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LAUSUNTO EHDOTUKSISTA JÄTEALAN ASETUKSIKSI (EU:N JÄTESÄÄDÖSPAKETTI)
Ympäristöministeriö on pyytänyt 27.8.2021 mennessä työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) lausuntoa ehdotuksiksi jätealan asetusten muuttamisesta. Hallituksen esitys EU:n jätesäädöspaketin kansalliseksi täytäntöönpanoksi annettiin eduskunnalle 25.3.2021 (HE 40/2021 vp). Lait vahvistettiin tasavallan presidentin esittelyssä 15.7.2021. Ministeriö antaa lausunnon Vahvan kautta.
Muutettavilla asetuksilla täsmennetään säännöksiä EU:n jätesäädöspaketin
täytäntöön panemiseksi. Uusilla samannimisillä asetuksilla korvataan asetukset jätteistä (179/2012) sekä pakkauksista ja pakkausjätteistä (518/2014). Lisäksi muutetaan valtioneuvoston asetuksia kaatopaikoista (331/2013), ympäristönsuojelusta (713/2014), PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCBjätteen käsittelystä (958/2016), viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (347/2005), käytöstä poistettujen renkaiden
erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä (527/2013), sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (519/214), paristoista ja akuista (520/2014) sekä romuajoneuvoista ja
vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa (123/2015).
Työ- ja elinkeinoministeriö tukee asetusten tavoitetta vahvistaa kiertotaloutta,
tehostaa jätehierarkian noudattamista ja lisätä materiaalien resurssitehokasta
käyttöä sekä kierrätystä. Ministeriö painottaa kilpailukykyisen kiertotalouden
edistämistä. Vain se mahdollistaa kiertotalousalan markkinaehtoisen kasvun ja
uuden liiketoiminnan sekä uusien työpaikkojen synnyn. Lisäksi jätealan regulaation on jätettävä tilaa uusien teknologioiden ja toimintatapojen kehittymiselle. Kiristyvät kiertotalouden vaatimukset on toteutettava niin, ettei kustannuksia sälytetä kohtuullista enempää kuluttajien maksettavaksi.
Tarkemmin ministeriö kiinnittää huomiota seuraaviin kohtiin. Asetuksessa jätteistä 22 § + 23 § tulee huomioida kohtuullisuus, koska harvaan asuttujen alueiden matkailukeskuksissa etäisyydet alueellisiin vastaanottopisteisiin voivat
olla erittäin pitkät. Mahdollisuus kompostoida tai muutoin käsitellä biojäte sen
syntypaikalla on harvaan asutuilla alueilla tärkeää. Harvaan asutut alueet on
otettava huomioon myös pykälässä 27 ja poikkeusten mahdollistaminen esitetyllä tavalla on tärkeää. Luvun viisi hallinnollinen taakka yrityksille mm. kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuuksissa ja raportoinnissa ei saa olla kohtuuton. Lisäksi TEM huomauttaa, että voimassaolevan paristo- ja akkuasetuksen tuottajan määritelmiin ei nyt esitetty muutoksia. Tällöin uudistetusta jätelaista poiketen ulkomailla sijaitsevia etäkauppiaita ei luokiteltaisi paristojen ja akkujen
tuottajiksi ja niiden voitaisiin tulkita jäävän tuottajavastuuvelvollisuuksien ulkopuolelle.
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Lopuksi TEM toteaa, että se on useasti ilmaissut huolensa jätealan viime vuosina jatkuvasti muuttuneesta säädösympäristöstä. Tällä on ollut kielteisiä vaikutuksia jätealan toimintaympäristöön, uusien innovaatioiden syntymiseen ja
investointihalukkuuteen. Myös alan hallinnollista taakkaa olisi jatkossa pyrittävä keventämään.
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