
  

 
EUROOPAN PARLAMENTTI 

2004 2009 

Istuntoasiakirja 

C6-0223/2005 
2003/0139(COD) 

FI 
07/07/2005 

 

YHTEINEN KANTA 

 

Neuvoston 24. kesäkuuta 2005 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen antamiseksi jätteiden siirroista 

 

 

   Asiak 15311/4/2004 
   Lausumat 
   09204/2005  
   COM(2005)0303 

FI FI 





 
15311/4/04 REV 4  HKE/km 98 
 DG I   FI 

V OSASTO 

 

JÄTTEIDEN TUONTI YHTEISÖÖN KOLMANSISTA MAISTA 

 

1 luku – Huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen tuonti 

 

40 artikla 

 

Jätteiden tuonnin kielto, joka koskee muita kuin Baselin yleissopimuksen 

osapuolina olevia maita tai maita, joiden kanssa on tehty sopimus, 

tai muita alueita kriisi- tai sotatilanteen aikana 

 

1. Huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden tuonti yhteisöön on kielletty, lukuun ottamatta 

tuontia: 

 

a) maista, jotka ovat Baselin yleissopimuksen osapuolia; tai 

 

b) muista maista, joiden kanssa yhteisö tai yhteisö ja sen jäsenvaltiot ovat tehneet yhteisön 

lainsäädännön kanssa yhteensopivia ja Baselin yleissopimuksen 11 artiklan mukaisia kahden- 

tai monenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä; tai 

 

c) muista maista, joiden kanssa yksittäiset jäsenvaltiot ovat tehneet 2 kohdan mukaisia 

kahdenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä; tai 
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d) muilta alueilta silloin, kun poikkeuksellisin perustein kriisitilanteessa, rauhanpalauttamisen tai 

rauhanturvaamisoperaatioiden yhteydessä tai sotatilanteessa b tai c alakohdan mukaisia 

kahdenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä ei voida tehdä tai kun lähtömaan toimivaltaista 

viranomaista joko ei ole nimetty tai se ei kykene toimimaan. 

 

2. Poikkeustapauksissa yksittäiset jäsenvaltiot voivat tehdä kahdenvälisiä sopimuksia ja 

järjestelyjä tietystä jätteestä huolehtimiseksi näissä jäsenvaltioissa, jos kyseisen jätteen huolto ei 

tapahdu lähtömaassa 48 artiklassa tarkoitetulla ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla.  

 

Sopimusten ja järjestelyjen on oltava yhteisön lainsäädännön kanssa yhteensopivia ja Baselin 

yleissopimuksen 11 artiklan mukaisia. 

 

Sopimuksissa ja järjestelyissä on taattava, että huolehtimistoimet toteutetaan toimiluvan saaneessa 

laitoksessa ympäristön kannalta hyväksyttävää jätehuoltoa koskevien vaatimusten mukaisesti.  

 

Näissä sopimuksissa ja järjestelyissä on lisäksi varmistettava, että jäte on syntynyt lähtömaassa ja 

siitä huolehtiminen toteutetaan yksinomaan siinä jäsenvaltiossa, joka on tehnyt kyseisen 

sopimuksen tai sopinut kyseisestä järjestelystä. 

 

Sopimuksista ja järjestelyistä on ilmoitettava komissiolle etukäteen. Kiireellisissä tapauksissa niistä 

voidaan kuitenkin ilmoittaa enintään kuukauden kuluttua niiden tekemisestä. 

 

3. Edellä 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla tehtyjen kahdenvälisten ja monenvälisten 

sopimusten ja järjestelyjen on perustuttava 41 artiklassa säädettyihin menettelyvaatimuksiin. 
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4. Edellä 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja maita on vaadittava esittämään etukäteen 

vastaanottajajäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle asianmukaisesti perusteltu pyyntö, joka 

perustuu siihen, ettei niillä ole käytettävissään eivätkä ne voi kohtuullisesti hankkia käyttöönsä 

teknistä kapasiteettia ja tarvittavia laitoksia, jotta jätteestä voitaisiin huolehtia ympäristön kannalta 

hyväksyttävällä tavalla. 

 

41 artikla 

 

Menettelyvaatimukset, jotka koskevat tuontia 

Baselin yleissopimuksen osapuolina olevista maista 

tai muilta alueilta kriisi- tai sotatilanteen aikana 

 

1. Kun huolehdittavaksi tarkoitettu jäte tuodaan yhteisöön maista, jotka ovat Baselin 

yleissopimuksen osapuolia, sovelletaan II osaston säännöksiä soveltuvin osin sekä 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 
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b) edellä 40 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuissa kriisitilanteissa, rauhanpalauttamisen 

tai rauhanturvaamisoperaatioiden yhteydessä tai sotatilanteessa ei lähtömaan toimivaltaisen 

viranomaisen hyväksyntää vaadita. 

 

3. Lisäksi sovelletaan seuraavia säännöksiä: 

 

a) yhteisössä olevan kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava ilmoituksen 

tekijälle vahvistus ilmoituksen vastaanottamisesta sekä sen jäljennökset asianomaisille 

toimivaltaisille viranomaisille; 

 

b) yhteisössä olevien vastaanottomaan ja tarvittaessa kauttakulkumaan toimivaltaisten 

viranomaisten on lähetettävä leimattu jäljennös jätteiden siirron hyväksyntää koskevasta 

päätöksestään yhteisön saapumistullitoimipaikkaan; 

 

c) kuljetuksen suorittajan on toimitettava jäljennös siirtoasiakirjasta yhteisön 

saapumistullitoimipaikkaan; ja 

 

d) suoritettuaan tarvittavat tullimuodollisuudet yhteisön saapumistullitoimipaikan on lähetettävä 

leimattu jäljennös siirtoasiakirjasta, jossa ilmoitetaan jätteen saapuneen yhteisöön, yhteisössä 

oleville vastaanottomaan ja kauttakulkumaan toimivaltaisille viranomaisille. 
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4. Jätteen siirto voi tapahtua ainoastaan, jos: 

 

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

tarvittaessa kauttakulkumaan toimivaltaisilta viranomaisilta, ja 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 yhteisön saapumistullitoimipaikassa havaitaan laiton jätteiden siirto, kyseisen 

tullitoimipaikan on ilmoitettava tästä viipymättä tullitoimipaikan sijaintimaan toimivaltaiselle 

viranomaiselle, jonka on: 

 

a) ilmoitettava asiasta viipymättä yhteisössä olevalle vastaanottomaan toimivaltaiselle 

viranomaiselle, joka puolestaan ilmoittaa siitä yhteisön ulkopuoliselle lähtömaan 

toimivaltaiselle viranomaiselle; ja 

 

b) varmistettava jätteen pidättäminen, kunnes yhteisön ulkopuolinen lähtömaan toimivaltainen 

viranomainen on toisin päättänyt ja ilmoittanut päätöksestä kirjallisesti sen tullitoimipaikan 

sijaintimaan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa jäte on pidätetty. 
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2 luku – Hyödynnettäväksi tarkoitetun jätteen tuonti 

 

42 artikla 

 

Jätteiden tuonnin kielto, joka koskee muita kuin niitä maita, 

joihin sovelletaan OECD:n päätöstä, 

Baselin yleissopimuksen osapuolina olevia maita, 

maita, joiden kanssa on tehty sopimus, 

tai muita alueita kriisi- tai sotatilanteen aikana 

 

1. Kaikki hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden tuonti yhteisöön on kielletty, lukuun 

ottamatta tuontia: 

 

a) maista, joihin sovelletaan OECD:n päätöstä; tai 

 

b) muista maista, jotka ovat Baselin yleissopimuksen osapuolia; tai 

 

c) muista maista, joiden kanssa yhteisö tai yhteisö ja sen jäsenvaltiot ovat tehneet yhteisön 

lainsäädännön kanssa yhteensopivia ja Baselin yleissopimuksen 11 artiklan mukaisia kahden- 

tai monenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä; tai 

 

d) muista maista, joiden kanssa yksittäiset jäsenvaltiot ovat tehneet 2 kohdan mukaisia 

kahdenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä; tai 
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e) muilta alueilta silloin, kun poikkeuksellisin perustein kriisitilanteessa, rauhanpalauttamisen tai 

rauhanturvaamisoperaatioiden yhteydessä tai sotatilanteessa b tai c alakohdan mukaisia 

kahdenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä ei voida tehdä tai kun lähtömaan toimivaltaista 

viranomaista joko ei ole nimetty tai se ei kykene toimimaan. 

 

2. Poikkeustapauksissa yksittäiset jäsenvaltiot voivat tehdä kahdenvälisiä sopimuksia ja 

järjestelyjä tietyn jätteen hyödyntämiseksi, jos kyseisen jätteen huolto ei tapahdu lähtömaassa 

ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla. 

 

Tällöin sovelletaan 40 artiklan 2 kohdan säännöksiä. 

 

3. Edellä 1 kohdan c ja d alakohdan mukaisesti tehtyjen kahdenvälisten ja monenvälisten 

sopimusten ja järjestelyjen on perustuttava tapauksen mukaan 41 artiklassa säädettyihin 

menettelyvaatimuksiin. 

 

43 artikla 

 

Menettelyvaatimukset, jotka koskevat tuontia maista, 

joihin sovelletaan OECD:n päätöstä, 

tai muilta alueilta kriisi- tai sotatilanteen aikana 

 

1. Kun hyödynnettäväksi tarkoitettua jätettä tuodaan yhteisöön maista ja sellaisten maiden 

kautta, joihin sovelletaan OECD:n päätöstä, sovelletaan II osaston säännöksiä soveltuvin osin sekä 

2, 3 ja 4 kohdassa luetelluin mukautuksin ja lisäyksin. 
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2. Sovelletaan seuraavia mukautuksia: 

 

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

ulkopuolisen lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen antamana hiljaisena hyväksyntänä; 

 

b) ilmoituksen tekijä voi antaa 4 artiklan mukaisen kirjallisen ennakkoilmoituksen; ja 

 

c) edellä 42 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetuissa kriisitilanteessa, rauhanpalauttamisen 

tai rauhanturvaamisoperaatioiden yhteydessä tai sotatilanteessa lähtömaan toimivaltaisen 

viranomaisen hyväksyntää ei vaadita. 

 

3. Lisäksi noudatetaan 41 artiklan 3 kohdan b, c ja d alakohtaa. 

 

4. Jätteen siirto voi tapahtua ainoastaan, jos: 

 

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

tarvittaessa kauttakulkumaan toimivaltaiselta viranomaiselta tai, jos yhteisön ulkopuoliselta 

lähtömaan toimivaltaiselta viranomaiselta on saatu tai voidaan olettaa saadun hiljainen 

hyväksyntä, ja jos kaikki asetetut ehdot on täytetty; 
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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 yhteisön saapumistullitoimipaikassa havaitaan laiton jätteiden siirto, kyseisen 

tullitoimipaikan on ilmoitettava tästä viipymättä tullitoimipaikan sijaintimaan toimivaltaiselle 

viranomaiselle, jonka on 

 

a) ilmoitettava asiasta viipymättä yhteisössä olevalle vastaanottomaan toimivaltaiselle 

viranomaiselle, joka puolestaan ilmoittaa siitä yhteisön ulkopuoliselle lähtömaan 

toimivaltaiselle viranomaiselle; ja  

 

b) varmistettava jätteen pidättäminen, kunnes yhteisön ulkopuolinen lähtömaan toimivaltainen 

viranomainen on toisin päättänyt ja ilmoittanut päätöksestä kirjallisesti sen tullitoimipaikan 

sijaintimaan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa jäte on pidätetty. 

 



 
15311/4/04 REV 4  HKE/km 107 
 DG I   FI 

44 artikla 

 

Menettelyvaatimukset, jotka koskevat tuontia maista, 

joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä 

mutta jotka ovat Baselin yleissopimuksen osapuolia, 

tai muilta alueilta kriisi- tai sotatilanteen aikana 

 

Jos hyödynnettäväksi tarkoitettua jätettä tuodaan yhteisöön 

 

a) maasta, johon ei sovelleta OECD:n päätöstä, tai 

 

b) sellaisen maan kautta, johon ei sovelleta OECD:n päätöstä ja joka on Baselin yleissopimuksen 

osapuoli, 

 

sovelletaan 41 artiklaa soveltuvin osin. 

 

3 luku – Yleiset säännökset 

 

45 artikla 

 

Jätteiden tuonti merentakaisista maista tai merentakaisilta alueilta 

 

1. Jos jätteitä tuodaan yhteisöön merentakaisista maista tai merentakaisilta alueilta, sovelletaan 

II osastoa soveltuvin osin. 
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2. Yksi tai useampi merentakainen maa tai alue ja jäsenvaltio, johon ne liittyvät, voivat soveltaa 

kansallisia menettelyjä siirrettäessä jätteitä merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta 

kyseiseen jäsenvaltioon. 

 

3. Niiden jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 2 kohtaa, on ilmoitettava komissiolle sovellettavista 

kansallisista menettelyistä. 

 

VI OSASTO 

 

JÄTTEIDEN SIIRTÄMINEN KOLMANSISTA MAISTA 

KOLMANSIIN MAIHIN YHTEISÖN KAUTTA 

 

1 luku – Huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen kuljettaminen  

 

46 artikla 

 

Huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen kuljettaminen yhteisön kautta 

 

Jos huolehdittavaksi tarkoitettu jäte siirretään kolmansista maista kolmansiin maihin yhden tai 

useamman jäsenvaltion kautta, sovelletaan 41 artiklan säännöksiä soveltuvin osin sekä 2 kohdassa 

luetelluin mukautuksin ja lisäyksin: 

 
a) yhteisössä olevan ensimmäisen kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa 

lähetettävä leimattu jäljennös jätteiden siirron hyväksyvästä päätöksestään tai, jos se on 

antanut hiljaisen hyväksynnän, jäljennös 41 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesta 

vahvistuksesta yhteisön saapumistullitoimipaikkaan, ja yhteisössä olevan viimeisen 

kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä vastaava asiakirja yhteisön 

poistumistullitoimipaikkaan, ja 
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b) heti, kun jäte on lähtenyt yhteisöstä, yhteisön poistumistullitoimipaikan on lähetettävä 

jäljennös siirtoasiakirjasta, jossa ilmoitetaan jätteen lähteneen yhteisöstä, yhteisössä oleville 

kauttakulkumaiden toimivaltaisille viranomaisille. 

 

2 luku – Hyödynnettäväksi tarkoitetun jätteen kuljettaminen 

 

47 artikla 

 

Hyödynnettäväksi tarkoitetun jätteen kuljettaminen yhteisön kautta 

 

1. Jos hyödynnettäväksi tarkoitettu jäte siirretään yhden tai useamman jäsenvaltion kautta 

sellaisesta maasta ja sellaiseen maahan, johon ei sovelleta OECD:n päätöstä, sovelletaan 46 artiklaa 

soveltuvin osin. 

 

2. Jos hyödynnettäväksi tarkoitettu jäte siirretään yhden tai useamman jäsenvaltion kautta 

maasta ja maahan, johon sovelletaan OECD:n päätöstä, sovelletaan 43 artiklaa soveltuvin osin sekä 

seuraavin mukautuksin ja lisäyksin: 

 

a) yhteisössä olevan ensimmäisen kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa 

lähetettävä leimattu jäljennös jätteiden siirron hyväksyvästä päätöksestään tai, jos se on 

antanut hiljaisen hyväksynnän, jäljennös 41 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesta 

vahvistuksesta yhteisön saapumistullitoimipaikkaan, ja yhteisössä olevan viimeisen 

kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä vastaava asiakirja yhteisön 

poistumistullitoimipaikkaan, ja 

 

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

jäljennös siirtoasiakirjasta, jossa ilmoitetaan jätteen lähteneen yhteisöstä, yhteisössä oleville 

kauttakulkumaiden toimivaltaisille viranomaisille.  
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3. Jos hyödynnettäväksi tarkoitettu jäte siirretään yhden tai useamman jäsenvaltion kautta 

maasta, johon ei sovelleta OECD:n päätöstä, maahan, johon OECD:n päätöstä sovelletaan, tai 

päinvastoin, sovelletaan 1 kohdan säännöksiä sen maan osalta, johon OECD:n päätöstä ei sovelleta, 

ja 2 kohdan säännöksiä sen maan osalta, johon OECD:n päätöstä sovelletaan. 

 

 

VII OSASTO 

 

MUUT SÄÄNNÖKSET 

 

1 luku – Muut velvollisuudet 

 

48 artikla 

 

Ympäristön suojelu 

 

1. Tuottajan, ilmoituksen tekijän ja muiden jätteen siirtoon ja/tai sen hyödyntämiseen tai siitä 

huolehtimiseen osallistuvien yritysten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, 

että ne siirtävät kaikki jätteet sekä hyödyntävät ne ja huolehtivat niistä ihmisten terveyttä 

vaarantamattomalla ja ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla koko siirron ajan. Erityisesti kun 

siirto tapahtuu yhteisössä, se on toteutettava direktiivin 75/442/ETY 4 artiklan ja jätteitä koskevan 

yhteisön lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. 
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2. Kun kyseessä on jätteiden vienti yhteisöstä, yhteisössä olevan lähtömaan toimivaltaisen 

viranomaisen on: 

 

a) vaadittava ja pyrittävä varmistamaan, että kaikkien yhteisöstä vietyjen jätteiden huolto 

tapahtuu ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla koko siirron ajan mukaan lukien 

vastaanottajana olevassa kolmannessa maassa tapahtuva 35 ja 37 artiklassa tarkoitettu 

hyödyntäminen tai 33 artiklassa tarkoitettu huolehtiminen;  

 

b) kiellettävä jätteen vienti kolmanteen maahan, jos sillä on syytä uskoa, että jätteen huolto ei 

tapahdu a alakohdan vaatimusten mukaisesti. 

 

Ympäristön kannalta hyväksyttävää jätehuoltoa voidaan olettaa noudatettavan kyseisen 

hyödyntämis- tai huolehtimistoimen osalta esimerkiksi, jos ilmoituksen tekijä tai vastaanottomaan 

maan toimivaltainen viranomainen voi osoittaa, että vastaanottava laitos toimii ihmisten terveyttä ja 

ympäristönsuojelua koskevien sellaisten normien mukaisesti, jotka pääpiirteittäin vastaavat yhteisön 

lainsäädännössä vahvistettuja normeja. 

 

Tämä olettamus ei kuitenkaan vaikuta kokonaisarviointiin siitä, noudatetaanko ympäristön kannalta 

hyväksyttävää jätehuoltoa koko siirron ajan, mukaan lukien vastaanottajana olevassa kolmannessa 

maassa tapahtuva hyödyntäminen tai huolehtiminen. 

 

Ympäristön kannalta hyväksyttävää jätehuoltoa koskevia suuntaviivoja etsittäessä voidaan ottaa 

huomioon liitteessä VIII luetellut ohjeet. 
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3. Kun kyseessä on jätteen tuonti yhteisöön, yhteisössä olevan vastaanottomaan toimivaltaisen 

viranomaisen on: 

 

a) vaadittava ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että kaikkien sen 

lainkäyttövallan alaisuuteen kuuluvalle alueelle siirrettyjen jätteiden huolto tapahtuu ihmisten 

terveyttä vaarantamattomalla tavalla ja käyttämättä menettelyjä tai menetelmiä, joista voi 

aiheutua vahinkoa ympäristölle, sekä direktiivin 75/442/ETY 4 artiklan sekä muun jätteitä 

koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti koko siirron ajan, mukaan lukien 

vastaanottomaassa tapahtuva hyödyntäminen tai huolehtiminen, 

 

b) kiellettävä jätteen tuonti kolmansista maista, jos sillä on syytä uskoa, että jätteen huolto ei 

tapahdu a alakohdan vaatimusten mukaisesti. 

 

49 artikla 

 

Täytäntöönpano jäsenvaltioissa 

 

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomuksiin sovellettavista 

seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niitä 

sovelletaan käytännössä. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia. 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle laittomien siirtojen estämiseen ja selville saamiseen 

liittyvästä kansallisesta lainsäädännöstä sekä tällaisista siirroista määrättävistä seuraamuksista. 
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2. Jäsenvaltiot voivat tämän asetuksen soveltamisen valvontaa koskevina toimenpiteinä säätää 

muun muassa direktiivin 75/442/ETY 13 artiklan mukaisten tarkastusten tekemisestä laitoksissa ja 

yrityksissä sekä jätteiden siirtojen tai niihin liittyvien hyödyntämis- ja huolehtimistoimien 

pistokokein tehtävistä tarkastuksista. 

 

3. Jätteiden siirtoja voidaan tarkastaa erityisesti: 

 

a) paikassa, josta jäte on peräisin, yhdessä tuottajan, haltijan tai ilmoituksen tekijän kanssa, 

 

b) vastaanottopaikassa vastaanottajan kanssa, 

 

c) yhteisön rajoilla, ja/tai 

 

d) jätteen siirron aikana yhteisössä. 

 

4. Tarkastuksiin voi kuulua asiakirjojen tarkistaminen, tunnistustietojen varmistaminen ja 

tarvittaessa jätteen fyysinen tarkastaminen. 

 

5. Jäsenvaltiot voivat tehdä keskenään kahden- tai monenvälistä yhteistyötä helpottaakseen 

laittomien siirtojen estämistä ja selville saamista. 

 

6. Jäsenvaltio voi toisen jäsenvaltion pyynnöstä toteuttaa täytäntöönpanoa koskevia toimia, jotka 

kohdistuvat ensiksi mainitussa jäsenvaltiossa oleviin henkilöihin, jos kyseisten henkilöiden 

epäillään olevan tekemisissä laittomien jätteiden siirtojen kanssa. 
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50 artikla 

 

Jäsenvaltioiden kertomukset 

 

1. Kunkin jäsenvaltion on ennen jokaisen kalenterivuoden loppua lähetettävä komissiolle 

edellistä kalenterivuotta koskeva kertomus, jonka se on laatinut Baselin yleissopimuksen 13 artiklan 

3 kappaleen mukaisesti ja toimittanut tämän yleissopimuksen sihteeristölle. 

 

2. Ennen kunkin kalenterivuoden loppua jäsenvaltioiden on lisäksi laadittava liitteen IX 

mukaisen kyselylomakkeen perusteella edellistä vuotta koskeva kertomus ja lähetettävä se 

komissiolle. 

 

3. Jäsenvaltioiden 1 ja 2 kohdan mukaisesti laatimat kertomukset on toimitettava komissiolle 

sähköisessä muodossa. 

 

4. Komissio laatii joka kolmas vuosi näiden kertomusten perusteella kertomuksen tämän 

asetuksen täytäntöönpanosta yhteisössä ja sen jäsenvaltioissa. 

 

51 artikla 

 

Kansainvälinen yhteistyö 

 

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa yhdessä komission kanssa tehtävä yhteistyötä muiden Baselin 

yleissopimuksen osapuolten ja valtioiden välisten järjestöjen kanssa muun muassa vaihtamalla ja/tai 

jakamalla tietoa, edistämällä ympäristön kannalta hyväksyttäviä teknologioita ja kehittämällä hyviä 

toimintatapoja koskevia sääntöjä. 
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52 artikla 

 

Toimivaltaisen viranomaisen nimeäminen 

 

Jäsenvaltioiden on nimettävä tämän asetuksen täytäntöönpanosta vastaava yksi tai useampi 

toimivaltainen viranomainen. Kukin jäsenvaltio voi nimetä vain yhden toimivaltaisen 

kauttakulkuviranomaisen. 

 

53 artikla 

 

Yhteyshenkilöiden nimeäminen 

 

Kunkin jäsenvaltion ja komission on nimettävä yksi tai useampi yhteyshenkilö, joka on vastuussa 

henkilöiden tai yritysten tiedusteluihin vastaamisesta ja neuvonnasta. Komission yhteyshenkilön on 

välitettävä jäsenvaltioiden yhteyshenkilöille kaikki sille osoitetut jäsenvaltioita koskevat tiedustelut. 

Sama koskee vastaavasti jäsenvaltioiden saamia komissiota koskevia tiedusteluja. 
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54 artikla 

 

Yhteisön saapumis- ja poistumistullitoimipaikkojen nimeäminen 

 

Jäsenvaltiot voivat nimetä erityiset yhteisön saapumis- ja poistumistullitoimipaikat yhteisöön 

saapuvia ja yhteisöstä lähteviä jätteiden siirtoja varten. Jos jäsenvaltiot päättävät nimetä tällaiset 

tullitoimipaikat, jätteitä siirrettäessä ei saa käyttää mitään muita kyseisen jäsenvaltion 

rajanylityspaikkoja jätteiden yhteisöön saapumiseen tai yhteisöstä poistumiseen. 

 

55 artikla 

 

Nimeämisiä koskevat ilmoitukset ja tiedot 

 

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle: 

 

a) 52 artiklan mukaisesti nimetyt toimivaltaiset viranomaiset, 

 

b) 53 artiklan mukaisesti nimetyt yhteyshenkilöt ja 

 

c) tarvittaessa 54 artiklan mukaisesti nimetyt yhteisön saapumis- ja poistumistullitoimipaikat. 
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2. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle nimeämisten osalta seuraavat tiedot: 

 

a) nimi (nimet), 

 

b) postiosoite (-osoitteet), 

 

c) sähköpostiosoite (-osoitteet), 

 

d) puhelinnumero(t) 

 

e) telekopionumero(t) ja 

 

f) toimivaltaisten viranomaisten hyväksymät kielet. 

 

3. Jäsenvaltioiden on välittömästi ilmoitettava komissiolle näiden tietojen muutoksista. 

 

4. Nämä tiedot ja niiden muutokset on ilmoitettava komissiolle sekä sähköisessä muodossa että 

paperimuodossa, jos näin vaaditaan. 

 

5. Komissio julkaisee luettelot nimetyistä  toimivaltaisista viranomaisista, yhteyshenkilöistä sekä 

yhteisön saapumis- ja poistumistullitoimipaikoista verkkosivuillaan ja pitää luettelot ajan tasalla. 
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2 luku – Muut säännökset 

 

56 artikla 

 

Yhteyshenkilöiden kokous 

 

Komission on jäsenvaltioiden pyynnöstä tai muuten tarvittaessa järjestettävä säännöllisesti 

yhteyshenkilöiden kokous, jossa tarkastellaan tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyviä 

kysymyksiä. 

 

57 artikla 

 

Liitteiden muuttaminen 

 

1. Komissio voi tieteellisen ja teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi muuttaa liitteitä 

antamalla asetuksia sekä direktiivin 75/442/ETY 18 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn 

mukaisesti. Lisäksi: 

 

a) liitteitä I, II, III, IIIA, IV ja V muutetaan Baselin yleissopimukseen ja OECD:n päätöksen 

mukaisesti sovittujen muutosten huomioon ottamiseksi; lisäksi liitettä IC, jossa annetaan 

yksityiskohtaiset ohjeet ilmoitus- ja siirtoasiakirjojen täyttämiseksi, täydennetään viimeistään 

tämän asetuksen soveltamispäivänä OECD:n ohjeet huomioon ottaen; 
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b) jätteitä, joita ei ole luokiteltu, voidaan lisätä liitteeseen IIIB, IV tai V väliaikaisesti, kunnes on 

tehty päätös niiden sisällyttämisestä Baselin yleissopimuksen tai OECD:n päätöksen 

asiaankuuluviin liitteisiin; 

 

c) jäsenvaltion pyynnöstä kahden tai useamman jätetyypin seoksia, jotka on lueteltu liitteessä III, 

voidaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa harkita lisättäväksi väliaikaisesti 

liitteeseen IIIA, kunnes on tehty päätös niiden sisällyttämisestä Baselin yleissopimuksen tai 

OECD:n päätöksen asiaankuuluviin liitteisiin. Ensimmäiset nimikkeet sisällytetään liitteeseen 

IIIA mahdollisuuksien mukaan tämän asetuksen soveltamispäivään mennessä ja viimeistään 

kuuden kuukauden kuluessa sen jälkeen. Liitteeseen IIIA voi sisältyä ehto, jonka mukaan yhtä 

tai useampaa sen nimikettä ei sovelleta sellaisiin maihin tapahtuvassa viennissä, joihin ei 

sovelleta OECD:n päätöstä; 

 

d) määritetään 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut poikkeustapaukset ja tarvittaessa tällaiset jätteet 

lisätään liitteeseen IV A ja V ja poistetaan liitteestä III; 

 

e) muutetaan liitettä V direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti vahvistetun 

vaarallisten jätteiden luettelon muutoksia vastaavasti; 

 

f) muutetaan liitettä VIII asiaa koskevia kansainvälisiä yleissopimuksia ja sopimuksia 

vastaavasti. 

 

2. Liitettä IX muutettaessa otetaan eräiden ympäristöä koskevien direktiivien täytäntöönpanoon 

liittyvien kertomusten standardoinnista ja järkeistämisestä 23 päivänä joulukuuta 1991 annetulla 

direktiivillä 91/692/ETY1 perustettu komitea täysin mukaan asian käsittelyyn. 

 

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

kuukaudeksi. 

 

                                                 
1  EYVL L 377, 31.12.1991, s. 48, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) 

N:o 1882/2003. 
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58 artikla 

 

Lisätoimenpiteet 

 

1. Komissio voi hyväksyä tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyviä lisätoimenpiteitä 

seuraavasti: 

 

a) rahoitusvakuuden (-vakuuksien) tai vastaavan vakuutuksen (vastaavien vakuutusten) 

laskemismenetelmä 6 artiklan mukaisesti, 

 

b) ohjeet 12 artiklan 1 kohdan g alakohdan soveltamiseksi, 

 

c) muut 14 artiklassa tarkoitettuihin ennakkohyväksyttyihin hyödyntämislaitoksiin liittyvät 

ehdot ja vaatimukset, 

 

d) ohjeet 15 artiklan soveltamiseksi sellaisen jätteen tunnistamista ja jäljittämistä varten, joka 

muuttuu merkittävästi väliaikaisen hyödyntämis- tai huolehtimistoimen yhteydessä, 

 

e) ohjeet toimivaltaisten viranomaisten laittomien siirtojen yhteydessä tehtävää yhteistyötä 

varten 23 artiklan mukaisesti, 

 

f) tekniset vaatimukset ja käytännön järjestelyt sähköisen tietojensiirron toteuttamista varten 

asiakirjojen ja tietojen toimittamiseksi 25 artiklan 4 kohdan mukaisesti, 

 

g) muut kielten käyttöä koskevat ohjeet 26 artiklan mukaisesti, 
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h) lisäselvitys II osaston menettelyvaatimuksista siltä osin kuin kyse on niiden soveltamisesta 

jätteiden vientiin yhteisöstä, niiden tuontiin yhteisöön ja kauttakulkuun yhteisön kautta, 

 

i) määrittelemättömiä oikeudellisia termejä koskeva lisäohjeistus. 

 

2. Tällaisista toimenpiteistä päätetään noudattaen direktiivin 75/442/ETY 18 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua menettelyä. 

 

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

kuukaudeksi. 

 

59 artikla 

 

Arviointi 

 

1. Komissio saattaa ennen … päivää …kuuta …* päätökseen arviointinsa alakohtaisen eläinten 

terveyttä ja kansanterveyttä koskevan voimassa olevan lainsäädännön, mukaan luettuina asetuksen 

(EY) N:o 1774/2002 piiriin kuuluvien jätteiden siirtojen, ja tämän asetuksen säännösten välisestä 

suhteesta. Arviointiin liitetään tarvittaessa asiaankuuluvia ehdotuksia, jotta tällaisten jätteiden 

siirroille luotaisiin vastaavan tasoiset menettelyt ja valvontajärjestelmä. 

 

2. Komissio arvioi viiden vuoden kuluessa … päivästä …kuuta …** 12 artiklan 1 kohdan 

c alakohdan täytäntöönpanoa, muun muassa sen vaikutuksia ympäristönsuojeluun sekä 

sisämarkkinoiden toimintaan. Arviointiin liitetään tarvittaessa asiaankuuluvia ehdotuksia tämän 

säännöksen muuttamiseksi. 

 

                                                 
*  Tämän asetuksen voimaantulopäivä. 
**  Tämän asetuksen soveltamispäivä. 
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60 artikla 

 

Kumoaminen 

 

1. Kumotaan asetus (ETY) N:o 259/93 ja päätös 94/744/EY … päivästä …kuuta …*. 

 

2. Viittauksia kumottuun asetukseen (ETY) N:o 259/93 pidetään tähän asetukseen kohdistuvina. 

 

3. Kumotaan päätös 1999/412/EY 1 päivästä tammikuuta …**. 

 

61 artikla 

 

Siirtymäsäännökset 

 

1. Kaikkiin jätteiden siirtoihin, joista on tehty ilmoitus ja joiden osalta vastaanottomaan 

toimivaltainen viranomainen on antanut vastaanottovahvistuksen ennen … päivää …kuuta …*, 

sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 259/93 säännöksiä. 

 

                                                 
*  Tämän asetuksen soveltamispäivä (12 kuukautta sen julkaisupäivästä). 
**  Tämän asetuksen soveltamisvuotta seuraava vuosi (toinen sen julkaisuvuotta seuraava vuosi). 
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2. Asetuksen (ETY) N:o 259/93 41 artiklan 2 kohdan ja tämän asetuksen 50 artiklan 4 kohdan 

mukaiset kertomukset vuodelta …* on laadittava päätöksen 1999/412/EY mukaista kyselylomaketta 

käyttäen. 

 

62 artikla 

 

Tiettyjä jäsenvaltioita koskevat siirtymäsäännökset 

 

1. Liitteisiin III ja IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin Unkariin ja 

kyseisiin liitteisiin sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin sovelletaan 

kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä II osaston mukaisesti 30 päivään kesäkuuta 

2005. 

 

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, toimivaltaisten viranomaisten on vastustettava 

liitteisiin III ja IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja ja kyseisiin liitteisiin 

sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja laitokseen, jolle on myönnetty 

tilapäinen poikkeus vaarallisten jätteiden polttamisesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun 

neuvoston direktiivin 94/67/EY1 ja tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien 

epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta 23 päivänä lokakuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2001/80/EY2 tiettyjen säännösten soveltamisesta, niin kauan kuin tilapäistä 

poikkeusta sovelletaan vastaanottavaan laitokseen. 

 

                                                 
*  Tämän asetuksen soveltamisvuosi (sen julkaisuvuotta seuraava vuosi). 
1  EYVL L 365, 31.12.1994, s. 34, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 

asetuksella (EY) N:o 1882/2003. 
2  EYVL L 309, 27.11.2001, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 

liittymisasiakirjalla. 



 
15311/4/04 REV 4  HKE/km 124 
 DG I   FI 

2. Kaikkiin liitteisiin III ja IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin 

Latviaan ja kyseisiin liitteisiin sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin 

on sovellettava kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä II osaston mukaisesti 

31 päivään joulukuuta 2010. 

 

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, toimivaltaisten viranomaisten on vastustettava 

liitteisiin III ja IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja ja kyseisiin liitteisiin 

sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja laitokseen, jolle on myönnetty 

tilapäinen poikkeus direktiivin 96/61/EY säännösten soveltamisesta, niin kauan kuin tilapäistä 

poikkeusta sovelletaan vastaanottavaan laitokseen. 

 

3. Kaikkiin liitteisiin III ja IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin 

Maltaan ja kyseisiin liitteisiin sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin 

on sovellettava kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä II osaston mukaisesti 

31 päivään joulukuuta 2005. 

 

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, toimivaltaisten viranomaisten on vastustettava 

liitteisiin III ja IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja ja kyseisiin liitteisiin 

sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja laitokseen, jolle on myönnetty 

tilapäinen poikkeus direktiivin 2001/80/EY tiettyjen säännösten soveltamisesta, niin kauan kuin 

tilapäistä poikkeusta sovelletaan vastaanottavaan laitokseen. 
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4. Kaikkiin liitteeseen III sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin Puolaan 

on sovellettava kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä II osaston mukaisesti 

31 päivään joulukuuta 2012. 

 

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat 31 päivään 

joulukuuta 2007 esittää vastalauseita 11 artiklassa olevien vastustamisperusteiden mukaisesti 

seuraavien liitteissä III ja IV lueteltujen hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtojen osalta 

Puolaan: 

 

B2020 ja GE 020 (lasijäte) 

B2070 

B2080 

B2100 

B2120 

B3010 ja GH 013 (kiinteä muovijäte) 

B3020 (paperijäte) 

B3140 (käytetyt ilmarenkaat) 

Y46 

Y47 

A1010 ja A1030 (vain arseeniin ja elohopeaan liittyvät luetelmakohdat) 

A1060 

A1140 

A2010 

A2020 

A2030 

A2040 

A3030 

A3040 

A3070 
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A3120 

A3130 

A3160 

A3170 

A3180 (sovelletaan vain polykloorinaftaleenin (PCN) osalta) 

A4030 

A4050 

A4060 

A4070 

A4090 

AB030 

AB070 

AB120 

AB130  

AB150 

AC060 

AC070 

AC080 

AC150 

AC160 

AC260 

AD150 

 



 
15311/4/04 REV 4  HKE/km 127 
 DG I   FI 

Tätä siirtymäkautta voidaan kuitenkin muun kuin lasijätteen, paperijätteen ja käytettyjen 

ilmarenkaiden osalta jatkaa enintään 31 päivään joulukuuta 2012 direktiivin 75/442/ETY 

18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. 

 

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat 31 päivään 

joulukuuta 2012 esittää vastalauseita 11 artiklassa olevien vastustamisperusteiden mukaisesti 

Puolaan tapahtuvien siirtojen osalta 

 

a) seuraavien liitteeseen IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden osalta: 

 

A2050 

A3030 

A3180, paitsi polykloorinaftaleeni (PCN) 

A3190 

A4110 

A4120 

RB020 

 

ja 

 

b) asetuksen liitteisiin sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden osalta. 
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Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, toimivaltaisten viranomaisten on vastustettava 

liitteisiin III ja IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja ja kyseisiin liitteisiin 

sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja laitokseen, jolle on myönnetty 

tilapäinen poikkeus direktiivin 96/61/EY tiettyjen säännösten soveltamisesta, niin kauan kuin 

tilapäistä poikkeusta sovelletaan vastaanottavaan laitokseen. 

 

5. Kaikkiin liitteisiin III ja IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin 

Slovakiaan ja kyseisiin liitteisiin sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden 

siirtoihin on sovellettava kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä II osaston 

mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2011. 

 

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, toimivaltaisten viranomaisten on vastustettava 

asetuksen liitteisiin III ja IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja ja kyseisiin 

liitteisiin sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja laitokseen, jolle on 

myönnetty tilapäinen poikkeus direktiivin 94/67/EY, direktiivin 96/61/EY, jätteenpoltosta 4 päivänä 

joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/76/EY1 ja direktiivin 

2001/80/EY tiettyjen säännösten soveltamisesta, niin kauan kuin tilapäistä poikkeusta sovelletaan 

vastaanottavaan laitokseen. 

 

6. Kun tässä artiklassa viitataan II osastoon liitteessä III lueteltujen jätteiden osalta, ei 3 artiklan 

2 kohtaa, 4 artiklan toisen kohdan 5 alakohtaa ja 6, 11, 21, 22, 23, 24 ja 30 artiklaa sovelleta. 

 

                                                 
1  EYVL L 332, 28.12.2000, s. 91. 
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63 artikla 

 

Voimaantulo ja soveltaminen 

 

1. Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä. 

 

Sitä sovelletaan … päivästä …kuuta …*. 

 

2. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat sopia, että 25 artiklan 4 kohtaa sovelletaan ennen 

… päivää …kuuta …*. 

 

 

 

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

 

Tehty 

 

 

 Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 

 Puhemies Puheenjohtaja 

 

 

________________________ 

 

                                                 
*  12 kuukautta päivästä, jona tämä asetus julkaistaan. 
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LIITE I A 
 
Rajat ylittäviä jätteen siirtoja koskeva ilmoitusasiakirja EU

1. Viejä – Ilmoituksen tekijä Rekisteröintinumero: 3. Ilmoituksen  numero: 

Nimi:  Ilmoituksen aihe:  

Osoite:  A.(i) Yksittäinen siirto: □  
 (ii) Useita siirtoja:  □  

Yhteyshenkilö:  B.(i) Huolehtiminen (1): □  

Puh.  Telekopio:  (ii) Hyödyntäminen: □  

Sähköposti:  C.  Ennalta hyväksytty hyödyntämislaitos 
(2;3) 

Kyllä
 

□ 
Ei □ 

2. Tuoja – Vastaanottaja 
Rekisteröintinumero:  4. Suunniteltujen siirtojen kokonaislukumäärä: 

Nimi:  5. Siirrettäväksi suunnitellun jätteen kokonaismäärä 
(kiloa / litraa) (4): 

Osoite:  6. Suunniteltu siirtoaika (suunnitellut siirtoajat) (4): 

 Ensimmäinen lähetys:  Viimeinen lähetys:  

Yhteyshenkilö:  7. Pakkaustyyppi(-tyypit) (5):  

Puh.  Telekopio:  Erityiset käsittelyvaatimukset (6): Kyllä □ Ei □ 

Sähköposti:  11. Huolehtimis-/hyödyntämistoimi (-toimet) (2) 

8. Suunniteltu(-lut) kuljettaja(t) 
Rekisteröintinumero:  D-koodi / R-koodi (5):  

Nimi(7):  Käytetty tekniikka (6):  

Osoite:   

  

Yhteyshenkilö:  Viennin syy (1;6):  

Puh.  Telekopio:   

Sähköposti:  12. Jätteen nimi ja koostumus (6): 

Kuljetustapa (-tavat) (5):   

9. Jätteen tuottaja(t) (1;7;8) Rekisteröintinumero:   

Nimi:   

Osoite:   

 13. Fysikaalinen olomuoto (5):  

Yhteyshenkilö:   

Puh.  Telekopio:  14. Jätetunniste (ilmoittakaa asianmukaiset koodit) 

Sähköposti:  (i) Baselin yleissopimuksen liite VIII (tai XI, jos sitä sovelletaan): 

Jätteen syntypaikka ja syntyprosessi (6) (ii) OECD-koodi (jos eri kuin kohdassa (i): 

 (iii) EY:n jäteluettelo: 

10. Huolehtimislaitos (2): □ tai hyödyntämislaitos (2): □ (iv) Vientimaan käyttämä kansallinen koodi:  

Rekisteröintinumero:  (v) Tuontimaan käyttämä kansallinen koodi:  

Nimi:  (vi) Muu koodi (mikä):  

Osoite:  (vii) Y-koodi:  

 (viii) H-koodi (5):  

Yhteyshenkilö:  (ix) YK-luokka (5):  

Puh.  Telekopio:  (x) YK-numero:  

Sähköposti:  (xi) YK:n tekninen nimi:  

Jätteen varsinainen huolehtimis-/hyödyntämispaikka:  (xii) Tullinimike (-nimikkeet) (HS):  
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15. Maat ja valtiot, joita siirto koskee (a), toimivaltaisten viranomaisten mahdollinen tunnusnumero (b), täsmälliset lähtö- ja tulopaikat (c) 

Vienti-/lähettäjävaltio Kauttakulkuvaltio(t) (tulo- ja lähtöpaikka) Tuonti-/ 
vastaanottajavaltio 

(a)        

(b)        

(c)        

16. Saapumis- ja/tai poistumis- ja/tai vientitullitoimipaikka: 
(Euroopan yhteisössä): 

Saapuminen:  Poistuminen:  Vienti:  

17. Viejän / Ilmoituksen tekijän – Jätteen tuottajan (1) vakuutus:  

Vakuutan, että annetut tiedot ovat parhaan tietämykseni mukaan täsmälliset ja oikeat. Lisäksi vakuutan, että lainsäädännön määräämät / 
oikeudellisesti sitovat kirjalliset sopimusvelvoitteet on täytetty ja että rajat ylittävässä jätteen siirrossa mahdollisesti vaadittavat vakuutukset 

tai muut rahoitusvakuudet ovat tai tulevat olemaan voimassa. 

 

Viejän / Ilmoituksen tekijän 

18. Liitteiden lukumäärä: 

Nimi:  Allekirjoitus: Päiväys:  

 

Jätteen tuottajan 
  

Nimi:  Allekirjoitus: Päiväys:  

TOIMIVALTAISEN VIRANOMAISEN MERKINTÖJÄ VARTEN 

19. Tuonti- tai vastaanottomaan / kauttakulkumaan (1) vienti- tai 
lähtömaan (9) toimivaltaisen viranomaisen vastaanottovahvistus: 

20. Jätteen siirtoa koskeva kirjallinen hyväksyntä (1;8), jonka 
on antanut (maan nimi):n toimivaltainen viranomainen: 

Maa:  Hyväksynnän antamispäivä: 

Ilmoituksen vastaanottopäivä:  Hyväksynnän voimassaolo alkaa: päättyy:  

Vastaanottovahvistuksen lähettämispäivä: Erityisehdot: Ei: □ Kyllä, ks. kohta 21 (6): □ 

Toimivaltaisen viranomaisen nimi:  Toimivaltaisen viranomaisen 
nimi:  

Leima ja/tai allekirjoitus:  Leima ja/tai allekirjoitus:  

  

21. JÄTTEEN SIIRRON HYVÄKSYMISEN ERITYISEHDOT TAI SEN VASTUSTAMISEN SYYT 

 

 

 

(1) Vaaditaan Baselin yleissopimuksen perusteella. 

(2) Jos kyseessä ovat toimet R12/R13 tai D13–D15, liittäkää ilmoitukseen tiedot 
jätteen mahdollisesta myöhemmästä käsittelystä laitoksessa (laitoksissa) R1–R11 
tai D1–D12. 

(3) Täytetään OECD-maiden alueen sisällä tehtävistä siirroista ja ainoastaan, jos 
kohtaa B (ii) sovelletaan. 

(4) Jos siirtoja on useita, liittäkää ilmoitukseen yksityiskohtainen luettelo. 

(5) Ks. lyhenne- ja koodiluettelo seuraavalla sivulla. 

(6) Ilmoittakaa tarvittaessa yksityiskohtaiset tiedot. 

(7) Liittäkää ilmoitukseen luettelo, jos useampia kuin yksi. 

(8) Jos kansallinen lainsäädäntö vaatii ilmoittamaan. 

(9) Jos sovelletaan OECD:n päätöksen nojalla. 
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Ilmoitusasiakirjassa käytetyt lyhenteiden ja koodien luettelo 

 
HUOLEHTIMISTOIMET (kohta 11) 
D1 Sijoittaminen maahan tai maan päälle (esimerkiksi kaatopaikoille) 
D2 Maaperäkäsittely (esimerkiksi nestemäisen tai lietemäisen jätteen biologinen hajottaminen maaperässä) 
D3 Syväinjektointi (esimerkiksi pumpattavien jätteiden injektoiminen kaivoihin, suolakupuihin tai luontaisesti esiintyviin 

muodostumiin) 

D4 Allastaminen (esimerkiksi nestemäisen tai lietemäisen jätteen sijoittaminen kaivoihin, lammikoihin tai patoaltaisiin) 

D5 Erityisesti suunnitellut kaatopaikat (esimerkiksi sijoittaminen vuorattuihin erillisiin osastoihin, jotka on katettu ja eristetty 

toisistaan ja ympäristöstä) 

D6 Päästäminen vesistöihin lukuun ottamatta meriä 

D7 Päästäminen meriin, myös sijoittaminen merenpohjaan 

D8 Biologinen käsittely, jota ei mainita muualla tässä luettelossa ja jossa syntyy sellaisia yhdisteitä tai seoksia, jotka käsitellään 

käyttämällä jotakin tässä luettelossa mainituista menetelmistä 

D9 Fysikaalis-kemiallinen käsittely, jota ei mainita muualla tässä luettelossa ja jossa syntyy sellaisia yhdisteitä tai seoksia, jotka 

käsitellään käyttämällä jotakin tässä luettelossa mainituista menetelmistä (esimerkiksi haihduttamalla, kuivaamalla, 

pasuttamalla jne.) 

D10 Polttaminen maalla 

D11 Polttaminen merellä 

D12 Pysyvä varastointi (esimerkiksi säiliöiden sijoittaminen kaivokseen) 

D13 Yhdistäminen tai sekoittaminen ennen toimittamista johonkin tässä luettelossa mainituista toimista 

D14 Uudelleenpakkaaminen ennen toimittamista johonkin tässä luettelossa mainituista toimista 

D15 Varastoiminen ennen toimittamista johonkin tässä luettelossa mainituista toimista 

HYÖDYNTÄMISTOIMET (kohta 11) 
R1 Käyttö polttoaineena (muuten kuin suoran polttamisen kautta) tai muulla tavalla energian tuottamiseksi / Käyttö 

pääasiallisesti polttoaineena tai muulla tavalla energian tuottamiseksi 

R2 Liuottimien talteenotto tai uudistaminen 

R3 Sellaisten orgaanisten aineiden kierrätys tai talteenotto, joita ei käytetä liuottimina  

R4 Metallien ja metalliyhdisteiden kierrätys tai talteenotto 

R5 Muiden epäorgaanisten aineiden kierrätys tai talteenotto 

R6 Happojen tai emästen uudistaminen 

R7 Saastumisen torjumiseksi käytettyjen aineiden hyödyntäminen 

R8 Katalyyttien ainesosien hyödyntäminen 

R9 Öljyn uudelleenjalostaminen tai muu uudelleenkäyttö 

R10 Maaperän käsitteleminen maataloudelle hyödyllisellä tai ekologisesti hyödyllisellä tavalla 

R11 Toimissa R1–R10 syntyneiden jätteiden käyttö 

R12 Jätteiden vaihto jonkin toimista R1–R11 soveltamiseksi jätteeseen 

R13 Materiaalin kerääminen johonkin tässä luettelossa mainituista toimista toimitettavaksi 
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PAKKAUSTYYPIT (kohta 7) 
1. Tynnyri 

2.  Puinen tynnyri 

3.  Kanisteri 

4.  Laatikko 

5.  Säkki 

6.  Yhdistelmäpakkaus 

7.  Paineastia 

8.  Irtotavara 

9.  Muu (mikä) 

KULJETUSTAPA (kohta 8) 
R = Maantie 

T = Rautatie 

S = Meri/laiva 

A = Lentokone 

W = Sisävesi/laiva 

FYSIKAALINEN OLOMUOTO (kohta 13): 
1.  Pulveri/jauhemainen 

2.  Kiinteä 

3.  Pasta/tahnamainen 

4.  Lietemäinen 

5.  Nestemäinen 

6.  Kaasumainen 

7.  Muu (mikä) 

H-KOODI JA YK-LUOKKA (kohta 14)  
YK- H-koodi Nimi 
luokka 

1 H1 Räjähteet 

3 H3 Palavat nesteet 

4.1 H4.1 Helposti syttyvät kiinteät aineet 

4.2 H4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet ja jätteet 

4.3 H4.3 Aineet ja jätteet, jotka veden kanssa kosketuksiin 

joutuessaan kehittävät palavia kaasuja 

5.1 H5.1 Hapettavat aineet 

5.2 H5.2 Orgaaniset peroksidit 

6.1 H6.1 Myrkylliset aineet (välitön myrkyllisyys) 

6.2 H6.2 Tartuntavaaralliset aineet 

8 H8 Syövyttävät aineet 

9 H10 Myrkyllisten kaasujen vapautuminen aineen tai jätteen 

ollessa kosketuksissa ilman tai veden kanssa 

9 H11 Myrkylliset aineet (jotka aiheuttavat kroonisia tai 

myöhemmin ilmeneviä vaikutuksia) 

9 H12 Ympäristölle vaaralliset aineet 

9 H13 Aineet, jotka käsittelyn jälkeen voivat, millä tavalla 

tahansa, tuottaa toista ainetta, esimerkiksi suotonestettä, 

jolla on jokin edellä mainituista ominaisuuksista 

 
Lisätietoja erityisesti jätetunnisteissa käytettävistä koodeista (kohta 14), toisin sanoen Baselin yleissopimuksen liitteissä VIII ja IX 

käytettävistä koodeista, OECD:n käyttämistä koodeista ja Y-koodeista, on ohjekäsikirjassa, jota saa OECD:stä ja Baselin 

yleissopimuksen sihteeristöstä. 

 

 

________________________ 
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LIITE I B 

 
Rajat ylittäviä jätteen siirtoja koskeva siirtoasiakirja EU
1. Vastaavan ilmoituksen numero:  2. Siirron järjestysluku / siirtojen kokonaislukumäärä: / 

3. Viejä – ilmoituksen tekijä: Rekisteröintinumero: 4. Tuoja – vastaanottaja Rekisteröintinumero: 

Nimi:  Nimi:  

Osoite:  Osoite:  

 

Yhteyshenkilö:  Yhteyshenkilö:  

Puh.  Telekopio:  Puh.  Telekopio:  

Sähköposti:  Sähköposti:  

5. Jätemäärä: kg:  litraa:  6. Lähtöpäivä:  

7. Pakkaus Tyyppi (tyypit) (1):  Pakkausten lukumäärä:  

Erityiset käsittelyvaatimukset: (2) Kyllä:  Ei:  

8.(a) Ensimmäinen kuljettaja (3): 8.(b) Toinen kuljettaja: 8.(c) Viimeinen kuljettaja: 

Rekisteröintinumero:  Rekisteröintinumero:  Rekisteröintinumero:  

Nimi:  Nimi:  Nimi:  

Osoite:  Osoite:  Osoite:  

   

Puh.  Puh.  Puh.  

Telekopio:  Telekopio:  Telekopio:  

Sähköposti:  Sähköposti:  Sähköposti:  

- - - - - - - Kuljettajan edustaja täyttää - - - - - - - Kuljettajia on enemmän kuin kolme (2)  
Kuljetustapa (1):  Kuljetustapa (1):  Kuljetustapa (1):  

Siirtopäivä:  Siirtopäivä:  Siirtopäivä:  

Allekirjoitus:  Allekirjoitus:  Allekirjoitus:  

 

9. Jätteen tuottaja(t) (4;5;6): 12. Jätteen nimi ja koostumus (2): 

Rekisteröintinumero:   

Nimi:   

Osoite:   

  

Yhteyshenkilö:  13. Fysikaalinen olomuoto (1):  

Puh.  Telekopio:   

Sähköposti:  14. Jätetunniste (ilmoittakaa asianmukaiset koodit) 

Jätteen syntypaikka (2):  (i) Baselin yleissopimuksen liite VIII (tai XI, jos sitä sovelletaan) 

10. Huolehtimislaitos  tai hyödyntämislaitos  (ii) OECD-koodi (jos eri kuin kohdassa (i):  

Rekisteröintinumero:  (iii) EY:n jäteluettelo:  

Nimi:  (iv) Vientimaan käyttämä kansallinen koodi:  

Osoite:  (v) Tuontimaan käyttämä kansallinen koodi:  

 (vi) Muu koodi (mikä):  

Yhteyshenkilö:  (vii) Y-koodi:  

Puh.  Telekopio:  (viii) H-koodi (1):  

Sähköposti:  (ix) YK-luokka (1): 

Varsinainen huolehtimis-/hyödyntämispaikka (2) (x) YK-numero:  

11. Huolehtimis-/hyödyntämistoimi (-toimet) (xi) YK:n tekninen nimi:  

D-koodi / R-koodi (1):  (xii) Tullinimike (-nimikkeet) (HS):  
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15. Viejän – ilmoituksen tekijän / tuottajan (4) vakuutus: 

Vakuutan, että annetut tiedot ovat parhaan tietämykseni mukaan täsmälliset ja oikeat. Lisäksi vakuutan, että lainsäädännön määräämät  kirjalliset 

sopimusvelvoitteet on täytetty, että rajat ylittävässä jätteen siirrossa mahdollisesti vaadittavat vakuutukset tai muut rahoitusvakuudet ovat voimassa 

ja että asianomaisten maiden toimivaltaisilta viranomaisilta on saatu kaikki tarvittavat hyväksynnät. 

 

Nimi:  Allekirjoitus: 

Päiväys:  

16. Rajat ylittävään siirtoon mahdollisesti osallistuvien muiden henkilöiden merkintöjä varten, jos lisätietoja tarvitaan. 

 

 
 

HUOLEHTIMIS-/HYÖDYNTÄMISLAITOS TÄYTTÄÄ 

17. Siirto vastaanotettu huolehtimislaitoksessa □  tai hyödyntämislaitoksessa □ 

Vastaanottopäivä: Hyväksytty: □ Hylätty* □ 

Vastaanotettu määrä: kg: litraa: * toimivaltaisille viranomaisille on 

ilmoitettava välittömästi 

18. Vakuutan, että edellä kuvatun jätteen 

huolehtiminen/hyödyntäminen on 

suoritettu. 

Huolehtimisen/hyödyntämisen arvioitu suorittamispäivä: Päiväys: 

Huolehtimis-/hyödyntämistoimi (1): Nimi: 

Päiväys:  

Nimi: Allekirjoitus ja leima: 

Allekirjoitus:  

  

 
(1) Ks. lyhenne- ja koodiluettelo seuraavalla sivulla. (4) Vaaditaan Baselin yleissopimuksen perusteella. 

(2) Ilmoittakaa tarvittaessa yksityiskohtaiset tiedot.  (5) Liittäkää ilmoitukseen luettelo, jos useampia kuin yksi. 

(3) Jos kuljettajia on enemmän kuin kolme, ilmoittakaa (6) Jos kansallinen lainsäädäntö vaatii ilmoittamaan. 

samat tiedot kuin kohdassa 8 (a, b, c). 
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TULLITOIMIPAIKKOJEN MERKINTÖJÄ VARTEN (jos kansallinen lainsäädäntö vaatii antamaan tietoja) 

19. VIENTIMAA/LÄHETTÄJÄMAA TAI 

POISTUMISTULLIPAIKKA 

20. TUONTIMAA/VASTAANOTTAJAMAA TAI 

SAAPUMISTULLITOIMIPAIKKA 

Tässä siirtoasiakirjassa kuvattu jäte on lähtenyt  Tässä siirtoasiakirjassa kuvattu jäte on saapunut  

maasta (päivä):  maahan (päivä):  

Allekirjoitus:  Allekirjoitus:  

Leima:  

 

Leima:  

 

21. KAUTTAKULKUMAIDEN TULLITOIMIPAIKKOJEN LEIMAT 

Maan nimi: Maan nimi: 

Saapuminen: Poistuminen: Saapuminen: Poistuminen: 

 

 

   

Maan nimi: Maan nimi: 

Saapuminen: Poistuminen: Saapuminen: Poistuminen: 

 

 

   

 
Siirtoasiakirjassa käytettyjen lyhenteiden ja koodien luettelo 

 
HUOLEHTIMISTOIMET (kohta 11) 

D1 Sijoittaminen maahan tai maan päälle (esimerkiksi kaatopaikoille) 

D2 Maaperäkäsittely (esimerkiksi nestemäisen tai lietemäisen jätteen biologinen 

hajottaminen maaperässä) 

D3 Syväinjektointi (esimerkiksi pumpattavien jätteiden injektoiminen kaivoihin, 

suolakupuihin tai luontaisesti esiintyviin muodostumiin) 

D4 Allastaminen (esimerkiksi nestemäisen tai lietemäisen jätteen sijoittaminen kaivoihin, 

lammikoihin tai patoaltaisiin) 

D5 Erityisesti suunnitellut kaatopaikat (esimerkiksi sijoittaminen vuorattuihin erillisiin 

osastoihin, jotka on katettu ja eristetty toisistaan ja ympäristöstä) 

D6 Päästäminen vesistöihin lukuun ottamatta meriä 

D7 Päästäminen meriin, myös sijoittaminen merenpohjaan 

D8 Biologinen käsittely, jota ei mainita muualla tässä luettelossa ja jossa syntyy sellaisia 

yhdisteitä tai seoksia, jotka käsitellään käyttämällä jotakin tässä luettelossa mainituista 

menetelmistä 

D9 Fysikaalis-kemiallinen käsittely, jota ei mainita muualla tässä luettelossa ja jossa syntyy 

sellaisia yhdisteitä tai seoksia, jotka käsitellään käyttämällä jotakin tässä luettelossa 

mainituista menetelmistä (esimerkiksi haihduttamalla, kuivaamalla, pasuttamalla jne.) 

D10 Polttaminen maalla 

D11 Polttaminen merellä 

D12 Pysyvä varastointi (esimerkiksi säiliöiden sijoittaminen kaivokseen) 

D13 Yhdistäminen tai sekoittaminen ennen toimittamista johonkin tässä luettelossa 

mainituista toimista 

D14 Uudelleenpakkaaminen ennen toimittamista johonkin tässä luettelossa mainituista 

toimista 

D15 Varastoiminen ennen toimittamista johonkin tässä luettelossa mainituista toimista 

HYÖDYNTÄMISTOIMET (kohta 11) 

R1 Käyttö polttoaineena (muuten kuin suoran 

polttamisen kautta) tai muulla tavoin 

energian tuottamiseksi / Käyttö 

pääasiallisesti polttoaineena tai muulla 

tavoin energian tuottamiseksi 

R2 Liuottimien talteenotto tai uudistaminen 

R3 Sellaisten orgaanisten aineiden kierrätys tai 

talteenotto, joita ei käytetä liuottimina  

R4 Metallien ja metalliyhdisteiden kierrätys tai 

talteenotto 

R5 Muiden epäorgaanisten aineiden kierrätys 

tai talteenotto 

R6 Happojen tai emästen uudistaminen 

R7 Saastumisen torjumiseksi käytettyjen 

aineiden hyödyntäminen 

R8 Katalyyttien ainesosien hyödyntäminen 

R9 Öljyn uudelleenjalostaminen tai muu 

uudelleenkäyttö 

R10 Maaperän käsitteleminen maataloudelle 

hyödyllisellä tai ekologisesti hyödyllisellä 

tavalla 

R11 Toimissa R1–R10 syntyneiden jätteiden 

käyttö 

R12 Jätteiden vaihto jonkin toimista R1–R11 

soveltamiseksi jätteeseen 

R13 Materiaalin kerääminen johonkin tässä 

luettelossa mainituista toimista 

toimitettavaksi 
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PAKKAUSTYYPIT (kohta 7) 

1.  Tynnyri 

2.  Puinen tynnyri 

3.  Kanisteri 

4.  Laatikko 

5.  Säkki 

6.  Yhdistelmäpakkaus 

7.  Paineastia 

8.  Irtotavara 

9.  Muu (mikä) 

KULJETUSTAPA (kohta 8): 

R = Maantie T = Rautatie 

S = Meri A = Lentotie 

W = Sisävesi 

FYSIKAALINEN OLOMUOTO (kohta 13): 

1. Pulveri/jauhemainen 

2. Kiinteä 5. Nestemäinen 

3. Pasta/tahnamainen 6. Kaasumainen 

4. Lietemäinen 7. Muu (mikä) 

 

H-KOODI JA YK-LUOKKA (kohta 14)  

YK- H-koodi Nimi 
luokka 

1 H1 Räjähteet 

3 H3 Palavat nesteet 

4.1 H4.1 Helposti syttyvät kiinteät aineet 

4.2 H4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet ja jätteet 

4.3 H4.3 Aineet ja jätteet, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan 

kehittävät palavia kaasuja 

5.1 H5.1 Hapettavat aineet 

5.2 H5.2 Orgaaniset peroksidit 

6.1 H6.1 Myrkylliset aineet (välitön myrkyllisyys) 

6.2 H6.2 Tartuntavaaralliset aineet 

8 H8 Syövyttävät aineet 

9 H10 Myrkyllisten kaasujen vapautuminen aineen tai jätteen ollessa 

kosketuksissa ilman tai veden kanssa 

9 H11 Myrkylliset aineet (jotka aiheuttavat kroonisia tai myöhemmin 

ilmeneviä vaikutuksia) 

9 H12 Ympäristölle vaaralliset aineet 

9 H13 Aineet, jotka käsittelyn jälkeen voivat, millä tavalla tahansa, 

tuottaa toista ainetta, esimerkiksi suotonestettä, jolla on jokin 

edellä mainituista ominaisuuksista 

Lisätietoja erityisesti jätetunnisteissa käytettävistä koodeista (kohta 14), toisin sanoen Baselin yleissopimuksen liitteissä VIII ja IX käytettävistä 

koodeista, OECD:n käyttämistä koodeista ja Y-koodeista, on ohjekäsikirjassa, jota saa OECD:stä ja Baselin yleissopimuksen sihteeristöstä. 

 

 

________________________ 
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LIITE I C 

 

 

ILMOITUS- JA SIIRTOASIAKIRJOJEN 

TÄYTTÄMISTÄ KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET OHJEET 

 

 

________________________ 
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LIITE II 

 

 

ILMOITUKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT JA ASIAKIRJAT 

 

 

Osa 1 ILMOITUSASIAKIRJASSA ANNETTAVAT TAI SIIHEN LIITETTÄVÄT TIEDOT: 

 

1. Ilmoitusasiakirjan sarjanumero tai muu hyväksytty tunniste ja suunniteltujen siirtojen 

kokonaislukumäärä. 

 

2. Ilmoituksen tekijän nimi, osoite, puhelin- ja telekopionumero, sähköpostiosoite, 

rekisteröintinumero ja yhteyshenkilö. 

 

3. Jos ilmoituksen tekijä ei ole jätteen tuottaja, tuottajan (tuottajien) nimi, osoite, puhelin- ja 

telekopionumero, sähköpostiosoite ja yhteyshenkilö. 

 

4. Jälleenmyyjän tai välittäjän nimi, osoite, puhelin- ja telekopionumero, sähköpostiosoite ja 

yhteyshenkilö, jos ilmoituksen tekijä on valtuuttanut tämän 2 artiklan 15 kohdan mukaisesti. 

 

5. Hyödyntämis- tai huolehtimislaitoksen nimi, osoite, puhelin- ja telekopionumero, 

sähköpostiosoite, rekisteröintinumero, yhteyshenkilö, sen käyttämät tekniikat sekä tieto siitä, 

onko se saanut 14 artiklassa tarkoitetun ennakkohyväksynnän. 
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Jos jäte siirretään väliaikaisia huolehtimis- tai hyödyntämistoimia varten, edellä mainitut 

tiedot on annettava kaikista niistä laitoksista, joissa väliaikaiset hyödyntämis- tai 

huolehtimistoimet on tarkoitus myöhemmin toteuttaa. 

 

Jos hyödyntämis- tai huolehtimislaitos on mainittu ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja 

vähentämisen yhtenäistämiseksi 24 syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/61/EY1 

liitteessä I olevan luettelon luokassa 5, on kyseisen direktiivin 4 ja 5 artiklan mukaisesti 

myönnetystä, voimassa olevasta luvasta esitettävä todiste (esimerkiksi vakuutus luvan 

olemassaolosta). 

 

6. Vastaanottajan nimi, osoite, puhelin- ja telekopionumero, sähköpostiosoite, 

rekisteröintinumero ja yhteyshenkilö. 

 

7. Aiotun kuljettajan (kuljettajien) ja/tai sen (niiden) edustajien nimi, osoite, puhelin- ja 

telekopionumero, sähköpostiosoite, rekisteröintinumero ja yhteyshenkilö. 

 

8. Lähtömaa ja sen toimivaltainen viranomainen. 

 

9. Kauttakulkumaat ja niiden toimivaltaiset viranomaiset. 

 

                                                 
1  EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26, 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). 
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10. Vastaanottomaa ja sen toimivaltainen viranomainen. 

 

11. Koskeeko ilmoitus yksittäistä siirtoa vai onko se yleinen? Jos ilmoitus on yleinen, on 

ilmoitettava sen voimassaoloaika. 

 

12. Siirron (siirtojen) suunniteltu aloituspäivä (aloituspäivät). 

 

13. Suunniteltu kuljetustapa. 

 

14. Suunniteltu saapumis- ja lähtöpaikka kussakin maassa, myös saapumis- ja/tai poistumis- ja/tai 

vientitullitoimipaikka yhteisössä ja suunniteltu kuljetusreitti (saapumis- ja lähtöpaikan välinen 

reitti), mahdolliset vaihtoehdot mukaan luettuina, myös odottamattomissa olosuhteissa. 

 

15. Todiste siitä, että kuljettaja(t) on rekisteröity jätekuljetusten suorittajaksi (esim. vakuutus 

rekisteröinnin olemassaolosta). 

 

16. Jätteen määrittäminen asianmukaisen luettelon nimikkeiden avulla, lähde (lähteet), kuvaus, 

koostumus ja mahdolliset vaaralliset ominaisuudet. Jos jäte on peräisin monesta lähteestä, 

jätteistä on laadittava yksityiskohtainen luettelo. 

 

17. Arvioidut enimmäis- ja vähimmäismäärät. 
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18. Suunniteltu pakkaustyyppi. 

 

19. Hyödyntämis- tai huolehtimistoim(i)en yksilöiminen jätteestä 15 päivänä heinäkuuta 1975 

annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY1 liitteiden II A ja B mukaisesti. 

 

20. Jos jäte on tarkoitettu hyödynnettäväksi: 

 

a) hyödyntämisen jälkeen jäljelle jääneen osan suunniteltu huolehtimismenetelmä; 

 

b) hyödynnetyn materiaalin määrä suhteessa siihen jätteen määrään, jota ei voida 

hyödyntää; 

 

c) arvio hyödynnetyn materiaalin arvosta; 

 

d) hyödyntämiskustannukset ja sen osan, jota ei voida hyödyntää, 

huolehtimiskustannukset. 

 

21. Todiste vakuutuksesta kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvan vahingon varalta 

(esim. vakuutus tällaisen vakuutuksen olemassaolosta). 

 

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

asetuksella (EY) N:o 1882/2003. 
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22. Selvitys ilmoituksen tekijän ja vastaanottajan välisestä jätteen hyödyntämistä tai siitä 

huolehtimista koskevasta sopimuksesta (tai vakuutus sopimuksen olemassaolosta), jonka on 

oltava tehty ja voimassa oleva, kun jätteen siirrosta tehdään ilmoitus, kuten 4 artiklan toisen 

kohdan 4 alakohdassa ja 5 artiklassa säädetään. 

 

23. Jäljennös tai selvitys jätteen tuottajan, uuden tuottajan tai kerääjän ja välittäjän tai 

jälleenmyyjän välisestä sopimuksesta (tai vakuutus sopimuksen olemassaolosta) siinä 

tapauksessa, että ilmoituksen tekijänä on välittäjä tai kauppias. 

 

24. Selvitys rahoitusvakuudesta tai vastaavasta vakuutuksesta (tai vakuutus tällaisen vakuuden tai 

vakuutuksen olemassaolosta, jos toimivaltainen viranomainen sallii sen), jonka on oltava 

asetettu ja voimassa oleva, kun jätteen siirrosta tehdään ilmoitus tai, jos se toimivaltainen 

viranomainen, joka hyväksyy rahoitusvakuuden tai vastaavan vakuutuksen, sen sallii, 

viimeistään silloin, kun siirto alkaa, kuten 4 artiklan toisen kohdan 5 alakohdassa ja 6 

artiklassa säädetään. 

 

25. Ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että annetut tiedot ovat sen tietämyksen mukaan täydelliset 

ja oikeat. 

 

26. Jos ilmoituksen tekijä ei ole jätteen tuottaja 2 artiklan 15 kohdan a alakohdan i alakohdan 

mukaisesti, ilmoituksen tekijän on varmistettava, että myös jätteen tuottaja tai yksi 2 artiklan 

15 kohdan a alakohdan ii tai iii alakohdassa osoitetuista henkilöistä allekirjoittaa liitteen I A 

mukaisen ilmoitusasiakirjan silloin, kun se on käytännössä mahdollista. 
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Osa 2 SIIRTOASIAKIRJASSA ANNETTAVAT TAI SIIHEN LIITETTÄVÄT TIEDOT: 

 

On annettava kaikki 1 osassa luetellut tiedot ja jäljempänä esitettyjen kohtien mukaisesti ajan tasalle 

saatetut tiedot sekä muut erikseen mainitut lisätiedot. 

 

1. Siirron järjestysluku ja siirtojen kokonaislukumäärä. 

 

2. Päivä, jona jätteen siirto alkoi. 

 

3. Kuljetustapa. 

 

4. Kuljetuksen suorittajan nimi, osoite, puhelin- ja telekopionumero sekä sähköpostiosoite. 

 

5. Saapumis- ja lähtöpaikka kussakin maassa, myös saapumis- ja/tai poistumis- ja/tai 

vientitullitoimipaikka yhteisössä ja kuljetusreitti (saapumis- ja lähtöpaikan välinen reitti), 

mahdolliset vaihtoehdot mukaan luettuina, myös odottamattomissa olosuhteissa. 

 

6. Määrät 

 

7. Pakkaustyyppi. 
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8. Mahdolliset yhdeltä tai useammalta kuljetuksen suorittajalta vaaditut varotoimet. 

 

9. Ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että tarpeelliset suostumukset on saatu asianomaisten 

maiden toimivaltaisilta viranomaisilta. Tässä vakuutuksessa on oltava ilmoituksen tekijän 

allekirjoitus. 

 

10. Asianmukaiset allekirjoitukset kuljetuksen kussakin eri vaiheessa. 
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Osa 3 LISÄTIEDOT JA ASIAKIRJAT, JOITA TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET 

VOIVAT VAATIA: 

 

1. Sen luvan tyyppi ja voimassaoloaika, jonka nojalla hyödyntämis- tai huolehtimislaitos toimii. 

 

2. Jäljennös direktiivin 96/61/EY 4 ja 5 artiklan mukaisesti myönnetystä luvasta. 

 

3. Kuljetuksen turvallisuuden varmistamiseksi toteutettavat toimenpiteet. 

 

4. Ilmoituksen tekijän ja vastaanottajan välinen kuljetusetäisyys ja mahdolliset vaihtoehtoiset 

kuljetusreitit, myös odottamattomissa olosuhteissa, sekä useita kuljetusmuotoja käyttävässä 

kuljetuksessa paikka, jossa vaihto tapahtuu. 

 

5. Tiedot ilmoituksen tekijän ja vastaanottajan välisistä kuljetuskustannuksista. 

 

6. Jäljennös asiakirjasta, joka osoittaa, että kuljetuksen suorittaja(t) on rekisteröity 

jätekuljetusten suorittajaksi. 

 

7. Jätteen koostumuksen kemiallinen analyysi. 

 

8. Jätteen syntyprosessin kuvaus. 
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9. Vastaanottavassa laitoksessa toteutettavan käsittelyprosessin kuvaus. 

 

10. Rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus tai sen jäljennös. 

 

11. Tiedot 4 artiklan toisen kohdan 5 alakohdan ja 6 artiklan mukaisesti vaadittavan 

rahoitusvakuuden tai vastaavan vakuutuksen laskemisesta. 

 

12. Jäljennös 1 osan 22 ja 23 kohdassa tarkoitetuista sopimuksista. 

 

13. Jäljennös vakuutussopimuksesta kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvan vahingon 

varalta. 

 

14. Muut tiedot, joita tarvitaan ilmoituksen arvioimiseen tämän asetuksen ja kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti. 

 

 

________________________ 
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LIITE III 

 

LUETTELO JÄTTEISTÄ, JOITA KOSKEE YLEINEN VAATIMUS, 

JONKA MUKAAN NIIDEN MUKANA ON OLTAVA TIETYT TIEDOT 

(NS. VIHREÄN JÄTELUETTELON JÄTTEET)1  

 

Huolimatta siitä, onko jäte mainittu tässä luettelossa vai ei, siihen ei välttämättä sovelleta yleistä 

vaatimusta, jonka mukaan jätettä siirrettäessä sen mukana on oltava tietyt tiedot, jos jäte on siinä 

määrin muiden aineiden saastuttama, että  

 

a) jätteeseen liittyvät riskit kasvavat niin suuriksi, että siihen on sovellettava kirjallista 

ennakkoilmoitus- ja hyväksyntämenettelyä ottaen huomioon vaarallisesta jätteestä 12 päivänä 

joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY2 liitteessä III luetellut vaaralliset 

ominaisuudet, tai että  

 

b) jätteen hyödyntäminen ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla estyy. 

 

OSA I 

 

Seuraaviin jätteisiin sovelletaan yleistä vaatimusta, jonka mukaan niiden mukana on oltava tietyt 

tiedot: 

 

Baselin yleissopimuksen liitteessä IX3 luetellut jätteet. 

 

                                                 
1  Alun perin OECD:n päätöksen liitteessä 3 oleva luettelo. 
2  EYVL L 377, 31.12.1991, s. 20, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 

94/31/EY (EYVL L 168, 2.7.1994, s. 28). 
3  Baselin yleissopimuksen liite IX on tässä asetuksessa liitteen V osan 1 luettelo B. 



 
15311/4/04 REV 4  HKE/km 2 
LIITE III DG I   FI 

Tässä asetuksessa: 

 

a) kaikkia viittauksia Baselin yleissopimuksen liitteen IX luetteloon A on pidettävä viittauksina 

tämän asetuksen liitteeseen IV; 

 

b) Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B1020 sisältyvä termi "työstetty 

bulkkitavara" sisältää kaiken tässä nimikkeessä luetellun kiinteän1 metalliromun; 

 

c) Baselin yleissopimuksen mukaisen nimikkeen B1100 osaa "kuparin käsittelyssä muodostuvat 

kuonat" ei sovelleta, vaan sen sijaan (OECD:n luokituksen mukaista) osassa II olevaa 

nimikettä GB040; 

 

d) Baselin yleissopimukseen sisältyvää nimikettä B1110 ei sovelleta, vaan sen sijaan (OECD:n 

luokituksen mukaisia) osassa II olevia nimikkeitä GC010 ja GC020; 

 

e) Baselin yleissopimukseen sisältyvää nimikettä B2050 ei sovelleta, vaan sen sijaan (OECD:n 

luokituksen mukaista) osassa II olevaa nimikettä GG040; 

 

f) viittaukseen Baselin yleissopimuksen mukaisessa nimikkeessä B3010 mainittuihin 

fluorattuihin polymeerijätteisiin katsotaan sisältyvän polymeerit ja fluorieteenien 

kopolymeerit (PTFE). 

 

                                                 
1  'Kiinteisiin' jätteisiin eivät kuulu jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä 

kiinteät esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä. 
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OSA II 

 

Myös seuraaviin jätetyyppeihin sovelletaan yleistä vaatimusta, jonka mukaan niiden mukana on 

siirtojen yhteydessä oltava tietyt tiedot. 

 

Metallien sulatuksessa ja jalostuksessa muodostuvat metallipitoiset jätteet 

 

GB040 7112 

262030 

262090 

Jalometallien ja kuparin käsittelyssä muodostunut, jatkojalostukseen 

tarkoitettu kuona 

 

Muut metalleja sisältävät jätteet 

 

GC010  Sähkölaitteiden jätteet, jotka sisältävät vain metalleja tai metalliseoksia 

 

GC020  Elektroniikkaromu (kuten painetut piirilevyt, elektroniset komponentit, 

johdot jne.) ja talteen otetut elektroniset komponentit, jotka soveltuvat 

perus- ja jalometallien hyödyntämiseen 

 

GC030 ex 890800 Romutettavaksi tarkoitetut alukset ja muut uivat rakenteet, 

asianmukaisesti tyhjennettyinä lastista ja muista aluksen toiminnassa 

syntyneistä aineista, jotka mahdollisesti on luokiteltu vaaralliseksi 

aineeksi tai jätteeksi  

 

GC050  Nesteiden katalyyttiseen krakkaukseen (FCC) käytetyt katalyytit (kuten 

alumiinidioksidi, zeoliitit) 
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Kiinteä lasijäte 

 

GE020 ex 7001 

ex 701939 

 

Lasikuitujäte 

 

Kiinteät keraamiset jätteet 

 

GF010  Muotoilun jälkeen poltettujen keraamisten tuotteiden jätteet, myös 

keraamisten astioiden jätteet (sekä käyttämättömät että käytetyt) 

 

 

Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti epäorgaanisista ainesosista mutta saattavat sisältää 

metalleja ja orgaanisia aineita 

 

GG030 

 

ex 2621 Hiilivoimalaitosten pohjatuhka ja laskettu kuona 

GG040 

 

ex 2621 Hiilivoimalaitosten lentotuhka 

 

Kiinteä muovijäte 

 

GH013 391530 

ex 390410-40 

Vinyylikloridipolymeerit 
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Vuotien värjäyksessä ja käsittelyssä ja nahan käytössä muodostuvat jätteet 

 

GN010 ex 050200 Sian ja villisian harjasten ja muiden karvojen jätteet; mäyränkarvojen 

ja muiden harjantekoon käytettävien karvojen jätteet 

 

GN020 ex 050300 Jouhien jätteet, myös kerrostettuina, tukiaineeseen yhdistettyinäkin 

 

GN030 ex 050590 Höyhen- tai untuvapeitteisten linnunnahkojen ja muiden osien, 

höyhenten ja höyhenten osien jätteet (myös sellaisten, joiden reunat on 

leikattu) ja sellaisten untuvien jätteet, joita ei ole valmistettu muulla 

tavoin kuin puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty säilytystä varten 

 

 

 

________________________ 
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LIITE III A 

 

 

KAHDEN TAI USEAMMAN LIITTEESSÄ III LUETELLUN JÄTTEEN SEOKSET, 

JOTKA EIVÄT KUULU MIHINKÄÄN YKSITTÄISEEN 

3 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETTUUN NIMIKKEESEEN 

 

 

 

________________________ 
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LIITE III B 

 

 

MUITA NS. VIHREÄN JÄTELUETTELON JÄTTEITÄ, 

JOTKA ON 57 ARTIKLAN 1 KOHDAN b ALAKOHDAN MUKAISESTI 

MÄÄRÄ SISÄLLYTTÄÄ BASELIN YLEISSOPIMUKSEN 

TAI OECD:N PÄÄTÖKSEN LIITTEISIIN 

 

 

________________________ 
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LIITE IV 

 

LUETTELO JÄTTEISTÄ, JOIHIN SOVELLETAAN 

KIRJALLISTA ENNAKKOILMOITUS- JA HYVÄKSYNTÄMENETTELYÄ 

(NS. KELTAISEN JÄTELUETTELON JÄTTEET)1 
 

OSA I 

 

Seuraaviin jätteisiin sovelletaan kirjallista ennakkoilmoitus- ja hyväksyntämenettelyä: 

 

Baselin yleissopimuksen liitteissä II ja VIII luetellut jätteet.2 

 

Tässä asetuksessa: 

 

a) kaikkia viittauksia Baselin yleissopimuksen liitteen VIII luetteloon B on pidettävä viittauksina 

tämän asetuksen liitteeseen III; 

 

b) Baselin yleissopimuksen mukaisessa nimikkeessä A1010 oleva ilmaus "Tähän nimikkeeseen 

eivät sisälly jätteet, jotka on erikseen mainittu (liitteen IX) luettelossa B" viittaa Baselin 

yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B1020 ja nimikettä B1020 koskevaan 

alaviitteeseen, joka on tämän asetuksen liitteen III osassa I olevassa b kohdassa; 

 

                                                 
1  Tämä luettelo on OECD:n päätöksen liitteestä 4. 
2  Baselin yleissopimuksen liite VIII on tässä asetuksessa liitteen V osan 1 luettelo A. 

Baselin yleissopimuksen liite II sisältää seuraavat nimikkeet: 
Y 46 Kotitalouksista kerätyt jätteet, paitsi jos ne on luokiteltu asianmukaisesti yhteen 
nimikkeeseen liitteessä III; 

 Y 47 Kotitalousjätteiden polttamisessa syntyvät jäämät. 
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c) Baselin yleissopimuksen mukaisia nimikkeitä A1180 ja A2060 ei sovelleta, vaan niiden sijaan 

liitteen III osassa II olevia nimikkeitä GC010, GC020 ja GG040; 

 

d) Baselin yleissopimuksen mukainen nimike A4050 sisältää alumiinin sulatuksessa syntyvät 

käytetyt upokkaiden vuorausaineet, koska ne sisältävät luokkaan Y33 kuuluvia epäorgaanisia 

syanideja. Jos syanidit on hävitetty, käytetyt upokkaiden vuorausaineet luokitellaan osassa II 

olevaan nimikkeeseen AB120, koska ne sisältävät luokkaan Y32 kuuluvia epäorgaanisia 

fluoriyhdisteitä (ei kuitenkaan kalsiumfluoridia). 

 

OSA II 

 

Myös seuraaviin jätteisiin sovelletaan kirjallista ennakkoilmoitus- ja hyväksyntämenettelyä. 

 

Metallipitoiset jätteet 

 

AA010 261900 Raudan ja teräksen valmistuksessa muodostuva kuona, hehkuhilse 
ja muut jätteet1 
 

AA060 262050 Vanadiinituhka ja jäännökset1 
 

AA190 810420 
ex 810430 

Magnesiumjäte ja -romu, joka on syttyvää, itsestään syttyvää tai 
josta aiheutuu vaarallisen suuria määriä syttyvien kaasujen päästöjä 

 

                                                 
1  Tähän luetteloon kuuluvat jätteet, jotka ovat tuhkaa, jäämiä, hehkuhilsettä, skimmaus-, 

kuorimis- tai kaapimisjätettä, pölyä, jauhetta, lietettä tai suodatteita, ellei näitä ole 
nimenomaan lueteltu muualla. 
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Pääasiallisesti epäorgaanisia ainesosia sisältävät jätteet, jotka voivat sisältää metalleja ja orgaanisia 

aineita 

 

AB030  Metallien pintakäsittelyssä muodostuvat syanidittomien prosessien 
jätteet 
 

AB070  Valimoissa käytetyt hiekat 
 

AB120 ex 281290 

ex 3824 

Epäorgaaniset halidiyhdisteet, joita ei ole eritelty tai lueteltu 
muualla 
 

AB130  Käytetty puhallushiekka 
 

AB150 ex 382490 Savukaasun rikinpoistossa (FGD) muodostuva puhdistamaton 
kalsiumsulfiitti ja kalsiumsulfaatti 

 

Pääasiallisesti orgaanisia ainesosia sisältävät jätteet, jotka voivat sisältää metalleja ja epäorgaanisia 

aineita 

 

AC060 ex 381900 Hydraulinesteet 
 

AC070 ex 381900 Jarrunesteet 
 

AC080 ex 382000 Jäätymisenestonesteet 
 

AC150 

 

 Kloorifluorihiilivedyt 

AC160 

 

 Halonit 
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AC170 
 

ex 440310 Käsitellyt korkki- ja puujätteet 

AC250 
 

 Pinta-aktiiviset aineet 

AC260 
 

ex 3101 Sian virtsa ja ulosteet 

AC270  Jätevedenpuhdistamoiden liete 
 

Jätteet, jotka voivat sisältää joko epäorgaanisia tai orgaanisia ainesosia 

 

AD090 ex 382490 Reprografia- ja valokuvauskemikaalien ja -materiaalien tuotannossa, 
sekoituksessa ja käytössä muodostuvat jätteet, ellei niitä ole eritelty 
tai lueteltu muualla 
 

AD100  Muovin pintakäsittelyssä muodostuvat syanidittomien prosessien 
jätteet 
 

AD120 ex 391400 Ioninvaihtohartsit 
 ex 3915  

 
AD150  Suodattimina (kuten biosuodattimet) käytetyt luonnosta peräisin 

olevat orgaaniset aineet 
 

 

Pääasiallisesti epäorgaanisia ainesosia sisältävät jätteet, jotka voivat sisältää metalleja ja orgaanisia 

aineita 

 

RB020 ex 6815 Fysikaalis-kemiallisilta ominaisuuksiltaan asbestin kaltaiset 
keraamiset kuidut 

 
 
 

________________________ 
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LIITE IV A  
 

 

LIITTEESSÄ III LUETELLUT JÄTTEET, JOIHIN KUITENKIN SOVELLETAAN 

KIRJALLISTA ILMOITUS- JA HYVÄKSYNTÄMENETTELYÄ  

(3 ARTIKLAN 3 KOHTA) 

 

 

________________________ 
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LIITE V 

 

JÄTTEET, JOIHIN SOVELLETAAN 

35 ARTIKLASSA SÄÄDETTYÄ VIENTIKIELTOA 

 

JOHDANTO 

 

1. Liitettä V sovelletaan rajoittamatta jätteestä 15 päivänä heinäkuuta 1975 annetun neuvoston 

direktiivin 75/442/ETY1 ja vaarallisesta jätteestä 12 päivänä joulukuuta 1991 annetun 

neuvoston direktiivin 91/689/ETY2 soveltamista. 

 

2. Tämä liite on kolmiosainen, ja 2 ja 3 osaa sovelletaan ainoastaan silloin, kun 1 osaa ei voida 

soveltaa. Jotta voidaan määrittää, onko tietty jätetyyppi lueteltu tässä liitteessä, on siksi ensin 

tarkistettava, onko se lueteltu tämän liitteen 1 osassa, ja jollei, onko se lueteltu 2 osassa, ja 

jollei, onko se lueteltu 3 osassa. 

 

1 osa on jaettu kahteen alaosastoon. Luettelossa A luetellaan Baselin yleissopimuksen 

1 artiklan i kohdan a alakohdan mukaisesti vaarallisiksi luokitellut jätteet, jotka ovat tästä 

syystä vientikiellon alaisia, ja luettelossa B jätteet, joita Baselin yleissopimuksen 1 artiklan i 

kohdan a alakohta ei kata ja joita vientikielto ei näin ollen koske. 

 

                                                 
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 377, 31.12.1991, s. 20, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 

94/31/EY (EYVL L 168, 2.7.1994, s. 28). 
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Jos jokin jätetyyppi on lueteltu 1 osassa, on siten tarkistettava, onko se lueteltu luettelossa A 

vai luettelossa B. Ainoastaan siinä tapauksessa, että jätetyyppiä ei ole lueteltu 1 osan A tai B 

luettelossa, on tarkistettava, onko se lueteltu joko 2 osan vaarallisten jätteiden luettelossa 

(tähdellä (*) merkityt jätteet) tai 3 osassa. Jos näin on, siihen sovelletaan vientikieltoa. 

 

3. Jäljempänä 1 osan luettelossa B olevat jätteet, jotka sisältyvät 2 osassa lueteltuihin 

ei-vaarallisiin jätteisiin (jätetyypit, joita ei ole merkitty tähdellä (*)), ovat vientikiellon alaisia, 

jos niissä olevien muiden aineiden pitoisuus on niin suuri, että 

 

a) jätteeseen liittyvät riskit kasvavat niin suuriksi, että siihen on sovellettava kirjallista 

ennakkoilmoitus- ja hyväksyntämenettelyä ottaen huomioon vaarallisista jätteistä 

12 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY liitteessä III 

luetellut vaaralliset ominaisuudet, tai että 

 

b) jätteen hyödyntäminen ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla estyy. 
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OSA 1 1 

Luettelo A (Baselin yleissopimuksen liite VIII) 

 

A1  Metallijätteet ja metallipitoiset jätteet 

 

A1010 Metallijätteet ja metalliseokset, jotka sisältävät seuraavia aineita: 

 

– Antimoni 

– Arseeni 

– Beryllium 

– Kadmium 

– Lyijy 

– Elohopea 

– Seleeni 

– Telluuri 

– Tallium 

 

Tähän nimikkeeseen eivät sisälly jätteet, jotka on erikseen mainittu luettelossa B. 

                                                 
1  Luetteloissa A ja B olevat viittaukset liitteisiin I, III ja IV viittaavat Baselin yleissopimuksen 

liitteisiin. 
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A1020 Jätteet, lukuun ottamatta metallikappaleita, jotka sisältävät ainesosana seuraavia aineita 

tai ovat niiden saastuttamia: 

 

– Antimoni, antimoniyhdisteet 

– Beryllium, berylliumyhdisteet 

– Kadmium, kadmiumyhdisteet 

– Lyijy, lyijy-yhdisteet 

– Seleeni, seleeniyhdisteet 

– Telluuri, telluuriyhdisteet 

 

A1030 Jätteet, jotka sisältävät ainesosana seuraavia aineita tai ovat niiden saastuttamia: 

 

–  Arseeni, arseeniyhdisteet 

–  Elohopea, elohopeayhdisteet 

–  Tallium, talliumyhdisteet 

 

A1040 Jätteet, jotka sisältävät ainesosana seuraavia aineita: 

 

– Metallikarbonyylit 

– Kuusiarvoiset kromiyhdisteet 
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A1050 Galvaaninen liete 

A1060 Metallien peittauksesta peräisin olevat jäteliuokset 

A1070 Sinkin käsittelyssä syntyvät liuotusjäännökset, pölyt ja lietteet, kuten jarosiitti, 

hematiitti jne. 

A1080 Sinkkijäännökset, jotka eivät sisälly luetteloon B ja jotka sisältävät lyijyä ja kadmiumia 

sellaisina pitoisuuksina, että niillä on jokin liitteessä III tarkoitettu ominaisuus 

A1090 Eristetyn kuparilangan poltossa syntyvä tuhka 

A1100 Kuparisulattamojen kaasunpuhdistusjärjestelmien pölyt ja jäännökset 

A1110 Kuparin elektrolyyttisessä jalostuksessa ja rikastuksessa syntyvät käytetyt 

elektrolyyttiliuokset 

A1120 Kuparin elektrolyyttisessä jalostuksessa ja rikastuksessa käytettävissä elektrolyytin 

puhdistusjärjestelmissä syntyvät jätelietteet, ei kuitenkaan anodilieju 

A1130 Liuennutta kuparia sisältävät käytetyt syövytysliuokset 

A1140 Kuparikloridi- ja kuparisyanidikatalyyttijätteet 

A1150 Painettujen piirilevyjen poltossa syntyvä jalometallituhka, joka ei sisälly luetteloon B1 

A1160 Lyijyakkujäte, kokonaisena tai murskattuna 

A1170 Lajittelemattomat jäteakut ja -paristot lukuun ottamatta sekoituksia, joissa on ainoastaan 

luettelossa B mainittuja akkuja. Akku- ja paristojäte, jota ei ole erikseen mainittu 

luettelossa B ja joka sisältää liitteessä I tarkoitettuja aineita sellaisina määrinä, että ne 

ovat vaarallisia 

A1180 Sähkö- ja elektroniikkalaitejäte tai -romu2, joka sisältää sellaisia komponentteja kuten 

luettelossa A mainittuja akkuja tai muita paristoja, elohopeakytkimiä, katodisädeputkien 

lasia tai muuta aktivoitunutta lasia ja PCB-kondensaattoreita, tai jossa on epäpuhtautena 

liitteessä I tarkoitettuja aineita (esim. kadmiumia, elohopeaa, lyijyä tai polykloorattuja 

bifenyylejä) siinä määrin, että sillä on jokin liitteessä III tarkoitettu ominaisuus (huom. 

luettelossa B oleva vastaava nimike B1110)3 

 

                                                 
1  Huom: luetteloon B sisältyvässä vastaavassa nimikkeessä (B1160) ei yksilöidä poikkeuksia. 
2  Tähän kohtaan ei sisälly sähkövoimalaitosten laiteromu. 
3  PCB-yhdisteiden pitoisuus vähintään 50 mg/kg. 
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A2 Pääasiassa epäorgaanisia aineita sisältävät jätteet, jotka voivat sisältää metalleja ja 

orgaanisia aineita 

 
A2010 Katodisädeputkista ja muusta aktivoituneesta lasista peräisin oleva lasijäte 

A2020 Nestemäiset tai lietteenä olevat epäorgaaniset fluoriyhdisteet, jotka eivät sisälly 

luetteloon B 

A2030 Katalyyttijätteet, jotka eivät sisälly luetteloon B 

A2040 Kemianteollisuuden prosesseissa muodostuva kipsijäte, joka sisältää liitteessä I 

tarkoitettuja aineita siinä määrin, että sillä on jokin liitteessä III tarkoitettu vaarallinen 

ominaisuus (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B2080) 

A2050 Asbestijäte (pöly ja kuidut) 

A2060 Hiilivoimalaitosten lentotuhka, joka sisältää liitteessä I tarkoitettuja aineita sellaisina 

pitoisuuksina, että sillä on jokin liitteessä III tarkoitettu ominaisuus (huom. luettelossa B 

oleva vastaava nimike B2050) 

 

A3 Pääasiassa orgaanisia aineita sisältävät jätteet, jotka voivat sisältää metalleja ja 

epäorgaanisia aineita 

 
A3010 Petrolikoksin ja bitumin tuotannossa tai jalostuksessa muodostuva jäte 

A3020 Jätemineraaliöljyt, jotka eivät sovellu alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa 

A3030 Jätteet, jotka sisältävät lyijypitoisia nakutuksenestoyhdisteiden lietteitä, koostuvat niistä 

tai ovat niiden saastuttamia 

A3040 Lämmönsiirtonesteiden jätteet 
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A3050 Hartsien, lateksin, pehmittimien, liimojen ja sideaineiden valmistuksessa, sekoituksessa 

ja käytössä muodostuvat jätteet, jotka eivät sisälly luetteloon B (huom. luettelossa B 

oleva vastaava nimike B4020) 

A3060 Nitroselluloosajäte 

A3070 Nestemäiset tai lietteenä olevat fenoli- ja fenoliyhdistejätteet, mukaan lukien 

kloorifenolit 

A3080 Eetterijätteet, jotka eivät sisälly luetteloon B 

A3090 Nahkapöly, -tuhka, -liete ja -jauhe, joka sisältää kuusiarvoisia kromiyhdisteitä tai 

biosidejä (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B3100) 

A3100 Nahkatavaroiden valmistukseen soveltumattoman nahan tai tekonahan leikkuu- ja muut 

jätteet, jotka sisältävät kuusiarvoisia kromiyhdisteitä tai biosidejä (huom. luettelossa B 

oleva vastaava nimike B3090) 

A3110 Vuotien käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät kuusiarvoisia kromiyhdisteitä tai 

biosidejä tai taudinaiheuttajia (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B3110) 

A3120 Metallinöyhtä – paloittelussa muodostuva kevytjae 

A3130 Orgaanisten fosforiyhdisteiden jätteet 

A3140 Halogenoimattomat orgaaniset liuotinjätteet, jotka eivät sisälly luetteloon B 

A3150 Halogenoidut orgaaniset liuotinjätteet 

A3160 Orgaanisten liuottimien hyödyntämisessä muodostuvat halogenoidut tai 

halogenoimattomat vedettömät tislausjäännökset 
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A3170 Alifaattisten halogenoitujen hiilivetyjen (kuten metyylikloridin, dikloorietaanin, 

vinyylikloridin, vinyylideenikloridin, allyylikloridin ja epikloorihydrinin) 

valmistuksessa muodostuvat jätteet 

A3180 Jätteet, aineet ja tuotteet, jotka sisältävät polyklooribifenyylejä (PCB), 

polyklooriterfenyylejä (PCT), polykloorinaftaleenia (PCN) tai polybromibienyylejä 

(PBB) tai mitä tahansa näiden yhdisteiden monibromijohdannaisia, koostuvat niistä tai 

ovat niiden saastuttamia edellyttäen, että näiden yhdisteiden pitoisuus on vähintään 

50 mg/kg1 

A3190 Tervamaiset jäännökset (paitsi kauppabitumit), joita syntyy orgaanisten aineiden 

jalostuksessa, tislauksessa tai pyrolyyttisessä käsittelyssä 

A3200 Tien rakentamisessa ja kunnossapidossa syntyvät bitumiset materiaalit (asfalttijätteet), 

jotka sisältävät tervaa (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B2130). 

 

A4  Jätteet, jotka saattavat sisältää joko epäorgaanisia tai orgaanisia aineita 

 
A4010 Lääkevalmisteiden tuotannossa, seostuksessa ja käytössä muodostuvat jätteet, jotka 

eivät sisälly luetteloon B 

A4020 Lääketieteellisessä toiminnassa syntyvät ja sitä vastaavat jätteet eli sairaanhoidossa, 

lääkärin, hammaslääkärin, eläinlääkärin tai muissa hoitotoimenpiteissä syntyvät jätteet 

sekä sairaaloissa ja muissa laitoksissa potilaiden tutkimusten ja hoidon yhteydessä 

taikka tutkimushankkeissa syntyvät jätteet 

 

                                                 
1  Pitoisuutta 50 mg/kg pidetään kansainvälisesti käyttökelpoisena kaikkia jätteitä koskevana 

raja-arvona. Monet maat ovat kuitenkin säätäneet tietyille jätteille alhaisempia rajoja 
(esim. 20 mg/kg). 
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A4030 Biosidien ja kasvinsuojeluaineiden tuotannossa, sekoituksessa ja käytössä muodostuvat 

jätteet, mukaan lukien tuholaisten ja rikkakasvien torjunta-aineet, jotka eivät täytä 

laatuvaatimuksia, ovat vanhentuneita1 tai eivät enää sovellu alkuperäiseen 

käyttötarkoitukseensa 

A4040 Puunsuojauskemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa ja käytössä muodostuvat jätteet2 

A4050 Jätteet, jotka sisältävät seuraavia aineita, koostuvat niistä tai ovat niiden saastuttamia: 

– epäorgaaniset syanidit lukuun ottamatta kiinteässä muodossa olevia jalometalleja 

sisältäviä jäännöksiä, joissa on pieniä määriä epäorgaanisia syanideja 

– orgaaniset syanidit 

A4060 Jäteöljy/vesi-, hiilivety/vesiseokset, emulsiot 

A4070 Painomusteiden, väriaineiden, pigmenttien, maalien, lakkojen ja vernissojen 

tuotannossa, sekoituksessa ja käytössä muodostuvat jätteet, jotka eivät sisälly 

luetteloon B (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B4010) 

A4080 Räjähdysalttiit jätteet (jotka eivät sisälly luetteloon B) 

A4090 Happamat tai emäksiset jäteliuokset, jotka eivät sisälly luettelossa B olevaan vastaavaan 

nimikkeeseen (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B2120) 

A4100 Teollisuuden kaasupäästöjen puhdistuksessa käytettyjen, saastumista ehkäisevien 

laitteiden jätteet, jotka eivät sisälly luetteloon B 

A4110 Jätteet, jotka sisältävät seuraavia aineita, koostuvat niistä tai ovat niiden saastuttamia: 

– polyklooratut dibentsofuraanit 

– polyklooratut dibentsodioksiinit 

 

                                                 
1  Vanhentumisella tarkoitetaan sitä, ettei aineita ole käytetty valmistajan suositteleman 

käyttöajan kuluessa. 
2  Tähän kohtaan ei sisälly puunsuojauskemikaaleilla käsitelty puu. 
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A4120 Jätteet, jotka sisältävät peroksideja, koostuvat niistä tai ovat niiden saastuttamia 

A4130 Jätepakkaukset ja -säiliöt, jotka sisältävät liitteessä I tarkoitettuja aineita sellaisina 

pitoisuuksina, että niillä on jokin liitteessä III tarkoitettu vaarallinen ominaisuus 

A4140 Jäte, joka sisältää liitteessä I oleviin luokkiin kuuluvia kemikaaleja, jotka eivät täytä 

laatuvaatimuksia tai jotka ovat vanhentuneita1 tai joilla on jokin liitteessä III tarkoitettu 

vaarallinen ominaisuus 

A4150 Tutkimuksessa ja kehittämis- tai opetustoiminnassa syntyvä jäte, joka sisältää 

tunnistamattomia ja/tai uusia kemiallisia aineita, joiden vaikutuksia ihmisen terveyteen 

ja/tai ympäristöön ei tunneta 

A4160 Käytetty aktiivihiili, joka ei sisälly luetteloon B (huom. luettelossa B oleva vastaava 

nimike B2060) 

 

Luettelo B (Baselin yleissopimuksen liite IX) 

 

B1  Metallijätteet ja metallipitoiset jätteet 

 
B1010 Kiinteät metalliset metalli- ja metalliseosjätteet: 

– Jalometallit (kulta, hopea ja platinaryhmän metallit elohopeaa lukuun ottamatta) 

– Rauta- ja teräsromu 

– Kupariromu 

– Nikkeliromu 

– Alumiiniromu 

– Sinkkiromu 

– Tinaromu 

– Volframiromu 

– Molybdeeniromu 

                                                 
1  Vanhentumisella tarkoitetaan sitä, ettei aineita ole käytetty valmistajan suositteleman 

käyttöajan kuluessa. 
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– Tantaaliromu 

– Magnesiumromu 

– Kobolttiromu 

– Vismuttiromu 

– Titaaniromu 

– Zirkoniumromu 

– Mangaaniromu 

– Germaniumromu 

– Vanadiiniromu 

– Hafnium-, indium-, niobium-, renium- ja galliumromu 

– Toriumromu 

– Harvinaisten maametallien romu 

– Kromiromu 

 
B1020 Puhdas, saastumaton metalliromu, myös metalliseokset, työstettynä bulkkitavarana 

(metallikalvot, levyt, palkit, tangot, jne.): 

 
– Antimoniromu 

– Berylliumromu 

– Kadmiumromu 

– Lyijyromu (lukuun ottamatta lyijyakkuja) 

– Seleeniromu 

– Telluuriromu 

 
B1030 Tulenkestävien metallien jätteet 
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B1031 Molybdeeni-, volframi-, titaani-, tantaali-, niobium- ja reniummetalli- ja 

metalliseosjätteet hajaantuvassa muodossa (metallijauhe), lukuun ottamatta luettelon A 

nimikkeessä A1050, galvaaninen liete, mainittuja jätteitä 

 
B1040 Sähkövoimalaitosten laiteromu, jossa ei ole voiteluöljyä, PCB:tä tai PCT:tä siinä 

määrin, että se luokiteltaisiin vaaralliseksi jätteeksi 

 
B1050 Ei-rautametalleista koostuva raskasjakeinen romuseos, joka ei sisällä liitteessä I 

tarkoitettuja aineita sellaisina pitoisuuksina, että sillä olisi liitteessä III tarkoitettuja 

ominaisuuksia1 

 
B1060 Seleeni- ja telluurijäte metallisena alkuaineena, myös jauheena 

 
B1070 Kupari- ja kupariseosjäte hajaantuvassa muodossa, paitsi jos se sisältää liitteessä I 

tarkoitettuja aineita siinä määrin, että sillä on jokin liitteessä III tarkoitettu ominaisuus 

 
B1080 Sinkkituhka ja jäännökset sekä sinkkiseosten jäännökset hajaantuvassa muodossa, paitsi 

jos ne sisältävät liitteessä I tarkoitettuja aineita siinä määrin, että niillä on jokin 

liitteessä III tarkoitettu ominaisuus tai vaarallinen ominaisuus H4.32 

                                                 
1  On huomattava, että vaikka liitteessä I tarkoitettujen aineiden pitoisuudet olisivatkin aluksi 

alhaisia, myöhempien prosessien, kierrätysprosessit mukaan luettuina, tuloksena saattaa 
syntyä erillisiä jakeita, joissa kyseisten liitteessä I tarkoitettujen aineiden pitoisuudet ovat 
huomattavasti korkeampia. 

2  Sinkkituhkan asemaa tarkastellaan parhaillaan uudelleen, ja Yhdistyneiden Kansakuntien 
kauppa- ja kehityskonferenssi UNCTAD on suosittanut, ettei sinkkituhkaa pidettäisi 
vaarallisena aineena. 
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B1090 Tietyt laatuvaatimukset täyttävät akku- ja paristojäte, joka ei sisällä lyijyä, kadmiumia 

tai elohopeaa 

 
B1100 Metallien sulatuksessa ja jalostuksessa syntyvät metallipitoiset jätteet: 

– Kovasinkki 

– Sinkkiä sisältävät kuonat: 

– Sinkkigalvanoinnin pintakuona (> 90 % Zn) 

– Sinkkigalvanoinnin pohjakuona (> 92 % Zn) 

– Sinkkipainevalukuona (> 85 % Zn) 

– Kuumagalvanoinnin sinkkikuona (panosprosessista) (> 92 % Zn) 

– Sinkkiskimmausjäte 

– Alumiiniskimmausjäte suolakuonaa lukuun ottamatta 

– Kuparin käsittelyssä muodostuvat jatkokäsittelyyn tai -jalostukseen tarkoitetut 

kuonat, jotka eivät sisällä arseenia, lyijyä tai kadmiumia siinä määrin, että niillä 

olisi jokin liitteessä III tarkoitettu ominaisuus 

– Kuparinsulatuksessa käytettävien tulenkestävien vuorausten jätteet, mukaan 

lukien upokkaat 

– Jalometallien käsittelyssä muodostunut jatkojalostukseen tarkoitettu kuona 

– Tantaalia sisältävä tinakuona, jonka tinapitoisuus on enintään 0,5 % 
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B1110 Sähkö- ja elektroniikkalaitteet: 

– Elektroniikkalaitteet, jotka sisältävät vain metalleja tai niiden seoksia 

– Sähkö- ja elektroniikkalaitejäte tai -romu1 (mukaan lukien painetut piirilevyt), 

joka ei sisällä esimerkiksi luettelossa A olevia akkuja tai muita paristoja, 

elohopeakytkimiä, katodisädeputkien lasia tai muuta aktivoitunutta lasia ja 

PCB-kondensaattoreita, eikä liitteessä I tarkoitettuja aineita (esim. kadmiumia, 

elohopeaa, lyijyä tai polyklooribifenyyliä), tai josta nämä aineet on poistettu siten, 

ettei sillä ole mitään liitteessä III tarkoitettua ominaisuutta (huom. luettelossa A 

oleva vastaava nimike A1180) 

– Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (mukaan lukien piirilevyt, elektroniset komponentit 

ja johdot), jotka on tarkoitettu suoraan uudelleenkäytettäviksi2 eikä 

kierrätettäväksi tai loppukäsiteltäviksi3 

 

B1120 Käytetyt katalyytit, katalyytteinä käytettyjä nesteitä lukuun ottamatta, jotka sisältävät 

jotakin seuraavista aineista: 

 

– Siirtymämetallit, lukuun ottamatta 

luettelossa A olevia katalyyttijätteitä 

(käytetyt katalyytit, katalyytteinä käytetyt 

nesteet ja muut katalyytit) 

Skandium 
Vanadiini 
Mangaani 
Koboltti 
Kupari 
Yttrium 
Niobium 
Hafnium 
Volframi 

Titaani 
Kromi 
Rauta 
Nikkeli 
Sinkki 
Zirkonium 
Molybdeeni 
Tantaali 
Renium 
 

– Lantanidit (harvinaiset maametallit): Lantaani 
Praseodyymi 
Samarium 
Gadolinium 
Dysprosium 
Erbium 
Ytterbium 

Cerium 
Neodyymi 
Europium 
Terbium 
Holmium 
Tulium 
Lutetium 

 

                                                 
1  Tähän kohtaan ei sisälly sähkövoimalaitosten laiteromu. 
2  Uudelleenkäyttö voi tarkoittaa laitteen korjausta, kohennusta tai parantamista, muttei sen 

kokoamista olennaisilta osiltaan uudelleen. 
3  Joissakin maissa näitä suoraan uudelleen käytettäviksi tarkoitettuja materiaaleja ei pidetä 

jätteenä. 
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B1130 Puhdistetut, käytetyt jalometallipitoiset katalyytit 

 
B1140 Kiinteässä muodossa olevat jalometalleja sisältävät jäännökset, joissa on pieniä määriä 

epäorgaanisia syanideja 

 
B1150 Asianmukaisesti pakatut ja merkinnöillä varustetut jalometalli- ja jalometalliseosjätteet 

(kulta, hopea ja platinaryhmän metallit elohopeaa lukuun ottamatta) hajaantuvassa, 

ei-nestemäisessä muodossa 

 
B1160 Painettujen piirilevyjen poltossa syntyvä jalometallituhka (huom. luettelossa A oleva 

vastaava nimike A1150) 

 
B1170 Valokuvausfilmin poltossa syntyvä jalometallituhka 

 
B1180 Valokuvausfilmijäte, joka sisältää hopeahalideja ja metallista hopeaa 

 
B1190 Valokuvauspaperijäte, joka sisältää hopeahalideja ja metallista hopeaa 

 
B1200 Raudan ja teräksen valmistuksessa muodostuva kuona 

 
B1210 Raudan ja teräksen valmistuksessa muodostuva kuona, mukaan lukien sellainen kuona, 

jota käytetään titaanidioksidin ja vanadiinin lähteenä 

 
B1220 Sinkin valmistuksessa muodostuva kemiallisesti stabiloitu kuona, jonka rautapitoisuus 

on korkea (yli 20 %) ja joka on käsitelty teollisuusstandardien mukaisesti 

(esim. DIN 4301) pääasiassa rakennustarkoituksiin 
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B1230 Teräksen ja raudan valmistuksessa syntyvä hehkuhilse 

 
B1240 Hehkuhilse, kuparioksidi 

 
B1250 Jäteromuajoneuvot, jotka eivät sisällä nesteitä eivätkä muita vaarallisia osia 

 
B2 Pääasiassa epäorgaanisia aineita sisältävät jätteet, jotka voivat sisältää metalleja ja 

orgaanisia aineita 

 

B2010 Kaivannaistoiminnan kiinteät jätteet: 

– Luonnongrafiittijäte 

– Liuskejäte, myös karkeasti lohkottu tai pelkästään sahaamalla tai muulla tavalla 

leikattu 

– Kiillejäte 

– Leusiitti-, nefeliini- ja nefeliinisyeniittijäte 

– Maasälpäjäte 

– Fluorisälpäjäte 

– Kiinteät piidioksidijätteet lukuun ottamatta valimoissa käytettyjä 

 
B2020 Kiinteä lasijäte: 

– Lasimurska ja muu lasijäte ja -romu paitsi katodisädeputkilasi ja muu aktivoitunut 

lasi 



 
15311/4/04 REV 4  HKE/km 17 
LIITE V DG I   FI 

B2030 Kiinteät keraamiset jätteet: 

– Kermettijätteet ja -romu (metallikeramiikkakomposiitit) 

– Keramiikkakuidut, joita ei ole eritelty tai lueteltu muualla 

 
B2040 Muut jätteet, jotka sisältävät pääasiassa epäorgaanisia aineita: 

– Savukaasujen rikinpoistossa (FDG) muodostuva osittain jalostettu 

kalsiumsulfaatti 

– Rakennusten purkamisessa syntyvä kipsilevy- ja kipsilaastilevyjäte 

– Kuparin valmistuksessa muodostuva kemiallisesti stabiloitu kuona, jonka 

rautapitoisuus on korkea (yli 20 %) ja joka on käsitelty teollisuusstandardien 

mukaisesti (esim. DIN 4301 tai DIN 8201) pääasiassa rakennus- ja 

hiontatarkoituksiin 

– Kiinteä rikki 

– Kalsiumsyanamidin valmistuksessa muodostuva kalkkikivi (jonka pH on alle 9) 

– Natrium-, kalium- ja kalsiumkloridit 

– Tekokorundi (piikarbidi) 

– Rikottu betoni 

– Litiumtantaalia sekä litiumniobiumia sisältävä lasijäte 

 
B2050 Hiilivoimalaitosten lentotuhka, joka ei sisälly luetteloon A (huom. luettelossa A oleva 

vastaava nimike A2060) 

 
B2060 Käytetty aktiivihiili, joka ei sisällä mitään liitteessä I tarkoitettuja aineita siinä määrin, 

että niillä olisi jokin liitteessä III tarkoitettu ominaisuus, esimerkiksi hiili, jota on 

käytetty juotavaksi tarkoitetun veden käsittelyssä sekä elintarviketeollisuudessa ja 

vitamiinien valmistuksessa (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A4160) 
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B2070 Kalsiumfluoridiliete 

 
B2080 Kemianteollisuuden prosesseissa muodostuva kipsijäte, joka ei sisälly luetteloon A 

(huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A2040) 

 
B2090 Petrolikoksista tai bitumista valmistettujen, teräksen tai alumiinin valmistuksessa 

käytettyjen anodihiilien jätteet, jotka on puhdistettu tavallisten teollisuusstandardien 

mukaisesti (kloorialkalielektrolyysissä ja metallien jalostuksessa käytettäviä anodihiiliä 

lukuun ottamatta) 

 
B2100 Alumiinihydraattijätteet ja alumiinioksidijätteet sekä alumiinioksidin tuotannossa 

syntyvät jäännökset lukuun ottamatta aineita, joita käytetään kaasunpuhdistus-, saostus- 

ja suodatusprosesseissa 

 
B2110 Bauksiittijäte ("punalieju") (pH-arvo alennettu alle 11,5:een) 

 

B2120 Happamat ja emäksiset jäteliuokset, joiden pH-arvo on suurempi kuin 2 ja pienempi 

kuin 11,5 ja jotka eivät ole syövyttäviä tai muulla tavoin vaarallisia (huom. 

luettelossa A oleva vastaava nimike A4090) 

 
B2130 Tien rakentamisessa ja kunnossapidossa syntyvät bitumiset materiaalit (asfalttijätteet), 

jotka eivät sisällä tervaa1 (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A3200) 

 
B3 Pääasiassa orgaanisia aineita sisältävät jätteet, jotka voivat sisältää metalleja ja 

epäorgaanisia aineita 

 

                                                 
1  Bentso(a)pyreenin pitoisuustason olisi oltava alle 50 mg/kg. 
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B3010 Kiinteä muovijäte: 

 
Seuraavat muovit tai muovisekoitukset sillä edellytyksellä, ettei niitä ole sekoitettu 

muuhun jätteeseen ja että ne on valmistettu tietyt laatuvaatimukset täyttäviksi: 

 
– Halogenoimattomista polymeereistä ja kopolymeereistä koostuva muoviromu, 

muun muassa seuraavat1: 

– eteeni 

– styreeni 

– polypropeeni 

– polyeteenitereftalaatti 

– akrylinitriili 

– butadieeni 

– polyasetaalit 

– polyamidit 

– polybuteenitereftalaatti 

– polykarbonaatit 

– polyeetterit 

– polyfenyleenisulfidit 

– akryylipolymeerit 

– alkaanit C10–C13 (pehmennin) 

– polyuretaani (joka ei sisällä CFC-yhdisteitä) 

– polysiloksaanit 

– polymetyylimetakrylaatti 

– polyvinyylialkoholi 

– polyvinyylibutyraali 

– polyvinyyliasetaatti 

                                                 
1  Tällaisen romun on oltava täysin polymerisoitua. 
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– Kovetetut hartsijätteet ja kondensaatiotuotteet, muun muassa seuraavat: 

– ureaformaldehydihartsit 

– fenoliformaldehydihartsit 

– melamiiniformaldehydihartsit 

– epoksihartsit 

– alkydihartsit 

– polyamidit 

 
– Seuraavat fluoratut polymeerijätteet1: 

– Perfluorieteeni/propeeni (FEP) 

– Perfluorialkoksialkaani  

– Tetrafluorietyleeni/perfluorivinyylieetteri (PFA) 

– Tetrafluorietyleeni/perfluorimetyylivinyylieetteri (MFA) 

– Polyvinyylifluoridi (PVF) 

– Polyvinyylideenifluoridi (PVDF) 

 
B3020 Paperi- ja kartonkijätteet 

 
Seuraavat aineet sillä edellytyksellä, ettei niitä ole sekoitettu vaarallisiin jätteisiin: 

Paperi- ja kartonkijäte joka koostuu: 

– valkaisemattomasta paperista tai kartongista taikka aaltopaperista tai kartongista 

– muusta, pääasiassa valkaistusta kemiallisesta, ei kuitenkaan massavärjätystä 

massasta valmistetusta paperista tai kartongista 

                                                 
1  – Tämä nimike ei koske kulutusjätteitä. 
 – Jätteitä ei saa sekoittaa. 
 – Avopoltosta aiheutuvia ongelmia on vielä tutkittava. 
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– pääasiassa mekaanisesta massasta valmistetusta paperista tai kartongista 

(esimerkiksi sanomalehdet, aikakauslehdet ja niiden kaltaiset painotuotteet) 

– muusta aineesta, kuten  

1) laminoidusta kartongista,  

2) lajittelemattomasta jätteestä 

 
B3030 Tekstiilijätteet 

 
Seuraavat aineet sillä edellytyksellä, ettei niitä ole sekoitettu muuhun jätteeseen ja että 

ne on valmistettu tietyt laatuvaatimukset täyttäviksi: 

– Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat kokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet 

ja lumput) 

– karstaamattomat ja kampaamattomat 

– muut 

– Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei 

kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput 

– villan tai hienon eläimenkarvan kampausjätteet 

– muut villan tai hienon eläimenkarvan jätteet 

– karkean eläimenkarvan jätteet 

– Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput) 

– lankajätteet 

– garnetoidut jätteet ja lumput 

– muut 

– Pellavarohtimet ja -jätteet 
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– Hampun (Cannabis sativa L.) rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut 

jätteet ja lumput) 

– Juutin ja muiden niinitekstiilikuitujen (paitsi pellavan, hampun ja ramin) rohtimet 

ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput) 

– Sisalin ja muiden Agave-suvun kasvien tekstiilikuitujen jätteet (myös lankajätteet 

ja garnetoidut jätteet ja lumput) 

– Kookoksen rohtimet, kampausjätteet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut 

jätteet ja lumput) 

– Abacan (manillahamppu tai Musa textilis Nee) rohtimet, kampausjätteet ja jätteet 

(myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput) 

– Rami- ja muiden kasvitekstiilikuitujen rohtimet, kampausjätteet ja jätteet (myös 

lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput), joita ei ole mainittu muualla tai jotka 

eivät sisälly muuhun kohtaan 

– Tekokuitujätteet (myös kampajätteet, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput): 

– tekokuituiset 

– muuntokuituiset 

– Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilituotteet 

– Lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden jätteet sekä 

loppuunkuluneet side- ja purjelangasta, nuorasta tai köydestä tehdyt tavarat: 

– lajitellut 

– muut 

 
B3035 Tekstiiliainetta olevat lattiapäällyste- ja mattojätteet 
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B3040 Kumijätteet 

Seuraavat aineet sillä edellytyksellä, ettei niitä ole sekoitettu muuhun jätteeseen: 

– Kovakumijätteet ja -romu (esimerkiksi eboniitti) 

– Muut kumijätteet (joita ei ole mainittu muualla) 

 
B3050 Käsittelemättömän korkin ja puun jätteet: 

– Puujäte ja -romu, myös halkoina, briketteinä, pelletteinä tai niiden kaltaisessa 

muodossa 

– Korkkijäte: rouhittu, rakeistettu tai jauhettu korkki 

 
B3060 Elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet sillä edellytyksellä, etteivät ne ole 

tartuntavaarallisia: 

– Viinisakka 

– Kuivatut ja steriloidut kasvien jätteet, jäännökset ja sivutuotteet (myös 

pelletoituina), jollaisia käytetään eläinten ruokinnassa ja joita ei ole mainittu 

muualla tai jotka eivät sisälly muuhun kohtaan 

– Degras (nahkarasva); rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä 

muodostuneet jätteet 

– Valmistamattomien, rasvattomiksi tehtyjen, yksinkertaisesti käsiteltyjen (mutta ei 

määrämuotoisiksi leikattujen), hapolla käsiteltyjen tai degelatinoitujen luiden ja 

sarvitohlojen jätteet 

– Kalajätteet 

– Kaakaonkuoret ja -kalvot sekä muut kaakaonjätteet 

– Muut elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet, ei kuitenkaan sivutuotteet, jotka 

täyttävät ihmis- tai eläinravintoa koskevat kansalliset tai kansainväliset 

vaatimukset ja standardit 
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B3065 Eläin- tai kasviperäiset ravintorasva- ja ruokaöljyjätteet (esim. paistoöljyt) edellyttäen, 

että niillä ei ole mitään liitteessä III tarkoitettua ominaisuutta 

 
B3070 Seuraavat jätteet: 

– Hiusjätteet 

– Jäteolki 

– Eläinten ruokintaan käytettävät, penisilliinin valmistuksessa syntyneet 

deaktivoidut sienihuovastot 

 
B3080 Kumijätteet, -leikkeet ja -romu 

 
B3090 Nahkatavaroiden valmistukseen soveltumattoman nahan tai tekonahan leikkuu- ja muut 

jätteet, nahkalietettä lukuun ottamatta, jotka eivät sisällä kuusiarvoisia kromiyhdisteitä 

tai biosidejä (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A3100) 

 
B3100 Nahkapöly, -tuhka, -liete ja -jauhe, joka ei sisällä kuusiarvoisia kromiyhdisteitä tai 

biosidejä (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A3090) 

 
B3110 Vuotien käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka eivät sisällä kuusiarvoisia kromiyhdisteitä tai 

biosidejä tai taudinaiheuttajia (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A3110) 
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B3120 Elintarvikeväreistä koostuva jäte 

 
B3130 Polymeerieetterijätteet ja vaarattomat monomeerieetterijätteet, joista ei voi muodostua 

peroksideja 

 
B3140 Käytetyt ilmarenkaat sellaisia renkaita lukuun ottamatta, jotka on tarkoitettu liitteessä 

IVA kuvattuihin tarkoituksiin 

 
B4  Jätteet, jotka saattavat sisältää joko epäorgaanisia tai orgaanisia aineita 

 
B4010 Jäte, joka koostuu pääasiassa vesiliukoisista ja lateksimaaleista, painomusteista ja 

kovetetuista vernissoista, jotka eivät sisällä orgaanisia liuottimia, raskasmetalleja tai 

biosidejä siinä määrin, että ne olisivat vaarallisia (huom. luettelossa A oleva vastaava 

nimike A4070) 

 
B4020 Hartsien, lateksin, pehmittimien, liimojen ja sideaineiden valmistuksessa, sekoituksessa 

ja käytössä syntyvät jätteet, jotka eivät sisälly luetteloon A ja jotka eivät sisällä 

liuottimia ja muita epäpuhtauksia siinä määrin, että niillä olisi liitteessä III tarkoitettuja 

ominaisuuksia; esimerkiksi vesiliukoiset liimat tai liimat, jotka perustuvat kaseiiniin, 

tärkkelykseen, dekstriiniin, selluloosaeettereihin tai polyvinyylialkoholeihin (huom. 

luettelossa A oleva vastaava nimike A3050) 

 
B4030 Käytetyt kertakäyttökamerat, joissa on luetteloon A kuulumaton paristo 
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OSA 2 

Päätöksen 2000/532/EY liitteessä luetellut jätteet 1 

 
 

01  MINERAALIEN TUTKIMISESSA, HYÖDYNTÄMISESSÄ, LOUHIMISESSA 

SEKÄ FYSIKAALISESSA JA KEMIALLISESSA KÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT 

JÄTTEET 

01 01  mineraalien louhinnassa syntyvät jätteet 

01 01 01  metallimineraalien louhinnassa syntyvät jätteet 

01 01 02  muiden mineraalien louhinnassa syntyvät jätteet 

01 03  metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet 

01 03 04* sulfidimalmin käsittelyssä syntyvät happoa muodostavat rikastushiekat 

01 03 05* muut rikastushiekat, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

01 03 06  muut kuin nimikkeissä 01 03 04 ja 01 03 05 mainitut rikastushiekat 

01 03 07* muut metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet, 
jotka sisältävät vaarallisia aineita 

01 03 08  muut kuin nimikkeessä 01 03 07 mainitut pölymäiset ja jauhemaiset jätteet 

01 03 09  muu kuin nimikkeessä 01 03 07 mainittu alumiinioksidin valmistuksessa syntyvä 
punalieju 

01 03 99  jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

01 04  muiden kuin metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät 
jätteet 

01 04 07* muiden kuin metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät 
jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

                                                 
1  Tähdellä merkityt jätteet katsotaan direktiivin 91/689/ETY mukaisiksi vaarallisiksi jätteiksi. 

Määritettäessä, mihin alla olevan luettelon nimikkeeseen jokin jäte kuuluu, on aiheellista 
käyttää apuna komission päätöksen 2000/532/EY liitteen johdantoa. 
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01 04 08 muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut sorajätteet ja kivimurske 

01 04 09 hiekka- ja savijätteet 

01 04 10 muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut pölymäiset ja jauhemaiset jätteet 

01 04 11 muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut potaskan ja vuorisuolan jalostusjätteet 

01 04 12 muut kuin nimikkeissä 01 04 07 ja 01 04 11 mainitut mineraalien pesussa ja 
puhdistuksessa syntyvät rikastushiekat ja jätteet 

01 04 13 muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut kivien veistämisessä ja sahauksessa 
syntyvät jätteet 

01 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

01 05 porauslietteet ja muut porausjätteet 

01 05 04 makean veden porauksessa syntyvät lietteet ja jätteet 

01 05 05* öljyä sisältävät porauslietteet ja -jätteet 

01 05 06* porauslietteet ja muut porausjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

01 05 07 muut kuin nimikkeissä 01 05 05 ja 01 05 06 mainitut baryyttia sisältävät 
porauslietteet ja -jätteet 

01 05 08 muut kuin nimikkeissä 01 05 05 ja 01 05 06 mainitut klorideja sisältävät 
porauslietteet ja -jätteet 

01 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 
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02 MAATALOUDESSA, PUUTARHATALOUDESSA, VESIVILJELYSSÄ, 

METSÄTALOUDESSA, METSÄSTYKSESSÄ, KALASTUKSESSA SEKÄ 

ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUKSESSA JA JALOSTUKSESSA 

SYNTYVÄT JÄTTEET 

02 01 maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä 
ja kalastuksessa syntyvät jätteet 

02 01 01 pesu- ja puhdistuslietteet 

02 01 02 eläinkudosjätteet 

02 01 03 kasvikudosjätteet 

02 01 04 muovijätteet (lukuun ottamatta pakkauksia) 

02 01 06 eläinten ulosteet, virtsa, ja lanta (likaantunut olki mukaan luettuna) sekä erikseen 
kootut ja muualla käsiteltävät nestemäiset jätteet 

02 01 07 metsätalouden jätteet 

02 01 08* maatalouskemikaalien jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

02 01 09 muut kuin nimikkeessä 02 01 08 mainitut maatalouskemikaalien jätteet 

02 01 10 metallijätteet 

02 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

02 02 lihan, kalan ja muiden eläinperäisten elintarvikkeiden valmistuksessa ja 
jalostuksessa syntyvät jätteet 

02 02 01 pesu- ja puhdistuslietteet 

02 02 02 eläinkudosjätteet 

02 02 03 kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet 

02 02 04 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 

02 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 
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02 03 hedelmien, vihannesten, viljojen, ruokaöljyjen, kaakaon, kahvin, teen ja tupakan 
valmistuksessa ja jalostuksessa, säilykkeiden valmistuksessa, hiivan ja hiivauutteen 
valmistuksessa sekä melassin valmistuksessa ja käymisessä syntyvät jätteet 

02 03 01 pesu-, puhdistus-, kuorinta-, sentrifugointi- ja erotuslietteet 

02 03 02 säilöntäainejätteet 

02 03 03 liuotinuuton jätteet 

02 03 04 kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet 

02 03 05 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 

02 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

02 04 sokerin jalostuksessa syntyvät jätteet 

02 04 01 sokerijuurikkaiden pesussa ja puhdistuksessa syntyvä maa-aines 

02 04 02 kalsiumkarbonaatti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia 

02 04 03 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 

02 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

02 05 maidonjalostusteollisuudessa syntyvät jätteet 

02 05 01 kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet 

02 05 02 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 

02 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

02 06 leipomo-, konditoria- ja makeisteollisuudessa syntyvät jätteet 

02 06 01 kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet 

02 06 02 säilöntäainejätteet 

02 06 03 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 

02 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 
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02 07 jätteet, jotka syntyvät alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien valmistuksessa 
(lukuun ottamatta kahvin, teen ja kaakaon valmistusta) 

02 07 01 raaka-aineiden pesussa ja puhdistuksessa sekä mekaanisessa käsittelyssä syntyvät 
jätteet 

02 07 02 alkoholin tislausjätteet 

02 07 03 kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet 

02 07 04 kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet 

02 07 05 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 

02 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

03 PUUN KÄSITTELYSSÄ SEKÄ LEVYJEN JA HUONEKALUJEN, MASSAN, 
PAPERIN JA KARTONGIN VALMISTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET 

03 01 puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen valmistuksessa syntyvät jätteet 

03 01 01 kuori- ja korkkijätteet 

03 01 04* sahajauho, lastut, palaset, puu, lastulevy ja vaneri, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

03 01 05 muut kuin nimikkeessä 03 01 04 mainitut sahajauho, lastut, palaset, puu, lastulevy ja 
vaneri 

03 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

03 02 puunsuojauksessa syntyvät jätteet 

03 02 01* halogenoimattomat orgaaniset puunsuojakemikaalit 

03 02 02* klooratut orgaaniset puunsuojakemikaalit 

03 02 03* organometalliset puunsuojakemikaalit 

03 02 04* epäorgaaniset puunsuojakemikaalit 
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03 02 05* muut puunsuojakemikaalit, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

03 02 99 puunsuojakemikaalit, joita ei ole mainittu muualla 

03 03 massojen, paperin ja kartongin valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet 

03 03 01 kuori- ja puujätteet 

03 03 02 soodasakka (joka syntyy keittolipeän hyödyntämisessä) 

03 03 05 keräyspaperin siistauslietteet 

03 03 07 keräyspaperin ja -kartongin pulpperoinnissa syntyvät mekaanisesti erotetut jätteet 

03 03 08 kierrätykseen tarkoitetun paperin ja kartongin lajittelussa syntyvät jätteet 

03 03 09 meesajäte 

03 03 10 mekaanisessa erotuksessa syntyvät kuitujätteet sekä kuitu-, täyteaine- ja 
päällystysainelietteet 

03 03 11 muut kuin nimikkeessä 03 03 10 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla 
syntyvät lietteet 

03 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

 

04 NAHKA-, TURKIS- JA TEKSTIILITEOLLISUUDEN JÄTTEET 

04 01 nahka- ja turkisteollisuuden jätteet 

04 01 01 lihaus-, halkaisu- ja trimmausjätteet 

04 01 02 kalkitusjätteet 

04 01 03* rasvanpoistojätteet, jotka sisältävät liuottimia ilman nestefaasia 

04 01 04 kromia sisältävät parkitsemisliuokset 

04 01 05 parkitsemisliuokset, jotka eivät sisällä kromia 

04 01 06 erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät 
kromia 

04 01 07 erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka eivät sisällä 
kromia 

04 01 08 kromia sisältävät parkitun nahan jätteet (ohennuskalvot, -lastut, palat, hiontapöly) 
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04 01 09 muokkaus- ja viimeistelyjätteet 

04 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

04 02 tekstiiliteollisuuden jätteet 

04 02 09 komposiittimateriaalien jätteet (kyllästetyt tekstiilit, elastomeerit, plastomeerit) 

04 02 10 luonnonmateriaaleista syntyvä orgaaninen aines (kuten rasva ja vaha) 

04 02 14* orgaanisia liuottimia sisältävät viimeistelyjätteet 

04 02 15 muut kuin nimikkeessä 04 02 14 mainitut viimeistelyjätteet 

04 02 16* vaarallisia aineita sisältävät väriaineet ja pigmentit 

04 02 17 muut kuin nimikkeessä 04 02 16 mainitut väriaineet ja pigmentit 

04 02 19* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia 
aineita 

04 02 20 muut kuin nimikkeessä 04 02 19 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla 
syntyvät lietteet 

04 02 21 käsittelemättömien tekstiilikuitujen jätteet 

04 02 22 käsiteltyjen tekstiilikuitujen jätteet 

04 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

 

05 ÖLJYNJALOSTUKSESSA, MAAKAASUN PUHDISTUKSESSA JA HIILEN 
PYROLYYTTISESSÄ KÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET 

05 01 öljynjalostuksen jätteet 

05 01 02* suolanpoistolietteet 

05 01 03* säiliöiden pohjalietteet 

05 01 04* happamat alkyylilietteet 

05 01 05* vuotanut öljy 

05 01 06* jalostamon ja laitteistojen kunnossapitotoiminnassa syntyvät öljyiset lietteet 
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05 01 07* happotervat 

05 01 08* muut tervat 

05 01 09* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia 
aineita 

05 01 10 muut kuin nimikkeessä 05 01 09 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla 
syntyvät lietteet 

05 01 11* emästen avulla tapahtuvassa polttonesteiden puhdistuksessa syntyvät jätteet 

05 01 12* happoja sisältävä öljy 

05 01 13 kattiloiden syöttöveden käsittelyssä syntyvät lietteet 

05 01 14 jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet 

05 01 15* käytetyt suodatussavet 

05 01 16 öljyn rikinpoistossa syntyvä, rikkiä sisältävä jäte 

05 01 17 bitumi 

05 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

05 06 hiilen pyrolyyttisessä käsittelyssä syntyvät jätteet 

05 06 01* happotervat 

05 06 03* muut tervat 

05 06 04 jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet 

05 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

05 07 maakaasun puhdistuksessa ja kuljetuksessa syntyvät jätteet 

05 07 01* elohopeaa sisältävät jätteet 

05 07 02 rikkiä sisältävät jätteet 

05 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 
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06 EPÄORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET 

06 01 happojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 

06 01 01* rikkihappo ja rikkihapoke 

06 01 02* suolahappo 

06 01 03* fluorivetyhappo 

06 01 04* fosforihappo ja fosforihapoke 

06 01 05* typpihappo ja typpihapoke 

06 01 06* muut hapot 

06 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

06 02 emästen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 

06 02 01* kalsiumhydroksidi 

06 02 03* ammoniumhydroksidi 

06 02 04* natriumhydroksidi ja kaliumhydroksidi 

06 02 05* muut emäkset 

06 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

06 03 suolojen ja suolaliuosten sekä metallioksidien valmistuksessa, sekoituksessa, 
jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 

06 03 11* kiinteät suolat ja liuokset, jotka sisältävät syanideja 

06 03 13* kiinteät suolat ja liuokset, jotka sisältävät raskasmetalleja 

06 03 14 muut kuin nimikkeissä 06 03 11 ja 06 03 13 mainitut kiinteät suolat ja liuokset 

06 03 15* metallioksidit, jotka sisältävät raskasmetalleja 

06 03 16 muut kuin nimikkeessä 06 03 15 mainitut metallioksidit 

06 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 
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06 04 muut kuin nimikeryhmässä 06 03 mainitut metalleja sisältävät jätteet 

06 04 03* arseenia sisältävät jätteet 

06 04 04* elohopeaa sisältävät jätteet 

06 04 05* muita raskasmetalleja sisältävät jätteet 

06 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

06 05 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet 

06 05 02* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia 
aineita 

06 05 03 muut kuin nimikkeessä 06 05 02 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla 
syntyvät lietteet 

06 06 rikkikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä rikin 
kemiallisissa prosesseissa ja rikinpoistoprosesseissa syntyvät jätteet 

06 06 02* vaarallisia sulfideja sisältävät jätteet 

06 06 03 muita kuin nimikkeessä 06 06 02 mainittuja sulfideja sisältävät jätteet 

06 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

06 07 halogeenien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä halogeenien 
kemiallisissa prosesseissa syntyvät jätteet 

06 07 01* jätteet, jotka sisältävät elektrolyysissä käytettyä asbestia 

06 07 02* kloorin valmistuksessa käytetty aktiivihiili 

06 07 03* elohopeaa sisältävät bariumsulfaattilietteet 

06 07 04* liuokset ja hapot, kuten kontaktihappo 

06 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

06 08 piin ja piijohdannaisten valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä 
syntyvät jätteet 

06 08 02* vaarallisia kloorisilaaneja sisältävät jätteet 

06 08 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 
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06 09 fosforikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä 
fosforin kemiallisissa prosesseissa syntyvät jätteet 

06 09 02 fosforia sisältävä kuona 

06 09 03* kalsiumpohjaiset reaktiojätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai ovat niiden 
saastuttamia 

06 09 04 muut kuin nimikkeessä 06 09 03 mainitut kalsiumpohjaiset reaktiojätteet 

06 09 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

06 10 typpikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä typen 
kemiallisissa prosesseissa ja lannoitteiden valmistuksessa syntyvät jätteet 

06 10 02* vaarallisia aineita sisältävät jätteet 

06 10 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

06 11 epäorgaanisten pigmenttien ja opasiteettia lisäävien aineiden valmistuksessa 
syntyvät jätteet 

06 11 01 titaanidioksidin valmistuksessa syntyvät kalsiumpohjaiset reaktiojätteet 

06 11 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

06 13 sellaisissa epäorgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu 
muualla 

06 13 01* epäorgaaniset kasvinsuojeluaineet, puunsuojakemikaalit ja muut biosidit 

06 13 02* käytetty aktiivihiili (lukuun ottamatta nimikettä 06 07 02) 

06 13 03 nokimusta 

06 13 04* asbestin käsittelyssä syntyvät jätteet 

06 13 05* noki 

06 13 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 
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