmistamaan, 

että jätteen huolto tapahtuu ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla koko siirron ajan aina 

vastaanottajana olevassa kolmannessa maassa tapahtuvaan hyödyntämiseen tai 

huolehtimiseen saakka. Vastaanottavan laitoksen olisi toimittava pääpiirteittäin yhteisön 

lainsäädäntöä vastaavien ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua koskevien vaatimusten 

mukaisesti. Tätä varten olisi laadittava luettelo ohjeista, jotka eivät ole sitovia mutta joista 

voidaan hakea ohjausta ympäristön kannalta hyväksyttävään jätehuoltoon. 

 

32) Jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevia 

tietoja sekä Baselin yleissopimuksen sihteeristölle toimitettuina raportteina että erillisellä 

kyselylomakkeella. 

 

33) Jätteiden siirtojen valvontaa koskeva tehokas kansainvälinen yhteistyö auttaa varmistamaan, 

että vaarallisten jätteiden siirtoja valvotaan. Yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä kolmansien 

maiden välistä tietojen vaihtoa, vastuunjakoa ja yhteisiä toimia olisi edistettävä asianmukaisen 

jätehuollon varmistamiseksi. 
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34) Komission olisi hyväksyttävä tämän asetuksen tietyt liitteet direktiivin 75/442/ETY 

18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Samaa menettelyä olisi 

noudatettava muutettaessa liitteitä niiden mukauttamiseksi tieteelliseen ja tekniseen 

kehitykseen, asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön muutoksiin sekä OECD:n päätökseen, 

Baselin yleissopimukseen ja muihin asiaan liittyviin kansainvälisiin yleissopimuksiin ja 

sopimuksiin liittyviin tapahtumiin. 

 

35) Komission olisi liitteessä IC säädettäviä ilmoitus- ja siirtoasiakirjojen täyttämisohjeita 

laatiessaan, OECD:n päätös ja Baselin yleissopimus huomioon ottaen, tarkennettava muun 

muassa, että ilmoitus- ja siirtoasiakirjojen olisi mahdollisuuksien mukaan oltava kahdella 

sivulla, sekä milloin liitteissä IA ja IB olevat ilmoitus- ja siirtoasiakirja olisi tarkkaan ottaen 

täytettävä liite II huomioon ottaen. Lisäksi yksittäisiä vaatimuksia olisi selvennettävä, jos 

OECD:n päätöksen ja Baselin yleissopimuksen sekä tämän asetuksen terminologia ja 

vaatimukset poikkeavat toisistaan. 

 

36) Arvioitaessa jäteseosten lisäämistä liitteeseen IIIA olisi otettava huomioon muun muassa 

seuraavat seikat: jätteen ominaisuudet, kuten sen mahdolliset vaaralliset ominaisuudet, 

kontaminaatiopotentiaali ja fysikaalinen olomuoto, sekä jätehuoltoa koskevat seikat, kuten 

teknologinen kapasiteetti jätteen hyödyntämiseksi ja hyödyntämistoimista ympäristölle 

koituvat edut, kuten se, voiko ympäristön kannalta hyväksyttävä jätehuolto vaarantua. 

Komission olisi pyrittävä saamaan tämä liite mahdollisimman valmiiksi ennen tämän 

asetuksen voimaantulopäivää ja saatettava tämä tehtävä päätökseen viimeistään kuuden 

kuukauden kuluessa mainitusta ajankohdasta. 
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37) Komission olisi hyväksyttävä myös tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyvät 

lisätoimenpiteet direktiivin 75/442/ETY 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 

noudattaen. Niihin olisi kuuluttava rahoitusvakuuden tai vastaavan vakuutuksen laskemisessa 

käytettävä menetelmä, joka komission olisi mahdollisuuksien mukaan laadittava ennen 

asetuksen soveltamispäivää. 

 

38) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä 

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 

1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY1 mukaisesti. 

 

39) Tämän asetuksen tavoitetta eli ympäristön suojelemisen varmistamista jätteitä siirrettäessä ei 

voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan ehdotetun toiminnan 

laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi 

toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 

mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen, 

 

                                                 
1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. 
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OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN: 

 

I OSASTO 

 

SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT 

 

1 artikla 

 

Soveltamisala 

 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan jätteiden siirtoihin sovellettavat menettelyt ja 

valvontajärjestelmät, jotka riippuvat siirron lähtöpaikasta, vastaanottopaikasta ja reitistä, siirrettävän 

jätteen tyypistä sekä jätteeseen sen vastaanottopaikassa sovellettavasta käsittelystä. 

 

2. Tätä asetusta sovelletaan jätteiden siirtoihin, 

 

a) jotka toteutetaan jäsenvaltioiden välillä joko kokonaan yhteisön alueella tai siten, että jätteet 

kuljetetaan kolmansien maiden kautta; 

 

b) joissa jäte tuodaan yhteisöön kolmansista maista; 

 

c) joissa jäte viedään yhteisöstä kolmansiin maihin; 

 

d) jotka kulkevat yhteisön alueen kautta, kun jätteitä siirretään kolmansista maista ja kolmansiin 

maihin. 
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3. Tämän asetuksen soveltamisalaan eivät kuulu: 

 

a) alusten ja offshore-lauttojen tavanomaisessa toiminnassa syntyneiden jätteiden, jätevedet ja 

jäänteet mukaan luettuina, purkaminen maihin sillä edellytyksellä, että tällaiseen jätteeseen 

sovelletaan alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehdyn 

kansainvälisen yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna siihen liittyvällä vuoden 

1978 pöytäkirjalla (Marpol 73/78), tai jonkin muun sitovan kansainvälisen oikeudellisen 

asiakirjan vaatimuksia; 

 

b) lentokoneissa syntynyt jäte siihen asti, kun tällainen jäte puretaan lentokoneesta 

hyödyntämistä tai huolehtimista varten; 

 

c) radioaktiivisen jätteen siirrot, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan yhteisön 

jäsenvaltioiden välillä sekä yhteisöön ja yhteisöstä pois tapahtuvien radioaktiivisen jätteen 

siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta 3 päivänä helmikuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 

92/3/Euratom1 2 artiklassa; 

 

d) siirrot, joiden osalta noudatetaan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 hyväksyntävaatimuksia; 

 

e) direktiivin 75/442/ETY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen jätteiden siirrot, jos 

tällaiset siirrot jo kuuluvat muun samankaltaisia säännöksiä sisältävän yhteisön lainsäädännön 

soveltamisalaan; 

 

f) jätteiden siirrot, jotka tehdään Etelämantereelta yhteisöön ja jotka ovat Etelämannerta 

koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan (1991) vaatimusten mukaisia; 

 

                                                 
1  EYVL L 35, 12.2.1992, s. 24. 
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g) sellaisen jätteen tuonti yhteisöön, jonka asevoimat tai avustusjärjestöt ovat tuottaneet 

kriisitilanteiden, rauhanpalauttamisen tai rauhanturvaamisoperaatioiden yhteydessä, jos 

asianomaiset asevoimat tai avustusjärjestöt siirtävät tällaisen jätteen tai se siirretään niiden 

puolesta suoraan tai välillisesti vastaanottomaahan. Jos jäte siirretään hyödyntämistä tai 

huolehtimista varten jonkin jäsenvaltion kautta vastaanottomaahan, kauttakulkumaan 

toimivaltaiselle viranomaiselle ja vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle on 

etukäteen ilmoitettava siirrosta ja sen määränpäästä. 

 

4. Etelämantereelta yhteisön ulkopuolisiin maihin yhteisön kautta tehtäviin jätteiden siirtoihin 

sovelletaan 35 ja 48 artiklaa. 

 

5. Yksinomaan yhden jäsenvaltion sisällä tapahtuviin jätteiden siirtoihin sovelletaan ainoastaan 

32 artiklaa. 
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2 artikla 

 

Määritelmät 

 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 

 

1) 'jätteellä' samaa kuin direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdassa; 

 

2) 'vaarallisella jätteellä' samaa kuin vaarallisesta jätteestä 12 päivänä joulukuuta 1991 annetun 

neuvoston direktiivin 91/689/ETY1 1 artiklan 4 kohdassa; 

 

3) 'jäteseoksella' jätettä, joka syntyy kahden tai useamman tyyppisen jätteen tahallisesta tai 

tahattomasta sekoittamisesta ja jolle seokselle ei tämän asetuksen liitteissä III, IIIB, IV ja IVA 

ole yhtä ainoaa jätenimikettä. Jäte-erän siirto, jossa siirretään kahden tai useamman tyyppistä, 

toisistaan erillään olevaa jätettä, ei ole jäteseos; 

 

4) 'huolehtimisella' samaa kuin direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan e alakohdassa; 

 

5) 'väliaikaisella huolehtimisella' direktiivin 75/442/ETY liitteessä IIA määriteltyjä 

huolehtimistoimia D 13 – D 15; 

 

                                                 
1  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). 



 
15311/4/04 REV 4  HKE/km 19 
 DG I   FI 

6) 'hyödyntämisellä' samaa kuin direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan f alakohdassa; 

 

7) 'väliaikaisella hyödyntämisellä' direktiivin 75/442/ETY liitteessä IIB määriteltyjä 

hyödyntämistoimia R 12 ja R 13; 

 

8) 'ympäristön kannalta hyväksyttävällä jätehuollolla' kaikkien käytännössä toteutettavissa 

olevien toimien toteuttamista sen varmistamiseksi, että jätteiden huolto tapahtuu ihmisten 

terveyttä ja ympäristöä tällaisten jätteiden mahdollisilta haittavaikutuksilta suojelevalla 

tavalla; 

 

9) 'tuottajalla' jokaista, jonka toiminta tuottaa jätettä (alkuperäinen tuottaja) ja/tai joka suorittaa 

esikäsittelyä, sekoittamista tai muita toimia, joiden tuloksena kyseisen jätteen ominaislaatu tai 

koostumus muuttuu (uusi tuottaja), direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan b alakohdassa olevan 

määritelmän mukaisesti; 

 

10) 'haltijalla' jätteen tuottajaa taikka luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka hallussa jäte 

on, ja joka on määritelty direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan c alakohdassa; 

 

11) 'kerääjällä' jokaista, joka kerää jätteitä direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan g alakohdan 

määritelmän mukaisesti; 
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12) 'kauppiaalla' jokaista, joka toimii toimeksiantajana jätteen ostossa ja sen jälkeisessä 

myynnissä, mukaan lukien kauppiaat, jotka eivät ota jätettä fyysisesti haltuunsa, ja jota 

tarkoitetaan direktiivin 75/442/ETY 12 artiklassa;  

 

13) 'välittäjällä' jokaista, joka järjestää jätteen hyödyntämisen tai siitä huolehtimisen toisten 

puolesta, mukaan lukien välittäjät, jotka eivät ota jätettä fyysisesti haltuunsa, ja jota 

tarkoitetaan direktiivin 75/442/ETY 12 artiklassa;  

 

14) 'vastaanottajalla' vastaanottomaan lainkäyttövallan alaista henkilöä tai yritystä, jolle jäte 

siirretään hyödynnettäväksi tai huolehdittavaksi; 

 

15) 'ilmoituksen tekijällä': 

 

a) jos siirrettävä jäte on peräisin jäsenvaltiosta, tämän jäsenvaltion lainkäyttövallan alaista 

luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka aikoo siirtää tai siirrättää jätteitä ja jolla 

on velvollisuus tehdä ilmoitus. Ilmoituksen tekijä on jokin seuraavassa luettelossa 

mainituista henkilöistä tai elimistä seuraavan luettelon mukaisessa järjestyksessä:  

 

i) alkuperäinen tuottaja, tai 

 

ii) uusi tuottaja, joka suorittaa toimia ennen sen siirtoa, tai 
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iii) luvan saanut kerääjä, joka on saman tyyppisen jätteen useista eri lähteistä peräisin 

olevista pienistä määristä koonnut lähetyksen, jonka siirto alkaa yhdestä 

ilmoitetusta paikasta, tai 

 

iv) rekisteröity kauppias, jonka i alakohdassa tarkoitettu alkuperäinen tuottaja, 

ii alakohdassa tarkoitettu uusi tuottaja tai iii alakohdassa tarkoitettu luvan saanut 

kerääjä on kirjallisesti valtuuttanut toimimaan puolestaan ilmoituksen tekijänä, tai; 

 

v) rekisteröity välittäjä, jonka i alakohdassa tarkoitettu alkuperäinen tuottaja, 

ii alakohdassa tarkoitettu uusi tuottaja tai iii alakohdassa tarkoitettu luvan saanut 

kerääjä on kirjallisesti valtuuttanut toimimaan puolestaan ilmoituksen tekijänä, tai; 

 

vi) siinä tapauksessa, ettei kukaan i, ii, iii, iv ja v alakohdassa yksilöidyistä 

henkilöistä ei ole tiedossa tai he ovat kaikki maksukyvyttömiä, haltija. 

 

Jos iv tai v alakohdassa määritelty ilmoituksen tekijä laiminlyö jonkin 21–24 artiklassa 

asetetun jätteen takaisin ottamista koskevan velvollisuuden, i alakohdassa tarkoitettua 

alkuperäistä tuottajaa, ii alakohdassa tarkoitettua uutta tuottajaa tai iii alakohdassa 

tarkoitettua luvan saanutta kerääjää, joka on valtuuttanut kyseisen kauppiaan tai 

välittäjän toimimaan puolestaan, pidetään ilmoituksen tekijänä mainittujen jätteen 

takaisin ottamista koskevien velvollisuuksien osalta. Jos kyseessä on laiton siirto, josta 

ilmoituksen on tehnyt iv alakohdassa tarkoitettu kauppias tai v alakohdassa tarkoitettu 

välittäjä, pidetään i, ii tai iii alakohdassa tarkoitettua henkilöä, joka on valtuuttanut 

kyseisen kauppiaan tai välittäjän toimimaan puolestaan, ilmoituksen tekijänä tätä 

asetusta sovellettaessa; 
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b) jos yhteisöön tuodaan tai sen kautta siirretään jätettä, joka ei ole peräisin mistään 

jäsenvaltiosta, jotain seuraavista jätteen lähtömaan lainkäyttövallan alaisista 

luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä, joka aikoo siirtää tai siirrättää tai on 

siirrättänyt jätteitä: 

 

i) lähtömaan lakien mukaisesti nimetty henkilöä tai, jos tällaista henkilöä ei ole 

nimetty, 

 

ii) jätteen haltijaa sen vientiajankohtana; 

 

16) 'Baselin yleissopimuksella' vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn 

valvonnasta 22 päivänä maaliskuuta 1989 tehtyä Baselin yleissopimusta; 

 

17) 'OECD:n päätöksellä' hyödynnettävien jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta 

tehdyn OECD:n päätöksen C(1992)39 (lopullinen) muuttamisesta tehtyä OECD:n neuvoston 

päätöstä C(2001)107 (lopullinen); 

 

18) 'toimivaltaisella viranomaisella': 

 

a) kun on kyseessä yhteisön jäsenvaltio, asianomaisen jäsenvaltion 52 artiklan mukaisesti 

nimeämää elintä, tai 

 

b) kun on kyseessä maa, joka ei ole yhteisön jäsenvaltio mutta joka on Baselin 

yleissopimuksen osapuoli, elintä, jonka kyseinen maa on tämän yleissopimuksen 

5 artiklan mukaisesti nimennyt toimivaltaiseksi viranomaiseksi yleissopimuksen 

soveltamista varten, tai 
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c) kun on kyseessä maa, jota ei tarkoiteta a ja b alakohdassa, elintä, jonka kyseinen maa tai 

alue on nimennyt toimivaltaiseksi viranomaiseksi tai, jos viranomaista ei ole nimetty, 

sen maan tai alueen sääntelyviranomainen, jolla on lainkäyttövalta hyödynnettäviksi tai 

huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden siirtojen tai kauttakulun suhteen; 

 

19) 'lähtömaan toimivaltaisella viranomaisella' sen alueen toimivaltaista viranomaista, jolta 

jätteen siirron suunnitellaan alkavan tai jolta siirto alkaa; 

 

20) 'vastaanottomaan toimivaltaisella viranomaisella' sen alueen toimivaltaista viranomaista, jolle 

jätteen siirtoa suunnitellaan tai jolle siirto suoritetaan taikka jolla jäte lastataan ennen sen 

hyödyntämistä tai siitä huolehtimista alueella, joka ei ole minkään maan lainkäyttövallan 

alainen; 

 

21) 'kauttakulkumaan toimivaltaisella viranomaisella' minkä tahansa sellaisen muun maan kuin 

lähtömaan tai vastaanottomaan toimivaltaista viranomaista, ja jonka kautta siirron 

suorittamista suunnitellaan tai jonka kautta siirto suoritetaan; 

 

22) 'lähtömaalla' maata, josta jätteen siirron suunnitellaan alkavan tai josta siirto alkaa; 

 

23) 'vastaanottomaalla' maata, johon jätteen siirtoa suunnitellaan tai johon jäte siirretään 

kyseisessä maassa hyödynnettäväksi tai huolehdittavaksi taikka lastattavaksi ennen sen 

hyödyntämistä tai siitä huolehtimista alueella, joka ei ole minkään maan lainkäyttövallan 

alainen; 
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24) 'kauttakulkumaalla' maata, joka ei ole lähtö- eikä vastaanottomaa ja jonka kautta jätteen 

siirtoa suunnitellaan tai jonka kautta jäte siirretään; 

 

25) 'maan kansalliseen lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella' maa- tai merialuetta, jossa jollain 

valtiolla on hallinnollinen ja sääntelyvastuu kansainvälisen oikeuden mukaisesti ihmisen 

terveyden tai ympäristön suojelun alalla; 

 

26) 'merentakaisilla mailla ja alueilla' maita ja alueita, jotka luetellaan päätöksen 2001/822/EY 

liitteessä IA; 

 

27) 'yhteisön vientitullitoimipaikalla' yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 

annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/921 161 artiklan 5 kohdassa määriteltyä 

tullitoimipaikkaa; 

 

28) 'yhteisön poistumistullitoimipaikalla' tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 

annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/932 793 artiklan 2 kohdassa määriteltyä 

tullitoimipaikkaa; 

 

                                                 
1  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 

liittymisasiakirjalla. 
2  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella 

(EY) N:o 2286/2003 (EUVL L 343, 31.12.2003, s. 1). 
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29) 'yhteisön saapumistullitoimipaikalla' tullitoimipaikkaa, jonne yhteisön tullialueelle tuotu jäte 

on kuljetettava neuvoston asetuksen (ETY) 2913/92 38 artiklan 1 kohdan mukaisesti; 

 

30) 'tuonnilla' kaikkea jätteen tuloa yhteisöön, lukuun ottamatta kauttakulkua yhteisön kautta; 

 

31) 'viennillä' toimintaa, jolla jäte viedään pois yhteisöstä, lukuun ottamatta kauttakulkua yhteisön 

kautta; 

 

32) 'kauttakululla' yhden tai useamman, muun kuin lähtö- tai vastaanottomaan kautta tapahtuvaa 

jätteen siirtoa tai suunniteltua siirtoa; 

 

33) 'kuljetuksella' jätteen maantie-, rautatie-, lento-, meri- tai sisävesikuljetusta; 

 

34) 'siirrolla' jätteen suunniteltua tai toteutettavaa kuljetusta sen hyödyntämistä tai siitä 

huolehtimista varten 

 

a) maasta toiseen, tai 

 

b) jonkin maan ja sen suojeluksessa olevien merentakaisten maiden ja alueiden tai muiden 

alueiden välillä, tai 
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c) jonkin maan ja jonkin sellaisen maa-alueen välillä, joka ei kansainvälisen oikeuden 

mukaan kuulu mihinkään maahan, tai 

 

d) jonkin maan ja Etelämantereen välillä, tai 

 

e) jostakin maasta jonkin edellä tarkoitetun alueen kautta, tai 

 

f) jonkin edellä tarkoitetun alueen kautta ja kuljetus alkaa ja päättyy samassa maassa, tai 

 

g) johonkin maahan joltakin maantieteelliseltä alueelta, joka ei kuulu minkään maan 

lainkäyttövaltaan; 

 

35) 'laittomalla siirrolla' jätteiden siirtoja, jotka toteutetaan 

 

a) tekemättä tämän asetuksen mukaista ilmoitusta kaikille asianomaisille toimivaltaisille 

viranomaisille, tai 

 

b) ilman asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen nojalla antamaa 

hyväksyntää, tai 
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c) asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksynnällä, joka on saatu 

väärennöksen, harhaanjohtamisen tai erehdyttämisen avulla, tai 

 

d) tavalla, jota ei ole olennaisilta osiltaan eritelty ilmoitus- tai siirtoasiakirjoissa, tai 

 

e) tavalla, joka johtaa jätteen hyödyntämiseen tai siitä huolehtimiseen yhteisön tai 

kansainvälisten sääntöjen vastaisesti, tai 

 

f) 33, 35, 38, 39, 40 ja 42 artiklan vastaisesti, tai 

 

g) 3 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitetun jätteiden siirron osalta, kun 

 

i) todetaan, että jätteitä ei ole lueteltu liitteessä III, IIIA tai IIIB, tai  

 

ii) 3 artiklan 4 kohtaa ei ole noudatettu, 

 

iii) siirto toteutetaan tavalla, jota ei ole olennaisilta osiltaan eritelty liitteen VII 

mukaisessa asiakirjassa. 
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II OSASTO 

 

JÄTTEIDEN SIIRROT JÄSENVALTIOIDEN VÄLILLÄ 

YHTEISÖN ALUEELLA TAI SITEN, ETTÄ 

KAUTTAKULKU TAPAHTUU KOLMANSIEN MAIDEN KAUTTA 

 

3 artikla 

 

Yleiset menettelyt 

 

1. Tämän osaston säännösten mukaista kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä 

sovelletaan seuraavien jätteiden siirtoihin: 

 

a) jos jäte on tarkoitettu huolehdittavaksi: 

 

kaikki jätteet; 

 

b) jos jäte on tarkoitettu hyödynnettäväksi: 

 

i) liitteessä IV luetellut jätteet; 
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ii) liitteessä IVA luetellut jätteet; 

 

iii) jätteet, jotka eivät kuulu mihinkään yksittäiseen liitteessä III, IIIB, IV tai IVA olevaan 

jätenimikkeeseen; 

 

iv) jäteseokset, jotka eivät kuulu mihinkään yksittäiseen liitteessä III, IIIB, IV tai IVA 

olevaan jätenimikkeeseen, paitsi jos ne on lueteltu liitteessä IIIA. 

 

2. Yleistä vaatimusta, jonka mukaan jätteiden mukana on oltava tietyt tiedot siten kuin 

18 artiklassa säädetään, sovelletaan seuraavien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin: 

 

a) liitteessä III tai IIIB luetellut jätteet; 

 

b) kahden tai useamman liitteessä III luetellun jätteen seokset, jotka eivät kuulu mihinkään 

yksittäiseen liitteessä III olevaan jätenimikkeeseen, edellyttäen, että näiden jäteseosten 

koostumus ei heikennä niiden ympäristön kannalta hyväksyttävää hyödyntämistä ja että 

tällaiset seokset on 57 artiklan mukaisesti lueteltu liitteessä IIIA. 

 

3. Liitteessä III lueteltuihin jätetyyppeihin sovelletaan poikkeustapauksissa asiaankuuluvia 

säännöksiä ikään kuin jätteet olisi lueteltu liitteessä IV, jos jätteellä on direktiivin 91/689/ETY 

liitteessä III lueteltuja vaarallisia ominaisuuksia. Tällaiset tapaukset on käsiteltävä 57 artiklan 

mukaisesti. 
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4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä ei 

sovelleta sellaisten jätteiden siirtoihin, jotka on nimenomaan tarkoitettu laboratoriossa 

analysoitaviksi niiden fysikaalisten tai kemiallisten ominaisuuksien tai sen määrittämiseksi, 

soveltuvatko ne hyödynnettäviksi tai huolehdittaviksi. Tällöin sovelletaan 18 artiklassa säädettyjä 

menettelyä koskevia vaatimuksia. Nimenomaan laboratoriossa analysoitavaksi tarkoitetun tällaisen 

menettelystä vapautettavan jätteen määrä määritetään sen mukaan, mikä on kussakin yksittäisessä 

tapauksessa analyysin asianmukaiseen suorittamiseen riittävä vähimmäismäärä, eikä se saa olla yli 

25 kiloa. 

 

5. Kun kotitalouksilta kerättyä sekalaista yhdyskuntajätettä (jätenimike 20 03 01), myös siinä 

tapauksessa, että tällaisen keruun piiriin kuuluu myös muilta tuottajilta peräisin oleva 

mainitunlainen jäte, siirretään hyödyntämis- tai huolehtimislaitoksiin, näihin siirtoihin sovelletaan 

tämän asetuksen mukaisesti samoja säännöksiä kuin huolehdittavaksi tarkoitettujen jätteiden 

siirtoihin. 

 

1 luku – Kirjallinen ennakkoilmoitus ja -hyväksyntä 

 

4 artikla 

 

Ilmoitus 

 

Kun ilmoituksen tekijä aikoo siirtää 3 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja jätteitä, sen 

on tehtävä kirjallinen ennakkoilmoitus lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle ja tämän 

viranomaisen välityksellä ja, jos hän tekee yleisen ilmoituksen, noudatettava 13 artiklaa. 
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Ilmoitusta tehtäessä on noudatettava seuraavia vaatimuksia: 

 

1) Ilmoitus- ja siirtoasiakirjat 

 

Ilmoitus on tehtävä käyttäen seuraavia asiakirjoja: 

 

a) liitteen IA mukainen ilmoitusasiakirja, ja 

 

b) liitteen IB mukainen siirtoasiakirja. 

 

Ilmoituksen tekijän on täytettävä ilmoitusasiakirja ja tarvittaessa siirtoasiakirja. 

 

Jollei ilmoituksen tekijä ole 2 artiklan 15 alakohdan a alakohdan i alakohdan mukainen jätteen 

alkuperäinen tuottaja, ilmoituksen tekijän on varmistettava, että kyseinen tuottaja tai jokin 

2 artiklan 15 alakohdan a alakohdan ii tai iii alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä 

allekirjoittaa myös liitteen IA mukaisen ilmoitusasiakirjan silloin, kun tämä on käytännössä 

mahdollista. 

 

Lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen on annettava ilmoituksen tekijälle ilmoitusasiakirja ja 

siirtoasiakirja. 
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2) Ilmoitusasiakirjassa ja siirtoasiakirjassa olevat tiedot ja asiakirjat 

 

Ilmoituksen tekijän on annettava ilmoitusasiakirjassa tai sen liitteenä liitteen II 

osassa 1 luetellut tiedot ja asiakirjat. Ilmoituksen tekijän on annettava siirtoasiakirjassa tai sen 

liitteenä liitteen II osassa 2 tarkoitetut tiedot ja asiakirjat siinä laajuudessa, kuin tämä on 

mahdollista ilmoituksen tekohetkellä. 

 

Ilmoituksen katsotaan olevan asianmukaisesti täytetty, kun ilmoituksen tekijä on täyttänyt 

ilmoitusasiakirjan ja siirtoasiakirjan ensimmäisen alakohdan mukaisesti lähtömaan 

toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla. 

 

3) Lisätiedot ja -asiakirjat 

 

Ilmoituksen tekijän on annettava lisätietoja ja -asiakirjoja, jos jokin asianomaisista 

toimivaltaisista viranomaisista niitä pyytää. Luettelo lisätiedoista ja -asiakirjoista, joita 

voidaan pyytää, on liitteen II osassa 3. 

 

Ilmoituksen katsotaan olevan asianmukaisesti tehty, kun ilmoituksen tekijä on täyttänyt 

ilmoitusasiakirjan ja siirtoasiakirjan sekä toimittanut liitteen II osassa 1 ja 2 luetellut tiedot ja 

asiakirjat sekä liitteen II osassa 3 luetellut lisätiedot ja -asiakirjat, joita on pyydetty tämän 

kohdan mukaisesti, vastaanottomaan toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla. 
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4) Ilmoituksen tekijän ja vastaanottajan välisen sopimuksen tekeminen 

 

Ilmoituksen tekijän on tehtävä vastaanottajan kanssa 5 artiklan mukainen sopimus ilmoitetun 

jätteen hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta. 

 

Selvitys sopimuksen tekemisestä tai vakuutus sen olemassaolosta liitteen IA mukaisesti on 

toimitettava ilmoitusta tehtäessä asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille. Ilmoituksen 

tekijän tai vastaanottajan on toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä toimitettava sopimuksen 

jäljennös tai tällainen selvitys asianomaista toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla. 

 

5) Rahoitusvakuuden tai vastaavan vakuutuksen hankkiminen 

 

Rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus on hankittava 6 artiklan mukaisesti. Ilmoituksen tekijän 

on annettava tästä lausuma täyttämällä liitteen IA mukaisen ilmoitusasiakirjan asianomainen 

kohta. 

 

Rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus (tai, jos toimivaltainen viranomainen tämän sallii, 

selvitys kyseisestä vakuudesta tai vakuutuksesta tai lausuma siitä, että se on olemassa) on 

toimitettava osana ilmoitusasiakirjaa ilmoituksen tekohetkellä tai, jos toimivaltainen 

viranomainen tämän sallii kansallisen lainsäädännön nojalla, muuna ajankohtana ennen 

siirron alkamista. 
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6) Ilmoituksen kattavuus 

 

Ilmoitus kattaa jätteen siirron sen ensimmäisestä lähetyspaikasta, mukaan lukien sen 

väliaikaisen ja muun kuin väliaikaisen hyödyntämisen tai siitä huolehtimisen. 

 

Jos myöhempiä väliaikaisia tai muita kuin väliaikaisia toimia toteutetaan muussa kuin 

ensimmäisessä vastaanottomaassa, muu kuin väliaikainen toimi ja sen määränpää on 

ilmoitettava ilmoituksessa, ja tällöin sovelletaan 15 artiklan f alakohtaa. 

 

Kukin ilmoitus saa kattaa vain yhden jätteen yksilöivän koodin, paitsi jos kyse on: 

 

a) jätteistä, jotka eivät kuulu yhteen ainoaan liitteessä III, IIIB, IV tai IVA olevaan 

nimikkeeseen. Tällöin on eriteltävä vain yksi jätetyyppi; 

 

b) jäteseoksista, jotka eivät kuulu yhteen ainoaan liitteessä III, IIIB, IV tai IVA olevaan 

nimikkeeseen, paitsi jos ne on lueteltu liitteessä IIIA. Tässä tapauksessa on eriteltävä 

tärkeysjärjestyksessä jätteen kunkin osan koodi. 

 

5 artikla 

 

Sopimus 

 

1. Kaikista jätteiden siirroista, joista on tehtävä ilmoitus, on tehtävä ilmoituksen tekijän ja 

vastaanottajan välinen sopimus, joka koskee ilmoitetun jätteen hyödyntämistä tai siitä 

huolehtimista. 
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2. Sopimuksen on oltava tehty sekä voimassa ilmoitusta tehtäessä ja siirron keston ajan, kunnes 

on annettu 15 artiklan e alakohdan, 16 artiklan e alakohdan tai tarvittaessa 15 artiklan d alakohdan 

mukainen todistus. 

 

3. Sopimuksessa on määrättävä seuraavista velvollisuuksista: 

 

a) ilmoituksen tekijän velvollisuus ottaa jäte takaisin, jos siirtoa tai hyödyntämistä tai 

huolehtimista ei ole toteutettu aiotulla tavalla tai jos jätteen siirto on ollut laiton, 21 artiklan ja 

23 artiklan 2 kohdan mukaisesti;  

 

b) vastaanottajan velvollisuus hyödyntää jäte tai huolehtia siitä, jos jätteen siirto on ollut laiton, 

23 artiklan 3 kohdan mukaisesti; ja 

 

c) vastaanottajan tai laitoksen velvollisuus antaa 16 artiklan e alakohdan mukaisesti todistus 

siitä, että jäte on hyödynnetty tai siitä on huolehdittu jätteen siirtoa koskevan ilmoituksen, 

siinä olevien ehtojen ja tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti. 

 

4. Jos jäte siirretään väliaikaisia hyödyntämis- tai huolehtimistoimia varten, sopimuksessa on 

määrättävä seuraavista vastaanottajan tai vastaanottavan laitoksen lisävelvollisuuksista: 

 

a) velvollisuus antaa 15 artiklan d ja tarvittaessa e alakohdan mukaisesti todistukset siitä, että 

jäte on hyödynnetty tai siitä on huolehdittu ilmoituksen, siinä olevien ehtojen ja tämän 

asetuksen vaatimusten mukaisesti; ja 

 



 
15311/4/04 REV 4  HKE/km 36 
 DG I   FI 

b) velvollisuus antaa soveltuvin osin 15 artiklan f alakohdan ii alakohdan mukaisesti ilmoitus 

alkuperäisen lähtömaan alkuperäiselle toimivaltaiselle viranomaiselle. 

 

5. Jos jätteen siirto tapahtuu saman oikeussubjektin määräysvaltaan kuuluvan kahden laitoksen 

välillä, sopimus voidaan korvata kyseisen oikeussubjektin antamalla vakuutuksella siitä, että se 

ottaa tehtäväkseen ilmoitetun jätteen hyödyntämisen tai siitä huolehtimisen. 

 

6 artikla 

 

Rahoitusvakuus 

 

1. Kaikkia sellaisia jätteiden siirtoja varten, joista on tehtävä ilmoitus, on hankittava 

rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus, joka kattaa: 

 

a) kuljetuskustannukset, 

 

b) huolehtimisen tai hyödyntämisen sekä mahdollisesti tarvittavien väliaikaisten toimien 

kustannukset, ja  

 

c) varastointikustannukset 90 päivän ajalta. 

 

2. Rahoitusvakuuden tai vastaavan vakuutuksen tarkoituksena on kattaa kustannukset, jotka 

aiheutuvat 

 

a) jäljempänä 21 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa, kun siirtoa tai hyödyntämistä tai 

huolehtimista ei voida toteuttaa suunnitellulla tavalla, ja 

 

b) jäljempänä 23 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa, kun siirto tai hyödyntäminen tai 

huolehtiminen on laiton. 
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3. Ilmoituksen tekijän tai muun sen puolesta toimivan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 

on hankittava rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus, ja sen on oltava voimassasilloin, kun ilmoitus 

tehdään tai, jos toimivaltainen viranomainen, joka hyväksyy rahoitusvakuuden tai vastaavan 

vakuutuksen, tämän sallii, viimeistään silloin, kun siirto alkaa, ja sen on katettava ilmoitettu jätteen 

siirto viimeistään sinä ajankohtana, jona siirto alkaa. 

 

4. Lähtömaan toimivaltainen viranomainen hyväksyy rahoitusvakuuden tai vastaavan 

vakuutuksen, samoin kuin sen muodon, sanamuodon ja suuruuden. 

 

Jos on kyse jätteen tuonnista yhteisöön, on yhteisössä olevan vastaanottomaan toimivaltaisen 

viranomaisen kuitenkin tarkistettava vakuuden suuruus ja tarvittaessa hyväksyttävä täydentävä 

rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus. 

 

5. Rahoitusvakuuden tai vastaavan vakuutuksen on katettava ilmoitettu siirto sekä ilmoitetun 

jätteen hyödyntämisen tai siitä huolehtimisen päätökseen saattaminen sekä oltava voimassa niiden 

ajan. 

 

Rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus on vapautettava, kun ilmoituksen tekijä on esittänyt 

selvityksen siitä, että jäte on saapunut vastaanottopaikkaansa ja se on hyödynnetty tai siitä on 

huolehdittu ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla. Tällainen selvitys on annettava 16 artiklan 

e alakohdassa tarkoitetulla todistuksella tai tapauksen mukaan 15 artiklan e alakohdassa 

tarkoitetulla todistuksella väliaikaisten hyödyntämis- tai huolehtimistoimien toteuttamisesta. 
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6. Jos jäte siirretään väliaikaisia hyödyntämis- tai huolehtimistoimia varten ja hyödyntämis- tai 

huolehtimistoimet jatkuvat vastaanottomaassa, rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus voidaan 

5 kohdasta poiketen vapauttaa, kun jäte lähtee väliaikaisesta laitoksesta ja ilmoituksen tekijä on 

toimittanut selvityksen siitä, että väliaikainen toimi on saatettu päätökseen. Tällainen selvitys on 

annettava 15 artiklan d alakohdassa tarkoitetulla todistuksella. Jos jäte tällöin siirretään edelleen 

johonkin hyödyntämis- tai huolehtimislaitokseen, tarvitaan tätä varten uusi rahoitusvakuus tai 

vastaava vakuutus, paitsi jos vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen katsoo, ettei tällaista 

rahoitusvakuutta tai vastaavaa vakuutusta tarvita. Tällöin vastaanottomaan toimivaltainen 

viranomainen on vastuussa velvollisuuksista, jotka syntyvät, jos kyseessä on laiton siirto, tai jätteen 

takaisin ottamisesta, jos siirtoa tai myöhempää hyödyntämis- tai huolehtimistointa ei voida toteuttaa 

aiotulla tavalla. 

 

7. Rahoitusvakuuden tai vastaavan vakuutuksen on oltava sen hyväksyneen yhteisössä olevan 

toimivaltaisen viranomaisen saatavilla, ja se käyttää varoja 22 ja 24 artiklan mukaisesti syntyvien 

velvollisuuksien täyttämiseksi, myös suorittaakseen maksuja muille asianomaisille viranomaisille. 

 

8. Kun kyse on 13 artiklan mukaisesta yleisestä ilmoituksesta, voidaan hankkia rahoitusvakuus 

tai vastaava vakuutus, joka kattaa jotkin yleiseen ilmoitukseen sisältyvät osat, sen sijaan, että 

hankitaan yksi vakuus tai vakuutus, jotka kattaa koko yleisen ilmoituksen. Tällöin rahoitusvakuus 

tai vastaava vakuutus koskee siirtoa viimeistään silloin, kun se siirto, jota varten se on hankittu, 

alkaa. 

 

Rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus vapautetaan, kun ilmoituksen tekijä on esittänyt selvityksen 

siitä, että kyseinen jäte on saapunut vastaanottopaikkaansa ja jätteestä on huolehdittu tai se on 

hyödynnetty ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla. Edellä 5 kohdan toisen alakohdan toista 

virkettä ja 6 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin. 
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9. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän artiklan nojalla antamansa kansalliset 

säädökset. 

 

7 artikla 

 

Lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen toimesta tapahtuva 

ilmoituksen edelleen toimittaminen 

 

1. Saatuaan 4 artiklan toisen kohdan 2 alakohdassa kuvatulla tavalla asianmukaisesti täytetyn 

ilmoituksen lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä sen jäljennös ja toimitettava 

ilmoitus vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle ja jäljennökset siitä mahdollisten 

kauttakulkumaiden toimivaltaisille viranomaisille sekä ilmoitettava niiden toimittamisesta 

ilmoituksen tekijälle. Tämä on tehtävä kolmen työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta. 

 

2. Jos ilmoitusta ei ole asianmukaisesti täytetty, lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen on 

4 artiklan toisen kohdan 2 alakohdan mukaisesti pyydettävä ilmoituksen tekijältä tietoja ja 

asiakirjoja. 

 

Tämä on tehtävä kolmen työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta. 

 

Tällöin lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen on täytettävä 1 kohdan vaatimukset kolmen 

työpäivään kuluessa pyytämiensä tietojen ja/tai asiakirjojen saamisesta. 
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3. Lähtömaan toimivaltainen viranomainen voi kolmen työpäivän kuluessa 4 artiklan toisen 

kohdan 2 alakohdassa kuvatulla tavalla asianmukaisesti täytetyn ilmoituksen vastaanottamisesta 

päättää olla toimittamatta ilmoitusta edelleen, jos se 11 ja 12 artiklan mukaisesti esittää kyseistä 

siirtoa koskevan vastalauseen. 

 

Sen on välittömästi ilmoitettava päätöksestään ja vastalauseestaan ilmoituksen tekijälle. 

 

4. Jos lähtömaan toimivaltainen viranomainen ei ole ilmoituksen saatuaan 30 päivän kuluessa 

toimittanut sitä edelleen 1 kohdan vaatimusten mukaisesti, sen on annettava ilmoituksen tekijälle 

tämän pyynnöstä perusteltu selitys asiasta. Tätä ei sovelleta, jos 2 kohdassa tarkoitettu tietojen 

saantia koskeva pyyntö on jätetty noudattamatta. 

 

8 artikla 

 

Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten pyynnöt saada tietoja ja asiakirjoja 

sekä vastaanottomaan toimivaltaisen viranomaisen vastaanottovahvistus 

 

1. Jos sen jälkeen, kun lähtömaan toimivaltainen viranomainen on toimittanut ilmoituksen, jokin 

asianomaisista toimivaltaisista viranomaisista katsoo, että lisätiedot ja -asiakirjat ovat tarpeen 

4 artiklan toisen kohdan 3 alakohdan mukaisesti, sen on pyydettävä ilmoituksen tekijältä tällaisia 

tietoja ja asiakirjoja sekä tiedotettava tällaisesta pyynnöstä muille toimivaltaisille viranomaisille. 

Tämä on tehtävä kolmen työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta. Tällöin asianomaisten 

toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava asiasta vastaanottomaan toimivaltaiselle 

viranomaiselle kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun pyydetyt tiedot ja asiakirjat on saatu. 
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2. Kun vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen katsoo, että ilmoitus on täytetty 4 artiklan 

toisen kohdan 3 alakohdassa kuvatulla tavalla asianmukaisesti, sen on lähetettävä ilmoituksen 

tekijälle vastaanottovahvistus ja sen jäljennökset muille asianomaisille toimivaltaisille 

viranomaisille. Tämä on tehtävä kolmen työpäivän kuluessa asianmukaisesti täytetyn ilmoituksen 

saamisesta. 

 

3. Jos vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen ei ole 30 päivän kuluessa lähettänyt 

2 kohdan mukaisesti vahvistusta ilmoituksen vastaanottamisesta, sen on annettava ilmoituksen 

tekijälle tämän pyynnöstä perusteltu selitys asiasta. 

 

9 artikla 

 

Vastaanottomaan, lähtömaan ja kauttakulkumaan 

toimivaltaisten viranomaisten hyväksynnät sekä 

kuljetuksen, hyödyntämisen tai huolehtimisen määräajat  

 

1. Vastaanottomaan, lähtömaan ja kauttakulkumaan toimivaltaisten viranomaisten on 30 päivän 

kuluessa siitä päivästä, jona vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on 8 artiklan mukaisesti 

lähettänyt vastaanottovahvistuksen, tehtävä ilmoitetun siirron johdosta jokin seuraavassa lueteltu 

asianmukaisesti perusteltu päätös kirjallisesti: 

 

a) hyväksyntä ilman ehtoja, 
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b) hyväksyntä 10 artiklan mukaisin ehdoin, tai 

 

c) 11 ja 12 artiklan mukainen vastalause. 

 

Kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen voidaan katsoa antaneen hiljaisen hyväksyntänsä, jos 

se ei ole esittänyt vastalausetta mainitussa 30 päivän määräajassa. 

 

2. Vastaanottomaan, lähtömaan ja tarvittaessa kauttakulkumaan toimivaltaisten viranomaisten 

on toimitettava ilmoituksen tekijälle päätöksensä ja sen perusteet kirjallisesti 1 kohdassa 

tarkoitetussa 30 päivän määräajassa sekä lähetettävä sen jäljennökset muille asianomaisille 

toimivaltaisille viranomaisille. 

 

3. Vastaanottomaan, lähtömaan ja tarvittaessa kauttakulkumaan toimivaltaisten viranomaisten 

on osoitettava kirjallinen hyväksyntänsä leimaamalla, allekirjoittamalla ja päiväämällä 

ilmoitusasiakirja tai sen jäljennökset asianmukaisesti. 

 

4. Suunnitellulle jätteiden siirrolle myönnetty kirjallinen hyväksyntä lakkaa olemasta voimassa 

yhden kalenterivuoden kuluttua sen antamisesta tai ilmoitusasiakirjassa määrätystä myöhemmästä 

ajankohdasta. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, jos asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ovat 

määränneet lyhyemmän ajan. 

 

5. Suunnitellun siirron hiljainen hyväksyntä lakkaa olemasta voimassa yhden kalenterivuoden 

kuluttua siitä, kun 1 kohdassa tarkoitettu 30 päivän määräaika on kulunut umpeen. 
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6. Suunniteltu siirto voidaan toteuttaa vasta sen jälkeen, kun 16 artiklan a ja b alakohdan 

vaatimukset on täytetty, ja ainoastaan kaikkien toimivaltaisten viranomaisten hiljaisten tai 

kirjallisten hyväksyntöjen voimassaoloaikana. 

 

7. Suunnitellun siirron mukainen jätteen hyödyntäminen tai siitä huolehtiminen on saatettava 

päätökseen viimeistään yhden kalenterivuoden kuluttua siitä, kun vastaanottaja on vastaanottanut 

jätteen, jolleivät asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ole määränneet lyhyempää määräaikaa. 

 

8. Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on peruutettava hyväksyntänsä, jos ne saavat 

tietoonsa, että 

 

a) jätteen koostumus ei ole ilmoituksen mukainen, tai 

 

b) siirrolle asetettuja ehtoja ei noudateta, tai 

 

c) jätettä ei hyödynnetä tai siitä ei huolehdita kyseisen toimen suorittavalle laitokselle 

myönnetyn luvan mukaisesti, tai 

 

d) jäte aiotaan siirtää, hyödyntää tai siitä aiotaan huolehtia tai se on siirretty, hyödynnetty tai 

siitä on huolehdittu ilmoitus- tai siirtoasiakirjoissa tai niiden liitteissä annetuista tiedoista 

poikkeavalla tavalla. 

 

9. Hyväksyntä peruutetaan toimittamalla asiasta virallinen ilmoitus ilmoituksen tekijälle ja sen 

jäljennökset muille asianomaisille viranomaisille ja vastaanottajalle. 
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10 artikla 

 

Jätteen siirrolle asetettavat ehdot 

 

1. Lähtömaan, vastaanottomaan ja kauttakulkumaan toimivaltaiset viranomaiset voivat 

30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on 8 artiklan 

mukaisesti lähettänyt vastaanottovahvistuksen, asettaa ehtoja, jotka koskevat niiden ilmoitetulle 

siirrolle antamaa hyväksyntää. Nämä ehdot voivat perustua yhteen tai useampaan joko 11 tai 

12 artiklassa mainittuun syyhyn. 

 

2. Lisäksi lähtömaan, vastaanottomaan ja kauttakulkumaan toimivaltaiset viranomaiset voivat 

1 kohdassa tarkoitetussa 30 päivän määräajassa asettaa ehtoja, jotka koskevat jätteiden kuljetusta 

niiden lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella. Nämä kuljetusehdot eivät saa olla tiukempia kuin 

kokonaan niiden lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella tapahtuvia samanlaisia kuljetuksia koskevat 

ehdot, ja niissä on otettava asianmukaisesti huomioon voimassa olevat sopimukset, erityisesti asiaa 

koskevat kansainväliset sopimukset. 

 

3. Lähtömaan, vastaanottomaan ja kauttakulkumaan toimivaltaiset viranomaiset voivat 

1 kohdassa tarkoitetussa 30 päivän määräajassa asettaa myös ehdon, jonka mukaan niiden 

hyväksyntä katsotaan peruutetuksi, jos rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus ei ole 6 artiklan 

3 kohdassa edellytetyllä tavalla voimassa viimeistään ilmoitetun siirron alkaessa. 
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4. Ehdot asettaneen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava ne kirjallisesti ilmoituksen 

tekijälle ja toimitettava niiden jäljennökset asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.  

 

Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen asettamien ehtojen on oltava ilmoitusasiakirjassa tai sen 

liitteenä. 

 

11 artikla 

 

Huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja koskevat vastalauseet 

 

1. Kun huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden suunnitellusta siirrosta on tehty ilmoitus, 

vastaanottomaan ja lähtömaan toimivaltaiset viranomaiset voivat 30 päivän kuluessa siitä päivästä, 

jona vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on 8 artiklan mukaisesti lähettänyt 

vastaanottovahvistuksen, perustamissopimusta noudattaen esittää perusteltuja vastalauseita 

seuraavan yhden tai useamman syyn perusteella: 

 

a) suunniteltu siirto tai jätteestä huolehtiminen ei olisi sellaisten toimenpiteiden mukainen, joita 

on jätteiden siirtojen kieltämiseksi kokonaan tai osittain tai niiden järjestelmälliseksi 

vastustamiseksi toteutettu direktiivin 75/442/ETY mukaisesti läheisyys-, hyödyntämisen 

ensisijaisuus- ja omavaraisuusperiaatteiden soveltamiseksi yhteisön ja kansallisella tasolla; tai 

 

b) suunniteltu siirto tai jätteestä huolehtiminen ei vastustavassa maassa toteutettavien toimien 

osalta olisi ympäristönsuojeluun, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen tai terveyden 

suojeluun liittyvän kansallisen lainsäädännön mukainen; tai 
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c) ilmoituksen tekijän tai vastaanottajan on aikaisemmin tuomiolla tai päätöksellä todettu 

syyllistyneen laittomaan jätteiden siirtoon tai muuhun ympäristönsuojeluun liittyvään 

laittomaan toimintaan. Tällöin lähtömaan ja vastaanottomaan toimivaltaiset viranomaiset 

voivat kansallisen lainsäädännön mukaisesti kieltää kaikki siirrot, joissa kyseinen henkilö on 

osallisena; tai 

 

d) ilmoituksen tekijä tai vastaanottaja on aiempien siirtojen yhteydessä toistuvasti laiminlyönyt 

15 ja 16 artiklan noudattamisen; tai 

 

e) jäsenvaltio haluaa käyttää Baselin yleissopimuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaista oikeuttaan 

kieltää vaarallisten tai kyseisen yleissopimuksen liitteessä II lueteltujen jätteiden tuonti; tai 

 

f) suunniteltu siirto tai jätteestä huolehtiminen on kyseisen yhden tai useamman jäsenvaltion tai 

yhteisön tekemistä kansainvälisistä yleissopimuksista johtuvien velvoitteiden vastainen; tai 

 

g) suunniteltu siirto tai jätteestä huolehtiminen ei, maantieteelliset olosuhteet tai tietyntyyppisiin 

jätteisiin erikoistuneiden laitosten tarpeen huomioon ottaen, ole direktiivin 75/442/ETY eikä 

erityisesti sen 5 ja 7 artiklan mukainen: 

 

i) omavaraisuusperiaatteen soveltamiseksi yhteisön ja kansallisella tasolla, tai 
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ii) tapauksissa, joissa erikoistuneen laitoksen on huolehdittava lähempänä sijaitsevasta 

lähteestä tulevista jätteistä, jotka toimivaltainen viranomainen on asettanut etusijalle, tai 

 

iii) sen varmistamiseksi, että jätteiden siirrot ovat jätehuoltosuunnitelmien mukaisia, tai 

 

h) jäte käsitellään laitoksessa, johon sovelletaan direktiiviä 96/61/EY mutta jossa ei käytetä 

mainitun direktiivin 9 artiklan 4 kohdassa määriteltyjä parhaita käytettävissä olevia 

tekniikoita laitoksen luvan edellyttämällä tavalla; tai 

 

i) kyseistä jätettä ei käsitellä yhteisön lainsäädännössä vahvistettujen huolehtimistoimia 

koskevien oikeudellisesti sitovien ympäristönsuojelunormien mukaisesti myös silloin, kun 

myönnetään väliaikaisia poikkeuksia. 

 

2. Kauttakulkumaan toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 kohdassa tarkoitetun 30 päivän 

määräajan kuluessa esittää perusteltuja vastalauseita ainoastaan 1 kohdan b, c ja f alakohdan 

perusteella. 

 

3. Edellä 1 kohdan a alakohtaa ei sovelleta, kun on kyse vaarallisista jätteistä, joita 

lähtöjäsenvaltiossa tuotetaan vuosittain niin pieni kokonaismäärä, ettei kyseisen jäsenvaltion ole 

taloudellisesti kannattavaa rakentaa uusia erikoistuneita huolehtimislaitoksia. 
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Jos lähtömaan toimivaltainen viranomainen katsoo, että olisi sovellettava tätä kohtaa eikä 1 kohdan 

a alakohtaa, vastaanottomaan toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä sen kanssa yhteistyötä 

kysymyksen ratkaisemiseksi kahdenvälisesti. 

 

Jos tyydyttävää ratkaisua ei löydetä, jompikumpi näistä jäsenvaltioista voi antaa asian komission 

ratkaistavaksi. Tällöin komissio ratkaisee asian direktiivin 75/442/ETY 18 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetun menettelyn mukaisesti. 

 

4. Jos toimivaltaiset viranomaiset 1 kohdassa tarkoitetun 30 päivän määräajan kuluessa toteavat, 

että niiden vastalauseiden syynä olleet ongelmat on ratkaistu, niiden on välittömästi ilmoitettava 

tästä kirjallisesti ilmoituksen tekijälle ja toimitettava ilmoituksestaan jäljennökset vastaanottajalle ja 

muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille. 

 

5. Jos vastalauseiden syynä olleita ongelmia ei ole ratkaistu 1 kohdassa tarkoitetun 30 päivän 

määräajan kuluessa, ilmoituksen voimassaolo lakkaa. Siinä tapauksessa, että ilmoituksen tekijä 

aikoo yhä toteuttaa siirron, on tehtävä uusi ilmoitus, jolleivät kaikki asianomaiset toimivaltaiset 

viranomaiset ja ilmoituksen tekijä toisin sovi. 

 

6. Jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava komissiolle toimenpiteistä, joita se on toteuttanut 

1 kohdan a alakohdan mukaisesti kieltääkseen huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden siirrot 

kokonaan tai osittain tai vastustaakseen niitä järjestelmällisesti tai 1 kohdan e alakohdan mukaisesti, 

ja komissio ilmoittaa niistä muille jäsenvaltioille. 
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12 artikla 

 

Hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden siirtoa koskevat vastalauseet 

 

1. Kun hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden suunnitellusta siirrosta on tehty ilmoitus, 

vastaanottomaan ja lähtömaan toimivaltaiset viranomaiset voivat 30 päivän kuluessa päivästä, jona 

vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on 8 artiklan mukaisesti lähettänyt 

vastaanottovahvistuksen, perustamissopimusta noudattaen esittää perusteltuja vastalauseita 

seuraavan yhden tai useamman syyn perusteella: 

 

a) suunniteltu siirto tai jätteen hyödyntäminen ei olisi direktiivin 75/442/ETY eikä erityisesti sen 

3, 4, 7 ja 10 artiklan mukainen; tai 

 

b) suunniteltu siirto tai jätteen hyödyntäminen ei vastustavassa maassa toteutettavien toimien 

osalta olisi ympäristönsuojeluun, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen tai terveyden 

suojeluun liittyvän kansallisen lainsäädännön mukainen; tai 

 

c) suunniteltu siirto tai jätteen hyödyntäminen ei olisi lähtömaan jätteen hyödyntämiseen 

liittyvän kansallisen lainsäädännön mukainen, myös silloin, kun suunniteltuun siirtoon 

kuuluva jäte on tarkoitettu hyödynnettäväksi laitoksessa, jonka käsittelynormit ovat tietyn 

jätteen osalta alhaisemmat kuin lähtömaan normit, ottaen samalla huomioon tarpeen varmistaa 

sisämarkkinoiden moitteeton toiminta; 
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Tätä ei sovelleta, jos: 

 

i) on olemassa vastaavaa, erityisesti jätteisiin liittyvää yhteisön lainsäädäntöä ja jos 

vaatimuksia, jotka ovat vähintään yhtä tiukat kuin yhteisön lainsäädännössä asetetut 

vaatimukset, on otettu käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, jonka osaksi kyseinen 

yhteisön lainsäädäntö on saatettu; 

 

ii) hyödyntämistoimi toteutetaan vastaanottomaassa olosuhteissa, jotka suurelta osin 

vastaavat lähtömaan kansallisessa lainsäädännössä asetettuja edellytyksiä; 

 

iii) lähtömaan kansallisesta lainsäädännöstä, lukuun ottamatta edellä i alakohdan 

soveltamisalaan kuuluvaa lainsäädäntöä, ei ole tehty ilmoitusta teknisiä standardeja ja 

määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen 

toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY1 mukaisesti, jos kyseisessä 

direktiivissä tätä edellytetään; tai 

 

d) ilmoituksen tekijän tai vastaanottajan on aikaisemmin tuomiolla tai päätöksellä todettu 

syyllistyneen laittomaan jätteiden siirtoon tai muuhun ympäristönsuojeluun liittyvään 

laittomaan toimintaan. Tällöin lähtömaan ja vastaanottomaan toimivaltaiset viranomaiset 

voivat kansallisen lainsäädännön mukaisesti kieltää kaikki siirrot, joissa kyseinen henkilö on 

osallisena; tai 

 

e) ilmoituksen tekijä tai vastaanottaja on aiempien siirtojen yhteydessä toistuvasti laiminlyönyt 

15 ja 16 artiklan noudattamisen; tai 

 

f) suunniteltu siirto tai jätteen hyödyntäminen on kyseisen yhden tai useamman jäsenvaltion tai 

yhteisön tekemistä kansainvälisistä yleissopimuksista johtuvien velvoitteiden vastainen; tai 

 

                                                 
1  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 

2003 liittymisasiakirjalla. 
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g) hyödyntäminen ei ole taloudellisten ja/tai ympäristönäkökohtien kannalta perusteltua, kun 

otetaan huomioon hyödynnettävän ja hyödynnettäväksi kelpaamattoman jätteen suhde, 

lopullisesti hyödynnettävien aineiden arvioitu arvo tai hyödyntämisen kustannukset sekä 

hyödynnettäväksi kelpaamattoman osan huolehtimisesta aiheutuvat kustannukset; tai 

 

h) siirrettävä jäte on tarkoitettu huolehdittavaksi eikä hyödynnettäväksi; tai 

 

i) jäte käsitellään laitoksessa, johon sovelletaan direktiiviä 96/61/EY mutta jossa ei käytetä 

mainitun direktiivin 9 artiklan 4 kohdassa määriteltyjä parhaita käytettävissä olevia 

tekniikoita laitoksen luvan edellyttämällä tavalla; tai 

 

j) kyseistä jätettä ei käsitellä hyödyntämistoimiin liittyvien oikeudellisesti sitovien 

ympäristönsuojelunormien mukaisesti tai yhteisön lainsäädännössä vahvistettujen 

oikeudellisesti sitovien hyödyntämis- tai kierrätysvelvoitteiden mukaisesti myös silloin, kun 

myönnetään väliaikaisia poikkeuksia; tai 

 

k) kyseistä jätettä ei käsitellä direktiivin 75/442/EY 7 artiklan mukaisesti laadittuja 

jätehuoltosuunnitelmia noudattaen siten, että varmistetaan yhteisön lainsäädännössä 

vahvistettujen oikeudellisesti sitovien hyödyntämis- tai kierrätysvelvoitteiden täyttäminen. 
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2. Kauttakulkumaan toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 kohdassa tarkoitetun 30 päivän 

määräajan kuluessa esittää perusteltuja vastalauseita suunniteltua siirtoa vastaan ainoastaan 

1 kohdan b, d ja f alakohdan perusteella. 

 

3. Jos toimivaltaiset viranomaiset 1 kohdassa tarkoitetun 30 päivän määräajan kuluessa toteavat, 

että niiden vastalauseiden syynä olleet ongelmat on ratkaistu, niiden on välittömästi ilmoitettava 

tästä kirjallisesti ilmoituksen tekijälle sekä toimitettava ilmoituksestaan jäljennökset vastaanottajalle 

ja muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille. 

 

4. Jos vastalauseiden syynä olleita ongelmia ei ole ratkaistu 1 kohdassa tarkoitetun 30 päivän 

määräajan kuluessa, ilmoituksen voimassaolo lakkaa. Siinä tapauksessa, että ilmoituksen tekijä 

aikoo yhä toteuttaa siirron, on tehtävä uusi ilmoitus, jolleivät kaikki asianomaiset toimivaltaiset 

viranomaiset ja ilmoituksen tekijä toisin sovi. 

 

5. Jäsenvaltioiden on raportoitava toimivaltaisten viranomaisten 1 kohdan c alakohdan 

mukaisesti esittämistä vastalauseista komissiolle 50 artiklan mukaisesti. 
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6. Lähtöjäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kansallinen 

lainsäädäntö, johon toimivaltaisten viranomaisten 1 kohdan c alakohdan mukaisesti esittämät 

vastalauseet voivat perustua, ja ilmoitettava, mihin jätteisiin ja jätteiden hyödyntämistoimiin näitä 

vastalauseita sovelletaan, ennen kuin tämän lainsäädännön nojalla esitetään perusteltuja 

vastalauseita. 

 

13 artikla 

 

Yleinen ilmoitus 

 

1. Ilmoituksen tekijä voi tehdä useita jätteiden siirtoja koskevan yleisen ilmoituksen, jos kunkin 

siirron osalta: 

 

a) jätteellä on oleellisesti samankaltaiset fyysiset ja kemialliset ominaisuudet, 

 

b) jäte siirretään samalle vastaanottajalle ja samaan laitokseen, ja 

 

c) ilmoitusasiakirjassa ilmoitettu siirtoreitti on sama. 

 

2. Jos samaa reittiä ei ennalta arvaamattomista syistä voida käyttää, ilmoituksen tekijän on 

ilmoitettava tästä asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille mahdollisimman pian ja 

mahdollisuuksien mukaan ennen siirron alkamista, jos reittimuutoksen tarve on jo tiedossa. 
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Jos reittimuutos on tiedossa ennen siirron alkamista ja koskee muita toimivaltaisia viranomaisia 

kuin niitä, joita yleinen ilmoitus koskee, yleistä ilmoitusta ei voida käyttää, vaan on tehtävä uusi 

ilmoitus. 

 

3. Asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa tämän yleisen ilmoituksen käyttöä 

koskevan suostumuksensa ehdoksi myöhemmän lisätietojen ja -asiakirjojen antamisen 4 artiklan 

toisen kohdan 2 ja 3 alakohdan mukaisesti. 

 

14 artikla 

 

Ennakkohyväksytyt hyödyntämislaitokset 

 

1. Vastaanottomaan toimivaltaiset viranomaiset, joiden lainkäyttövaltaan tietyt 

hyödyntämislaitokset kuuluvat, voivat päättää myöntää ennakkohyväksynnän tällaisille laitoksille. 

 

Nämä päätökset ovat määräaikaisia, ja ne voidaan peruuttaa milloin tahansa. 

 

2. Jos kyseessä on 13 artiklan mukaisesti tehty yleinen ilmoitus, vastaanottomaan toimivaltainen 

viranomainen voi muiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella pidentää 

9 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetun hyväksynnän voimassaoloajan enintään kolmeksi vuodeksi. 
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3. Jos toimivaltaiset viranomaiset päättävät 1 ja 2 kohdan mukaisesti antaa laitokselle 

ennakkohyväksynnän, niiden on annettava komissiolle ja tarvittaessa OECD:n sihteeristölle 

seuraavat tiedot: 

 

a) hyödyntämislaitoksen nimi, rekisterinumero ja osoite, 

 

b) kuvaus käytetyistä tekniikoista, R-koodi(t) mukaan luettuina, 

 

c) liitteiden IV ja IVA nimikkeiden mukaisesti luokitellut jätetyypit, joihin päätöstä sovelletaan, 

 

d) kokonaismäärä, jota ennakkohyväksyntä koskee, 

 

e) aika, jona ennakkohyväksyntä on voimassa, 

 

f) ennakkohyväksynnän mahdolliset muutokset, 

 

g) ilmoitettujen tietojen mahdolliset muutokset, ja 

 

h) ennakkohyväksyntää koskevan päätöksen peruuttaminen. 

 

Tietojen antamiseen on käytettävä liitteen VI mukaista lomaketta. 
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4. Poiketen siitä, mitä 9, 10 ja 12 artiklassa säädetään, asianomaisten toimivaltaisten 

viranomaisten 9 artiklan mukaisesti antamaan hyväksyntään, 10 artiklan mukaisesti asettamiin 

ehtoihin ja 12 artiklan mukaisesti esittämiin vastalauseisiin sovelletaan seitsemän työpäivän 

määräaikaa laskettuna siitä päivästä, jolloin vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on 

8 artiklan mukaisesti lähettänyt vastaanottovahvistuksen. 

 

5. Sen estämättä, mitä 4 kohdassa säädetään, lähtömaan toimivaltainen viranomainen voi 

päättää, että lisäaika on tarpeen lisätietojen tai -asiakirjojen saamiseksi ilmoituksen tekijältä.  

 

Tällöin toimivaltaisen viranomaisen on seitsemän työpäivän kuluessa ilmoitettava asiasta 

ilmoituksen tekijälle kirjallisesti ja lähetettävä tästä ilmoituksesta jäljennökset muille asianomaisille 

toimivaltaisille viranomaisille. 

 

Tarvittava kokonaisaika ei saa ylittää 30 päivää siitä päivästä, jolloin vastaanottomaan 

toimivaltainen viranomainen on 8 artiklan mukaisesti lähettänyt vastaanottovahvistuksen. 
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15 artikla 

 

Väliaikaisia hyödyntämis- ja huolehtimistoimia 

koskevat lisäsäännökset 

 

Jätteiden siirtoihin väliaikaisia hyödyntämis- tai huolehtimistoimia varten sovelletaan seuraavia 

lisäsäännöksiä: 

 

a) Jos jäte siirretään väliaikaista hyödyntämis- tai huolehtimistointa varten, kaikki laitokset, 

joissa myöhempiä väliaikaisia ja ei-väliaikaisia hyödyntämis- ja huolehtimistoimia on 

tarkoitus toteuttaa, on myös ilmoitettava ilmoitusasiakirjassa ensimmäisen väliaikaisen 

hyödyntämis- tai huolehtimistoimen lisäksi. 

 

b) Lähtömaan ja vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen voivat antaa hyväksyntänsä 

jätteen siirrolle väliaikaista hyödyntämis- tai huolehtimistointa varten ainoastaan, jos ei ole 

11 tai 12 artiklan mukaisesti perusteita esittää vastalausetta jätteen siirroille laitoksiin, jotka 

toteuttavat mitä tahansa myöhempiä väliaikaisia tai muita kuin väliaikaisia hyödyntämis- tai 

huolehtimistoimia. 

 

c) Väliaikaisen hyödyntämis- tai huolehtimistoimen toteuttavan laitoksen on toimitettava 

kolmen päivän kuluessa jätteen vastaanottamisesta kirjallinen vahvistus siitä, että jäte on 

otettu vastaan. 

 

Tämä vahvistus on oltava siirtoasiakirjassa tai sen liitteenä. Kyseisen laitoksen on lähetettävä 

allekirjoitettu jäljennös siirtoasiakirjasta, joka sisältää vahvistuksen, ilmoituksen tekijälle ja 

asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille. 
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d) Vastaanottajan tai väliaikaisen hyödyntämis- tai huolehtimistoimen toteuttavan laitoksen on 

mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivän kuluttua kyseisen toimen suorittamisesta, ja 

viimeistään yhden kalenterivuoden tai 9 artiklan 7 kohdan mukaisesti määrätyn lyhyemmän 

ajan kuluttua jätteen vastaanottamisesta, annettava omalla vastuullaan todistus siitä, että 

väliaikainen hyödyntäminen tai huolehtiminen on saatettu päätökseen. 

 

Todistuksen on oltava siirtoasiakirjassa tai sen liitteenä. 

 

Kyseisen laitoksen on lähetettävä jäljennös siirtoasiakirjasta, joka sisältää todistuksen, 

ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille 

 

e) Kun väliaikaisen hyödyntämis- tai huolehtimistoimen toteuttava hyödyntämis- tai 

huolehtimislaitos toimittaa jätteen vastaanottomaassa sijaitsevaan laitokseen mahdollista 

myöhemmin tapahtuvaa väliaikaista tai muuta kuin väliaikaista hyödyntämis- tai 

huolehtimistointa varten, sen on saatava kyseiseltä laitokselta mahdollisimman pian ja 

viimeistään yhden kalenterivuoden tai 9 artiklan 7 kohdan mukaisesti määrätyn lyhyemmän 

ajan kuluttua jätteen toimittamisesta todistus siitä, että jätteen muu kuin väliaikainen 

hyödyntämis- tai huolehtimistoimi on saatettu päätökseen. 

 

Väliaikaisen hyödyntämis- tai huolehtimistoimen toteuttavan laitoksen on toimitettava 

viipymättä ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille asianmukaiset 

todistukset, joista käy ilmi, mitä siirtoja ne koskevat. 
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f) Kun jäte-erä toimitetaan e alakohdassa kuvatulla tavalla laitokseen, joka sijaitsee: 

 

i) alkuperäisessä lähtömaassa tai toisessa jäsenvaltiossa, on tehtävä uusi ilmoitus tämän 

osaston säännösten mukaisesti, tai 

 

ii) kolmannessa maassa, on tehtävä uusi ilmoitus tämän asetuksen säännösten mukaisesti; 

tämän lisäksi asianomaisia toimivaltaisia viranomaisia koskevia säännöksiä sovelletaan 

myös alkuperäisen lähtömaan alkuperäiseen toimivaltaiseen viranomaiseen. 

 

16 artikla 

 

Jätteiden siirron hyväksynnän jälkeen noudatettavat vaatimukset 

 

Sen jälkeen, kun asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet ilmoitetun siirron, 

kaikkien jätteen siirtoon osallistuvien yritysten on täytettävä siirtoasiakirja tai, jos kyse on yleisestä 

ilmoituksesta, siirtoasiakirjat soveltuvin osin, allekirjoitettava ne ja säilytettävä niistä itsellään 

jäljennös. Seuraavat vaatimukset on täytettävä: 

 

a) Ilmoituksen tekijän täyttämä siirtoasiakirja: kun ilmoituksen tekijä on saanut lähtömaan, 

vastaanottomaan ja kauttakulkumaan toimivaltaisilta viranomaisilta hyväksynnän tai voi 

olettaa kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen antaneen hiljaisen hyväksyntänsä, sen 

on merkittävä siirtoasiakirjaan todellinen siirtopäivä ja mahdollisuuksien mukaan muut 

tarvittavat tiedot. 
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b) Ennakkotieto siirron varsinaisesta alkamisesta: ilmoituksen tekijän on lähetettävä 

a alakohdassa kuvatun, siihen mennessä täytetyn siirtoasiakirjan jäljennös asianomaisille 

toimivaltaisille viranomaisille ja vastaanottajalle vähintään kolme työpäivää ennen siirron 

alkamista. 

 

c) Kuhunkin kuljetukseen liittyvät asiakirjat: ilmoituksen tekijän on säilytettävä jäljennös 

siirtoasiakirjasta. Kunkin kuljetuksen mukana on oltava jäljennös siirtoasiakirjasta sekä 

jäljennökset ilmoitusasiakirjasta, jossa on asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten 

kirjalliset hyväksynnät ja ehdot. Vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirja. 

 

d) Vastaanottajan kirjallinen vahvistus jätteen vastaanottamisesta: vastaanottajan on kolmen 

päivän kuluessa jätteen vastaanottamisesta toimitettava kirjallinen vahvistus siitä, että jäte on 

otettu vastaan. 

 

Vahvistuksen on oltava siirtoasiakirjassa tai sen liitteenä. 

 

 Vastaanottajan on lähetettävä allekirjoitetut jäljennökset siirtoasiakirjasta, joka sisältää tämän 

vahvistuksen, ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille. 
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e) Vastaanottajan todistus muusta kuin väliaikaisesta huolehtimisesta tai hyödyntämisestä: 

vastaanottajan tai toimen suorittavan laitoksen on mahdollisimman pian ja viimeistään 

30 päivän kuluttua muun kuin väliaikaisen hyödyntämis- tai huolehtimistoimen, ja 

viimeistään yhden kalenterivuoden tai 9 artiklan 7 kohdan mukaisesti määrätyn lyhyemmän 

ajan kuluttua jätteen vastaanottamisesta, annettava omalla vastuullaan todistus siitä, että 

jätteen muu kuin väliaikainen hyödyntäminen tai huolehtiminen on saatettu päätökseen. 

 

Todistuksen on oltava siirtoasiakirjassa tai sen liitteenä. 

 

Vastaanottajan on lähetettävä allekirjoitetut jäljennökset tämän todistuksen sisältävästä 

siirtoasiakirjasta ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille. 

 

17 artikla 

 

Siirtoa koskevat muutokset hyväksynnän jälkeen 

 

1. Jos hyväksytyn jätteiden siirron yksityiskohtiin ja/tai ehtoihin tehdään olennaisia muutoksia, 

mukaan lukien siirrettävän jätteen määrää, reittiä sekä siirron aikataulua ja kuljetuksen suorittajaa 

koskevat muutokset, niistä on ilmoitettava ilmoittajan toimesta asiaankuuluville toimivaltaisille 

viranomaisille ja vastaanottajalle välittömästi ja, mikäli mahdollista, ennen siirron alkamista. 

 

2. Tällöin on tehtävä uusi ilmoitus, jolleivät kaikki asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset 

katso, etteivät ehdotetut muutokset edellytä uutta ilmoitusta. 

 

3. Kun muutokset koskevat muita toimivaltaisia viranomaisia kuin niitä, joita alkuperäinen 

ilmoitus koskee, on tehtävä uusi ilmoitus. 
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2 luku – Yleiset tietojen antamista koskevat vaatimukset 

 

18 artikla 

 

Jäte, jonka mukana on oltava tietyt tiedot 

 

1. Edellä 3 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuun jätteeseen, joka aiotaan siirtää jäsenvaltiosta 

toiseen ja/tai kuljettaa yhden tai useamman muun jäsenvaltion kautta, sovelletaan seuraavia 

menettelyvaatimuksia: 

 

a) Tällaisen jätteen siirron jäljittämisen helpottamiseksi on jätteen siirron järjestävän, lähtömaan 

lainkäyttövaltaan kuuluvan henkilön varmistettava, että jätteen mukana seuraa liitteen VII 

mukainen asiakirja. 

 

b) Jätteen siirron järjestävän henkilön on allekirjoitettava liitteen VII mukainen asiakirja ennen 

siirron toteuttamista, ja hyödyntämislaitoksen tai laboratorion sekä vastaanottajan on 

allekirjoitettava se, kun kyseinen jäte vastaanotetaan. 
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2. Liitteessä VII tarkoitetun sopimuksen, joka tehdään siirron järjestävän henkilön ja 

vastaanottajan välillä jätteen hyödyntämisestä, on oltava voimassa siirron alkaessa, ja siihen on 

sisällytettävä velvoite, jonka mukaan, jos jätteen siirtoa tai sen hyödyntämistä ei voida toteuttaa 

aiotulla tavalla tai jos kyseessä on laiton siirto, siirron järjestävän henkilön tai, jos tämä henkilö ei 

kykene saattamaan siirtoa tai jätteen hyödyntämistä päätökseen (esimerkiksi koska on 

maksukyvytön), vastaanottajan on: 

 

a) otettava jäte takaisin tai hoidettava sen hyödyntäminen vaihtoehtoisella tavalla, ja 

 

b) huolehdittava tarvittaessa sen varastoinnista siihen asti. 

 

Siirron järjestävän henkilön tai vastaanottajan on pyynnöstä toimitettava jäljennös sopimuksesta 

asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle. 

 

3. Jäsenvaltiot voivat kansallisen lainsäädännön mukaisesti pyytää 1 kohdassa tarkoitettuja 

tietoja tämän artiklan säännösten soveltamisalaan kuuluvista siirroista tarkastuksia, 

täytäntöönpanoa, suunnittelua ja tilastointia varten. 

 

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja on käsiteltävä luottamuksellisesti yhteisön ja 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 
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3 luku – Yleiset vaatimukset 

 

19 artikla 

 

Kielto sekoittaa jätteitä siirron aikana 

 

Siirron alusta siihen saakka, kun jäte vastaanotetaan hyödyntämis- tai huolehtimislaitokseen, 

ilmoitusasiakirjassa yksilöityä tai 18 artiklassa tarkoitettua jätettä ei saa sekoittaa muuhun 

jätteeseen. 

 

20 artikla 

 

Asiakirjojen ja tietojen säilyttäminen 

 

1. Toimivaltaisten viranomaisten, ilmoituksen tekijän ja vastaanottajan on säilytettävä kaikki 

ilmoitetun siirron yhteydessä toimivaltaisille viranomaisille lähetetyt tai niiden lähettämät asiakirjat 

yhteisön alueella vähintään kolmen vuoden ajan siirron alkamispäivästä. 

 

2. Siirron järjestävän henkilön ja vastaanottajan on säilytettävä 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti 

annetut tiedot yhteisön alueella vähintään kolmen vuoden ajan siirron alkamispäivästä. 
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4 luku – Jätteen takaisin ottamista koskevat velvollisuudet 

 

21 artikla 

 

Jätteen takaisin ottaminen, kun siirtoa ei voida toteuttaa aiotulla tavalla 

 

1. Jos joku asianomaisista toimivaltaisista viranomaisista saa tiedon siitä, että jätteen siirtoa, sen 

hyödyntäminen tai siitä huolehtiminen mukaan luettuna, ei voida saattaa päätökseen aiotulla tavalla 

ilmoitus- ja siirtoasiakirjojen ehtojen ja/tai 4 artiklan toisen kohdan 4 alakohdassa ja 5 artiklassa 

tarkoitetun sopimuksen mukaisesti, sen on ilmoitettava asiasta välittömästi lähtömaan 

toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos hyödyntämis- tai huolehtimislaitos hylkää vastaanotetun 

jäte-erän, sen on ilmoitettava tästä välittömästi vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle. 

 

2. Lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että ilmoituksen tekijä 2 artiklassa 

olevan luettelon mukaisessa järjestyksessä tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, kyseinen 

toimivaltainen viranomainen itse tai sen puolesta toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 

ottaa jätteen takaisin viranomaisen lainkäyttövaltaan kuuluvalle tai muulle lähtömaan alueelle, 

3 kohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta. 
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Tämän on tapahduttava 90 päivän kuluessa tai jossain muussa asianomaisten toimivaltaisten 

viranomaisten sopimassa ajassa siitä, kun lähtömaan toimivaltainen viranomainen on saanut tiedon, 

ettei hyväksyttyä jätteen siirtoa tai hyödyntämistä tai siitä huolehtimista voida saattaa päätökseen, 

tai saanut tätä koskevan kirjallisen tiedonannon vastaanottomaan tai kauttakulkumaan 

toimivaltaisilta viranomaisilta sekä tiedon päätökseen saattamatta jäämisen syistä. Tämä tiedonanto 

voi perustua tietoihin, jotka muun muassa muut toimivaltaiset viranomaiset ovat toimittaneet 

vastaanottomaan tai kauttakulkumaan toimivaltaisille viranomaisille. 

 

3. Edellä 2 kohdassa säädettyä velvollisuutta ottaa jäte takaisin ei sovelleta, jos jätteestä 

huolehtimiseen tai jätteen hyödyntämiseen myötävaikuttavat lähtömaan, kauttakulkumaan tai 

vastaanottomaan toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että ilmoituksen tekijä tai, jos tämä ei ole 

käytännössä mahdollista, lähtömaan toimivaltainen viranomainen tai sen puolesta toimiva 

luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi huolehtia jätteestä tai se voidaan hyödyntää jollakin 

vaihtoehtoisella tavalla vastaanottomaassa tai muualla. 

 

Edellä 2 kohdassa säädettyä velvollisuutta ottaa jäte takaisin ei sovelleta, jos siirretty jäte on 

kyseisessä laitoksessa toteutetun toimen aikana peruuttamattomasti sekoittunut muuhun jätteeseen, 

ennen kuin asianomainen toimivaltainen viranomainen on saanut tiedon siitä, ettei ilmoitettua 

siirtoa 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla voida saattaa päätökseen. Tällaisesta seoksesta on 

huolehdittava tai se on hyödynnettävä vaihtoehtoisella tavalla ensimmäisen alakohdan mukaisesti. 

 

4. Kun jäte otetaan takaisin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, on tehtävä uusi ilmoitus, jolleivät 

asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ole yhtä mieltä siitä, että alkuperäisen lähtömaan 

toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisesti perusteltu pyyntö on riittävä. 
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Uuden ilmoituksen tekee tarvittaessa alkuperäinen ilmoituksen tekijä tai, jos tämä ei ole 

mahdollista, muu 2 artiklan 15 kohdassa osoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai, jos 

tämä ei ole käytännössä mahdollista, alkuperäinen lähtömaan toimivaltainen viranomainen tai sen 

puolesta toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. 

 

Mikään toimivaltainen viranomainen ei saa vastustaa tai esittää vastalausetta, kun kyse on sellaisen 

jäte-erän palauttamisesta tai siihen liittyvästä hyödyntämis- tai huolehtimistoimesta, jonka siirtoa ei 

voida saattaa päätökseen. 

 

5. Kun 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa toteutetaan vaihtoehtoisia järjestelyjä alkuperäisen 

vastaanottomaan ulkopuolella, alkuperäisen ilmoituksen tekijän tai, jos tämä ei ole käytännössä 

mahdollista, muun 2 artiklan 15 kohdassa osoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tai, jos 

tämä ei ole käytännössä mahdollista, alkuperäisen lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen tai sen 

puolesta toimivan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on tarvittaessa tehtävä uusi ilmoitus. 

 

Kun tällaisen uuden ilmoituksen tekee ilmoituksen tekijä, ilmoitus on tehtävä myös alkuperäisen 

lähtömaan toimivaltaisille viranomaisille. 

 

6. Kun 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa toteutetaan vaihtoehtoisia järjestelyjä 

alkuperäisessä vastaanottomaassa, uutta ilmoitusta ei tarvita, vaan asianmukaisesti perusteltu 

pyyntö riittää. Ilmoituksen tekijän on toimitettava tällainen asianmukaisesti perusteltu pyyntö, jolla 

haetaan hyväksyntää vaihtoehtoiselle järjestelylle, vastaanottomaan ja lähtömaan toimivaltaiselle 

viranomaiselle tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, alkuperäinen lähtömaan toimivaltaisen 

viranomaisen on toimitettava se vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle. 
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7. Jollei uutta ilmoitusta 4 tai 6 kohdan mukaan tarvitse tehdä, alkuperäisen ilmoituksen tekijän 

tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, muun 2 artiklan 15 kohdassa osoitetun luonnollisen 

henkilön tai oikeushenkilön tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, alkuperäisen lähtömaan 

toimivaltaisen viranomaisen tai sen puolesta toimivan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on 

täytettävä uusi siirtoasiakirja 15 artiklan tai 16 artiklan mukaisesti. 

 

Jos alkuperäinen lähtömaan toimivaltainen viranomainen tekee uuden ilmoituksen 4 tai 5 kohdan 

mukaisesti, uutta rahoitusvakuutta tai vastaavaa vakuutusta ei edellytetä. 

 

8. Ilmoituksen tekijän velvollisuus ja lähtömaan toissijainen velvollisuus ottaa jäte takaisin tai 

järjestää sen vaihtoehtoinen hyödyntäminen tai huolehtiminen päättyy, kun vastaanottaja on antanut 

16 artiklan e alakohdassa tai tapauksen mukaan 15 artiklan e alakohdassa tarkoitetun todistuksen 

muusta kuin väliaikaisesta hyödyntämisestä tai huolehtimisesta. Kun kyse on 6 artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetusta väliaikaisesta hyödyntämisestä tai huolehtimisesta, lähtömaan toissijainen velvollisuus 

päättyy, kun vastaanottaja on antanut 15 artiklan d alakohdassa tarkoitetun todistuksen. 

 

Jos vastaanottaja antaa todistuksen jätteen hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta siten, että se 

johtaa laittomaan siirtoon, minkä seurauksena rahoitusvakuus vapautetaan, sovelletaan 23 artiklan 

3 kohtaa ja 24 artiklan 2 kohtaa. 
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9. Jos jossakin jäsenvaltiossa havaitaan jätettä, joka on peräisin sellaisesta siirrosta, jota ei voida 

saattaa päätökseen, mukaan lukien jätteen hyödyntäminen tai siitä huolehtiminen, se toimivaltainen 

viranomainen, jonka lainkäyttövaltaan alue, jolla jäte havaittiin, kuuluu, on vastuussa sen 

varmistamisesta, että jätteen turvallinen varastointi järjestetään ennen sen palauttamista tai muuta 

kuin väliaikaista hyödyntämistä tai siitä huolehtimista jollakin vaihtoehtoisella tavalla. 

 

22 artikla 

 

Takaisin ottamisesta aiheutuvat kustannukset, 

kun siirtoa ei voida saattaa päätökseen 

 

1. Kustannukset, jotka aiheutuvat jätteen palauttamisesta, kun siirtoa ei voida saattaa päätökseen, 

mukaan luettuina kuljetuskustannukset, 21 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesta hyödyntämisestä tai 

huolehtimisesta aiheutuvat kustannukset ja, siitä päivästä alkaen, jolloin lähtömaan toimivaltainen 

viranomainen on saanut tietoonsa, ettei jätteen siirtoa, sen hyödyntämistä tai siitä huolehtimista 

voida saattaa päätökseen, jätteen 21 artiklan 9 kohdan mukaisesta varastoinnista aiheutuvat 

kustannukset peritään 

 

a) ilmoituksen tekijältä 2 artiklan 15 kohdassa osoitetussa järjestyksessä tai, jos tämä ei ole 

käytännössä mahdollista, 

 

b) muulta asianomaiselta luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä tai, jos tämä ei ole 

käytännössä mahdollista, 

 

c) lähtömaan toimivaltaiselta viranomaiselta tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, 

 

d) siten kuin asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset asiasta sopivat. 

 

2. Tämä artikla ei rajoita korvausvastuuta koskevien yhteisön tai kansallisten säännösten 

soveltamista. 
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23 artikla 

 

Jätteen takaisin ottaminen, kun siirto on laiton 

 

1. Kun toimivaltainen viranomainen havaitsee jätteiden siirron, jonka se katsoo olevan laiton, 

sen on ilmoitettava asiasta välittömästi muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille. 

 

2. Jos laiton siirto on ilmoituksen tekijän vastuulla, toimivaltaisen lähtömaan viranomaisen on 

varmistettava, että: 

 

a) tosiasiallinen ilmoituksen tekijä ottaa jätteen takaisin, tai jos ilmoitusta ei ole tehty, 

 

b) oikeudellisesti vastuussa oleva ilmoituksen tekijä ottaa jätteen takaisin tai, jos tämä ei ole 

käytännössä mahdollista, 

 

c) lähtömaan toimivaltainen viranomainen itse tai sen puolesta toimiva luonnollinen henkilö tai 

oikeushenkilö ottaa jätteen takaisin tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, 

 

d) lähtömaan toimivaltainen viranomainen itse tai sen puolesta toimiva luonnollinen henkilö tai 

oikeushenkilö hyödyntää jätteen tai huolehtii siitä vaihtoehtoisella tavalla vastaanottomaassa 

tai lähtömaassa tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, 

 

e) lähtömaan toimivaltainen viranomainen itse tai sen puolesta toimiva luonnollinen henkilö tai 

oikeushenkilö hyödyntää jätteen tai huolehtii siitä vaihtoehtoisella tavalla jossakin muussa 

maassa, jos kaikki asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ovat asiasta yhtä mieltä. 
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Tämän jätteen takaisin ottamisen, jätteen hyödyntämisen tai siitä huolehtimisen on tapahduttava 

30 päivän kuluessa tai asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten sopimassa muussa ajassa siitä, 

kun lähtömaan toimivaltainen viranomainen on saanut tiedon asiasta tai saanut vastaanottomaan tai 

kauttakulkumaan toimivaltaiselta viranomaiselta kirjallisen tiedonannon laittomasta siirrosta ja sen 

syistä. Tämä tiedonanto voi perustua tietoihin, jotka muun muassa muut toimivaltaiset viranomaiset 

ovat toimittaneet vastaanottomaan tai kauttakulkumaan toimivaltaisille viranomaisille. 

 

Kun jäte otetaan takaisin a, b ja c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, on tehtävä uusi ilmoitus, 

jolleivät asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ole yhtä mieltä siitä, että alkuperäisen lähtömaan 

toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisesti perusteltu pyyntö on riittävä. 

 

Uuden ilmoituksen tekee a, b tai c alakohdassa luetteloitu henkilö tai viranomainen näiden 

alakohtien mukaisessa järjestyksessä. 

 

Mikään toimivaltainen viranomainen ei saa vastustaa laittoman siirron kohteena olevan jätteen 

palauttamista tai esittää sitä koskevaa vastalausetta. Mikäli lähtömaan toimivaltainen viranomainen 

toteuttaa d ja e alakohdassa tarkoitettuja vaihtoehtoisia järjestelyjä, alkuperäisen lähtömaan 

toimivaltaisen viranomaisen tai sen puolesta toimivan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on 

tehtävä uusi ilmoitus, jolleivät asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ole yhtä mieltä siitä, että 

kyseisen viranomaisen asianmukaisesti perusteltu pyyntö on riittävä. 
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3. Jos laiton siirto on vastaanottajan vastuulla, vastaanottomaan toimivaltaisen viranomaisen on 

varmistettava, että kyseisen jätteen hyödyntää tai siitä huolehtii ympäristön kannalta 

hyväksyttävällä tavalla: 

 

a) vastaanottaja, tai jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, 

 

b) toimivaltainen viranomainen itse tai sen puolesta toimiva luonnollinen henkilö tai 

oikeushenkilö. 

 

Tämän hyödyntämisen tai huolehtimisen on tapahduttava 30 päivän kuluessa tai asianomaisten 

toimivaltaisten viranomaisten sopimassa muussa ajassa siitä, kun vastaanottomaan toimivaltainen 

viranomainen on saanut tiedon asiasta tai saanut lähtömaan tai kauttakulkumaan toimivaltaiselta 

viranomaiselta kirjallisen tiedonannon laittomasta siirrosta ja sen syistä. Tällainen tiedonanto voi 

perustua tietoihin, jotka muun muassa toiset toimivaltaiset viranomaiset ovat toimittaneet lähtömaan 

tai kauttakulkumaan toimivaltaiselle viranomaiselle. 

 

Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on tätä varten tehtävä tarvittaessa yhteistyötä jätteen 

hyödyntämisessä tai siitä huolehtimisessa. 

 

4. Jos uutta ilmoitusta ei tarvitse tehdä, takaisin ottamisesta vastuussa olevan henkilön tai, jos 

tämä ei ole käytännössä mahdollista, alkuperäisen lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen on 

täytettävä uusi siirtoasiakirja 15 tai 16 artiklan mukaisesti. 
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Jos alkuperäinen lähtömaan toimivaltainen viranomainen tekee uuden ilmoituksen, uutta 

rahoitusvakuutta tai vastaavaa vakuutusta ei edellytetä. 

 

5. Erityisesti niissä tapauksissa, joissa laittoman siirron ei voida katsoa olevan ilmoituksen 

tekijän eikä vastaanottajan vastuulla, asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä 

yhteistyötä sen varmistamiseksi, että kyseinen jäte hyödynnetään tai siitä huolehditaan. 

 

6. Jos kyseessä on 6 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu väliaikainen hyödyntäminen tai 

huolehtiminen ja jos väliaikaisen hyödyntämis- tai huolehtimistoimen päätökseen saattamisen 

jälkeen havaitaan, että siirto on laiton, lähtömaan toissijainen velvollisuus ottaa jäte takaisin tai 

järjestää sen hyödyntäminen tai siitä huolehtiminen vaihtoehtoisella tavalla päättyy, kun 

vastaanottaja on antanut 15 artiklan d alakohdassa tarkoitetun todistuksen. 

 

Jos vastaanottaja antaa todistuksen jätteen hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta siten, että se 

johtaa laittomaan siirtoon, minkä seurauksena rahoitusvakuus vapautetaan, sovelletaan 3 kohtaa 

sekä 24 artiklan 2 kohtaa. 

 

7. Kun jossakin jäsenvaltiossa havaitaan laittomasta siirrosta peräisin oleva jäte, se 

toimivaltainen viranomainen, jonka lainkäyttövaltaan alue, jolla jäte havaittiin, kuuluu, on vastuussa 

sen varmistamisesta, että jätteen turvallinen varastointi järjestetään ennen sen palauttamista tai 

muuta kuin väliaikaista hyödyntämistä tai huolehtimista vaihtoehtoisella tavalla. 
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8. Jäljempänä 33 ja 35 artiklaa ei sovelleta silloin, kun laiton jäte-erä palautetaan sellaiseen 

lähtömaahan, johon sovelletaan mainituissa artikloissa säädettyjä kieltoja. 

 

9. Jos kyseessä on 2 artiklan 35 kohdan g alakohdassa määritelty laiton siirto, tässä artiklassa 

säädettyjä ilmoituksen tekijää koskevia velvollisuuksia on sovellettava myös siirron järjestävään 

henkilöön. 

 

10. Tämä artikla ei rajoita korvausvastuuta koskevien yhteisön ja kansallisten säännösten 

soveltamista. 

 

24 artikla 

 

Takaisinottamisen kustannukset, kun siirto on laiton 

 

1. Kustannukset, jotka aiheutuvat laittomasta siirrosta peräisin olevan jätteen takaisin 

ottamisesta, mukaan luettuina kuljetuskustannukset, 23 artiklan 2 kohdan mukaisesta 

hyödyntämisestä tai huolehtimisesta aiheutuvat kustannukset ja, siitä päivästä alkaen, jolloin 

lähtömaan toimivaltainen viranomainen on saanut tietoonsa, että siirto on laiton, 23 artiklan 

5 kohdan mukaisesta varastoinnista aiheutuvat kustannukset peritään: 

 

a) tosiasialliselta ilmoituksen tekijältä 2 artiklan 15 kohdassa osoitetussa järjestyksessä tai, jos 

ilmoitusta ei ole tehty, 
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b) oikeudellisesti vastuussa olevalta ilmoituksen tekijältä tai tapauksen mukaan muulta 

luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, 

 

c) lähtömaan toimivaltaiselta viranomaiselta. 

 

2. Kustannukset, jotka aiheutuvat jätteen hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta 23 artiklan 

3 kohdan mukaisesti ja jotka sisältävät jätteen mahdollisesta kuljettamisesta ja varastoinnista 

23 artiklan 7 kohdan mukaisesti aiheutuvat kustannukset, peritään: 

 

a) vastaanottajalta tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, 

 

b) vastaanottomaan toimivaltaiselta viranomaiselta. 

 

3. Kustannukset, jotka aiheutuvat jätteen hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta 23 artiklan 

5 kohdan mukaisesti ja jotka sisältävät jätteen mahdollisesta kuljettamisesta ja varastoinnista 

23 artiklan 7 kohdan mukaisesti aiheutuvat kustannukset, peritään: 

 

a) ilmoituksen tekijältä 2 artiklan 15 kohdassa osoitetussa järjestyksessä ja/tai vastaanottajalta 

asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten päätöksen mukaisesti tai, jos tämä ei ole 

käytännössä mahdollista, 

 

b) muulta asianomaiselta luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä tai, jos tämä ei ole 

käytännössä mahdollista, 

 

c) lähtömaan ja vastaanottomaan toimivaltaisilta viranomaisilta. 
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4. Jos kyseessä on 2 artiklan 35 kohdan g alakohdassa määritelty laiton siirto, tässä artiklassa 

säädettyjä ilmoituksen tekijää koskevia velvollisuuksia on sovellettava myös siirron järjestävään 

henkilöön. 

 

5. Tämä artikla ei rajoita korvausvastuuta koskevien yhteisön tai kansallisten säännösten 

soveltamista. 

 

5 luku – Yleiset hallinnolliset säännökset 

 

25 artikla 

 

Tietojen ja asiakirjojen toimittamistapa 

 

1. Jäljempänä luetellut tiedot ja asiakirjat voidaan toimittaa postitse: 

 

a) suunniteltua jätteen siirtoa koskeva ilmoitus, josta säädetään 4 ja 13 artiklassa, 

 

b) lisätietoja ja -asiakirjoja koskeva pyyntö, josta säädetään 4, 7 ja 8 artiklassa, 

 

c) tietojen ja asiakirjojen toimittaminen, josta säädetään 4, 7 ja 8 artiklassa, 

 

d) ilmoitettua siirtoa koskeva kirjallinen hyväksyntä, josta säädetään 9 artiklassa, 

 

e) siirtoa koskevat ehdot, joista säädetään 10 artiklassa, 
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f) siirtoa koskevat vastalauseet, joista säädetään 11 ja 12 artiklassa, 

 

g) tiedot päätöksistä, joilla annetaan ennakkohyväksyntä tietyille hyödyntämislaitoksille 

14 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 

 

h) jätteen vastaanottamista koskeva kirjallinen vahvistus, josta säädetään 15 ja 16 artiklassa, 

 

i) jätteen hyödyntämistä tai jätteestä huolehtimista koskeva todistus, josta säädetään 15 ja 

16 artiklassa, 

 

j) siirron varsinaista alkamista koskevat ennakkotiedot, joista säädetään 16 artiklassa, 

 

k) siirtoa koskevat muutokset, jotka tapahtuvat hyväksynnän jälkeen ja joista säädetään 

17 artiklassa, ja 

 

l) IV, V ja VI osaston nojalla lähetettävät kirjalliset hyväksynnät ja siirtoasiakirjat. 

 

2. Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten sekä ilmoituksen tekijän suostumuksella 

1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat voidaan valinnaisesti toimittaa millä tahansa seuraavista tavoista: 

 

a) telekopiolla, tai 

 

b) telekopiolla ja sen jälkeen postitse, tai 
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c) sähköpostilla digitaalisella allekirjoituksella varustettuna. Tällöin mahdollisesti vaadittavat 

leimat ja allekirjoitukset korvataan digitaalisella allekirjoituksella, tai 

 

d) sähköpostilla ilman digitaalista allekirjoitusta ja sen jälkeen postitse. 

 

3.  Asiakirjat, joiden on 16 artiklan c alakohdan ja 18 artiklan mukaan seurattava kunkin 

kuljetuksen mukana, voivat olla sähköisessä muodossa digitaalisin allekirjoituksin, jos ne ovat 

luettavissa milloin tahansa kuljetuksen aikana ja jos asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset tämän 

hyväksyvät. 

 

4. Jos asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoituksen tekijä sen hyväksyvät, 1 kohdassa 

luetellut tiedot ja asiakirjat voidaan toimittaa ja niitä voidaan vaihtaa käyttäen automaattista 

tiedonsiirtoa ja sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 1999/93/EY1 mukaista sähköistä allekirjoitusta tai sähköistä 

todentamismenetelmää tai saman turvallisuustason tarjoavaa vastaavaa sähköistä 

todentamismenetelmää. Tällöin voidaan toteuttaa automaattista tiedonsiirtoa koskevia järjestelyjä. 

 

26 artikla 

 

Kieli 

 

1. Kaikki tämän osaston säännösten mukaisesti toimitettavat ilmoitukset, tiedot, asiakirjat tai 

muut tiedonannot on toimitettava asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä 

kielellä. 
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2. Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä ilmoituksen tekijän on toimitettava 

niille pyynnöstä yksi tai useampi virallinen käännös niiden hyväksymällä kielellä. 

 

27 artikla 

 

Jätteen luokittelua koskevat erimielisyydet 

 

1. Jos lähtömaan ja vastaanottomaan toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse yksimielisyyteen 

siitä, luokitellaanko jokin erä jätteeksi vai ei, erää käsitellään kuin jätettä. Tämä ei kuitenkaan 

rajoita vastaanottomaan oikeutta käsitellä siirrettyä erää sen määränpäähän saapumisen jälkeen 

oman kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, jos kyseinen lainsäädäntö on yhteisön ja 

kansainvälisen oikeuden mukainen. 

 

2. Jos lähtömaan ja vastaanottomaan toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse yksimielisyyteen 

siitä, luokitellaanko ilmoitettu jäte liitteessä III, IIIA, IIIB vai liitteessä IV olevaan luetteloon 

kuuluvaksi, jätteen katsotaan kuuluvan liitteessä IV olevaan luetteloon. 

 

3. Jos lähtömaan ja vastaanottomaan toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse yksimielisyyteen 

siitä, luokitellaanko ilmoitettu jätteenkäsittelytoimi hyödyntämis- tai huolehtimistoimeksi, 

sovelletaan huolehtimista koskevia säännöksiä. 

 

4. Edellä 1–3 kohtaa sovelletaan ainoastaan tämän asetuksen puitteissa, eikä niiden soveltaminen 

rajoita asianomaisten osapuolten oikeutta ratkaista näihin kysymyksiin liittyvät riidat 

tuomioistuimessa tai muussa lainkäyttöelimessä. 
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28 artikla 

 

Hallinnolliset kustannukset 

 

Ilmoitus- ja valvontamenettelyistä aiheutuvat asianmukaiset ja oikeasuhteiset hallinnolliset 

kustannukset sekä asianmukaisten analyysien ja tarkastusten tavanomaiset kustannukset voidaan 

periä ilmoituksen tekijältä. 

 

29 artikla 

 

Raja-alueita koskevat sopimukset 

 

1. Maantieteellisen tai väestöllisen erityistilanteen vaatimissa poikkeustapauksissa jäsenvaltiot 

voivat tehdä kahdenvälisiä sopimuksia, joilla helpotetaan tiettyjä jätevirtoja koskevia 

ilmoitusmenettelyjä, kun on kyse rajat ylittävistä siirroista kyseisten kahden jäsenvaltion välisellä 

raja-alueella lähimpänä sijaitsevaan asianmukaiseen laitokseen. 

 

2. Tällaisia kahdenvälisiä sopimuksia voidaan tehdä myös silloin, kun jäte siirretään lähtömaasta 

ja käsitellään siellä, mutta se kulkee toisen jäsenvaltion kautta. 

 

3. Jäsenvaltiot voivat tehdä edellä tarkoitettuja sopimuksia myös niiden maiden kanssa, jotka 

ovat Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolia. 

 

4. Tällaisista sopimuksista on ilmoitettava komissiolle, ennen kuin niitä aletaan noudattaa. 
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6 luku – Yhteisön sisällä kolmansien maiden kautta  

tapahtuvat jätteiden siirrot  

 

30 artikla 

 

Huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden siirrot 

 

Jos huolehdittavaksi tarkoitettu jäte siirretään yhteisössä, mukaan lukien siirrot paikasta toiseen 

samassa jäsenvaltiossa, siten, että se kuljetetaan yhden tai useamman kolmannen maan kautta, 

lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen on tämän osaston säännösten edellyttämien toimien lisäksi 

tiedusteltava kyseisten kolmansien maiden toimivaltaisilta viranomaisilta, haluavatko ne lähettää 

suunniteltua siirtoa koskevan kirjallisen hyväksyntänsä 

 

a) 60 päivän kuluessa, jos kyseessä on Baselin yleissopimuksen osapuoli, jollei se ole luopunut 

tästä oikeudestaan mainitun yleissopimuksen ehtojen mukaisesti, tai 

 

b) toimivaltaisten viranomaisten sopimassa ajassa, jos kyseessä on maa, joka ei ole Baselin 

yleissopimuksen osapuoli. 

 

31 artikla 

 

Hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden siirrot 

 

1. Jos hyödynnettäväksi tarkoitettu jäte siirretään yhteisössä, mukaan lukien siirrot paikasta 

toiseen samassa jäsenvaltiossa, siten, että se kuljetetaan yhden tai useamman sellaisen kolmannen 

maan kautta, johon ei sovelleta OECD:n päätöstä, sovelletaan 30 artiklaa. 
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2. Jos hyödynnettäväksi tarkoitettu jäte siirretään yhteisössä, mukaan lukien siirrot paikasta 

toiseen samassa jäsenvaltiossa, siten, että se kuljetetaan yhden tai useamman sellaisen kolmannen 

maan kautta, johon sovelletaan OECD:n päätöstä, 9 artiklassa tarkoitettu hyväksyntä voidaan antaa 

hiljaisesti, ja jollei vastalauseita ole esitetty eikä ehtoja asetettu, siirto voidaan aloittaa 30 päivän 

kuluttua siitä päivästä, jolloin vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on lähettänyt 

vastaanottovahvistuksen. 

 

III OSASTO 

 

YKSINOMAAN JÄSENVALTIOIDEN SISÄISET JÄTTEIDEN SIIRROT 

 

32 artikla 

 

Tämän asetuksen soveltaminen yksinomaan 

jäsenvaltioiden sisäisiin jätteiden siirtoihin 

 

1. Jäsenvaltioiden on luotava asianmukainen jätteiden siirtojen valvonta- ja tarkastusjärjestelmä, 

jota sovelletaan yksinomaan niiden lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella. Tämän järjestelmän on 

oltava yhdenmukainen II ja VII osaston nojalla perustetun yhteisön järjestelmän kanssa. 

 

2. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedot jätteiden siirtojen valvonta- ja 

tarkastusjärjestelmästään. Komissio tiedottaa näistä järjestelmistä muille jäsenvaltioille. 

 

3. Jäsenvaltiot voivat soveltaa lainkäyttövaltaansa kuuluvilla alueillaan järjestelmää, josta on 

säädetty II ja VII osastossa. 
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IV OSASTO 

 

JÄTTEIDEN VIENTI YHTEISÖSTÄ KOLMANSIIN MAIHIN 

 

1 luku – Huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen vienti 

 

33 artikla 

 

Vientikielto muualle kuin EFTA-maihin 

 

1. Kaikkien huolehdittavaksi tarkoitettujen jätteiden vienti yhteisöstä on kielletty. 

 

2. Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta tapauksissa, joissa jätteitä viedään 

huolehdittaviksi EFTA-maihin, jotka ovat myös Baselin yleissopimuksen osapuolia. 

 

3. Huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden vienti on kuitenkin kielletty myös EFTA-maahan, 

joka on Baselin yleissopimuksen osapuoli, jos: 

 

a) kyseinen EFTA-maa kieltää tällaisten jätteiden tuonnin, tai 
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b) lähtömaan toimivaltaisella viranomaisella on syytä uskoa, että kyseisessä vastaanottomaassa 

jätteestä ei huolehdita 48 artiklassa tarkoitetulla ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla. 

 

4. Tämän säännöksen soveltaminen ei rajoita 21 ja 23 artiklassa säädettyjen jätteen takaisin 

ottamista koskevien velvollisuuksien soveltamista. 

 

34 artikla 

 

Jätteiden vientiä EFTA-maihin koskevat menettelyt 

 

1. Kun huolehdittavaksi tarkoitettu jäte viedään yhteisöstä EFTA-maihin, jotka ovat Baselin 

yleissopimuksen osapuolia, sovelletaan II osaston säännöksiä soveltuvin osin 2 ja 3 kohdassa 

luetelluin mukautuksin ja lisäyksin. 

 

2. Sovelletaan seuraavia mukautuksia: 

 

a) yhteisön ulkopuolisen kauttakulkumaan toimivaltaisella viranomaisella on 60 päivää aikaa 

siitä päivästä, jolloin se on lähettänyt ilmoitusta koskevan vastaanottovahvistuksen, pyytää 

lisätietoja ilmoitetusta siirrosta, antaa, jos kyseinen maa on päättänyt olla vaatimatta kirjallista 

ennakkohyväksyntää ja on ilmoittanut siitä muille osapuolille Baselin yleissopimuksen 

6 artiklan 4 kohdan mukaisesti, hiljainen hyväksyntä tai antaa kirjallinen hyväksyntä tietyin 

ehdoin tai ehdoitta; ja 

 



 
15311/4/04 REV 4  HKE/km 85 
 DG I   FI 

b) yhteisössä oleva lähtömaan toimivaltainen viranomainen voi tehdä 9 artiklassa tarkoitetun 

päätöksen jätteiden siirron hyväksymisestä vasta saatuaan kirjallisen hyväksynnän 

vastaanottomaan toimivaltaisilta viranomaisilta ja tarvittaessa hiljaisen tai kirjallisen 

hyväksynnän yhteisön ulkopuolisen kauttakulkumaan toimivaltaisilta viranomaisilta; päätös 

voidaan tehdä aikaisintaan 61 päivää sen päivän jälkeen, jolloin kauttakulkumaan 

toimivaltainen viranomainen on lähettänyt vastaanottovahvistuksen. Lähtömaan 

toimivaltainen viranomainen voi tehdä päätöksensä ennen 61 päivän määräajan päättymistä, 

jos sillä on siihen muiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kirjallinen suostumus. 

 

3. Lisäksi sovelletaan seuraavia säännöksiä: 

 

a) yhteisössä olevan kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava ilmoituksen 

tekijälle vahvistus ilmoituksen vastaanottamisesta; 

 

b) yhteisössä olevien lähtömaan ja tarvittaessa kauttakulkumaan toimivaltaisten viranomaisten 

on lähetettävä leimattu jäljennös jätteiden siirron hyväksymistä koskevasta päätöksestään 

yhteisön vientitullitoimipaikkaan ja yhteisön poistumistullitoimipaikkaan; 

 

c) kuljetuksen suorittajan on toimitettava siirtoasiakirjan jäljennös yhteisön 

vientitullitoimipaikkaan ja yhteisön poistumistullitoimipaikkaan; 

 

d) heti, kun jäte on lähtenyt yhteisöstä, yhteisön poistumistullitoimipaikan on lähetettävä 

leimattu siirtoasiakirjan jäljennös, jossa ilmoitetaan jätteen lähteneen yhteisöstä, yhteisössä 

olevalle lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle; 
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e) jos yhteisössä oleva lähtömaan toimivaltainen viranomainen ei 42 päivän kuluessa siitä, kun 

jäte on lähtenyt yhteisöstä, ole saanut ilmoitusta vastaanottajalta jätteen vastaanottamisesta, 

sen on ilmoitettava asiasta viipymättä vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle; ja  

 

f) edellä 4 artiklan toisen kohdan 4 alakohdassa ja 5 artiklassa tarkoitetussa sopimuksessa on 

määrättävä seuraavaa: 

 

i) jos vastaanottaja antaa virheellisen todistuksen jätteestä huolehtimisesta, minkä 

seurauksena rahoitusvakuus vapautetaan, vastaanottajan on vastattava kustannuksista, 

jotka aiheutuvat jätteen palauttamisesta lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen 

lainkäyttövaltaan kuuluvalle alueelle sekä sen hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta 

jollakin vaihtoehtoisella, ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla, 

 

ii) vastaanottajan on kolmen päivän kuluessa huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen 

vastaanottamisesta lähetettävä täytetyn siirtoasiakirjan allekirjoitettu jäljennös, lukuun 

ottamatta iii alakohdassa tarkoitettua huolehtimista koskevaa todistusta, ilmoituksen 

tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille, ja 

 

iii) vastaanottajan on mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivää jätteestä huolehtimisen 

jälkeen sekä viimeistään yhden kalenterivuoden kuluttua sen vastaanottamisesta 

annettava omalla vastuullaan todistus huolehtimisen päätöksen saattamisesta ja 

lähetettävä jäljennös siirtoasiakirjasta, joka sisältää mainitun todistuksen, ilmoituksen 

tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille. 
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4. Jätteen siirto voi tapahtua ainoastaan, jos: 

 

a) ilmoituksen tekijä on saanut kirjallisen hyväksynnän lähtömaan, yhteisön ulkopuolisen 

vastaanottomaan ja tarvittaessa kauttakulkumaan toimivaltaisilta viranomaisilta, ja jos kaikki 

asetetut ehdot on täytetty; 

 

b) ilmoituksen tekijä ja vastaanottaja ovat tehneet 4 artiklan toisen kohdan 4 alakohdassa ja 

5 artiklassa vaaditun voimassa olevan sopimuksen; 

 

c) on hankittu voimassa oleva rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus, siten kuin 4 artiklan toisen 

kohdan 5 alakohdassa ja 6 artiklassa vaaditaan; ja 

 

d) ympäristön kannalta hyväksyttävä jätehuolto on varmistettu 48 artiklassa tarkoitetulla tavalla. 

 

5. Jos jätettä viedään yhteisöstä, se on vietävä huolehtimistoimia varten laitokseen, joka 

sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti joko toimii tai jolla on lupa toimia 

vastaanottomaassa. 

 

6. Jos yhteisön vientitullitoimipaikassa tai yhteisön poistumistullitoimipaikassa havaitaan 

jätteiden laiton siirto, kyseisen tullitoimipaikan on ilmoitettava asiasta viipymättä tullitoimipaikan 

sijaintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on: 

 

a) ilmoitettava asiasta viipymättä yhteisössä olevalle lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle, 

ja 
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b) varmistettava jätteen pidättäminen, kunnes lähtömaan toimivaltainen viranomainen on toisin 

päättänyt ja ilmoittanut päätöksestä kirjallisesti sen tullitoimipaikan sijaintimaan 

toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa jäte on pidätetty. 

 

2 luku – Hyödynnettäväksi tarkoitetun jätteen vienti 

 

1 jakso 

 

Jätteiden vienti maihin, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä 

 

35 artikla 

 

Vientikielto 

 

1. Seuraavien hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden vienti yhteisöstä on kielletty maihin, 

joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä: 

 

a) liitteessä V luetellut vaaralliset jätteet, 

 

b) liitteen V osassa 3 luetellut jätteet, 

 

c) vaaralliset jätteet, jotka eivät kuulu mihinkään yksittäiseen liitteessä V olevaan 

jätenimikkeeseen , 

 

d) vaarallisten jätteiden seokset ja sellaisten vaarallisten ja vaarattomien jätteiden seokset, jotka 

eivät kuulu mihinkään yksittäiseen liitteessä V olevaan jätenimikkeeseen , 
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e) jätteet, jotka vastaanottomaan ilmoituksen mukaan ovat Baselin yleissopimuksen 3 artiklan 

nojalla vaarallisia, 

 

f) jätteet, joiden tuonnin vastaanottomaa on kieltänyt, tai 

 

g) jätteet, joiden suhteen lähtömaan toimivaltaisella viranomaisella on syytä uskoa, ettei niistä 

kyseisessä vastaanottomaassa huolehdita 48 artiklassa tarkoitetulla ympäristön kannalta 

hyväksyttävällä tavalla. 

 

2. Tämä säännös ei rajoita 21 ja 23 artiklassa säädettyjen jätteen takaisin ottamista koskevien 

velvollisuuksien soveltamista. 

 

3. Jäsenvaltiot voivat poikkeustapauksissa antaa säännöksiä määrittääkseen ilmoituksen tekijän 

asianmukaisesti toimittaman asiakirjaselvityksen perusteella, ettei vientikielto koske tiettyä 

liitteessä V lueteltua vaarallista jätettä, jos sillä ei ole mitään direktiivin 91/689/ETY liitteessä III 

lueteltuja ominaisuuksia, ottaen kyseisen liitteen kohdissa H3–H8, H10 ja H11 määriteltyjen 

ominaisuuksien osalta huomioon raja-arvot, joista on säädetty jätteistä annetun neuvoston 

direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn päätöksen 

94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan 

mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY 

korvaamisesta 3 päivänä toukokuuta 2000 tehdyssä komission päätöksessä 2000/532/EY1. 

 

                                                 
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). 
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4. Se, ettei jätettä ole lueteltu vaarallisena jätteenä liitteessä V tai että se on lueteltu liitteen V 

osan 1 luettelossa B, ei poikkeustapauksissa estä luokittelemasta tällaista jätettä vaaralliseksi ja sen 

vuoksi soveltamasta siihen vientikieltoa, jos jätteellä on jokin direktiivin 91/689/ETY liitteessä III 

lueteltu ominaisuus ottaen huomioon kyseisen liitteen kohdissa H3–H8, H10 ja H11 määriteltyjen 

ominaisuuksien osalta komission päätöksessä 2000/532/EY säädetyt raja-arvot, siten kuin asiasta 

säädetään direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan toisessa luetelmakohdassa ja tämän asetuksen 

liitteen III johdantokappaleessa. 

 

5. Edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa asianomaisen jäsenvaltion on ennen 

päätöksen tekemistä ilmoitettava asiasta aiotulle vastaanottomaalle. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

tällaisista tapauksista komissiolle ennen kunkin kalenterivuoden päättymistä. Komissio välittää 

tiedot kaikille jäsenvaltioille ja Baselin yleissopimuksen sihteeristölle. Komissio voi annettujen 

tietojen perusteella esittää huomautuksia ja tarvittaessa mukauttaa liitettä V 57 artiklan mukaisesti. 

 

36 artikla 

 

Liitteessä III ja IIIA lueteltujen jätteiden vientiä koskevat menettelyt 

 

1. Sellaisten jätteiden osalta, jotka on lueteltu liitteessä III ja IIIA ja joiden vienti ei ole 

35 artiklan nojalla kielletty, komissio lähettää 20 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 

kaikille maille, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä, kirjallisen tiedustelun, jossa pyydetään: 

 

i) vahvistamaan kirjallisesti, että yhteisöstä voidaan viedä jätteitä hyödynnettäviksi kyseisiin 

maihin, ja 

 

ii) ilmoittamaan, mitä valvontamenettelyä vastaanottomaassa mahdollisesti noudatetaan. 
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Kullakin maalla, johon ei sovelleta OECD:n päätöstä, on seuraavat vaihtoehdot: 

 

a) jätteen tuonti kielletään, tai 

 

b) sovelletaan edellä 34 artiklassa kuvattua kirjallista ennakkoilmoitus- ja 

-hyväksyntämenettelyä, tai 

 

c) vastaanottomaassa ei sovelleta mitään valvontamenettelyä. 

 

2. Komissio antaa ennen tämän asetuksen soveltamispäivää asetuksen, jossa otetaan huomioon 

kaikki 1 kohdan nojalla saadut vastaukset, sekä ilmoittaa asiasta direktiivin 75/442/ETY 

18 artiklalla perustetulle komitealle. 

 

Jos jokin maa ei ole toimittanut 1 kohdassa tarkoitettua vahvistusta tai jos siihen ei jostain syystä 

ole otettu yhteyttä, sovelletaan 1 kohdan b alakohtaa. 

 

Komissio saattaa annetun asetuksen säännöllisesti ajan tasalle. 

 

3. Jos jokin maa ilmoittaa vastauksessaan, ettei tiettyihin jätteiden siirtoihin kohdisteta mitään 

valvontamenettelyä, näihin siirtoihin sovelletaan 18 artiklaa soveltuvin osin. 

 

4. Jos jätettä viedään yhteisöstä, se on vietävä hyödyntämistoimia varten laitokseen, joka 

sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti joko toimii tai jolla on lupa toimia 

vastaanottomaassa. 
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5. Jos siirretään jätettä, joka ei kuulu mihinkään yksittäiseen liitteessä III olevaan 

jätenimikkeeseen, tai jäteseoksia, jotka eivät kuulu mihinkään yksittäiseen liitteessä III tai IIIA 

olevaan jätenimikkeeseen, tai liitteessä IIIB luokiteltuja jätteitä ja edellyttäen, ettei vientiä ole 

35 artiklan nojalla kielletty, sovelletaan tämän artiklan 1 kohdan b alakohtaa. 

 

2 jakso 

 

Jätteiden vienti maihin, joihin sovelletaan OECD:n päätöstä 

 

37 artikla 

 

Liitteissä III, IIIA, IIIB, IV ja IVA lueteltujen jätteiden vienti 

 

1. Jos liitteissä III, IIIA, IIIB, IV ja IVA lueteltuja jätteitä taikka jätteitä tai jäteseoksia, jotka 

eivät kuulu mihinkään yksittäiseen liitteessä III, IV ja IVA olevaan jätenimikkeeseen, viedään 

yhteisöstä hyödynnettäviksi maihin, joihin OECD:n päätöstä sovelletaan, käyttäen tai käyttämättä 

kuljetukseen sellaisia maita, joihin OECD:n päätöstä sovelletaan, sovelletaan II osaston säännöksiä 

soveltuvin osin 2, 3 ja 5 kohdassa luetelluin mukautuksin ja lisäyksin. 

 

2. Sovelletaan seuraavia mukautuksia: 

 

a) Liitteessä IIIA lueteltujen, väliaikaisiin toimiin tarkoitettujen jäteseosten osalta noudatetaan 

kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä, jos väliaikainen tai muu kuin 

väliaikainen hyödyntämis- tai huolehtimistoimi on määrä myöhemmin toteuttaa maassa, 

johon OECD:n päätöstä ei sovelleta; 
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b) liitteessä IIIB lueteltujen jätteiden osalta noudatetaan kirjallista ennakkoilmoitus- ja 

-hyväksyntämenettelyä; 

 

c) jätteiden siirtoa koskeva, 9 artiklan vaatimusten mukainen hyväksyntä voidaan antaa yhteisön 

ulkopuolisen vastaanottomaan toimivaltaisen viranomaisen antamana hiljaisena 

hyväksyntänä. 

 

3. Liitteissä IV ja IVA lueteltujen jätteiden vientiin sovelletaan lisäksi seuraavia säännöksiä: 

 

a) yhteisössä olevien lähtömaan ja tarvittaessa kauttakulkumaan toimivaltaisten viranomaisten 

on lähetettävä leimattu jäljennös jätteiden siirron hyväksyvästä päätöksestään yhteisön 

vientitullitoimipaikkaan ja yhteisön poistumistullitoimipaikkaan; 

 

b) kuljetuksen suorittajan on toimitettava siirtoasiakirjan jäljennös yhteisön 

vientitullitoimipaikkaan ja yhteisön poistumistullitoimipaikkaan; 

 

c) heti, kun jäte on lähtenyt yhteisöstä, yhteisön poistumistullitoimipaikan on lähetettävä 

leimattu jäljennös siirtoasiakirjasta, jossa ilmoitetaan jätteen lähteneen yhteisöstä, yhteisössä 

olevalle lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle; 

 

d) jos yhteisössä oleva lähtömaan toimivaltainen viranomainen ei 42 päivän kuluessa siitä, kun 

jäte on lähtenyt yhteisöstä, ole saanut ilmoitusta vastaanottajalta jätteen vastaanottamisesta, 

sen on ilmoitettava asiasta viipymättä vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle; ja 
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e) edellä 4 artiklan toisen kohdan 4 alakohdassa ja 5 artiklassa tarkoitetussa sopimuksessa on 

määrättävä seuraavaa: 

 

i) jos vastaanottaja antaa virheellisen todistuksen jätteen hyödyntämisestä, minkä 

seurauksena rahoitusvakuus vapautetaan, vastaanottajan on vastattava kustannuksista, 

jotka aiheutuvat jätteen palauttamisesta lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen 

lainkäyttövaltaan kuuluvalle alueelle sekä sen hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta 

jollakin vaihtoehtoisella, ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla, 

 

ii) vastaanottajan on kolmen työpäivän kuluessa hyödynnettäväksi tarkoitetun jätteen 

vastaanottamisesta lähetettävä täytetyn siirtoasiakirjan allekirjoitettu jäljennös, lukuun 

ottamatta iii alakohdassa tarkoitetun hyödyntämistä koskevaa todistusta, ilmoituksen 

tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille, ja 

 

iii) vastaanottajan on mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivää jätteen hyödyntämisen 

jälkeen sekä viimeistään yhden kalenterivuoden kuluttua sen vastaanottamisesta 

annettava omalla vastuullaan todistus hyödyntämisen päätökseen saattamisesta ja 

lähetettävä jäljennös siirtoasiakirjasta, joka sisältää mainitun todistuksen, ilmoituksen 

tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille. 

 

4. Jätteen siirto voi tapahtua ainoastaan, jos: 

 

a) ilmoituksen tekijä on saanut kirjallisen hyväksynnän lähtömaan, vastaanottomaan ja 

tarvittaessa kauttakulkumaan toimivaltaiselta viranomaiselta tai jos yhteisön ulkopuolella 

olevan vastaanottaja- ja kauttakulkumaan toimivaltaiselta viranomaiselta on saatu tai voidaan 

olettaa saadun hiljainen hyväksyntä ja jos kaikki asetetut ehdot on täytetty; 

 

b) 34 artiklan 4 kohdan b, c ja d alakohtaa noudatetaan. 
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5. Jos liitteissä IV ja IV A lueteltuja jätteitä viedään 1 kohdassa kuvatulla tavalla sellaisen maan 

kautta, johon ei sovelleta OECD:n päätöstä, sovelletaan seuraavia mukautuksia: 

 

a) kauttakulkumaan, johon OECD:n päätöstä ei sovelleta, toimivaltaisella viranomaisella on 60 

päivää aikaa siitä päivästä, jolloin se on lähettänyt ilmoituksen vastaanottamista koskevan 

vahvistuksen, pyytää lisätietoja ilmoitetusta siirrosta, antaa, jos kyseinen maa on päättänyt 

olla vaatimatta kirjallista ennakkohyväksyntää ja on ilmoittanut siitä muille osapuolille 

Baselin yleissopimuksen 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti, hiljainen hyväksyntä tai antaa 

kirjallinen hyväksyntä tietyin ehdoin tai ehdoitta, ja 

 

b) yhteisössä oleva lähtömaan toimivaltainen viranomainen voi tehdä 9 artiklassa tarkoitetun 

päätöksen jätteiden siirron hyväksymisestä vasta saatuaan kyseisen kauttakulkumaan, johon 

OECD:n päätöstä ei sovelleta, toimivaltaisilta viranomaisilta kirjallisen tai hiljaisen 

hyväksynnän; päätös voidaan tehdä aikaisintaan 61 päivää sen päivän jälkeen, jolloin 

kauttakulkumaan toimivaltainen viranomainen on lähettänyt vastaanottovahvistuksen. 

Lähtömaan toimivaltainen viranomainen voi tehdä päätöksensä ennen 61 päivän määräajan 

päättymistä, jos sillä on siihen muiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kirjallinen 

suostumus. 
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6. Jos jätettä viedään yhteisöstä, se on vietävä hyödyntämistoimia varten laitokseen, joka 

sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti joko toimii tai jolla on lupa toimia 

vastaanottomaassa. 

 

7. Jos yhteisön vientitullitoimipaikassa tai yhteisön poistumistullitoimipaikassa havaitaan laiton 

jätteiden siirto, kyseisen tullitoimipaikan on ilmoitettava asiasta viipymättä tullitoimipaikan 

sijaintimaan toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on: 

 

a) ilmoitettava asiasta viipymättä yhteisössä olevalle lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle, 

ja 

 

b) varmistettava jätteen pidättäminen, kunnes lähtömaan toimivaltainen viranomainen on toisin 

päättänyt ja ilmoittanut päätöksestä kirjallisesti sen tullitoimipaikan sijaintimaan 

toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa jäte on pidätetty. 

 

3 luku – Yleiset säännökset 

 

38 artikla 

 

Jätteiden vienti Etelämantereelle 

 

Jätteiden vienti yhteisöstä Etelämantereelle on kielletty. 
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39 artikla 

 

Jätteiden vienti merentakaisiin maihin tai merentakaisille alueille 

 

1. Huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden vienti yhteisöstä merentakaisiin maihin tai 

merentakaisille alueille on kielletty. 

 

2. Hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden vientiin merentakaisiin maihin tai merentakaisille 

alueille sovelletaan 35 artiklassa säädettyä kieltoa soveltuvin osin. 

 

3. Jos on kyse hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden viennistä merentakaisiin maihin tai 

merentakaisille alueille, jotka eivät kuuluu 2 kohdassa säädetyn kiellon soveltamisalaan, sovelletaan 

II osaston säännöksiä soveltuvin osin. 
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