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Lähtökohtia lainsäädännön uudistamiselle
• Jätedirektiivin muutos (2018/851/EU)
• viilausta EoW-kriteereihin: ”on määrä käyttää erityisiin tarkoituksiin” (vrt. vanha:
”käytetään yleisesti tiettyihin tarkoituksiin”)
• mahdollistaa nykyistä selvemmin tapauskohtaisen päätöksenteon ja säätää
päätöksen vähimmäissisältövaatimuksista
→ Tapauskohtaisen päätöksenteon menettely: ympäristöministeriön muistio
30.8.2019
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Tapauskohtainen EoW: työryhmä 16.9.2019
• Ei uutta erillistä menettelyä tapauskohtaiselle päätöksenteolle, nojataan olemassa
oleviin ympäristönsuojelulain menettelysäännöksiin + annettuun ohjeistukseen

•

”Erityisesti tilanteessa, jossa olemassa olevaa jätteenkäsittelytoimintaa koskevassa lupaasiassa on ratkaistavana pelkästään jätteeksi luokittelun päättymistä koskevat
arviointiperusteet eikä toiminnassa muutoin tapahdu olennaista muutosta, luvan
muuttaminen voidaan saattaa vireille YSL 89 §:n nojalla, jolloin hakemuksen käsittelyssä
sovelletaan YSL 96 §:n mukaista menettelyä.” (YM muistio 30.8.2019, s. 7)

• Ei päätöksenteon keskittämistä valtion lupaviranomaiselle tai lausunnonpyyntöpakkoa
•

•

kunnan ympäristöviranomaiselle
Perustetaan työryhmä seuraamaan menettelyjen toimivuutta ja sujuvuutta: jos
tarvetta, käynnistetään valmistelu erillisestä EoW-menettelystä
2 eriävää mielipidettä: on ryhdyttävä valmistelemaan ilmoitustyyppistä menettelyä ja
päätöksenteko on keskitettävä yhdelle viranomaiselle
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Tapauskohtainen EoW: edellytykset ja sisältö (1)
Ehdotettu JL 5 § 3 momentti:
”Jos tietyn jätteen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista ei säädetä
Euroopan unionin lainsäädännössä tai 2 momentin mukaisella valtioneuvoston
asetuksella, ympäristölupaviranomainen voi päättää tapauskohtaisesti jätteeksi luokittelun
päättymisestä 1 momentissa säädettyjen edellytysten perusteella. Päätöksenteossa on
soveltuvin osin noudatettava, mitä 2 momentissa säädetään, ja otettava huomioon
materiaalia koskevat epäpuhtauksien raja-arvot sekä materiaalista mahdollisesti aiheutuva
vaara tai haitta terveydelle tai ympäristölle. Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä
ympäristönsuojelulaissa säädetään ympäristölupa-asian käsittelystä.”
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Tapauskohtainen EoW-päätös: edellytykset ja sisältö (2)
Ehdotettu JL 5 b § 2 momentti, jota sovelletaan tapauskohtaiseen päätökseen
soveltuvin osin:
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yksityiskohtaisista
arviointiperusteista 1 momentissa tarkoitettujen edellytysten soveltamiseksi tiettyihin
jätelajeihin. Arviointiperusteisiin on sisällytettävä vähintään:
1) jätemateriaalit, jotka on sallittua toimittaa hyödyntämistoimeen;
2) sallitut käsittelyprosessit ja -tekniikat;
3) tuotteisiin sovellettavien säännösten ja standardien mukaiset laatuvaatimukset
materiaaleille, joita ei hyödyntämisen seurauksena enää luokitella jätteeksi, mukaan
lukien tarvittaessa epäpuhtauksien raja-arvot;
4) hallintajärjestelmille asetettavat vaatimukset, joilla osoitetaan jätteeksi luokittelun
päättymistä koskevien arviointiperusteiden noudattaminen, mukaan lukien vaatimukset
laadunvalvonnasta ja omavalvonnasta sekä tarvittaessa akkreditoinnista; ja
5) vaatimustenmukaisuudesta ilmoittaminen.
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Tapauskohtainen EoW-päätös
Ehdotettu JL 5 b § 4 momentti:
Sen, joka käyttää ensimmäistä kertaa materiaalia, joka on lakannut olemasta jätettä ja
jota ei ole saatettu markkinoille, taikka saattaa materiaalin markkinoille ensimmäistä
kertaa sen jälkeen, kun se on lakannut olemasta jätettä, on varmistettava, että se on
siihen sovellettavan kemikaali- ja tuotelainsäädännön vaatimusten mukaista.

• Vastaa jätedirektiivin 6 artiklan 5 kohtaa
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EoW: muutokset lupahakemusta ja -päätöstä koskeviin säännöksiin
• Lupahakemuksen sisältö (YSA 3 §)
•

”lisätiedot jätteistä (YSA 6 §): ”perusteluista sille, että hyödyntämistoimen läpikäynyt jäte
ei jätelain 5 b §:ssä säädettyjen jätteeksi luokittelun päättymistä koskevien edellytysten
mukaan ole enää jätettä”

• Lupapäätöksen ratkaisuosan sisältö (YSA 15 §):
•

”Lupapäätöksestä on myös tarvittaessa käytävä ilmi toiminnassa syntyvien aineiden tai
esineiden luokittelu jätelain 5 a §:ssä tarkoitetuiksi sivutuotteiksi sekä jätelain 5 b §:ssä
tarkoitetusta hyödyntämistoimen läpikäyneen jätteen jätteeksi luokittelun päättymisestä
perusteluineen”
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