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LIITE V DG I   FI 

 

07 ORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET 

07 01 orgaanisten peruskemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä 
syntyvät jätteet 

07 01 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset 

07 01 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 

07 01 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 

07 01 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset 

07 01 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset 

07 01 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 

07 01 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 

07 01 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia 
aineita 

07 01 12 muut kuin nimikkeessä 07 01 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla 
syntyvät lietteet 

07 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

07 02 muovien, kumin ja synteettisten kuitujen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja 
käytössä syntyvät jätteet 

07 02 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset 

07 02 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 

07 02 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 

07 02 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset 

07 02 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset 

07 02 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 

07 02 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 

07 02 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia 
aineita 
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07 02 12 muut kuin nimikkeessä 07 02 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla 

syntyvät lietteet 

07 02 13 muovijätteet 

07 02 14* lisäainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

07 02 15 muut kuin nimikkeessä 07 02 14 mainitut lisäainejätteet 

07 02 16* vaarallisia silikoneja sisältävät jätteet 

07 02 17 muut kuin nimikkeessä 07 02 16 mainittuja silikoneja sisältävät jätteet 

07 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

07 03 orgaanisten väriaineiden ja pigmenttien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja 
käytössä syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 06 11) 

07 03 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset 

07 03 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 

07 03 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 

07 03 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset 

07 03 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset 

07 03 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 

07 03 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 

07 03 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia 
aineita 

07 03 12 muut kuin nimikkeessä 07 03 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla 
syntyvät lietteet 

07 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

07 04 orgaanisten kasvinsuojeluaineiden (lukuun ottamatta nimikkeitä 02 01 08 ja 
02 01 09), puunsuojakemikaalien (lukuun ottamatta nimikeryhmää 03 02) ja muiden 
biosidien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 

07 04 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset 

07 04 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 
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07 04 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 

07 04 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset 

07 04 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset 

07 04 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 

07 04 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 

07 04 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia 
aineita 

07 04 12 muut kuin nimikkeessä 07 04 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla 
syntyvät lietteet 

07 04 13* kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

07 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

07 05 lääkkeiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 

07 05 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset 

07 05 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 

07 05 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 

07 05 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset 

07 05 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset 

07 05 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 

07 05 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 

07 05 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia 
aineita 

07 05 12 muut kuin nimikkeessä 07 05 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla 
syntyvät lietteet 

07 05 13* kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

07 05 14 muut kuin nimikkeessä 07 05 13 mainitut kiinteät jätteet 

07 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 
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07 06 rasvojen, voiteiden, saippuoiden, pesu- ja puhdistusaineiden, desinfiointiaineiden ja 

kosmeettisten aineiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät 
jätteet 

07 06 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset 

07 06 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 

07 06 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 

07 06 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset 

07 06 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset 

07 06 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 

07 06 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 

07 06 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia 
aineita 

07 06 12 muut kuin nimikkeessä 07 06 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla 
syntyvät lietteet 

07 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

07 07 hienokemikaalien ja kemikaalien, joita ei ole mainittu muualla, valmistuksessa, 
sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 

07 07 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset 

07 07 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 

07 07 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset 

07 07 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset 

07 07 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset 

07 07 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 

07 07 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet 

07 07 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia 
aineita 

07 07 12 muut kuin nimikkeessä 07 07 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla 
syntyvät lietteet 

07 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 
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08 PINNOITTEIDEN (MAALIEN, LAKKOJEN JA LASIMAISTEN EMALIEN), 
LIIMOJEN, TIIVISTYSMASSOJEN SEKÄ PAINOVÄRIEN 
VALMISTUKSESSA, SEKOITUKSESSA, JAKELUSSA JA KÄYTÖSSÄ 
SYNTYVÄT JÄTTEET 

08 01 maalien ja lakkojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa, käytössä ja poistossa 
syntyvät jätteet 

08 01 11* maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia 
aineita 

08 01 12 muut kuin nimikkeessä 08 01 11 mainitut maali- ja lakkajätteet 

08 01 13* maali- tai lakkalietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia 
aineita 

08 01 14 muut kuin nimikkeessä 08 01 13 mainitut maali- tai lakkalietteet 

08 01 15* maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia 
tai muita vaarallisia aineita 

08 01 16 muut kuin nimikkeessä 08 01 15 mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset 
lietteet 

08 01 17* maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai 
muita vaarallisia aineita 

08 01 18 muut kuin nimikkeessä 08 01 17 mainitut maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet 

08 01 19* maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai 
muita vaarallisia aineita 
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08 01 20 muut kuin nimikkeessä 08 01 19 mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot 

08 01 21* maalin- tai lakanpoistoaineiden jätteet 

08 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

08 02 muiden pinnoitteiden (keraamiset materiaalit mukaan luettuina) valmistuksessa, 
sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 

08 02 01 jauhemaisten pinnoitteiden jätteet 

08 02 02 keraamisia materiaaleja sisältävät vesipitoiset lietteet 

08 02 03 keraamisia materiaaleja sisältävät vesisuspensiot 

08 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

08 03 painovärien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 

08 03 07 painoväriä sisältävät vesipitoiset lietteet 

08 03 08 painoväriä sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet 

08 03 12* painovärijätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

08 03 13 muut kuin nimikkeessä 08 03 12 mainitut painovärijätteet 

08 03 14* painovärilietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

08 03 15 muut kuin nimikkeessä 08 03 14 mainitut painovärilietteet 

08 03 16* etsausliuosten jätteet 

08 03 17* värijauhejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

08 03 18 muut kuin nimikkeessä 08 03 17 mainitut värijauhejätteet 

08 03 19* dispersioöljy 

08 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 
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08 04 liimojen ja tiivistysmassojen (vedenpitävät aineet mukaan luettuina) valmistuksessa, 
sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 

08 04 09* liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita 
vaarallisia aineita 

08 04 10 muut kuin nimikkeessä 08 04 09 mainitut liima- ja tiivistysmassajätteet 

08 04 11* liima- ja tiivistysmassalietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita 
vaarallisia aineita 

08 04 12 muut kuin nimikkeessä 08 04 11 mainitut liima- ja tiivistysmassalietteet 

08 04 13* liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät orgaanisia 
liuottimia tai muita vaarallisia aineita 

08 04 14 muut kuin nimikkeessä 08 04 13 mainitut, liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät 
vesipitoiset lietteet 

08 04 15* liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka sisältävät 
orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita 

08 04 16 muut kuin nimikkeessä 08 04 15 mainitut, liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät 
vesipitoiset nestemäiset jätteet 

08 04 17* hartsiöljy 

08 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

08 05 jätteet, joita ei ole mainittu muualla nimikeryhmässä 08 

08 05 01* isosyanaattijätteet 
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09 VALOKUVAUSTEOLLISUUDEN JÄTTEET 

09 01 valokuvateollisuuden jätteet 

09 01 01* vesipohjaiset kehite- ja aktivointiliuokset 

09 01 02* vesipohjaiset kehiteliuokset offsetlevylle 

09 01 03* liuotinpohjaiset kehiteliuokset 

09 01 04* kiinniteliuokset 

09 01 05* valkaisuliuokset ja valkaisu/kiinniteliuokset 

09 01 06* valokuvausjätteiden käsittelyssä toimipaikalla syntyvät jätteet, jotka sisältävät 
hopeaa 

09 01 07 valokuvausfilmit ja -paperit, jotka sisältävät hopeaa tai hopeayhdisteitä 

09 01 08 valokuvausfilmit ja -paperit, jotka eivät sisällä hopeaa eivätkä hopeayhdisteitä 

09 01 10 kertakäyttökamerat, joissa ei ole paristoa 

09 01 11* kertakäyttökamerat, joissa on nimikkeessä 16 06 01, 16 06 02 tai 16 06 03 
tarkoitettu paristo 

09 01 12 muut kuin nimikkeessä 09 01 11 mainitut kertakäyttökamerat, joissa on paristo 

09 01 13* muut kuin nimikkeessä 09 01 06 mainitut, hopean talteenotossa toimipaikalla 
syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet 

09 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 
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10 TERMISISSÄ PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET 

10 01 voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta 
nimikeryhmää 19) 

10 01 01 pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka (lukuun ottamatta nimikkeessä 10 01 04 mainittua 
kattilatuhkaa) 

10 01 02 hiilen poltossa syntyvä lentotuhka 

10 01 03 turpeen ja käsittelemättömän puun poltossa syntyvä lentotuhka 

10 01 04* öljyn poltossa syntyvä lentotuhka ja kattilatuhka 

10 01 05 savukaasujen rikinpoistossa syntyvät kiinteät kalsiumpohjaiset reaktiojätteet 

10 01 07 savukaasujen rikinpoistossa syntyvät lietemäiset kalsiumpohjaiset reaktiojätteet 

10 01 09* rikkihappo 

10 01 13* polttoaineena käytetyistä emulsifioiduista hiilivedyistä syntyvä lentotuhka 

10 01 14* rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka, jotka sisältävät 
vaarallisia aineita 

10 01 15 muu kuin nimikkeessä 10 01 14 mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka, 
kuona ja kattilatuhka 

10 01 16* rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka, joka sisältää vaarallisia aineita 

10 01 17 muu kuin nimikkeessä 10 01 16 mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka 

10 01 18* kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

10 01 19 muut kuin nimikkeissä 10 01 05, 10 01 07 ja 10 01 18 mainitut, kaasujen 
puhdistuksessa syntyvät jätteet 

10 01 20* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia 
aineita 

10 01 21 muut kuin nimikkeessä 10 01 20 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla 
syntyvät lietteet 
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10 01 22* kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät vaarallisia 

aineita 

10 01 23 muut kuin nimikkeessä 10 01 22 mainitut, kattiloiden puhdistuksessa syntyvät 
vesipitoiset lietteet 

10 01 24 leijupetihiekka 

10 01 25 hiilivoimalaitosten polttoaineen varastoinnissa ja valmistuksessa syntyvät jätteet 

10 01 26 jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet 

10 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

10 02 rauta- ja terästeollisuudessa syntyvät jätteet 

10 02 01 kuonan käsittelyssä syntyvät jätteet 

10 02 02 käsittelemättömät kuonat 

10 02 07* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

10 02 08 muut kuin nimikkeessä 10 02 07 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät 
jätteet 

10 02 10 Hehkuhilse 

10 02 11* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet 

10 02 12 muut kuin nimikkeessä 10 02 11 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät 
jätteet 

10 02 13* kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia 
aineita 

10 02 14 muut kuin nimikkeessä 10 02 13 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja 
suodatuskakut 

10 02 15 muut lietteet ja suodatuskakut 

10 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

10 03 alumiinin pyrometallurgiajätteet 

10 03 02 anodijätteet 

10 03 04* primäärituotannossa syntyvät kuonat 
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10 03 05 alumiinioksidijätteet 

10 03 08* sekundäärituotannon suolakuonat 

10 03 09* sekundäärituotannon mustakuonat 

10 03 15* skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen 
joutuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja 

10 03 16 muut kuin nimikkeessä 10 03 15 mainitut skimmausjätteet 

10 03 17* anodien valmistuksessa syntyvät tervapitoiset jätteet 

10 03 18 muut kuin nimikkeessä 10 03 17 mainitut, anodien valmistuksessa syntyvät 
hiilipitoiset jätteet 

10 03 19* savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

10 03 20 muut kuin nimikkeessä 10 03 19 mainitut savukaasujen suodatuspölyt 

10 03 21* muut hienojakeet ja pölyt (kuulamyllypöly mukaan luettuna), jotka sisältävät 
vaarallisia aineita 

10 03 22 muut kuin nimikkeessä 10 03 21 mainitut hienojakeet ja pölyt (kuulamyllypöly 
mukaan luettuna) 

10 03 23* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

10 03 24 muut kuin nimikkeessä 10 03 23 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät 
jätteet 

10 03 25* kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia 
aineita 

10 03 26 muut kuin nimikkeessä 10 03 25 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja 
suodatuskakut 

10 03 27* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet 
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10 03 28 muut kuin nimikkeessä 10 03 27 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät 
jätteet 

10 03 29* suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät 
vaarallisia aineita 

10 03 30 muut kuin nimikkeessä 10 03 29 mainitut suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä 
syntyvät jätteet 

10 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

10 04 lyijyn pyrometallurgiajätteet 

10 04 01* primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat 

10 04 02* primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet 

10 04 03* Kalsiumarsenaatti 

10 04 04* savukaasujen suodatuspölyt 

10 04 05* muut hienojakeet ja pölyt 

10 04 06* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet 

10 04 07* kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut 

10 04 09* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet 

10 04 10 muut kuin nimikkeessä 10 04 09 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät 
jätteet 

10 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

10 05 sinkin pyrometallurgiajätteet 

10 05 01 primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat 
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10 05 03* savukaasujen suodatuspölyt 

10 05 04 muut hienojakeet ja pölyt 

10 05 05* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet 

10 05 06* kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut 

10 05 08* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet 

10 05 09 muut kuin nimikkeessä 10 05 08 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät 
jätteet 

10 05 10* kuonat ja skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen 
joutuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja 

10 05 11 muut kuin nimikkeessä 10 05 10 mainitut kuonat ja skimmausjätteet 

10 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

10 06 kuparin pyrometallurgiajätteet 

10 06 01 primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat 

10 06 02 primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet 

10 06 03* savukaasujen suodatuspölyt 

10 06 04 muut hienojakeet ja pölyt 

10 06 06* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet 

10 06 07* kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut 

10 06 09* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet 
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10 06 10 muut kuin nimikkeessä 10 06 09 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät 
jätteet 

10 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

10 07 hopean, kullan ja platinan pyrometallurgiajätteet 

10 07 01 primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat 

10 07 02 primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet 

10 07 03 kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet 

10 07 04 muut hienojakeet ja pölyt 

10 07 05 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut 

10 07 07* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet 

10 07 08 muut kuin nimikkeessä 10 07 07 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät 
jätteet 

10 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

10 08 muiden ei-rautametallien pyrometallurgiajätteet 

10 08 04 hienojakeet ja pölyt 

10 08 08* primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvä suolakuona 

10 08 09 muut kuonat 

10 08 10* kuonat ja skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen 
joutuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja 

10 08 11 muut kuin nimikkeessä 10 08 10 mainitut kuonat ja skimmausjätteet 
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10 08 12* anodien valmistuksessa syntyvät tervapitoiset jätteet 

10 08 13 muut kuin nimikkeessä 10 08 12 mainitut, anodien valmistuksessa syntyvät 
hiilipitoiset jätteet 

10 08 14 anodijätteet 

10 08 15* savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

10 08 16 muut kuin nimikkeessä 10 08 15 mainitut savukaasujen suodatuspölyt 

10 08 17* savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät 
vaarallisia aineita 

10 08 18 muut kuin nimikkeessä 10 08 17 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet 
ja suodatuskakut 

10 08 19* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet 

10 08 20 muut kuin nimikkeessä 10 08 19 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät 
jätteet 

10 08 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

10 09 rautametallien valimojätteet 

10 09 03 valimouunien kuonat 

10 09 05* käyttämättömät valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

10 09 06 muut kuin nimikkeessä 10 09 05 mainitut käyttämättömät valukeernat ja valumuotit 
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10 09 07* käytetyt valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

10 09 08 muut kuin nimikkeessä 10 09 07 mainitut käytetyt valukeernat ja valumuotit 

10 09 09* savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

10 09 10 muut kuin nimikkeessä 10 09 09 mainitut savukaasujen suodatuspölyt 

10 09 11* muut hienojakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

10 09 12 muut kuin nimikkeessä 10 09 11 mainitut hienojakeet 

10 09 13* sideainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

10 09 14 muut kuin nimikkeessä 10 09 13 mainitut sideainejätteet 

10 09 15* halkeamien tunnistamiseen käytetty neste, joka sisältää vaarallisia aineita 

10 09 16 muu kuin nimikkeessä 10 09 15 mainittu halkeamien tunnistamiseen käytetty neste 

10 09 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

10 10 ei-rautametallien valimojätteet 

10 10 03 valimouunien kuonat 

10 10 05* käyttämättömät valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
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10 10 06 muut kuin nimikkeessä 10 10 05 mainitut käyttämättömät valukeernat ja valumuotit 

10 10 07* käytetyt valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

10 10 08 muut kuin nimikkeessä 10 10 07 mainitut käytetyt valukeernat ja valumuotit 

10 10 09* savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

10 10 10 muut kuin nimikkeessä 10 10 09 mainitut savukaasujen suodatuspölyt 

10 10 11* muut hienojakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

10 10 12 muut kuin nimikkeessä 10 10 11 mainitut hienojakeet 

10 10 13* sideainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

10 10 14 muut kuin nimikkeessä 10 10 13 mainitut sideainejätteet 

10 10 15* halkeamien tunnistamiseen käytetty neste, joka sisältää vaarallisia aineita 

10 10 16 muu kuin nimikkeessä 10 10 15 mainittu halkeamien tunnistamiseen käytetty neste 

10 10 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

10 11 lasin ja lasituotteiden valmistuksessa syntyvät jätteet 

10 11 03 lasipohjaisten kuitumateriaalien jätteet 

10 11 05 hienojakeet ja pölyt 

10 11 09* polttamattomat raaka-aineseosjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
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10 11 10 muut kuin nimikkeessä 10 11 09 mainitut polttamattomat raaka-aineseosjätteet 

10 11 11* lasijätteet pieninä kappaleina ja lasijauho (joka on peräisin esim. 
katodisädeputkista), jotka sisältävät raskasmetalleja 

10 11 12 muut kuin nimikkeessä 10 11 11 mainitut lasijätteet 

10 11 13* lasinkiillotuksessa ja -hionnassa syntyvä liete, joka sisältää vaarallisia aineita 

10 11 14 muu kuin nimikkeessä 10 11 13 mainittu lasinkiillotuksessa ja -hionnassa syntyvä 
liete 

10 11 15* savukaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

10 11 16 muut kuin nimikkeessä 10 11 15 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät 
jätteet 

10 11 17* savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät 
vaarallisia aineita 

10 11 18 muut kuin nimikkeessä 10 11 17 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet 
ja suodatuskakut 

10 11 19* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät 
vaarallisia aineita 

10 11 20 muut kuin nimikkeessä 10 11 19 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla 
syntyvät kiinteät jätteet 

10 11 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

10 12 keraamisten tuotteiden, tiilien, laattojen ja rakennusaineiden valmistuksessa 
syntyvät jätteet 

10 12 01 polttamattomat raaka-aineseosjätteet 

10 12 03 hienojakeet ja pölyt 
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10 12 05 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut 

10 12 06 käytöstä poistetut muotit 

10 12 08 keramiikka-, tiili-, laatta- ja rakennustuotejäte (poltettu) 

10 12 09* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

10 12 10 muut kuin nimikkeessä 10 12 09 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät 
jätteet 

10 12 11* lasituksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät raskasmetalleja 

10 12 12 muut kuin nimikkeessä 10 12 11 mainitut lasituksessa syntyvät jätteet 

10 12 13 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvä liete 

10 12 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

10 13 sementin, kalkin ja laastin sekä näistä valmistettujen tuotteiden valmistuksessa 
syntyvät jätteet 

10 13 01 polttamattomat raaka-aineseosjätteet 

10 13 04 kalkin kalsinointi- ja hydratointijätteet 

10 13 06 hienojakeet ja pölyt (lukuun ottamatta nimikkeitä 10 13 12 ja 10 13 13) 

10 13 07 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut 

10 13 09* asbestisementin valmistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät asbestia 

10 13 10 muut kuin nimikkeessä 10 13 09 mainitut asbestisementin valmistuksessa syntyvät 
jätteet 
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10 13 11 muut kuin nimikkeissä 10 13 09 ja 10 13 10 mainitut sementtipohjaisten 
komposiittimateriaalien valmistuksessa syntyvät jätteet 

10 13 12* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

10 13 13 muut kuin nimikkeessä 10 13 12 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät 
jätteet 

10 13 14 betonijäte ja betoniliete 

10 13 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

10 14 krematorioissa syntyvät jätteet 

10 14 01* kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät elohopeaa 

11 METALLIEN JA MUIDEN MATERIAALIEN KEMIALLISESSA 
PINTAKÄSITTELYSSÄ JA PINNOITTAMISESSA SEKÄ EI-
RAUTAMETALLIEN HYDROMETALLURGIASSA SYNTYVÄT JÄTTEET 

11 01 metallien ja muiden materiaalien kemiallisessa pintakäsittelyssä ja pinnoittamisessa 
(esimerkiksi galvanointi, sinkitys, peittaus, etsaus, fosfatointi, emäksinen 
rasvanpoisto ja anodisointi) syntyvät jätteet 

11 01 05* peittaushapot 

11 01 06* hapot, joita ei ole mainittu muualla 

11 01 07* peittausemäkset 

11 01 08* fosfatointilietteet 

11 01 09* lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita 
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11 01 10 muut kuin nimikkeessä 11 01 09 mainitut lietteet ja suodatuskakut 

11 01 11* vesipitoiset huuhtelunesteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

11 01 12 muut kuin nimikkeessä 11 01 11 mainitut vesipitoiset huuhtelunesteet 

11 01 13* rasvanpoistojätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

11 01 14 muut kuin nimikkeessä 11 01 13 mainitut rasvanpoistojätteet 

11 01 15* membraanijärjestelmissä tai ioninvaihtojärjestelmissä syntyvät eluaatit ja lietteet, 
jotka sisältävät vaarallisia aineita 

11 01 16* kyllästyneet tai käytetyt ioninvaihtohartsit 

11 01 98* muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

11 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

11 02 ei-rautametallien hydrometallurgisissa prosesseissa syntyvät jätteet 

11 02 02* sinkin hydrometallurgiassa syntyvät lietteet (jarosiitti ja götiitti mukaan luettuina) 

11 02 03 elektrolyysiprosessien anodien valmistuksessa syntyvät jätteet 

11 02 05* kuparin hydrometallurgiassa syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

11 02 06 muut kuin nimikkeessä 11 02 05 mainitut kuparin hydrometallurgiassa syntyvät 
jätteet 

11 02 07* muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

11 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 
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11 03 karkaisussa syntyvät lietteet ja kiinteät jätteet 

11 03 01* syanidia sisältävät jätteet 

11 03 02* muut jätteet 

11 05 kuumaupotuksessa syntyvät jätteet 

11 05 01 kovasinkki 

11 05 02 sinkkituhka 

11 05 03* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet 

11 05 04* käytetyt sulatteet 

11 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

12 METALLIEN JA MUOVIEN MUOVAUKSESSA SEKÄ FYSIKAALISESSA JA 
MEKAANISESSA PINTAKÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET 

12 01 metallien ja muovien muovauksessa sekä fysikaalisessa ja mekaanisessa 
pintakäsittelyssä syntyvät jätteet 

12 01 01 rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet 

12 01 02 rautametallien pölyt ja hienojakeet 

12 01 03 ei-rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet 

12 01 04 ei-rautametallien pölyt ja hienojakeet 

12 01 05 muovilastut ja muovien muovausjätteet 
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12 01 06* mineraalipohjaiset työstö-öljyt, jotka sisältävät halogeeneja (ei emulsiot eikä 
liuokset) 

12 01 07* mineraalipohjaiset työstö-öljyt, jotka eivät sisällä halogeeneja (ei emulsiot eikä 
liuokset) 

12 01 08* työstöemulsiot ja -liuokset, jotka sisältävät halogeeneja 

12 01 09* työstöemulsiot ja -liuokset, jotka eivät sisällä halogeeneja 

12 01 10* synteettiset työstö-öljyt 

12 01 12* käytetyt vahat ja rasvat 

12 01 13 hitsausjätteet 

12 01 14* työstölietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

12 01 15 muut kuin nimikkeessä 12 01 14 mainitut työstölietteet 

12 01 16* suihkupuhdistusjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

12 01 17 muut kuin nimikkeessä 12 01 16 mainitut suihkupuhdistusjätteet 

12 01 18* metalliliete (hionnassa ja hierrossa syntyvät lietteet), joka sisältää öljyä 

12 01 19* helposti biohajoava työstö-öljy 

12 01 20* käytetyt hiomakappaleet ja -aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

12 01 21 muut kuin nimikkeessä 12 01 20 mainitut käytetyt hiomakappaleet ja -aineet 

12 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 
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12 03 jätteet, jotka syntyvät vedellä ja höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa (lukuun 
ottamatta nimikeryhmää 11) 

12 03 01* vesipitoiset pesunesteet 

12 03 02* höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa syntyvät jätteet 

13 ÖLJYJÄTTEET JA POLTTONESTEJÄTTEET (LUKUUN OTTAMATTA 
RUOKAÖLJYJÄ JA NIMIKERYHMIIN 05, 12 JA 19 KUULUVIA 
ÖLJYJÄTTEITÄ JA POLTTONESTEJÄTTEITÄ) 

13 01 hydrauliöljyjätteet 

13 01 01* PCB:tä sisältävät hydrauliöljyt1 

13 01 04* klooratut emulsiot 

13 01 05* klooraamattomat emulsiot 

13 01 09* mineraalipohjaiset klooratut hydrauliöljyt 

13 01 10* mineraalipohjaiset klooraamattomat hydrauliöljyt 

13 01 11* synteettiset hydrauliöljyt 

13 01 12* helposti biohajoavat hydrauliöljyt 

13 01 13* muut hydrauliöljyt 

13 02 moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyjätteet 

13 02 04* mineraalipohjaiset klooratut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt 

13 02 05* mineraalipohjaiset klooraamattomat moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt 

                                                 
1  Tässä jäteluettelossa PCB määritellään samoin kuin polykloorattujen bifenyylien ja 

polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/PCT) 16 päivänä syyskuuta 1996 annetussa 
neuvoston direktiivissä 96/59/EY (EYVL L 243, 24.9.1996, s. 31). 
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13 02 06* synteettiset moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt 

13 02 07* helposti biohajoavat moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt 

13 02 08* muut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt 

13 03 eristys- ja lämmönsiirtoöljyjätteet 

13 03 01* PCB:tä sisältävät eristys- ja lämmönsiirtoöljyt 

13 03 06* muut kuin nimikkeessä 13 03 01 mainitut mineraalipohjaiset klooratut eristys- ja 
lämmönsiirtoöljyt 

13 03 07* mineraalipohjaiset klooraamattomat eristys- ja lämmönsiirtoöljyt 

13 03 08* synteettiset eristys- ja lämmönsiirtoöljyt 

13 03 09* helposti biohajoavat eristys- ja lämmönsiirtoöljyt 

13 03 10* muut eristys- ja lämmönsiirtoöljyt 

13 04 pilssivedet 

13 04 01* sisävesiliikenteessä syntyvät pilssivedet 

13 04 02* satamien vastaanottolaitteistoihin kerätyt pilssivedet 

13 04 03* muut vesiliikenteessä syntyvät pilssivedet 

13 05 öljynerottimien jätteet 

13 05 01* hiekanerottimien ja öljynerottimien kiinteät jätteet 

13 05 02* öljynerottimien lietteet 
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13 05 03* keräilyaltaan lietteet 

13 05 06* öljynerottimien öljy 

13 05 07* öljynerottimien öljyinen vesi 

13 05 08* hiekanerottimien ja öljynerottimien jäteseokset 

13 07 polttonestejätteet 

13 07 01* polttoöljy ja dieselöljy 

13 07 02* bensiini 

13 07 03* muut polttoaineet (seokset mukaan luettuina) 

13 08 öljyjätteet, joita ei ole mainittu muualla 

13 08 01* suolanpoiston lietteet tai emulsiot 

13 08 02* muut emulsiot 

13 08 99* jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

14 ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN, JÄÄHDYTYSAINEIDEN JA 
PONNEKAASUJEN JÄTTEET (LUKUUN OTTAMATTA NIMIKERYHMIÄ 07 
JA 08) 

14 06 orgaanisten liuottimien jätteet, jäähdytysaineet sekä aerosolien ja vaahtomuovien 
ponnekaasut 

14 06 01* kloorifluorihiilivedyt, HCFC-yhdisteet, HFC-yhdisteet 

14 06 02* muut halogenoidut liuottimet ja liuotinseokset 

14 06 03* muut liuottimet ja liuotinseokset 
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14 06 04* lietteet tai kiinteät jätteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia 

14 06 05* lietteet tai kiinteät jätteet, jotka sisältävät muita liuottimia 

15 PAKKAUSJÄTTEET, ABSORBOIMISAINEET, PUHDISTUSLIINAT, 
SUODATINMATERIAALIT JA SUOJAVAATTEET, JOITA EI OLE MAINITTU 
MUUALLA 

15 01 pakkaukset (mukaan luettuna yhdyskunnista erikseen kerätty pakkausjäte) 

15 01 01 paperi- ja kartonkipakkaukset 

15 01 02 muovipakkaukset 

15 01 03 puupakkaukset 

15 01 04 metallipakkaukset 

15 01 05 komposiittipakkaukset 

15 01 06 sekalaiset pakkaukset 

15 01 07 lasipakkaukset 

15 01 09 tekstiilipakkaukset 

15 01 10* pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia 

15 01 11* metallipakkaukset, joiden rakenneaine sisältää vaarallista kiinteää huokoista ainetta 
(esim. asbestia), tyhjät ainepakkaukset ja -säiliöt mukaan luettuina 
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15 02 absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puhdistusliinat ja suojavaatteet 

15 02 02* absorboimisaineet, suodatinmateriaalit (mukaan luettuina öljysuodattimet, joita ei 
ole mainittu muualla), puhdistusliinat ja suojavaatteet, jotka ovat vaarallisten 
aineiden saastuttamia 

15 02 03 muut kuin nimikkeessä 15 02 02 mainitut absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, 
puhdistusliinat ja suojavaatteet 

 

16 JÄTTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA LUETTELOSSA 

16 01 romuajoneuvot eri liikennemuodoista (liikkuvat työkoneet mukaan luettuina) ja 
romuajoneuvojen purkamisessa ja ajoneuvojen huollossa syntyvät jätteet (lukuun 
ottamatta nimikeryhmiä 13, 14, 16 06 ja 16 08) 

16 01 03 loppuun käytetyt renkaat 

16 01 04* romuajoneuvot 

16 01 06 romuajoneuvot, jotka eivät sisällä nesteitä eivätkä muita vaarallisia osia 

16 01 07* öljysuodattimet 

16 01 08* elohopeaa sisältävät osat 

16 01 09* PCB:tä sisältävät osat 

16 01 10* räjähdysvaaralliset osat (kuten turvatyynyt) 

16 01 11* asbestia sisältävät jarrupalat 

16 01 12 muut kuin nimikkeessä 16 01 11 mainitut jarrupalat 
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16 01 13* jarrunesteet 

16 01 14* jäätymisenestoaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

16 01 15 muut kuin nimikkeessä 16 01 14 mainitut jäätymisenestoaineet 

16 01 16 nesteytetyn kaasun säiliöt 

16 01 17 rautametalli 

16 01 18 ei-rautametalli 

16 01 19 muovi 

16 01 20 lasi 

16 01 21* muut kuin nimikkeissä 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ja 16 01 14 mainitut vaaralliset 
osat 

16 01 22 osat, joita ei ole mainittu muualla 

16 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

16 02 sähkö- ja elektroniikkalaitteistojen jätteet 

16 02 09* PCB:tä sisältävät muuntajat ja kondensaattorit 

16 02 10* muut kuin nimikkeessä 16 02 09 mainitut, PCB:tä sisältävät tai niiden saastuttamat 
käytöstä poistetut laitteistot 

16 02 11* kloorifluorihiilivetyjä, HCFC-yhdisteitä ja HFC-yhdisteitä sisältävät käytöstä 
poistetut laitteistot 
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16 02 12* asbestia vapaana sisältävät käytöstä poistetut laitteistot 

16 02 13* muut kuin nimikkeissä 16 02 09–16 02 12 mainitut, vaarallisia osia1 sisältävät 
käytöstä poistetut laitteistot 

16 02 14 muut kuin nimikkeissä 16 02 09-16 02 13 mainitut käytöstä poistetut laitteistot 

16 02 15* käytöstä poistetuista laitteistoista poistetut vaaralliset osat 

16 02 16 muut kuin nimikkeessä 16 02 15 mainitut, käytöstä poistetuista laitteistoista 
poistetut osat 

16 03 epäkurantit tuotteiden valmistuserät ja käyttämättömät tuotteet 

16 03 03* epäorgaaniset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

16 03 04 muut kuin nimikkeessä 16 03 03 mainitut epäorgaaniset jätteet 

16 03 05* orgaaniset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

16 03 06 muut kuin nimikkeessä 16 03 05 mainitut orgaaniset jätteet 

16 04 räjähdysainejätteet 

16 04 01* ammusjätteet 

16 04 02* ilotulitusjätteet 

16 04 03* muut räjähdysainejätteet 

                                                 
1  Sähkö- ja elektroniikkalaitteistojen vaarallisiin osiin voi kuulua paristoja ja akkuja, jotka on 

mainittu nimikeryhmässä 16 06 ja määritelty vaarallisiksi, elohopeakytkimiä, 
katodisädeputkien lasia tai muuta aktivoitunutta lasia jne. 
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16 05 painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut ja käytöstä poistetut kemikaalit 

16 05 04* painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka 
sisältävät vaarallisia aineita 

16 05 05 muut kuin nimikkeessä 16 05 04 mainitut painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat 
kaasut 

16 05 06* laboratoriokemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä, 
laboratoriokemikaalien seokset mukaan luettuina 

16 05 07* käytöstä poistetut epäorgaaniset kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai 
sisältävät niitä 

16 05 08* käytöstä poistetut orgaaniset kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai 
sisältävät niitä 

16 05 09 muut kuin nimikkeissä 16 05 06, 16 05 07 ja 16 05 08 mainitut käytöstä poistetut 
kemikaalit 

16 06 paristot ja akut 

16 06 01* lyijyakut 

16 06 02* nikkelikadmiumakut 

16 06 03* elohopeaa sisältävät paristot 

16 06 04 alkaliparistot (lukuun ottamatta nimikettä 16 06 03) 

16 06 05 muut paristot ja akut 

16 06 06* erikseen kerätyt paristojen ja akkujen elektrolyytit 
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16 07 kuljetussäiliöiden, varastosäiliöiden ja tynnyrien puhdistuksessa syntyvät jätteet 
(lukuun ottamatta nimikeryhmiä 05 ja 13) 

16 07 08* öljyä sisältävät jätteet 

16 07 09* jätteet, jotka sisältävät muita vaarallisia aineita 

16 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

16 08 käytetyt katalyytit ja katalysaattorit 

16 08 01 käytetyt katalyytit, jotka sisältävät kultaa, hopeaa, reniumia, rodiumia, palladiumia, 
iridiumia tai platinaa (lukuun ottamatta nimikettä 16 08 07) 

16 08 02* käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia siirtymämetalleja1 tai vaarallisia 
siirtymämetalliyhdisteitä 

16 08 03 käytetyt katalyytit, jotka sisältävät sellaisia siirtymämetalleja tai 
siirtymämetalliyhdisteitä, joita ei ole mainittu muualla 

16 08 04 nesteiden katalyyttiseen krakkaukseen käytetyt katalyytit (lukuun ottamatta 
nimikettä 16 08 07) 

16 08 05* käytetyt katalyytit, jotka sisältävät fosforihappoa 

16 08 06* katalyytteinä käytetyt nesteet 

16 08 07* käytetyt katalyytit, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia 

                                                 
1  Tässä nimikkeessä siirtymämetalleilla tarkoitetaan seuraavia metalleja: skandium, vanadiini, 

mangaani, koboltti, kupari, yttrium, niobium, hafnium, volframi, titaani, kromi, rauta, nikkeli, 
sinkki, zirkonium, molybdeeni ja tantaali. Mainitut metallit tai niiden yhdisteet ovat 
vaarallisia, jos ne on luokiteltu vaarallisiksi aineiksi. Vaarallisten aineiden luokitus määrittää, 
mitkä näistä siirtymämetalleista ja siirtymämetalliyhdisteistä ovat vaarallisia. 
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16 09 hapettavat aineet 

16 09 01* permanganaatit, kuten kaliumpermanganaatti 

16 09 02* kromaatit, kuten kaliumkromaatti, kaliumdikromaatti ja natriumdikromaatti 

16 09 03* peroksidit, kuten vetyperoksidi 

16 09 04* hapettavat aineet, joita ei ole mainittu muualla 

16 10 vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka on tarkoitus käsitellä muualla kuin 
toimipaikassa 

16 10 01* vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

16 10 02 muut kuin nimikkeessä 16 10 01 mainitut vesipitoiset nestemäiset jätteet 

16 10 03* vesipitoiset konsentraatit, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

16 10 04 muut kuin nimikkeessä 16 10 03 mainitut vesipitoiset konsentraatit 

16 11 vuorausten ja tulenkestävien aineiden jätteet 

16 11 01* metallurgisissa prosesseissa syntyvät hiilipohjaiset vuoraukset ja tulenkestävät 
aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

16 11 02 muut kuin nimikkeessä 16 11 01 mainitut, metallurgisissa prosesseissa syntyvät 
hiilipohjaiset vuoraukset ja tulenkestävät aineet 

16 11 03* muut metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka 
sisältävät vaarallisia aineita 

16 11 04 muut kuin nimikkeessä 16 11 03 mainitut, metallurgisissa prosesseissa syntyvät 
muut vuoraukset ja tulenkestävät aineet 
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16 11 05* muissa kuin metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet, 
jotka sisältävät vaarallisia aineita 

16 11 06 muut kuin nimikkeessä 16 11 05 mainitut, muissa kuin metallurgisissa prosesseissa 
syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet 

 

17 RAKENTAMISESSA JA PURKAMISESSA SYNTYVÄT JÄTTEET 
(SAASTUNEILTA ALUEILTA KAIVETUT MAA-AINEKSET MUKAAN 
LUETTUINA) 

17 01 betoni, tiilet, laatat ja keramiikka 

17 01 01 betoni 

17 01 02 tiilet 

17 01 03 laatat ja keramiikka 

17 01 06* betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset tai lajitellut jakeet, jotka sisältävät 
vaarallisia aineita 

17 01 07 muut kuin nimikkeessä 17 01 06 mainitut betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan 
seokset 

17 02 puu, lasi ja muovit 

17 02 01 puu 

17 02 02 lasi 

17 02 03 muovi 

17 02 04* lasi, muovi ja puu, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai ovat niiden saastuttamia 
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17 03 bitumiseokset, kivihiiliterva ja -tervatuotteet 

17 03 01* kivihiilitervaa sisältävät bitumiseokset 

17 03 02 muut kuin nimikkeessä 17 03 01 mainitut bitumiseokset 

17 03 03* kivihiiliterva ja -tervatuotteet 

17 04 metallit (niiden seokset mukaan luettuina) 

17 04 01 kupari, pronssi, messinki 

17 04 02 alumiini 

17 04 03 lyijy 

17 04 04 sinkki 

17 04 05 rauta ja teräs 

17 04 06 tina 

17 04 07 sekalaiset metallit 

17 04 09* metallijätteet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia 

17 04 10* öljyä, kivihiilitervaa tai muita vaarallisia aineita sisältävät kaapelit 

17 04 11 muut kuin nimikkeessä 17 04 10 mainitut kaapelit 

17 05 maa-ainekset (saastuneilta alueilta kaivetut maa-ainekset mukaan luettuina), 
kiviainekset ja ruoppausmassat 

17 05 03* maa- ja kiviainekset, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

17 05 04 muut kuin nimikkeessä 17 05 03 mainitut maa- ja kiviainekset 
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17 05 05* ruoppausmassat, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

17 05 06 muut kuin nimikkeessä 17 05 05 mainitut ruoppausmassat 

17 05 07* ratapenkereiden sorapäällysteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

17 05 08 muut kuin nimikkeessä 07 05 07 mainitut ratapenkereiden sorapäällysteet 

17 06 eristysaineet ja asbestia sisältävät rakennusaineet 

17 06 01* asbestia sisältävät eristysaineet 

17 06 03* muut eristysaineet, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä 

17 06 04 muut kuin nimikkeissä 17 06 01 ja 17 06 03 mainitut eristysaineet 

17 06 05* asbestia sisältävät rakennusaineet 

17 08 kipsipohjaiset rakennusaineet 

17 08 01* kipsipohjaiset rakennusaineet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia 

17 08 02 muut kuin nimikkeessä 17 08 01 mainitut kipsipohjaiset rakennusaineet 

17 09 muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet 

17 09 01* rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät elohopeaa 

17 09 02* rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät PCB:tä (kuten 
PCB:tä sisältävät tiivistysmassat, PCB:tä sisältävät hartsipohjaiset lattiapäällysteet, 
PCB:tä sisältävät umpiolasit ja PCB:tä sisältävät muuntajat) 
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17 09 03* muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet (sekalaiset jätteet mukaan 
luettuna), jotka sisältävät vaarallisia aineita 

17 09 04 muut kuin nimikkeissä 17 09 01, 17 09 02 ja 17 09 03 mainitut rakentamisessa ja 
purkamisessa syntyvät sekalaiset jätteet 

 

18 IHMISTEN JA ELÄINTEN TERVEYDEN HOIDOSSA TAI SIIHEN 
LIITTYVÄSSÄ TUTKIMUSTOIMINNASSA SYNTYVÄT JÄTTEET (LUKUUN 
OTTAMATTA KEITTIÖ- JA RAVINTOLAJÄTTEITÄ, JOTKA EIVÄT OLE 
SYNTYNEET VÄLITTÖMÄSSÄ HOITOTOIMINNASSA) 

18 01 synnytyslaitoksissa, taudinmäärityksessä, sairaanhoidossa tai sairauksien 
ennaltaehkäisyssä syntyvät jätteet 

18 01 01 viiltävät ja pistävät jätteet (lukuun ottamatta nimikettä 18 01 03) 

18 01 02 ruumiinosat ja elimet, verivalmisteet mukaan luettuina (lukuun ottamatta nimikettä 
18 01 03) 

18 01 03* jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia 
tartuntavaaran vuoksi 

18 01 04 jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia 
tartuntavaaran vuoksi (esimerkiksi sidetarpeet, kipsisiteet, liinavaatteet, 
kertakäyttövaatteet, vaipat) 

18 01 06* kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä 

18 01 07 muut kuin nimikkeessä 18 01 06 mainitut kemikaalit 

18 01 08* sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit 

18 01 09 muut kuin nimikkeessä 18 01 08 mainitut lääkkeet 
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18 01 10* hammashoidon amalgaamijätteet 

18 02 eläinten tautien tutkimuksessa, taudinmäärityksessä sekä tautien hoidossa ja 
ennaltaehkäisyssä syntyvät jätteet 

18 02 01 viiltävät ja pistävät jätteet (lukuun ottamatta nimikettä 18 02 02) 

18 02 02* jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia 
tartuntavaaran vuoksi 

18 02 03 jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia 
tartuntavaaran vuoksi 

18 02 05* kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä 

18 02 06 muut kuin nimikkeessä 18 02 05 mainitut kemikaalit 

18 02 07* sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit 

18 02 08 muut kuin nimikkeessä 18 02 07 mainitut lääkkeet 

 

19 JÄTEHUOLTOLAITOKSISSA, ERILLISISSÄ 
JÄTEVEDENPUHDISTAMOISSA SEKÄ IHMISTEN KÄYTTÖÖN TAI 
TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN TARKOITETUN VEDEN VALMISTUKSESSA 
SYNTYVÄT JÄTTEET 

19 01 jätteiden poltossa tai pyrolyysissä syntyvät jätteet 

19 01 02 pohjatuhkasta erotellut rautapitoiset jätteet 

19 01 05* kaasujen käsittelyssä syntyvät suodatuskakut 

19 01 06* kaasujen käsittelyssä syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja muut vesipitoiset 
nestemäiset jätteet 
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19 01 07* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet 

19 01 10* savukaasujen käsittelyssä käytetty aktiivihiili 

19 01 11* pohjatuhka ja kuona, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

19 01 12 muut kuin nimikkeessä 19 01 11 mainitut pohjatuhka ja kuona 

19 01 13* lentotuhka, joka sisältää vaarallisia aineita 

19 01 14 muu kuin nimikkeessä 19 01 13 mainittu lentotuhka 

19 01 15* kattilatuhka, joka sisältää vaarallisia aineita 

19 01 16 muu kuin nimikkeessä 19 01 15 mainittu kattilatuhka 

19 01 17* pyrolyysijätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

19 01 18 muut kuin nimikkeessä 19 01 17 mainitut pyrolyysijätteet 

19 01 19 leijupetihiekka 

19 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

19 02 jätteiden fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä (mukaan luettuina krominpoisto, 
syanidinpoisto ja neutralointi) syntyvät jätteet 

19 02 03 sekoitetut jätteet, jotka koostuvat ainoastaan vaarattomista jätteistä 

19 02 04* sekoitetut jätteet, jotka koostuvat jätteistä, joista vähintään yksi on vaarallista 

19 02 05* fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia 
aineita 

19 02 06 muut kuin nimikkeessä 19 02 05 mainitut fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä 
syntyvät lietteet 
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19 02 07* öljynerotuksessa syntyvät öljyt ja konsentraatit 

19 02 08* palavat nestemäiset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

19 02 09* palavat kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

19 02 10 muut kuin nimikkeissä 19 02 08 ja 19 02 09 mainitut palavat jätteet 

19 02 11* muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

19 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

19 03 stabiloidut ja kiinteytetyt jätteet1 

19 03 04* vaarallisiksi määritellyt jätteet, jotka on osittain2 stabiloitu 

19 03 05 muut kuin nimikkeessä 19 03 04 mainitut stabiloidut jätteet 

19 03 06* vaarallisiksi määritellyt jätteet, jotka on kiinteytetty 

19 03 07 muut kuin nimikkeessä 19 03 06 mainitut kiinteytetyt jätteet 

19 04 lasitetut jätteet ja lasituksessa syntyvät jätteet 

19 04 01 lasitetut jätteet 

19 04 02* lentotuhkat ja muut savukaasujen käsittelyssä syntyvät jätteet 

                                                 
1  Stabilointiprosessit muuttavat jätteen aineosien vaarallisuutta muuttaen siten vaarallisen 

jätteen vaarattomaksi jätteeksi. Kiinteytysprosessit muuttavat ainoastaan jätteen fysikaalista 
olomuotoa lisäaineiden avulla (esimerkiksi nesteestä kiinteäksi) muuttamatta jätteen 
kemiallisia ominaisuuksia. 

2  Jätettä pidetään osittain stabiloituna, jos vaarallisia aineosia, jotka eivät ole täysin muuttuneet 
vaarattomiksi aineosiksi, voi stabilointiprosessin jälkeen joutua ympäristöön lyhyen, 
keskipitkän tai pitkän ajan kuluessa. 
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19 04 03* lasittumaton kiinteä faasi 

19 04 04 lasitettujen jätteiden karkaisussa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet 

19 05 kiinteiden jätteiden aerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet 

19 05 01 yhdyskuntajätteiden ja niihin rinnastettavien jätteiden kompostoimaton osa 

19 05 02 eläin- ja kasvijätteiden kompostoimaton osa 

19 05 03 komposti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia 

19 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

19 06 jätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet 

19 06 03 yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste 

19 06 04 yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete 

19 06 05 eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste 

19 06 06 eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete 

19 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

19 07 kaatopaikan suotovedet 

19 07 02* kaatopaikan suotovedet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

19 07 03 muut kuin nimikkeessä 19 07 02 mainitut kaatopaikan suotovedet 

19 08 jätevedenpuhdistamoissa syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

19 08 01 välppäyksessä ja siivilöinnissä syntyvät jätteet 
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19 08 02 hiekanerotuksessa syntyvät jätteet 

19 08 05 asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet 

19 08 06* kyllästyneet tai käytetyt ioninvaihtohartsit 

19 08 07* ioninvaihtimien regeneroinnissa syntyvät liuokset ja lietteet 

19 08 08* membraanijärjestelmissä syntyvät jätteet, jotka sisältävät raskasmetalleja 

19 08 09 öljynerotuksessa syntyvät rasvan ja öljyn seokset, jotka sisältävät ainoastaan 
ruokaöljyjä ja ravintorasvoja 

19 08 10* muut kuin nimikkeessä 19 08 09 mainitut, öljyn erotuksessa syntyvät rasvan ja öljyn 
seokset 

19 08 11* teollisuuden jätevesien biologisessa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät 
vaarallisia aineita 

19 08 12 muut kuin nimikkeessä 19 08 11 mainitut teollisuuden jätevesien biologisessa 
käsittelyssä syntyvät lietteet 

19 08 13* teollisuuden jätevesien muussa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät 
vaarallisia aineita 

19 08 14 muut kuin nimikkeessä 19 08 13 mainitut teollisuuden jätevesien muussa 
käsittelyssä syntyvät lietteet 

19 08 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

19 09 ihmisten käyttöön tai teollisuuskäyttöön tarkoitetun veden valmistuksessa syntyvät 
jätteet 

19 09 01 ensisuodatuksessa, siivilöinnissä ja välppäyksessä syntyvät kiinteät jätteet 
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19 09 02 selkeytyksessä syntyvät lietteet 

19 09 03 veden pehmennyksessä syntyvät lietteet 

19 09 04 käytetty aktiivihiili 

19 09 05 kyllästyneet tai käytetyt ioninvaihtohartsit 

19 09 06 ioninvaihtimien regeneroinnissa syntyvät liuokset ja lietteet 

19 09 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

19 10 metallia sisältävien jätteiden paloituksessa syntyvät jätteet 

19 10 01 rauta- ja teräsjätteet 

19 10 02 ei-rautametallijätteet 

19 10 03* metallinöyhtä (fluff) – kevytjae ja pöly, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

19 10 04 muu kuin nimikkeessä 19 10 03 mainittu metallinöyhtä (fluff) – kevytjae ja pöly 

19 10 05* muut jakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

19 10 06 muut kuin nimikkeessä 19 10 05 mainitut muut jakeet 

19 11 öljyn regeneroinnissa syntyvät jätteet 

19 11 01* käytetyt suodatussavet 

19 11 02* happotervat 

19 11 03* vesipitoiset nestemäiset jätteet 

19 11 04* emästen avulla tapahtuvassa polttonesteiden puhdistuksessa syntyvät jätteet 
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19 11 05* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia 
aineita 

19 11 06 muut kuin nimikkeessä 19 11 05 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla 
syntyvät lietteet 

19 11 07* savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet 

19 11 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

19 12 jätteiden mekaanisessa käsittelyssä (kuten lajittelussa, murskaamisessa, 
paalauksessa ja pelletoinnissa) syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

19 12 01 paperi ja kartonki 

19 12 02 rautametalli 

19 12 03 ei-rautametalli 

19 12 04 muovi ja kumi 

19 12 05 lasi 

19 12 06* puu, joka sisältää vaarallisia aineita 

19 12 07 muu kuin nimikkeessä 19 12 06 mainittu puu 

19 12 08 tekstiilit 

19 12 09 mineraalit (kuten hiekka ja kiviainekset) 

19 12 10 palava jäte (jäteperäiset polttoaineet) 

19 12 11* muut jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet (eri materiaalien seokset 
mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita 
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19 12 12 muut kuin nimikkeessä 19 12 11 mainitut, jätteiden mekaanisessa käsittelyssä 
syntyvät jätteet (eri materiaalien seokset mukaan luettuina) 

19 13 maaperän ja pohjaveden kunnostamisessa syntyvät jätteet 

19 13 01* maaperän kunnostamisessa syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia 
aineita 

19 13 02 muut kuin nimikkeessä 19 13 01 mainitut, maaperän kunnostamisessa syntyvät 
kiinteät jätteet 

19 13 03* maaperän kunnostamisessa syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

19 13 04 muut kuin nimikkeessä 19 13 03 mainitut, maaperän kunnostamisessa syntyvät 
lietteet 

19 13 05* pohjaveden kunnostamisessa syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

19 13 06 muut kuin nimikkeessä 19 13 05 mainitut, pohjaveden kunnostamisessa syntyvät 
lietteet 

19 13 07* pohjaveden kunnostamisessa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja vesipitoiset 
konsentraatit, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

19 13 08 muut kuin nimikkeessä 19 13 07 mainitut, pohjaveden kunnostamisessa syntyvät 
vesipitoiset nestemäiset jätteet ja vesipitoiset konsentraatit 

 

20 YHDYSKUNTAJÄTTEET (KOTITALOUSJÄTTEET JA NIIHIN 
RINNASTETTAVAT KAUPAN, TEOLLISUUDEN JA MUIDEN LAITOSTEN 
JÄTTEET), ERILLISKERÄTYT JAKEET MUKAAN LUETTUINA 

20 01 erilliskerätyt jakeet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 15 01) 

20 01 01 paperi ja kartonki 

20 01 02 lasi 
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20 01 08 biohajoavat keittiö- ja ruokalajätteet 

20 01 10 vaatteet 

20 01 11 tekstiilit 

20 01 13* liuottimet 

20 01 14* hapot 

20 01 15* emäkset 

20 01 17* valokuvauskemikaalit 

20 01 19* torjunta-aineet 

20 01 21* loisteputket ja muut elohopeaa sisältävät jätteet 

20 01 23* kloorifluorihiilivetyjä sisältävät käytöstä poistetut laitteistot 

20 01 25 ruokaöljyt ja ravintorasvat 

20 01 26* muut kuin nimikkeessä 20 01 25 mainitut öljyt ja rasvat 

20 01 27* maalit, painovärit, liimat ja hartsit, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

20 01 28 muut kuin nimikkeessä 20 01 27 mainitut maalit, painovärit, liimat ja hartsit 

20 01 29* pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

20 01 30 muut kuin nimikkeessä 20 01 29 mainitut pesu- ja puhdistusaineet 

20 01 31* sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit 

20 01 32 muut kuin nimikkeessä 20 01 31 mainitut lääkkeet 
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20 01 33* nimikkeissä 16 06 01, 16 06 02 tai 16 06 03 tarkoitetut paristot ja akut sekä 
lajittelemattomat paristot ja akut, jotka sisältävät tällaisia paristoja 

20 01 34 muut kuin nimikkeessä 20 01 33 mainitut paristot ja akut 

20 01 35* muut kuin nimikkeissä 20 01 21 ja 20 01 23 mainitut, käytöstä poistetut sähkö- ja 
elektroniikkalaitteistot, jotka sisältävät vaarallisia osia1 

20 01 36 muut kuin nimikkeissä 20 01 21, 20 01 23 ja 20 01 35 mainitut, käytöstä poistetut 
sähkö- ja elektroniikkalaitteistot 

20 01 37* puu, joka sisältää vaarallisia aineita 

20 01 38 muu kuin nimikkeessä 20 01 37 mainittu puu 

20 01 39 muovi 

20 01 40 metallit 

20 01 41 nuohouksessa syntyvät jätteet 

20 01 99 muut jakeet, joita ei ole mainittu muualla 

20 02 puutarha- ja puistojätteet, hautausmaiden hoidossa syntyvät jätteet mukaan luettuina 

20 02 01 biohajoavat jätteet 

20 02 02 maa- ja kiviainekset 

20 02 03 muut biohajoamattomat jätteet 

                                                 
1  Sähkö- ja elektroniikkalaitteistojen vaarallisiin osiin voi kuulua paristoja ja akkuja, jotka on 

mainittu nimikeryhmässä 16 06 ja määritelty vaarallisiksi, elohopeakytkimiä, 
katodisädeputkien lasia tai muuta aktivoitunutta lasia jne. 
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20 03 muut yhdyskuntajätteet 

20 03 01 sekalaiset yhdyskuntajätteet 

20 03 02 torikaupassa syntyvät jätteet 

20 03 03 katujen puhdistuksessa syntyvät jätteet 

20 03 04 sakokaivolietteet 

20 03 06 viemäreiden puhdistuksessa syntyvät jätteet 

20 03 07 kookkaat jätteet 

20 03 99 yhdyskuntajätteet, joita ei ole mainittu muualla 

 
 

OSA 3 

 

Luettelo A (Baselin yleissopimuksen liite II)1 

 

Y46 Kotitalouksista kerätyt jätteet2 

Y47 Kotitalousjätteiden polttamisessa syntyvät jäämät 

 

                                                 
1  Tämä luettelo on OECD:n päätöksen liitteen 4 osasta I. 
2  Jollei niitä ole luokiteltu asianmukaisesti yhteen kohtaan liitteessä III. 
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Luettelo B Jätteet, jotka luetellaan OECD:n päätöksen liitteessä 4 olevassa II osassa.1 

 

Metallipitoiset jätteet 

 
AA 010 261900 Raudan ja teräksen valmistuksessa muodostuva kuona, hehkuhilse ja 

muut jätteet2 

AA 060 262050 Vanadiinituhka ja jäännökset 

AA 190 810420  
ex 810430 

Magnesiumjäte ja -romu, joka on syttyvää, itsestään syttyvää tai 

jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät vaarallisia 

määriä syttyviä kaasuja 

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

aineita 

 
AB 030  Metallien pintakäsittelyssä muodostuvat syanidittomien prosessien 

jätteet 

AB 070  Valimoissa käytetyt hiekat 

AB 120 ex 281290  
ex 3824 

Epäorgaaniset halidiyhdisteet, joita ei ole eritelty tai lueteltu muualla 

AB 150 ex 382490 Savukaasun rikinpoistossa (FGD) muodostuva puhdistamaton 

kalsiumsulfiitti ja kalsiumsulfaatti 

 

                                                 
 1  Jätenimikkeet AB 130, AC 250, AC 260 ja AC 270 on poistettu, koska ne on direktiivin 

75/442/ETY 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen todettu vaarattomiksi, eikä niihin 
siksi sovelleta tämän asetuksen 35 artiklassa säädettyä vientikieltoa. 

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

aineita 

 
 

AC 060 ex 381900 Hydraulinesteet 

AC 070 ex 381900 Jarrunesteet 

AC 080 ex 382000 Jäätymisenestonesteet 

AC 150  Kloorifluorihiilivedyt 

AC 160  Halonit 

AC 170 ex 440310 Käsitellyt korkki- ja puujätteet 

 

Jätteet, jotka voivat sisältää joko epäorgaanisia tai orgaanisia ainesosia 

 

AD 090 ex 382490 Reprografia- ja valokuvauskemikaalien ja -materiaalien tuotannossa, 

sekoituksessa ja käytössä muodostuvat jätteet, ellei niitä ole eritelty 

tai lueteltu muualla 

AD 100  Muovin pintakäsittelyssä muodostuvat syanidittomien prosessien 

jätteet 

AD 120 ex 391400  
ex 3915 

Ioninvaihtohartsit 

AD 150  Suodattimina (kuten biosuodattimet) käytetyt luonnosta peräisin 

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

aineita 

 
RB 020 ex 6815 Fysikaalis-kemiallisilta ominaisuuksiltaan asbestin kaltaiset 

keraamiset kuidut 

 

 

________________________ 

 



 
15311/4/04 REV 4  HKE/km 1 
LIITE VI DG I   FI 

LIITE VI 

 

Ennalta hyväksyttyjen laitosten käyttöön tarkoitettu lomake (14 artikla) 

 

Toimivaltainen 
viranomainen 

Hyödyntämislaitos Jätetunniste Voimassaoloaika 
 

Jätteiden 
kokonaismäärä, 
jota ennakko-

hyväksyntä koskee 

 Hyödyntämis-
laitoksen nimi  

ja rekisteröinti-
numero 

Osoite 
 

Hyödyntämis- 
toimi  

(+ R-koodi) 

Käytetyt 
tekniikat 

(Koodi) 
 

Alkamis-
päivä 

 

Päättymis-
päivä 

 

(kg/l) 

         

         

         

 

________________________ 
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LIITE VII 
 

TIEDOT, JOTKA ON LIITETTÄVÄ 3 ARTIKLAN 2 JA 4 KOHDASSA 

TARKOITETTUJEN JÄTTEIDEN SIIRTOIHIN 

Siirtoa koskevat tiedot1 
1. Siirron järjestäjä: 
Nimi:  
Osoite:  
Yhteyshenkilö: 
Puhelin:                         Telekopio:  
Sähköpostiosoite: 

2. Maahantuoja/Vastaanottaja  
Nimi:  
Osoite:  
Yhteyshenkilö: 
Puhelin:                         Telekopio:  
Sähköpostiosoite: 

3. Jätemäärä:         kg:          litraa: 4. Lähtöpäivä: 

5a. Ensimmäinen kuljettaja2: 
Nimi: 
Osoite: 
Yhteyshenkilö: 
Puhelin: 
Telekopio: 
Sähköpostiosoite: 
Kuljetusmuoto: 
Siirron päivämäärä: 
Allekirjoitus: 

5b. Toinen kuljettaja: 
Nimi: 
Osoite: 
Yhteyshenkilö: 
Puhelin: 
Telekopio: 
Sähköpostiosoite: 
Kuljetusmuoto: 
Siirron päivämäärä: 
Allekirjoitus: 

5c. Kolmas kuljettaja: 
Nimi: 
Osoite: 
Yhteyshenkilö: 
Puhelin: 
Telekopio: 
Sähköpostiosoite: 
Kuljetusmuoto: 
Siirron päivämäärä: 
Allekirjoitus: 

8. Hyödyntämistoimi (tai 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
jätteen osalta tarvittaessa huolehtimistoimi): 
 
R-koodi/D-koodi: 

6. Jätteen tuottaja3: 
Alkuperäinen(-set) tuottaja(t), uusi (uudet) tuottaja(t) tai 
kerääjä: 
Nimi:  
Osoite:  
Yhteyshenkilö: 
Puhelin:                         Telekopio:  
Sähköpostiosoite: 

9. Jätteen tavanomainen kauppanimitys: 
 
 

7 Hyödyntämislaitos      Laboratorio 
Nimi:  
Osoite:  
Yhteyshenkilö: 
Puhelin:                         Telekopio:  
Sähköpostiosoite: 

10. Jätetunniste (ilmoittakaa asianmukaiset koodit): 
i) Baselin yleissopimuksen liite IX: 
ii) OECD-koodi (jos eri kuin kohdassa i): 
iii) EY:n jäteluettelo: 
iv) Kansallinen koodi: 

11. Asianomainen (-set) maa(t)/valtio(t): 

Vienti/Lähetys Kauttakulku Tuonti/Vastaanotto 

   
12. Siirron järjestäjän vakuutus: Vakuutan, että annetut tiedot ovat parhaan tietoni mukaan täsmälliset ja oikeat. Lisäksi 
vakuutan, että lainsäädännön määräämät oikeudellisesti sitovat kirjalliset sopimusvelvoitteet on täytetty vastaanottajan kanssa (ei 
tarpeen 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun jätteen osalta): 
Nimi:                               Päivämäärä:                                   Allekirjoitus: 
13. Jätteen vastaanottokuittaus (vastaanottaja): 
Nimi:                               Päivämäärä:                                   Allekirjoitus: 

HYÖDYNTÄMISLAITOS TAI LABORATORIO TÄYTTÄÄ: 

14. Vastaanotettu hyödyntämislaitokseen        tai laboratorioon:       Vastaanotettu määrä:      kg:     litraa: 

Nimi:                               Päivämäärä:                                   Allekirjoitus: 
1  Tiedot, jotka on liitettävä hyödynnettävien ns. vihreän jäteluettelon jätteiden tai laboratorioanalyysin 

toimitettavien jätteiden siirtoihin asetuksen ...* nojalla. 
2  Jos kuljettajia on enemmän kuin kolme, ilmoittakaa samat tiedot kuin kohdassa 5 (a, b, c). 
3  Jos siirron järjestäjä ei ole jätteen tuottaja tai kerääjä, on ilmoitettava tuottajaa tai kerääjää koskevat tiedot. 
 
____________ 

* EUVL: lisätkää tämän asetuksen numero. 

________________________
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LIITE VIII 

 
YMPÄRISTÖN KANNALTA HYVÄKSYTTÄVÄÄ JÄTEHUOLTOA KOSKEVAT OHJEET 

(48 ARTIKLA) 

 

I Baselin yleissopimuksen nojalla hyväksytyt ohjeet: 

 

1. Tekniset ohjeet biologisten, lääketieteellisten ja terveydenhuollosta syntyvien jätteiden 

ympäristön kannalta hyväksyttävästä jätehuollosta (Y1, Y3)1. 

 

2. Tekniset ohjeet lyijyakkujen jätehuollosta ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla1. 

 

3. Tekniset ohjeet laivojen täydellisestä tai osittaisesta romuttamisesta ympäristön kannalta 

hyväksyttävällä tavalla1. 

 

II OECD:n vahvistamat ohjeet: 

 

Tiettyjen jätevirtojen ympäristön kannalta hyväksyttävää jätehuoltoa koskevat tekniset ohjeet:  

henkilökohtaiset tietokoneet ja tietokoneromu2. 

 

                                                 
1  Vahvistettu vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa 

koskevan Baselin yleissopimuksen osapuolten kuudennessa konferenssissa 
9.–13. joulukuuta 2002. 

2  Hyväksytty OECD:n ympäristöpoliittisen komitean toimesta helmikuussa 2003 (asiak. 
ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL). 
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III Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) hyväksymät ohjeet: 

Alusten kierrätystä koskevat ohjeet1. 

 
IV Kansainvälinen työjärjestön (ILO) hyväksymät ohjeet: 

Turvallisuus ja terveys laivojen romutuksen yhteydessä: Aasian maita ja Turkkia koskevat 

ohjeet2. 

 
 

________________________ 

                                                 
1  IMOn yleiskokouksen 23. sääntömääräisessä istunnossaan 24. marraskuuta – 5. joulukuuta 

2003 antama päätöslauselma A.962. 
2  Hyväksytty julkaistavaksi ILO:n hallintoneuvoston 289. kokouksessa, 11.–16.3.2004. 
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LIITE IX 
 

JÄSENVALTIOIDEN 50 ARTIKLAN 2 KOHDAN NOJALLA ANTAMIA KERTOMUKSIA 

VARTEN KÄYTETTÄVÄ KYSELYLOMAKE 

 

11 artiklan 
1 kohdan 
a alakohta 

Toteutetut toimenpiteet, joilla kielletään kokonaan tai osittain jätteiden siirrot jäsenvaltioiden 
välillä 

Peruste: läheisyys-, hyödyntämisen ensisijaisuus- ja omavaraisuusperiaatteiden soveltaminen 
yhteisön tasolla ja kansallisella tasolla direktiivin 75/442/ETY mukaisesti 

Onko tätä säännöstä sovellettu? Kyllä Ei 

(Merkitkää √ asianomaiseen kohtaan) □ □ 

Jos vastaus on 'kyllä', antakaa lisätietoja toteutetuista toimenpiteistä: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lisähuomautuksia: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toteutetut toimenpiteet, joilla vastustetaan järjestelmällisesti jätteiden siirtoja jäsenvaltioiden 
välillä 

Peruste: läheisyys-, hyödyntämisen ensisijaisuus- ja omavaraisuusperiaatteiden soveltaminen 
yhteisön tasolla ja kansallisella tasolla direktiivin 75/442/ETY mukaisesti 

Onko tätä säännöstä sovellettu? Kyllä Ei 

(Merkitkää √ asianomaiseen kohtaan) □ □ 

Jos vastaus on 'kyllä', antakaa lisätietoja toteutetuista toimenpiteistä: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lisähuomautuksia: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11 artiklan 
1 kohdan 
e alakohta 

Jätteen tuontikieltoa koskevat tiedot 

Onko tätä säännöstä sovellettu? Kyllä Ei 

(Merkitkää √ asianomaiseen kohtaan) □ □ 

Jos vastaus on 'kyllä', antakaa lisätietoja toteutetuista toimenpiteistä: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11 artiklan 
3 kohta 

Poikkeukset läheisyys-, hyödyntämisen ensisijaisuus- ja omavaraisuusperiaatteiden 
soveltamisessa,  

kun on kyse vaarallisista jätteistä, joita lähettäjäjäsenvaltio tuottaa vuosittain niin pienen 
määrän, ettei sen ole taloudellisesti kannattavaa rakentaa uusia erikoistuneita 
huolehtimislaitoksia 

Oletteko pyytäneet jotakin jäsenvaltiota soveltamaan tätä poikkeusta? Kyllä Ei 

(Merkitkää √ asianomaiseen kohtaan)  □ □ 

Jos vastaus on 'kyllä', täyttäkää taulukko 1 ja antakaa lisätietoja 11 artiklan 3 kohdan nojalla 
toteutetuista kahdenvälisistä ratkaisuista. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oletteko saaneet joltakin jäsenvaltiolta tämän poikkeuksen soveltamista koskevan pyynnön?  
 Kyllä Ei 

(Merkitkää √ asianomaiseen kohtaan) □ □ 

Jos vastaus on 'kyllä', täyttäkää taulukko 1 ja antakaa lisätietoja 11 artiklan 3 kohdan nojalla 
toteutetuista kahdenvälisistä ratkaisuista. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11 artiklan 
1 kohdan 
g alakohta 

Suunniteltuja siirtoja tai huolehtimista koskevat vastalauseet sen perusteella, että ne eivät ole 
direktiivin 75/442/ETY mukaisia 

Onko tätä säännöstä sovellettu? Kyllä Ei 

(Merkitkää √ asianomaiseen kohtaan) □ □ 

Jos vastaus on 'kyllä', täyttäkää taulukko 2. 

12 artiklan 
5 kohta 

Suunniteltuja siirtoja tai hyödyntämistä koskevat vastalauseet sen perusteella, että siirrot eivät 
ole 12 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisia 

Onko tätä päätöstä sovellettu? Kyllä Ei 

(Merkitkää √ asianomaiseen kohtaan) □ □ 

Jos vastaus on 'kyllä', täyttäkää taulukko 2. 

14 artikla Toimivaltaisten viranomaisten, joiden lainkäyttövaltaan erikoistuneet hyödyntämislaitokset 
kuuluvat, päätökset myöntää ennakkohyväksyntä tällaisille laitoksille 

Onko tällaisia päätöksiä tehty? Kyllä Ei 

(Merkitkää √ asianomaiseen kohtaan) □ □ 

Jos vastaus on 'kyllä', täyttäkää taulukko 3. 

32 artikla Jäsenvaltioiden valvonta- ja tarkastusjärjestelmät, jotka koskevat yksinomaan niiden omaan 
lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella tapahtuvia jätteiden siirtoja 

Sovelletaanko jäsenvaltion omaan lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella tapahtuviin jätteiden siirtoihin 
jotakin valvonta- ja tarkastusjärjestelmää?  Kyllä Ei 

(Merkitkää √ asianomaiseen kohtaan) □ □ 

Jos vastaus on 'kyllä', sovelletaanko asetuksen II ja VII osastojen säännöksissä säädettyä järjestelmää?
 Kyllä Ei 

(Merkitkää √ asianomaiseen kohtaan) □ □ 

Jos sovelletaan asetuksen II ja VII osastojen säännöksissä säädetystä järjestelmästä eroavaa 
järjestelmää, antakaa lisätietoja tästä järjestelmästä. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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23 artikla ja 
49 artiklan 
1 kohta 

Laittomat jätteiden siirrot 

Onko laittomia jätteiden siirtoja tehty? Kyllä Ei 

(Merkitkää √ asianomaiseen kohtaan) □ □ 

Jos vastaus on 'kyllä', täyttäkää taulukko 5. 

Mitä kansallisessa lainsäädännössä on säädetty laittomien jätteiden siirtojen ehkäisemisestä, 
toteamisesta ja tällaisia siirtoja koskevista seuraamuksista? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 artikla Rahoitusvakuudet tai vastaavat vakuutukset, jotka kattavat tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien jätteiden siirroista aiheutuvat kulut, mukaan luettuina 21 ja 23 artiklassa tarkoitetut 
tapaukset, sekä huolehtimisesta tai hyödyntämisestä aiheutuvat kulut 

Antakaa lisätietoja tämän artiklan mukaisesta kansallisesta järjestelmästä. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

54 artikla Jäsenvaltioiden nimeämät tullitoimipaikat jätteiden yhteisöön saapumista ja yhteisöstä 
poistumista varten 

Onko tullitoimipaikat nimetty? Kyllä Ei 

(Merkitkää √ asianomaiseen kohtaan) □ □ 

Jos vastaus on 'kyllä', täyttäkää taulukko 6. 

 

 

Taulukkoja täytettäessä on huomattava seuraavaa: 

D- ja R-koodeilla tarkoitetaan direktiivin 75/442/ETY liitteessä IIA ja IIB lueteltuja koodeja. 

Jätetunnistekoodeilla tarkoitetaan tämän asetuksen liitteissä III, IIIA, IIIB, IV ja IVA lueteltuja 

koodeja. 
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Taulukko 1 

POIKKEUKSET LÄHEISYYS-, HYÖDYNTÄMISEN ENSISIJAISUUS- JA OMAVARAISUUSPERIAATTEEN 

SOVELTAMISESSA (11 artiklan 3 kohta) 

 
Jätetunniste 

(koodi) 

Määrä 

(kg/litraa) 

Vastaanottomaa (V) 

Lähtömaa (L) 

Huolehtimistoimi 

D-koodi 

Asian jättäminen komission 

ratkaistavaksi 

(Kyllä/ei) 
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Taulukko 2 

SUUNNITELTUJA SIIRTOJA KOSKEVAT VASTALAUSEET (11 artiklan 1 kohdan g alakohta) 

 
VASTALAUSEEN PERUSTEET 

(Merkitkää √ asianomaiseen kohtaan) 

LAITOS 

 

Jätetunniste 

(koodi) 

Määrä 

(kg/litraa) 

Kauttakulkumaa (K)/ 

Lähtömaa (L) 

11 art. 

1 kohdan 

g alakohdan 

i alakohta 

11 art. 

1 kohdan 

g alakohdan 

ii alakohta 

11 art. 

1 kohdan 

g alakohdan 

iii alakohta 

Nimi 
(jos perusteena on 

11 artiklan 1 kohdan 

g alakohdan ii alakohta) 

Huolehtimis-

toimi 

D-koodi 
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SUUNNITELTUJA SIIRTOJA KOSKEVAT VASTALAUSEET (12 artiklan 1 kohdan c alakohta) 

Jätetunniste 

(koodi) 

Määrä 

(kg/litraa) 

Vastaanottomaa VASTALAUSEEN PERUSTEET 
ja lisätiedot asiaan liittyvästä kansallisesta 

lainsäädännöstä 

LAITOS 

(vastaanottomaassa) 

    Nimi Hyödyntämis- 
toimi 
R-koodi 

      

       

      

      

      

      

      

      

      

 

 



 
15311/4/04 REV 4  HKE/km 8 
LIITE IX DG I   FI 

Taulukko 4 

TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN PÄÄTÖKSET MYÖNTÄÄ ENNAKKOHYVÄKSYNTÄ (14 ARTIKLA) 

 
Hyödyntämislaitos Jätetunniste (koodi) Voimassaoloaika Toimivaltainen 

viranomainen Nimi 

ja nro 

Osoite Hyödyntämistoimi 

R-koodi 

Käytetyt tekniikat  Mistä Mihin 

Peruuttaminen 

(päivä) 
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LAITTOMAT JÄTTEIDEN SIIRROT ∗ (23 artikla ja 49 artiklan 1 kohta) 

 
Laittomasta jätteen siirrosta on 

vastuussa 

(Merkitkää √ asianomaiseen kohtaan) 

Toteutetut 

toimenpiteet, 

myös 

mahdolliset 

seuraamukset 

Jätetunniste 

(koodit) 

Määrä 

(kg/litraa) 

Vastaanottomaa (V) ja 

Lähtömaa (L) 

Laittomuuden peruste 

(esimerkiksi viittaus artikloihin, joita on 

rikottu) 

Ilmoituksen 

tekijä 

Vastaan-

ottaja 

Muu  

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

                                                 
∗  Tiedot raportointijakson kuluessa käsitellyistä tapauksista. 
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Taulukko 6 

JÄSENVALTIOIDEN NIMEÄMÄT TULLITOIMIPAIKAT JÄTTEIDEN YHTEISÖÖN SAAPUMISTA 

JA YHTEISÖSTÄ POISTUMISTA VARTEN (54 artikla) 

 
Tullitoimipaikka 

Toimipaikka Sijainti Valvonnan kohteena olevat tuonti-/vientimaat 
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I JOHDANTO 

 

1. Komissio esitti neuvostolle 1.7.2003 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseksi jätteiden siirroista. 

 

2. Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa 19.11.2003. 

 

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 28.1.2004. 

 

Alueiden komitea ilmoitti 23.11.2003 päivätyssä kirjeessä, ettei se anna lausuntoa. 

 

3. Komissio esitti muutetun ehdotuksen 10.3.2004. 

 

4. Neuvosto vahvisti 24.6.2005 yhteisen kantansa perustamissopimuksen 251 artiklan 

2 kohdan mukaisesti. 

 

II TAVOITE 

 

Asetusehdotuksen yleisinä tavoitteina on: 

 

– saattaa osaksi yhteisön lainsäädäntöä tarkistettu OECD:n neuvoston päätös1 sekä 

tarkistettu jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskeva 

Baselin yleissopimus2, 

 

– käsitellä ongelmia, joita on ilmennyt vuonna 1993 annetun neuvoston asetuksen 

(jäljempänä "vuoden 1993 asetus") soveltamisessa, hallinnoinnissa ja 

täytäntöönpanossa3, 

 

                                                 
1 OECD:n päätös C(2001) 107 lopullinen, tehty 21.5.2002, hyödynnettävien jätteiden maan 

rajan ylittävien siirtojen valvonnasta tehdyn päätöksen C(92) 39/lopullinen tarkistamisesta. 
2 Vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskeva Baselin 

yleissopimus, tehty 22.3.1989 ja muutettu 6.11.1998. 
3 (ETY) N:o 259/93. 
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– jatkaa yleistä yhdenmukaistamista rajat ylittävien jätteiden siirtojen alalla ja 

 

– jäsentää uudelleen ja yksinkertaistaa vuoden 1993 asetuksen artiklaosan rakennetta. 

 

Ehdotuksessa keskeisiä ovat muun muassa yleisiä menettelyjä koskevat muutokset (erityisesti 

kirjallista ennakkoilmoitusta ja -hyväksyntää ja tietoja koskevien vaatimusten osalta), 

soveltamisalaa ja määritelmiä koskevat muutokset ja selvennykset, säännökset jätteiden 

siirrosta jäsenvaltioiden välillä ja jäsenvaltioissa sekä jätteiden vientiä ja tuontia koskevat 

säännökset. 

 

III YHTEISEN KANNAN ANALYYSI 

 

1. Yleistä 

 

Yhteiseen kantaan on sisällytetty Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 

ehdottamista 103 tarkistuksesta 41 (kokonaan, osittain tai periaatteessa, samassa tai 

vastaavassa sanamuodossa tai ajatukseltaan samanlaisena). Neuvosto katsoo, että 

yhteisessä kannassa ei muuteta komission alkuperäisen ehdotuksen lähestymistapaa tai 

tavoitteita, ja toteaa, että komissio ei voi hyväksyä oikeusperustan valintaa, 

jäsenvaltioiden mahdollisuutta vastustaa hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden 

siirtoja ja eläimistä saatavien sivutuotteiden jättämisestä kokonaan asetuksen 

soveltamisalan ulkopuolelle. 

 

2. Euroopan parlamentin tarkistukset 

 

Euroopan parlamentti hyväksyi 19.11.2004 pidetyn täysistunnon äänestyksessä 

103 tarkistusta ehdotukseen.  

 

Niistä 41 sisällytettiin neuvoston yhteiseen kantaan joko sanamukaisina, osittain tai 

ajatukseltaan samanlaisena. 

62:ta tarkistusta ei ole hyväksytty. 

Hyväksytyt ja hylätyt tarkistukset luetellaan jäljempänä siinä järjestyksessä kuin ne 

sisällytettiin yhteiseen kantaan. Jos samaan asiaan liittyy useita tarkistuksia, niitä 

käsitellään kuitenkin samassa yhteydessä. 
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a) Hyväksytyt tarkistukset 
Tarkistus 1: Hyväksyttiin ja sisällytettiin yhteiseen kantaan. 
Tarkistus 83/rev: Hyväksyttiin ja otettiin huomioon johdanto-osan 
1 kappaleessa. 
Tarkistus 8: Hyväksyttiin periaatteessa ja otettiin huomioon johdanto-osan 
31 kappaleessa.  
Tarkistus 9: Hyväksyttiin osittain 1 artiklan 3 kohdan g alakohtaan ja johdanto-
osan 9 kappaleeseen. 
Tarkistus 10: Otettiin huomioon periaatteessa. Komission ehdottama 1 artiklan 
5 kohta poistettiin kokonaisuudessaan, jotta tiettyjen säännösten korostamisella ei 
aiheuttaisi sekaannusta.  
Tarkistus 12: Hyväksyttiin 2 artiklaan. 
Tarkistukset 13 ja 14: Hyväksyttiin periaatteessa ja otettiin huomioon 2 artiklan 
5 ja 7 kohdassa. Direktiivin 75/442/ETY määritelmiä kuitenkin noudatettiin. 
Tarkistus 15: Hyväksyttiin ja otettiin huomioon 2 artiklan 15 kohdassa.  
Tarkistus 113: Hyväksyttiin ja otettiin huomioon 2 artiklan 25 kohdassa. 
Tarkistus 79: Hyväksyttiin ja otettiin huomioon 3 artiklan 5 kohdassa. 
Tarkistus 81: Hyväksyttiin osittain ja periaatteessa ja otettiin huomioon 3 artiklan 
5 kohdassa.  
Tarkistus 22: Hyväksyttiin. 
Tarkistus 52: Hyväksyttiin periaatteessa ja otettiin huomioon 4 artiklan 
ensimmäisessä virkkeessä. 
Tarkistus 24: Hyväksyttiin osittain 4 artiklan 3 kohtaan ja 8 artiklan 1 kohtaan.  
(Ks. myös tarkistus 29.) 
Tarkistus 96 ja 97: Hyväksyttiin osittain ja periaatteessa ja otettiin huomioon 
4 artiklan 5 kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa. 
Tarkistus 29: Hyväksyttiin osittain 7 artiklaan. (Ks. myös tarkistus 30.) 
Tarkistus 30: Hyväksyttiin periaatteessa ja otettiin huomioon 8 artiklan  
1 ja 2 kohdassa. 
Tarkistus 108 ja 115: Hyväksyttiin 11 artiklan 1 kohdan e alakohtaan. 
Tarkistus 42: Hyväksyttiin periaatteessa ja otettiin huomioon 12 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa. 
Tarkistus 47: Hyväksyttiin periaatteessa ja otettiin huomioon 12 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa, 12 artiklan 5 ja 6 kohdassa ja johdanto-osan muutetussa 
21 kappaleessa ja 59 artiklan 2 kohdassa. 
Tarkistus 45: Hyväksyttiin ja otettiin huomioon 12 artiklan 1 kohdan 
h alakohdassa. 
Tarkistus 100: Hyväksyttiin ja sisällytettiin 16 artiklan b kohtaan ja 17 artiklan 
1 kohtaan. 
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Tarkistus 84/rev: Hyväksyttiin periaatteessa 16 artiklan e kohtaan ja 15 artiklan 
e kohtaan (vrt. 6 artiklan 5 kohta).  
Tarkistus 57: Hyväksyttiin 23 artiklan 5 kohtaan. 

Tarkistus 58 ja 101: Hyväksyttiin periaatteessa ja sisällytettiin 25 artiklan 

4 kohtaan ja 58 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. 

Tarkistus 60: Hyväksyttiin periaatteessa ja sisällytettiin 29 artiklaan. 

Tarkistus 62: Hyväksyttiin 40 artiklan 1 kohdan d alakohtaan. 

Tarkistus 63: Hyväksyttiin 41 artiklan 2 kohdan b alakohtaan. 

Tarkistus 64: Hyväksyttiin 42 artiklan 1 kohdan e alakohtaan. 

Tarkistus 65: Hyväksyttiin 43 artiklan 2 kohdan c alakohtaan. 

Tarkistus 61: Hyväksyttiin periaatteessa ja otettiin huomioon 48 artiklan 

2 kohdassa.  

Tarkistus 103: Hyväksyttiin 57 artiklan 1 kohtaan. 

Tarkistus 28: Hyväksyttiin osittain johdanto-osan 37 kappaleeseen (58 artiklan 

1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun menettelyn loppuunsaattamista koskeva 

määräaika). 

Tarkistukset 82 ja 46: (Yhdistettiin yhdeksi tarkistukseksi) Hyväksyttiin osittain 

ja otettiin huomioon 58 artiklan 1 kohdan b alakohdassa. 

Tarkistus 75: Hyväksyttiin liitteessä VIII olevaan III osaan. 

Tarkistus 76: Hyväksyttiin liitteessä VIII olevaan II osaan. 

Tarkistus 77: Hyväksyttiin liitteessä VIII olevaan IV osaan. 

 

b) Hylätyt tarkistukset  

 

Johdanto-osan kappaleet 

 

Tarkistus 2: Jätestrategiaa arvioidaan uudelleen parhaillaan, ja tarkistuksen teksti 

ei tunnu olevan tasapainossa muiden tärkeiden seikkojen kanssa; näistä 

mainittakoon sisämarkkinasääntöjen soveltaminen myös uudelleen käytettäviin ja 

kierrätettäviin jätteisiin.  

Tarkistus 3: Tarkistuksen sisältö vaikuttaisi kielteisesti jätteenpoltosta edelleen 

käytävään keskusteluun.  

Tarkistus 107: Kyseessä on toteamus, jota ei pidetä tarpeellisena. 
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Tarkistus 110 ja 121: Ovat ristiriidassa OECD:n päätöksen kanssa  

(vrt. 40 artiklan 4 kohta), joka sisältää tarkistusta 121 vastaavan määräyksen 

huolehdittavaksi tarkoitettujen jätteiden osalta. 

Tarkistus 109: Vaarallisen jätteen tuotanto ei kuulu asetuksen piiriin. Voidaan 

todeta, että tarkistuksen jälkimmäiseen osaan, joka liittyy läheisyysperiaatteeseen, 

voidaan vedota, jos tarkoituksena on vastustaa jätteiden siirtoa. 

Tarkistus 4: Johdanto-osan kappaletta ei pidetty asianmukaisena tällaiselle 

viittaukselle. 

Tarkistus 5: Voimassa olevassa EU:n lainsäädännössä kielletään jo jätteiden 

hylkääminen, valvomaton sijoittaminen ja valvomaton käsittely.  

Tarkistus 6: Katsottiin liian epämääräiseksi 12 artiklan 1 kohdan  

g ja h alakohdan yhteydessä. 

Tarkistus 7: Johdanto-osan kappaleessa ei ole tarpeen todeta, mitä EU:n olisi 

saatava aikaan Baselin yleissopimuksen puitteissa.  

Tarkistukset 111, 112 ja 92/rev: Tarkistukset eivät alusten osalta kuulu 

asiayhteyteen; asia on määriteltävä Baselin yleissopimuksen yhteydessä. 

Ajoneuvojen osalta tarkistuksia ei pidetä asiaan suoraan liittyvinä. Ne koskevat 

jätestrategiaa ja komission tulevaa työskentelyä. 

 

Artiklaosa 

 

Tarkistus 11: Tarkistus hylättiin, koska olisi vältettävä tämän asetuksen ja 

asetuksen (EY) 1774/2002 välisiä päällekkäisyyksiä ja samalla pidettävä voimassa 

vastaavantasoinen valvonta (ks. myös 59 artikla 1 kohta ja johdanto-osan uusi 

10 ja 11 kappale.)  

 

Tarkistukset 17 ja 18 (yhdistetty yhdeksi tarkistukseksi): Tarkistukset hylättiin, 

koska ne ovat ristiriidassa Baselin yleissopimuksen ja OECD:n päätöksen kanssa 

niiden "vihreää jätettä" koskevien määräysten osalta. 
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Tarkistus 19: OECD:n päätöksessä ei määrätä tästä poikkeuksesta, joka koskee 

jätteiden siirtoa koetarkoituksiin, ja poikkeusta pidettiin liian laajana.  

 

Tarkistus 20: Komission ehdotuksen 3 artiklan 5 kohta ja sitä vastaava liite 

poistettiin ottaen huomioon pysyvistä orgaanisista yhdisteistä ja direktiivin 

79/117/ETY muuttamisesta äskettäin annettu asetus (EY) 850/2004. 

 

Tarkistukset 21, 26, 34, 41 ja 91/rev: Asetuksessa on erityisiä säännöksiä 

väliaikaistoimia varten OECD:n päätöksen mukaisesti. Neuvosto katsoo, että 

koska väliaikaisia toimia toteutetaan, paras ratkaisu ei ole niiden kieltäminen, 

vaan se, että laaditaan järjestelmä, jonka avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat 

jäljittää jätteen siirron joka vaiheessa ja sen muun kuin väliaikaisen 

hyödyntämisen ja siitä huolehtimisen ajan.  

 

Tarkistus 126: Tarkistuksen katsottiin olevan tarpeeton. 

 

Tarkistus 122: Tarkistus hylättiin, koska se ei sovi yhteen Baselin 

yleissopimuksen kanssa. 

 

Tarkistukset 85/rev ja 27: Koska asetuksessa on väliaikaisia toimia koskevia 

erityisiä säännöksiä, tällaisia säännöksiä tarvitaan myös rahoitusvakuuksista tai 

vastaavista vakuutuksista (vrt. 6 artiklan 6 alakohta). Tämän vuoksi kyseiset 

tarkistukset hylättiin. 

 

Tarkistus 31: Tarkistus hylättiin, koska katsottiin asianmukaisemmaksi, että 

toimivaltaiset viranomaiset merkitsevät kirjallisen hyväksyntänsä 

ilmoitusasiakirjaan tai sen jäljennökseen. 
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Tarkistukset 86/rev, 87/rev ja 88/rev: Ovat yksinkertaistamistavoitteen 

vastaisia. 180 päivän määräaikaa ei otettu mukaan; yhdenmukaisuus OECD:n 

määräaikojen kanssa (yksi vuosi siirron osalta – 9 artiklan 4, 5 ja 6 kohta ja yksi 

vuosi jätteen vastaanottamisesta siitä hyödyntämiseksi tai huolehtimiseksi – 

9 artiklan 7 kohta. 

 

Tarkistukset 32 ja 33: Tarkistuksia ei otettu mukaan, koska niitä ei katsottu 

tarpeellisiksi ja niistä katsottiin aiheutuvan liikaa rasitteita.  

 

Tarkistus 35: Hyödynnettäväksi tarkoitetun jätteen osalta toimivaltaiset 

viranomaiset voivat tietyin edellytyksin käyttää vastalauseen perusteena 

kansallisia ympäristönormeja (vrt. 12 artiklan 1 kohdan c alakohta yhdessä 

tarkistusten 42 ja 47 kanssa). Tällainen peruste ei sovellu huolehdittaviksi 

tarkoitettuihin jätteisiin, koska niistä on jo olemassa normeja EU:n tasolla 

(erityisesti direktiivi 1999/31/EY kaatopaikoista, direktiivi 2000/76/EY 

jätteenpoltosta, neuvoston direktiivi 1999/31/EY polykloorattujen bifenyylien ja 

polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/PCT) ja asetus (EY) 850/2004 

pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta). 

 

Tarkistus 80: Ei otettu mukaan, mutta on huomattava, että 3 artiklan uuden 

5 kohdan mukaan kyseinen jäte käsitellään kaikissa tapauksissa siten kuin se olisi 

huolehdittavaksi tarkoitettua.  

 

Tarkistus 37: Katsottiin paremmaksi säilyttää viittaus yhteisöön samaan tapaan 

kuin jätteitä koskevassa puitedirektiivissä. 

 

Tarkistus 38: Jätteitä koskevan puitedirektiivin 7 artiklaan liittyen 11 artiklan 

1 kohdan g alakohdassa käsitellään jätehuoltosuunnitelmien noudattamista ja 

11 artiklan 1 kohdan i alakohdassa oikeudellisesti sitovien EU:n normien 

noudattamista. Katso myös tarkistukseen 35 liittyvä huomautus. 
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Tarkistus 39: Tämä tarkistus hylättiin, koska haluttiin välttää sellaiset ei-toivotut 

tilanteet, joissa huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden kuljetuksia sallitaan sillä 

perusteella, että lähettäjävaltiossa ei ole "erityistä laitosta", vaikka kyseisessä 

valtiossa olisikin jokin muu asianmukainen huolehtimislaitos. Tämän vuoksi 

katsottiin asianmukaiseksi sallia huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden kuljetus 

vain, jos kansallisten laitosten kokonaismäärä ei ole riittävä. 

 

Tarkistus 40: Ei otettu mukaan, koska se olisi aiheuttanut tarpeettomia 

sääntelyrasitteita. Ks. myös tarkistusta 50 koskeva huomautus. 

 

Tarkistus 116: Tarkistus on ristiriidassa OECD:n päätöksen kanssa. Lisäksi se on 

hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden sisämarkkinoita koskevan periaatteen 

vastainen. Katso 11 artiklan 1 kohdan e alakohtaan lisätty teksti hyödynnettäviksi 

tarkoitettujen jätteiden osalta. (vrt. tarkistus 115). 

 

Tarkistus 117: Tarkistus on OECD:n päätöksen vastainen. Lisäksi se on vastoin 

hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden sisämarkkinoita koskevaa periaatetta – 

se, että lähettäjämaalla on kapasiteettia jätteen hyödyntämiseksi, ei tarkoita, että 

jätteet on välttämättä hyödynnettävä kyseisessä maassa. 

 

Tarkistus 44: On OECD:n päätöksen vastainen. Lisäksi se on hyödynnettäviksi 

tarkoitettujen jätteiden sisämarkkinoita koskevan periaatteen vastainen ja 

ristiriidassa jätteitä koskevan puitedirektiivin 5 artiklan kanssa. 

 

Tarkistus 48: Tarkistusta ei otettu mukaan sellaisenaan, mutta tarkistusta 

47 koskevat huomautukset pätevät siltä osin kuin kyse on vastalauseista EU:n 

normien puuttuessa. 

 

Tarkistus 49: Tarkistusta ei otettu mukaan, mutta komission toteuttamilla 

toimilla (58 artiklan 1 kohdan b alakohta) on asian kannalta merkitystä.  

 

Tarkistus 50: Tarkistusta ei otettu mukaan, koska aiheuttaisi tarpeettomia 

sääntelyrasitteita. 
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Tarkistus 51: Tarkistusta ei pidetty tarpeellisena (vrt. 9 artikla yleisiin 

ilmoituksiin sovellettavan hyväksynnän voimassaoloajan osalta ja 4 artiklan 

ensimmäinen virke). 

 

Tarkistus 99: Ei otettu mukaan, koska säännöksiä on vaikea soveltaa 

käytännössä. Muuta menettelyä ei tarvita. 

 

Tarkistus 53: Hylättiin, koska asiasta on OECD:n määräykset.  

 

Tarkistus 55: On OECD:n päätöksen vastainen. Liitteessä VII esitettyjen tietojen 

liittämistä jätteiden siirtoihin pidetään riittävänä (ks. tarkistuksia 17 ja 18 

koskevat huomautukset).  

 

Tarkistus 56: Ei otettu mukaan, koska komission ehdotuksen 20 artiklaa ei 

pidetty tarpeellisena.  

 

Tarkistus 105: Hylättiin, koska toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 

toimitettavan sopimuksen katsotaan riittävän tehokkaan valvonnan toteuttamiseen. 

 

Tarkistus 59: Neuvoston mielestä asia kuuluu jäsenvaltioille. 

 

Tarkistus 66: Ei otettu mukaan, koska salassapito herätti huolta ja siitä katsotaan 

aiheutuvan liian paljon työtä toimivaltaisille viranomaisille. 

 

Tarkistus 67: Ei otettu mukaan, koska liittymissopimuksia ei muuteta 

komiteamenettelyllä (ks. uusi 62 artikla). 

 

Tarkistukset 78 ja 106 (yhdistetty yhdeksi tarkistukseksi): Tarkistukset hylättiin, 

koska niiden tarkoitus ei ole kovin selvä ja ne ovat vastoin Baselin 

yleissopimuksen ja OECD:n päätöksen mukaista yhdenmukaistamista. EU:n ei 

pitäisi yksipuolisesti muuttaa OECD:n päätöstä. 
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Tarkistus 68: Ei otettu mukaan, koska EU:n ei pitäisi muuttaa yksipuolisesti 

OECD:n päätöksen määräyksiä. 

 

Tarkistukset 69 ja 70: Nämä tarkistukset hylättiin, koska yhdenmukaisuus 

Baselin yleissopimuksen kanssa olisi säilytettävä. 

 

Tarkistukset 71, 72 ja 73: Tarkistuksia ei otettu mukaan, koska tällä asetuksella 

ei pitäisi muuttaa jätteitä koskevaa EU:n luetteloa (komission päätös 

2000/532/EY). 

 

Tarkistus 74: Ei katsottu tarpeelliseksi, koska 33, 35 ja 37 artiklassa määritellään, 

minkä tuotteiden vienti on sallittua (ks. 48 artiklan 2 kohdan a alakohta). Joka 

tapauksessa ohjeet on lueteltu siltä varalta, että ohjausta haetaan (48 artiklan 

2 kohdan viimeinen virke). 

 

 

IV JOHTOPÄÄTÖS 

 

Neuvoston komission muutettuun ehdotukseen tekemillä muutoksilla pyritään parantamaan 

käytettävyyttä ja ottamaan huomioon eräiden jäsenvaltioiden esittämät näkökohdat varmistaen 

samalla, että yhteisö ja jäsenvaltiot noudattavat olemassa olevia alan kansainvälisiä 

velvoitteita.  

 

Vaikka neuvosto ei voi hyväksyä kaikkia Euroopan parlamentin hyväksymiä tarkistuksia, se 

katsoo, että yhteinen kanta vastaa suurelta osin Euroopan parlamentin esittämiä näkökohtia. 
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LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN 
Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö 
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto 
Kom:n ehd. nro: 7401/04 ENV 159 MI 81 RELEX 98 CODEC 374 - KOM(2004) 172 lopull. 

11145/03 ENV 381 MI 164 RELEX 271 CODEC 945 - KOM(2003) 379 lopull. 
Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jätteiden siirrosta 

[ensimmäinen käsittely] 
– Hyväksyminen (LT + L) 
a) yhteinen kanta 
b) neuvoston perustelut 
– Lausumat  

 

 

Neuvoston ja komission lausuma 

 

Neuvosto ja komissio katsovat, että komission olisi soveltaessaan asetuksen IV osaston 1 ja 

2 luvussa säädettyjä menettelyjä otettava huomioon Monacon erityistilanne. 
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Komission lausuma 

 

Komissio panee merkille, että neuvosto aikoo yksimielisesti korvata komission ehdottaman 

perustamissopimuksen 133 artiklan ja 175 artiklan 1 kohdan yhdessä muodostaman oikeusperustan 

oikeusperustalla, joka muodostuisi ainoastaan perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohdasta. 

Komissio katsoo, että sen laatima ehdotus sisältää asianmukaisen oikeusperustan, ja varaa itselleen 

oikeuden turvautua käytettävissään oleviin oikeuskeinoihin. 

 

Komissio panee myös merkille, että 12 artiklan 1 kohdan c alakohdassa neuvosto antaa 

jäsenvaltioille mahdollisuuden esittää hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden siirtoa koskevia 

vastalauseita ja estää tällainen siirto sillä perusteella, että vastaanottajamaassa on "alhaisemmat 

käsittelynormit". Komissio katsoo, että tällainen säännös luo esteitä Euroopan jätteiden kierrätys- ja 

hyödyntämismarkkinoille, mutta ei kuitenkaan paranna jätehuollon ympäristönormeja EU:ssa. 

Komissio palauttaa mieleen, että se esitti ehdotuksia ratkaisuiksi mahdolliseen standardien 

polkemista koskevaan ongelmaan tiedonannossaan KOM (2003) 301 lopullinen "Kohti jätteiden 

syntymisen ehkäisemisen ja kierrätyksen teemakohtaista strategiaa", jonka keskeisenä aiheena oli 

Euroopan jätehuoltostandardien kehittäminen. Komissio varoittaa lisäksi siitä, että 12 artiklan 

1 kohdan c alakohta on epäselvä ja monimutkainen ja voi johtaa laittoman jätteiden siirron 

lisääntymiseen ja aiheuttaa todennäköisesti useita oikeudenkäyntejä. 

 

Lopuksi komissio panee merkille, että neuvosto jättää asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle ne 

jätteiden siirrot, "joiden osalta noudatetaan muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä 

saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1774/2002 

hyväksyntävaatimuksia". Ottaen huomioon eroavuudet näiden kahden asetuksen 

menettelysäännöissä komissio pitää suotavana aikaistaa asetusten välisiä suhteita koskevaa 

tarkasteluaan niin, että tarkastelun tulokset julkistetaan ennen kuin jätteiden siirtoa koskeva asetus 

tulee voimaan. Näin eräiden jäsenvaltioiden esittämät huolenaiheet päällekkäisten menettelyjen 

riskistä otettaisiin huomioon ja komissio voisi säilyttää ehdotuksensa ennallaan. 

 

________________________ 
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2003/0139 (COD) 

KOMISSION TIEDONANTO 
EUROOPAN PARLAMENTILLE 

 
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen antamiseksi jätteiden siirrosta 

1. TAUSTA 

Ehdotus Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(asiakirja KOM(2003)379 lopullinen – 2003/139(COD)): 

30. kesäkuuta 2003 

Euroopan parlamentin lausunto, ensimmäinen käsittely: 19. marraskuuta 2003 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto: 28. tammikuuta 2004 

Muutettu ehdotus: 9. maaliskuuta 2004 

Yhteisen kannan vahvistaminen: 24. kesäkuuta 2005 

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE 

Ehdotetulla asetuksella on neljä päätavoitetta: 

– OECD:n neuvoston 14. kesäkuuta 2001 tekemän päätöksen C(2001)107 
saattaminen osaksi yhteisön lainsäädäntöä 

– vuonna 1993 annetun asetuksen soveltamisessa, hallinnoinnissa ja soveltamisen 
valvonnassa ilmenneiden ongelmien käsittely ja oikeudellisen selkeyden 
parantaminen 

– sääntelyn yleinen yhdenmukaistaminen valtioiden rajan ylittävien jätteiden 
siirtojen alalla 

– asetuksen artikloiden rakenteen selkeyttäminen. 

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi uudelleentarkastelun yhteydessä on muutettu 
useita neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93 jaksoja ja näkökohtia. Muutoksia ovat 
muun muassa seuraavat: 

– rakenteeseen tehdyt muutokset 

– määritelmiin tehdyt muutokset ja selvennykset sekä soveltamisalan 
selkeyttäminen (I osasto) 
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– muutokset ja selvennykset menettelyihin, joita sovelletaan jätteiden siirtoihin 
(II-VI osastot); jäsenvaltioiden välillä (II osasto); jäsenvaltioiden sisällä (III 
osasto); kun jätteitä viedään yhteisöstä ja kun niitä tuodaan yhteisöön (IV, V ja VI 
osastot) 

– asetuksen muihin säännöksiin tehdyt muutokset (VII osasto). 

3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT KOMISSION HUOMAUTUKSET 

3.1 Yleiset huomautukset 

Muutetussa ehdotuksessaan komissio hyväksyi kokonaan, osittain tai periaatteessa 43 
tarkistusta 103 tarkistuksesta, joita Euroopan parlamentti ehdotti ensimmäisessä 
käsittelyssään. Tarkistuksista 41 on nyt sisällytetty yhteiseen kantaan joko 
sellaisenaan tai asiasisältönsä puolesta. 

Yhteisessä kannassa on useita osia, joita komissio ei voi hyväksyä. Näistä tärkeimpiä 
ovat seuraavat: 

Komissio katsoo edelleen, että sen asetukselle ehdottama yhdistetty oikeusperusta, 
joka liittyy ympäristöön ja kauppaan (EY:n perustamissopimuksen 175 ja 133 
artiklat), on oikea. Komissio ei voi hyväksyä yksittäistä oikeusperustaa, jota 
neuvosto ehdottaa (EY:n perustamissopimuksen 175 artikla).  

Lisäksi komissio ei voi tukea yhteisessä kannassa jäsenvaltioille annettua 
mahdollisuutta vastustaa ja estää hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja 
silloin, kun ”vastaanottomaan käsittelynormit ovat alhaisemmat” kuin lähtömaan 
normit. Komissio katsoo, että tällainen säännös loisi esteitä jätteen kierrätyksen ja 
hyödyntämisen eurooppalaisille markkinoille eikä parantaisi jätehuollon 
ympäristöstandardeja EU:ssa.  

Neuvosto on muuttanut 1 artiklan 6 kohdan niin, että siinä jätetään kokonaan 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle eläimistä saatavat sivutuotteet (1 artiklan 3 
kohdan d alakohta). Komission mielestä parempi vaihtoehto on aikaistaa sen 
arviointia tämän jätteiden siirrosta annettavan asetuksen ja muiden kuin 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 
annetun asetuksen (EY) N:o 1774/2002 välisestä suhteesta, jotta kyseisen arvioinnin 
tulokset voidaan julkistaa ennen tämän asetuksen voimaantuloa. Näin voitaisiin ottaa 
huomioon joidenkin jäsenvaltioiden huoli päällekkäisistä menettelyistä ja 
mahdollistaa komission ehdotuksen säilyttäminen. 

3.2 Yksityiskohtaiset huomautukset 

3.2.1 Komission hyväksymät parlamentin tarkistukset, jotka on sisällytetty yhteiseen 
kantaan kokonaan, osittain tai periaatteessa 

Johdanto-osan kappaleita koskevat tarkistukset 8 ja 108 on sisällytetty yhteiseen 
kantaan. 
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Tarkistus 9, jonka mukaan asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle olisi jätettävä jäte, 
joka on syntynyt jonkin jäsenvaltion sotilaallisten joukkojen toiminnasta tietyissä 
tilanteissa, on sisällytetty osittain 1 artiklan 3 kohdan g alakohtaan. 

Tarkistus 10, joka koskee liitteessä III lueteltuihin hyödynnettäväksi tarkoitettuihin 
jätteisiin sovellettavia säännöksiä, on otettu huomioon. Koko 1 artiklan 5 kohta, 
sellaisena kuin komissio sitä ehdotti, on poistettu, jotta vältetään epäselvyys, joka 
syntyisi tiettyjen säännösten mainitsemisesta erikseen. Tarkistus on sisällytetty 
yhteiseen kantaan periaatteessa. 

Tarkistuksessa 12 viitataan jäteseokseen, jolle ei ole yhtä ainoaa jätenimikettä. 
Tarkistus on sisällytetty 2 artiklan 3 kohtaan. 

Tarkistukset 13 ja 14 koskevat tiettyjä toimintoja, jotka muodostavat väliaikaisen 
hyödyntämisen ja väliaikaisen huolehtimisen. Ne on hyväksytty periaatteessa ja 
otettu huomioon 2 artiklan 5 kohdassa ja 2 artiklan 7 kohdassa. Direktiivissä 
75/442/ETY olevia jätteen määritelmiä on kuitenkin noudatettu. 

Tarkistukset 15 ja 22 koskevat ilmoituksen tekijän määritelmää, joka on sisällytetty 
2 artiklan 15 kohtaan. 

Tarkistus 113, joka koskee läpikulkumaan määritelmää, on hyväksytty, ja se on 
otettu huomioon 2 artiklan 24 kohdassa. 

Tarkistus 79, joka koskee yksityisistä kotitalouksista kerättyjen sekalaisten 
yhdyskuntajätteiden (jätenimike 20 03 01) siirtojen ennakkoilmoituksia ja 
-hyväksyntää, on sisällytetty 3 artiklan 5 kohtaan. Tarkistus 81 on hyväksytty osittain 
ja periaatteessa, ja se on otettu huomioon 3 artiklan 5 kohdassa. 

Tarkistus 24, jonka mukaan kaikki toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää 
lisätietoja ja –asiakirjoja tietyssä määräajassa, on sisällytetty osittain 4 artiklan 
3 kohtaan ja 8 artiklan 1 kohtaan. 

Tarkistukset 96 ja 97, jotka koskevat sitä, milloin vakuus tai vakuutus on hankittava 
ja todisteet sen hankkimisesta toimitettava, on hyväksytty osittain ja periaatteessa 
4 artiklan 5 kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa. 

Tarkistukset 29 ja 30, jotka liittyvät tietojen ja asiakirjojen pyytämiseen sekä 
ilmoituksen vastaanottamisen vahvistamiseen ja ilmoituksen toimittamiseen edelleen 
tietyssä määräajassa, on hyväksytty, ja ne on sisällytetty osittain ja periaatteessa 
7 artiklan 2 kohtaan ja 8 artiklan 1–2 kohtaan. 

Tarkistusta 115, joka koskee jäsenvaltioiden laajennettuja oikeuksia kieltää 
huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden siirrot, voidaan tukea. Tämä on sisällytetty 
11 artiklan 1 kohdan e alakohtaan. 

Tarkistus 45, joka koskee hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtojen 
vastustamista sillä perusteella, että suunnitellun siirron tarkoitus ei ole 
hyödyntäminen vaan huolehtiminen, on hyväksytty. Tarkistus on sisällytetty 
12 artiklan 1 kohdan h kohtaan. 
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Tarkistuksessa 52 määritetään yleiseen ilmoitukseen sovellettavat menettelyt, ja se 
on hyväksytty periaatteessa ja otettu huomioon 4 artiklassa. 

Tarkistus 100, joka koskee ilmoituksen tekijän toimivaltaisille viranomaisille ja 
vastaanottajalle toimittamia tietoja, on hyväksytty. Tarkistus on sisällytetty 
16 artiklan b alakohtaan ja 17 artiklan 1 kohtaan. 

Tarkistus 84rev., joka koskee hyödyntämisen tai huolehtimisen päättymistä, on 
hyväksytty periaatteessa ja otettu huomioon 16 artiklan e alakohdassa. 

Tarkistuksessa 57 korostetaan lisäämällä ilmaisu "varsinkin silloin, kun" 
toimivaltaisten viranomaisten yhteistyön tarvetta, kun kyseessä on laiton siirto, jonka 
ei voida katsoa olevan ilmoituksen tekijän eikä vastaanottajan vastuulla. Tarkistus on 
hyväksytty ja se on sisällytetty 23 artiklan 5 kohtaan. 

Tarkistukset 58 ja 101, jotka koskevat sähköistä tietojenvaihtoa, on hyväksytty. Ne 
on sisällytetty 25 artiklan 4 kohtaan ja 58 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. 

Tarkistus 60, joka koskee raja-alueita koskevia sopimuksia, on hyväksytty. Tarkistus 
on sisällytetty 29 artiklaan. 

Tarkistus 61, joka koskee ympäristön kannalta järkevää jätehuoltoa, on hyväksytty 
periaatteessa. Tarkistus on sisällytetty 48 artiklan 2 kohtaan.  

Tarkistukset 62–65, jotka koskevat kriisi- ja sotatilanteita, on hyväksytty. 
Tarkistukset on sisällytetty 40 artiklan 1 kohdan d alakohtaan, 41 artiklan 2 kohdan b 
alakohtaan, 42 artiklan 1 kohdan e alakohtaan ja 43 artiklan 2 kohdan c alakohtaan. 

Tarkistus 103, joka koskee asetuksen liitteiden muuttamista, on hyväksytty ja 
sisällytetty 57 artiklan 1 kohtaan. 

Tarkistus 28, joka koskee vakuuden tai vakuutuksen laskentamenetelmää, on 
hyväksytty osittain ja sisällytetty johdanto-osaan. 

Tarkistukset 82 ja 46 liittyvät aiheetonta hyödyntämistä koskevien säännösten 
soveltamisohjeisiin, ja ne on hyväksytty osittain ja sisällytetty 58 artiklan 1 kohdan 
b alakohtaan. 

Tarkistukset 75, 76 ja 77, jotka koskevat liitteitä, on hyväksytty. Ne on sisällytetty 
liitteen VIII osiin II-IV. 

3.2.2 Parlamentin tarkistukset, joita komissio ja neuvosto eivät hyväksy ja joita ei ole 
sisällytetty yhteiseen kantaan 

Johdanto-osaa koskevia tarkistuksia 2-7, 107, 109 ja 110-111 ei pidetty ehdotuksen 
kannalta olennaisina eikä niitä sen vuoksi ole hyväksytty. Lisäksi tarkistuksia 4-5 ei 
ole hyväksytty, koska ne rikkoisivat komission aloiteoikeutta. 

Tarkistuksella 11 poistetaan 1 artiklan 6 kohta, jonka perusteella on mahdollista 
jättää eläimistä saatavat sivutuotteet asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Tarkistus 
on hylätty. Komission mielestä on tärkeää säilyttää kyseinen säännös, jotta vältetään 
päällekkäisyys ja toimijoille aiheutuva tarpeeton taakka, joka saattaisi syntyä tämän 
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asetuksen ja muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien 
sivutuotteiden terveyssäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1774/2002 
samanaikaisesta soveltamisesta. Komissio katsoo, että on parempi pitäytyä sen 
ehdotukseen ja aikaistaa sen arviointia kahden mainitun asetuksen välisestä 
suhteesta, jotta arvioinnin tulokset voidaan julkistaa ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa (katso kohta 3.2.5. neuvoston asetukseen tekemistä lisämuutoksista). 

Tarkistus 112, joka koskee komission velvoitetta laatia suuntaviivoja, ei voida 
hyväksyä pääasiassa siitä syystä, että se rikkoo komission aloiteoikeutta. 

Tarkistuksissa 17 ja 18 ehdotetaan, että liitteessä III luetelluista tavanomaisista 
jätteistä vaadittaisiin kirjallinen ennakkoilmoitus. Tätä ei voida hyväksyä, koska se 
olisi vastoin OECD:n päätöstä. 

Tarkistuksessa 19 lisätään ”koetarkoituksiin tarkoitettujen jätteiden siirrot” sellaisten 
jätteiden siirtoihin, joihin ei sovelleta kirjallista ennakkoilmoitus- ja 
hyväksyntämenettelyä. Tarkistusta ei hyväksytä. Tällaiset siirrot aiheuttavat 
samanlaisia riskejä kuin kaikki muutkin jätesiirrot, ja niihin tulisi soveltaa 
tavanomaisia menettelyjä. 

Tarkistus 20 koskee velvoitetta vahvistaa kemikaalien raja-arvot tietyssä 
määräajassa. Tarkistusta ei voida hyväksyä, koska se rikkoisi komission 
aloiteoikeutta. Lisäksi ei ole katsottu tarpeelliseksi säilyttää ehdotuksessa erityistä 
säännöstä sellaisten jätteiden siirroista, jotka sisältävät Tukholman yleissopimuksen 
liitteessä A, B ja C lueteltuja kemikaaleja tai jotka koostuvat näistä kemikaaleista 
taikka ovat niiden saastuttamia, koska aiheesta on annettu erityinen asetus (Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 
2004, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta, 
EUVL L 158 , 30.4.2004, s. 7 – 49). 

Tarkistus 44, joka liittyy hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtojen 
vastustamiseen omavaraisuus- ja läheisyysperiaatteiden perusteella, loisi esteitä 
jätteen kierrätyksen ja hyödyntämisen eurooppalaisille markkinoille eikä parantaisi 
jätehuollon ympäristönormeja EU:ssa. Sitä ei sen vuoksi voida hyväksyä. 

Tarkistuksia 21, 26-27, 34, 41, 85rev. ja 91rev., jotka koskevat väliaikaisia 
toimintoja, ei voida hyväksyä. Komissio ei ole pitänyt asianmukaisena kieltää 
kyseisiä toimintoja. Sen sijaan niitä tulisi säännellä siten, että toimivaltaiset 
viranomaiset voisivat seurata jätteen kulkua koko siirron ajan siihen saakka, kun 
huolehtiminen ja hyödyntäminen on päättynyt. 

Tarkistukset 86rev., 87rev. ja 88rev. ovat ristiriidassa OECD:n päätöksen 
määräaikojen kanssa eikä niitä sen vuoksi voida hyväksyä. 

Tarkistukset 32 ja 33 koskevat valvontaa ja sen tarkastamista, että jätteiden siirrot 
toteutetaan ilmoituksen mukaisesti. Näitä kysymyksiä pitäisi käsitellä soveltamisen 
valvontaa koskevan 49 artiklan yhteydessä, eikä tarkistusta sen vuoksi voida tukea. 

Tarkistuksesta 35 esitetään lisää syitä, jotka voivat oikeuttaa vastalauseiden 
esittämiseen huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen siirroista. Tarkistusta ei hyväksytä. 
Tarkistus 37, jossa poistetaan viittaus omavaraisuuteen yhteisön tasolla ja näin ollen 
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viitataan ainoastaan omavaraisuuteen kansallisella tasolla, hylätään myös. 
Yhteistyöhön naapuri- ja pienten maiden välillä on edelleen rohkaistava muun 
muassa viittaamalla omavaraisuuteen yhteisön tasolla. Tarkistuksen 38 mukaan 
jätteiden siirtoa voidaan vastustaa kansallisen lainsäädännön nojalla, jos yhteisön 
tasolla ei ole huolehtimiseen liittyviä velvoitteita. Tällaista säännöstä voitaisiin 
käyttää väärin ja tarkistus hylätään tästä syystä. 

Tarkistusta 80, joka koskee kotitalouksista peräisin olevaa sekalaista 
yhdyskuntajätettä, ei ole sisällytetty yhteiseen kantaan. On kuitenkin huomattava, 
että 3 artiklan 5 kohdan mukaan tällaista jätettä on kohdeltava joka tapauksessa kuten 
huolehdittavaksi tarkoitettua jätettä. 

Tarkistuksissa 116 ja 117 esitetään lisää syitä, jotka voivat oikeuttaa esittämään 
vastalauseita huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen siirroista. Ne eivät kuitenkaan ole 
johdonmukaisia OECD:n päätöksen kanssa. Lisäksi tarkistus 116 loisi esteen 
hyödynnettäväksi tarkoitetun jätteen sisämarkkinoille. Sitä ei sen vuoksi voida 
hyväksyä. 

Tarkistusta 49, joka koskee tiettyjen perusteiden laatimista hyödyntämiselle, ei voida 
hyväksyä. Kuitenkin 58 artiklan 1 kohdan b alakohtaan on lisätty säännös, joka 
koskee vastalausesäännöksen soveltamisen ohjeita. 

Tarkistuksissa 40 ja 50 poistetaan mahdollisuus, jonka mukaan asianomaiset 
toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia ilmoituksen tekijän kanssa, ettei uutta 
ilmoitusta vaadita, vaikka vastalauseen syynä olleita ongelmia ei ole ratkaistu tietyn 
määräajan kuluessa. Ilmoituksen vaatiminen silloin, kun kaikki asianomaiset 
osapuolet ovat eri mieltä, ei vaikuta tarpeelliselta eikä aiheelliselta, joten tarkistusta 
ei hyväksytä. 

Tarkistusta 51 ei katsota tarvittavan (vrt. 4 artiklan ensimmäinen virke ja 9 artikla). 

Tarkistusta 99, joka liittyy yksinkertaistettuun menettelyyn takaisinottojärjestelmissä, 
ei voida hyväksyä, koska sen soveltamisala on epätarkka. 

Tarkistus 54, joka koskee huolehtimisesta tai hyödyntämisestä annettavien 
todistusten määräaikoja todistusta, ei voida hyväksyä, koska se ei ole 
johdonmukainen OECD:n määräaikojen kanssa. 

Tarkistusta 55, joka koskee toimivaltaisille viranomaisille annettavia etukäteistietoja 
vihreän jäteluettelon jätteiden osalta, ei voida hyväksyä, koska katsotaan riittäväksi, 
että jätteiden mukaan liitetään luetellut tiedot. Tämä vastaa OECD:n päätöksen 
mukaista tilannetta. 

Komissio ei hyväksy tarkistusta 105, jossa poistetaan siirron järjestävän henkilön 
velvoite pyynnöstä toimittaa jäljennös sopimuksesta asianomaiselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle hyödynnettäväksi tarkoitetun vaarattoman jätteen siirtojen 
yhteydessä. Valvontatarkoituksia varten on olennaista, että sopimuksen jäljennös 
voidaan pyytää toimitettavaksi. On painotettava, että sopimuksen luottamukselliset 
tiedot suojataan, koska tämä voi olla todellinen huoli tarkistuksen takana. 
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Tarkistusta 121 ei hyväksytä. Siinä esitetään lisäedellytys hyödynnettäväksi 
tarkoitetun jätteen tuonnille yhteisöön. Tämän lisäedellytyksen mukaan vaarallisten 
jätteiden osalta yhteisön ulkopuolisten maiden lähettävien toimivaltaisten 
viranomaisten on esitettävä ennakkoon asianmukaisesti perusteltu pyyntö, joka 
perustuu siihen, ”ettei kyseisillä mailla ole jätteiden huolehtimiseen ympäristön 
kannalta järkevällä tavalla vaadittuja teknisiä valmiuksia tai tarvittavia laitoksia 
eivätkä ne voi niitä hankkia kohtuullisin ponnistuksin”. OECD-maiden osalta 
kyseinen säännös rikkoo OECD:n päätöstä. Niiden maiden osalta, jotka eivät ole 
Baselin yleissopimuksen osapuolia eivätkä OECD-maita, kyseistä vaatimusta 
sovelletaan jo. Niiden maiden osalta, jotka ovat Baselin yleissopimuksen osapuolia 
mutta eivät OECD-maita, lisärajoituksia ei pidetä oikeutettuina 
ympäristönäkökohtien perusteella, joten tarkistus hylätään. 

Tarkistusta 67, joka koskee liittymisasiakirjaa, ei ole sisällytetty yhteiseen kantaan, 
koska kyseistä asiakirjaa ei voida muuttaa komiteamenettelyllä (katso uusi 62 
artikla). 

Tarkistukset 68, 71-73, 78 ja 106 liittyvät kaikki ehdotuksen liitteenä olevien 
jäteluettelojen nimikkeitä koskeviin muutoksiin eikä niitä hyväksytä. Komissio ei ole 
eri mieltä tarkistusten sisällöstä, mutta tämä ei ole oikea yhteys niiden esittämiseen. 
Jäteluettelojen muutokset on tehtävä siihen lainsäädäntöön, josta luettelot ovat 
peräisin (Baselin yleissopimus, OECD:n päätös ja EU:n jäteluettelo). Lisäksi kyseiset 
muutokset olisivat ehdotuksen yhden päätavoitteen – jäteluettelojen kansainvälisen 
yhdenmukaistamisen – vastaisia. 

3.2.3 Parlamentin tarkistukset, jotka neuvosto hyväksyy mutta joita komissio ei hyväksy 

Neuvosto hyväksyi mutta komissio hylkäsi tarkistukset 1 ja 83rev., joissa esitetään 
oikeusperustan muuttamista ympäristöä ja kauppaa koskevista artikloista 
(perustamissopimuksen 175 ja 133 artikla) ainoastaan ympäristöä koskevaan 
artiklaan (175 artikla). Ehdotetun asetuksen pääasiallinen tavoite on 
ympäristönsuojelu. Kuitenkin koska IV, V ja VI osastojen säännökset (jotka 
koskevat jätteiden vientiä yhteisöstä, jätteiden tuontia yhteisöön ja jätteiden 
kauttakulkua yhteisössä) koskevat myös kansainvälistä kauppaa, näiden säännösten 
oikeusperustana on EY:n perustamissopimuksen 133 artikla. Tämän vuoksi komissio 
katsoo edelleen, että sen asetukselle ehdottama yhdistetty oikeusperusta eli ympäristö 
ja kauppa (EY:n perustamissopimuksen 175 ja 133 artikla) on oikein. Komissio ei 
sen vuoksi hyväksy yksittäistä oikeusperustaa.  

Komissio ei voi hyväksyä tarkistuksia 42, 47 ja 48, joiden mukaan hyödynnettäväksi 
tarkoitettujen jätteiden siirtoa voidaan vastustaa kansallisten normien tai kansallisten 
velvollisuuksien perusteella. Komissio katsoo, että tällainen säännös loisi esteitä 
jätteen kierrätyksen ja hyödyntämisen eurooppalaisille markkinoille eikä parantaisi 
jätehuollon ympäristöstandardeja EU:ssa. Komissio muistuttaa, että se ehdotti 
ratkaisuja ”standardien polkumyynnin” mahdolliseen ongelmaan tiedonannossaan 
”Kohti jätteiden syntymisen ehkäisemisen ja kierrätyksen teemakohtaista strategiaa” 
(KOM(2003) 301 lopullinen), jossa käsiteltiin suurelta osin eurooppalaisia 
jätehuoltostandardeja. Lisäksi komissio varoittaa, että 12 artiklan 1 kohdan 
c alakohta on sekä epämääräinen että monimutkainen ja voi johtaa jätteiden 
laittomien kuljetusten lisääntymiseen ja todennäköisesti useisiin oikeudenkäynteihin. 
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3.2.4 Parlamentin tarkistukset, jotka komissio hyväksyy mutta joita ei ole sisällytetty 
yhteiseen kantaan 

Komissio kannattaa periaatteessa tarkistusta 92, jolla selvennetään ”lähettäjämaan” 
määritelmää, sillä se voi osoittautua hyödylliseksi valtameritse tapahtuvien siirtojen 
yhteydessä. Komissio katsoo kuitenkin, että tarkistukseen olisi kuitenkin lisättävä 
kappale, jossa selvitetään riitatilanteiden varalta, mitä maata pidetään lähettäjämaana. 

Tarkistuksen 126 mukaan asiakirjat voidaan saada lähettävän toimivaltaisen 
viranomaisen lisäksi ”lähettävän jäsenvaltion käyttöönottamien erityissäännösten 
nojalla”. Komissio hyväksyi tämän muutetussa ehdotuksessaan. Tarkistus on 
kuitenkin tämän jälkeen katsottu tarpeettomaksi ja se on hylätty muun muassa 
yksinkertaistamisen vuoksi. 

Komissio hyväksyi muutetussa ehdotuksessaan tarkistuksen 122, joka koskee 
tietyille julkisoikeudellisille yhteisöille myönnettäviä poikkeuksia. Tarkistuksen on 
tämän jälkeen kuitenkin havaittu olevan ristiriidassa Baselin yleissopimuksen kanssa, 
ja se on sen vuoksi hylätty. 

Tarkistuksessa 31 todetaan, että vastaanottavan ja kauttakulkumaan viranomaisen on 
merkittävä kirjallinen hyväksyntänsä antamalla toisille toimivaltaisille viranomaisille 
ja ilmoituksen tekijälle kirjallinen päätös. Komissio hyväksyi tämän muutetussa 
ehdotuksessaan mutta tarkistus on tämän jälkeen katsottu tarpeettomaksi. Se on 
hylätty muun muassa yksinkertaistamisen vuoksi. 

Tarkistuksella 53 poistetaan ennalta hyväksyttyjä hyödyntämislaitoksia koskeva 
artikla kokonaisuudessaan. Komissio tuki tarkistusta sillä perusteella, että artiklan 
hyödyt ovat rajallisia, koska viranomaisten on joka tapauksessa arvioitava 
ilmoituksen muut osat ja näin ollen ne voivat silti tehdä kielteisen päätöksen ennalta 
hyväksyttyyn laitokseen tarkoitetusta jätteestä. 

Tarkistusta 56, jolla rajoitetaan komission ehdotuksessa olevan 20 artiklan 
soveltamisalaa, ei ole sisällytetty yhteiseen kantaan. 

Komissio kannattaa periaatteessa tarkistusta 59, jonka mukaan komissio voisi 
vahvistaa ilmoituksen tekijältä perittävien hallinnollisten kustannusten 
enimmäismäärän. 

Komissio tukee myös tarkistusta 74, joka koskee suuntaviivojen soveltamisalan 
selvennystä. 

Komissio tukee periaatteessa tarkistusta 39, jolla lisätään sana ”tietystä” ilmaisun 
”vaarallisesta jätteestä" edelle. 

Komissio tukee periaatteessa ilmoitusten yleistä saatavuutta koskevaa tarkistusta 66. 
Komissio katsoo kuitenkin, että velvoitteet olisi esitettävä erillisessä artiklassa ja että 
niihin olisi sisällyttävä viittaus kansallisen ja/tai yhteisön lainsäädännön 
luottamuksellisuutta koskevien sääntöjen kunnioittamiseen. 

Komissio tuki periaatteessa tarkistuksia 69 ja 70, jotka koskevat (vaarallisen jätteen 
vientikieltoon liittyvään) liitteeseen V sisältyvien jäteluettelojen tärkeysjärjestystä 
siten, että EU:n vaarallisten jätteiden luettelo on ensisijainen Baselin 
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yleissopimuksen vaarattomien jätteiden luetteloon nähden (molemmat sisältyvät 
liitteeseen). 

3.2.5 Lisämuutokset, joita neuvosto on tehnyt ehdotukseen 

Neuvosto on tehnyt ehdotukseen useita lisämuutoksia, joista tärkein on se, että 
1 artiklan 3 kohdan d alakohdassa jätetään kokonaan asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle eläimistä saatavat sivutuotteet. Komissio ei voi tukea yhteistä kantaa 
tältä osin vaan pitää parempana aikaistaa arviointiaan tämän asetuksen ja muiden 
kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden 
terveyssäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1774/2002 suhteesta, jotta arvioinnin 
tulokset voidaan julkistaa ennen tämän asetuksen voimaantuloa. Tämän vuoksi 
komissio katsoo, että sen ehdottama versio 1 artiklan 6 kohdasta olisi säilytettävä 
muuttamattomana. 

4. PÄÄTELMÄT 

Yhteisellä kannalla selkeytetään asetusta huomattavasti ja parannetaan sen 
säännöksiä komission ehdotuksessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhteisessä 
kannassa on kuitenkin useita osia, joita komissio ei voi hyväksyä. Näistä tärkeimpiä 
on käsitelty liitteenä olevassa lausumassa. Niihin kuuluvat asetuksen oikeusperusta, 
jäsenvaltioiden mahdollisuus vastustaa hyödynnettäväksi tarkoitettuja jätteiden 
siirtoja sekä eläimistä saatavien sivutuotteiden jättäminen kokonaan asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle. 

5. KOMISSION LAUSUMA 

Komissio toteaa, että neuvosto on yksimielinen siitä, että komission ehdottama 
yhdistetty oikeusperusta (perustamissopimuksen 133 artikla ja 175 artiklan 1 kohta) 
korvattaisiin yksittäisellä oikeusperustalla (perustamissopimuksen 175 artiklan 
1 kohdalla). Komissio katsoo, että sen ehdotuksessa käytetty oikeusperusta on oikea 
ja varaa näin ollen itselleen oikeuden turvautua käytettävissään oleviin 
oikeuskeinoihin. 

Komissio toteaa myös, että 12 artiklan 1 kohdan c alakohdassa neuvosto sallii 
jäsenvaltioiden esittää vastalauseita ja estää hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden 
siirrot silloin, kun ”vastaanottomaan käsittelynormit ovat alhaisemmat” kuin 
lähtömaan normit. Komissio katsoo, että tämä säännös loisi esteitä jätteen 
kierrätyksen ja hyödyntämisen eurooppalaisille markkinoille eikä parantaisi 
jätehuollon ympäristöstandardeja EU:ssa. Komissio muistuttaa, että se ehdotti 
ratkaisuja ”standardien polkumyynnin” mahdolliseen ongelmaan tiedonannossaan 
”Kohti jätteiden syntymisen ehkäisemisen ja kierrätyksen teemakohtaista strategiaa” 
(KOM(2003) 301 lopullinen), jossa suurelta osin käsiteltiin eurooppalaisia 
jätehuoltostandardeja. Lisäksi komissio varoittaa, että 12 artiklan 1 kohdan c 
alakohta on sekä epämääräinen että monimutkainen ja voi johtaa jätteiden laittomien 
kuljetusten lisääntymiseen ja todennäköisesti useisiin oikeudenkäynteihin. 

Lopuksi komissio toteaa, että neuvosto jättää asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle 
”siirrot, joiden osalta noudatetaan muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen 
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eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 
1774/2002 hyväksyntävaatimuksia”. Kun otetaan huomioon näiden kahden asetuksen 
menettelysäännösten erot, komission mielestä on parempi aikaistaa sen arviointia 
näiden kahden asetuksen välisestä suhteesta, jotta tämän arvioinnin tulokset voidaan 
julkistaa ennen jätteiden siirtoa koskevan asetuksen voimaantuloa. Näin voitaisiin 
ottaa huomioon joidenkin jäsenvaltioiden huoli päällekkäisistä menettelyistä ja 
mahdollistaa komission ehdotuksen säilyttäminen. 


	ssssssssssssss: part.3


