Akkukierrätys Pb Oy
Lausunto
28.11.2021

Asia: VN/20464/2021

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta jätelain ja Harmaan talouden
selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamiseksi
Lausunnonantajan lausunto
Jätehuoltorekisteriä koskevat muutokset (22 §, 94-99 §, 122 §)
Jätehuoltorekisteriä ja tuottajarekisteriä koskevat tietopalvelut (142 a ja 142 b §)
142 b §. Tuottajarekisteriä koskeva tietopalvelu
Akkukierrätys Pb Oy kannattaa tätä uudistusta, jotta tietoa tuottajavastuun hoitaneista yrityksistä
olisi paremmin ja kattavammin tulevaisuudessa saatavilla.
Tähän saakka tietoa tuottajavastuunsa hoitaneista yrityksistä on ollut hyvin hankala saada, sillä ei
ole ollut olemassa tietopalvelua, joka olisi tarjonnut tietoa asiasta yrityskohtaisesti Y-tunnuksen tai
yrityksen nimen avulla. Nykyinen tilanne vaikeuttaa vapaamatkustajavalvontaa, eikä esimerkiksi
jakelijan tai viranomaisen ole ollut mahdollista tarkistaa onko jokin yritys hoitanut
tuottajavastuuvelvoitteensa tietyn tuotteen osalta. Tuottajavastuun hoitaminen on kuitenkin yksi
yritysten lakisääteisistä velvoitteista ja siksi on tärkeää, että tietoa olisi vastaavalla tavalla tarjolla
kuin tulevaisuudessa esimerkiksi jätehuoltorekisteriin hyväksytyistä yrityksistä.

Tietopalvelusta on tarkoitus saada tiedot kunkin tuottajan tuottajavastuualoista ja
tuottajayhteisöistä, joihin tuottaja on liittynyt ja lisäksi tuottajayhteisöt on tarkoitus jaotella
tuoteryhmittäin eli jätelain 48 §:n mukaisesti tuottajavastuualoittain. Tässä yhteydessä tulee
huomioida se, että akkujen osalta tuottajavastuut ovat jakautuneet useammalle tuottajayhteisöille,
eli akkujen osalta jaottelu akkutyypeittäin (kannettavat/irtoakut, ajoneuvoakut, teollisuusakut,
sähköautonakut) tulee olla mahdollista. Erilaisia tarpeita materiaali/tuotetyyppikohtaiselle
jaottelulle voi tulla myös jatkossa, joten tämä tulee ottaa huomioon tietopalvelun kehitystyössä.

Ehdotuksen perusteluiden mukaan tietopalvelusta olisi voitava hakea tietoja tuottajan,
tuottajayhteisön tai valtuutetun edustajan nimellä sekä yritys- tai yhteisötunnuksella tai sitä
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vastaavalla tunnuksella. Itse pykälässä on lisätty hakuperusteeksi myös tuottajavastuuala, mikä on
hyvin tärkeää, jotta voitaisiin tarkastella myös tuottajavastuuala kerrallaan tilannetta.
Tuottajayhteisöjä voi olla yhdellä tuottajavastuualalla useampia, joten ilman
tuottajavastuualakohtaista hakumahdollisuutta kokonaiskuvaa yhden alan osalta on haastavaa
saada. Hakuperusteena y-tunnus on paras.

Pidemmällä tähtäimellä pidämme tärkeänä edistää eri EU-maiden kansallisten tuottajarekisterien
tuomista samalle alustalle, jotta kansainvälisten yritysten olisi entistä helpompi saada tietoa eri
maiden tuottajavastuusta ja rekistereistä. Lisäksi tämä tehostaisi myös eri jäsenmaiden
viranomaisten valvontayhteistyötä ja tiedonvaihtoa.

Siirtoasiakirjoja ja muita rekistereitä koskeva sääntely (121 b §, 142 §, 143 b §)
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