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Asetuksen tausta
● Komissio kehotti (2017) jäsenvaltioita valmistelemaan kansallisia EoW-asetuksia,
koska komissio ei ole jatkamassa unioninlaajuisten asetusten antamista
lähitulevaisuudessa
● Kansallisia EoW-asetuksia harkitaan, jos kyseessä merkittävä materiaalivirta, jota
tuottaa/valmistaa/käsittelee monta toiminnanharjoittajaa
• Näissä tapauksissa yhdenvertaisuus ja kokonaisuutena arvioiden alhaisempi
sääntelytaakka merkittäviä etuja
● Suomessa nyt tekeillä oleva betoni-EoW ”ennakkotapaus”
● Koskee ympäristöluvanvaraista toimintaa – jos lupa ei edellytys, voisi kuka tahansa
purkutoimintaa harjoittava ottaa arviointiperusteet käyttöön
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Asetuksen tarve ja tavoitteet
1) Tukea kestävän kiertotalouden valtavirtaistumista ja luoda malli kansallisille EoWasetuksille Suomessa
•

Jäte-tuote –rajapinta; mitä jätedirektiivi ja tuotelainsäädäntö vaativat?

•

Mitä jätteeksi luokittelun päättyminen käytännössä ja asetustekstimuodossa
tarkoittavat?

2) Luoda menettely, jolla jätteeksi luokiteltu materiaali voidaan palauttaa tuotteena
markkinoille
3) Sisällyttää menettelyyn toiminnanharjoittajille ja valmiille tuotteelle yhteiset pelisäännöt
(yhdenvertaisuus) ja laatuvaatimukset (kestävä kiertotalous)
4) Tehdä materiaalikohtainen riskitarkastelu, jolloin tapauskohtaista päätöksentekoa (ja
siihen aina vaadittavaa riskitarkastelua) ei tarvita

5) Edistää korkeamman jalostusasteen materiaalihyödyntämistä ja innovaatioita
6) Tehdä selvä ero ”jätemaailman” (jätteenä hyödyntäminen, MARA-asetus) ja
”tuotemaailman” välille
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Ehdotettu sisältö – ns. arviointiperusteet koskisivat:
● Syöttöpanoksena käytettävän jätteen nimikkeitä ja laatua
• Eroteltaisiin jätteet syntytavan mukaan eli ns. ”käyttämätön betonijäte” eli valmisbetoni ja
epäkurantit betonituotteet ja ”käytetty betonijäte” so. purkujäte
● Hyödyntämistoimea (eli prosessointia)
• Jätteiden vastaanottotarkastus, esikäsittely ja käsittely

● Valmiin murskeen käyttötarkoituksia
• Maa-, talon- ja viherrakentaminen; lannoitevalmisteet; betonituotteiden valmistus
• Käyttämättömästä betonijätteestä peräisin olevalla murskeella laajemmat käyttötarkoitukset
(riskiperusteisuus)
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Ehdotettu sisältö – ns. arviointiperusteet koskisivat:
● Valmiin murskeen laatua ja sen valvontaa
• Kolmas osapuoli

• Tätä tarkoitusta varten lasketut ympäristökelpoisuuskriteerit, sovellettavissa joka paikassa – ei
käyttörajoitteita
• Lisäksi täytettävä esimerkiksi lannoitelainsäädännön vaatimukset

• Huom! Koskee vain jätteeksi luokittelun päättymisen edellytyksiä (jätelainsäädäntö) – ei ole
tuotteelta vaadittava ja siihen liittyvä ominaisuus (tuotelainsäädäntö)
Lisäksi
●

Vaatimustenmukaisuusilmoitus ja ilmoitus ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle
arviointiperusteiden käyttöönotosta

●

Ympäristökelpoisuus- ja materiaalipuhtausvaatimukset (liukoisuuksia ja pitoisuuksia) asetuksen
liitteissä samoin kuin näytteiden ottoon ja analysointiin liittyvät yksityiskohdat
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