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Lausuntopyyntö: Luonnos valtioneuvoston asetuksesta merenkulun
ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Alusten välisiä haitallisten ja vaarallisten lastien ja jätteiden siirtoja sekä
polttoaineiden toimituksia koskevat muutokset (2 a luku)
Tähän voitte lisätä lausuntonne koskien alusten välisiä haitallisten ja vaarallisten lastien ja jätteiden
siirtoja sekä polttoaineiden toimituksia koskevia muutoksia:
-

Rikkisääntelyyn esitettävät muutokset (6 luku)
Tähän voitte lisätä lausuntonne koskien rikkisääntelyyn esitettäviä muutoksia:
-

Muut muutokset
Tähän voitte lisätä lausuntonne koskien muita muutoksia:
Pyydetään täydentämään "Jätteiden vastaanottojärjestelyt satamassa", niin että myös
*vastaanottopalvelut* huomioidaan tekstissä.

++++
Jätteiden vastaanottojärjestelyt satamassa

Satamassa jätteiden vastaanotto voidaan järjestää joko siten, että satamassa on pysyvä
vastaanottolaite tai siten, että satamaan tarvittaessa tilataan jätteiden vastaanottopalvelu.
*Jätteiden vastaanottopalvelun toteutuminen jätehuoltosuunnitelman mukaisesti on
satamanpitäjän vastuulla.*
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2 § 10 Sataman jätehuoltosuunnitelman rakenne ja sisältö

Sataman jätehuoltosuunnitelmaan on sisällytettävä seuraavat tiedot:
1) sataman yhteystiedot, mukaan lukien sataman nimi, osoite ja sijainti koordinaatteina;
2) sataman pitäjän yhteyshenkilön yhteystiedot;
3) mahdollisten muiden sataman jätehuollosta vastaavien tahojen yhteystiedot;
4) arvio sataman vastaanottolaitteiden *ja vastaaottopalveluiden* tarpeesta satamassa tavallisesti
käyvien alusten tarpeiden mukaisesti, mukaan lukien satamassa käyvien alusten alustyypit ja -koot,
satamakäyntien määrä, sataman kautta kulkevan lasti ja aluksilla syntyvät jätteet sekä sataman koko
ja sijainti;
5) kuvaus jätteiden vastaanottojärjestelyistä satamassa, mukaan lukien vastaanotettavien jätteiden
jakeet ja määrät, vastaanottolaitteiden tyypit, kuten kiinteä laite, vastaanottolaitteiden kapasiteetit
ja laitteiden sijainti satamassa ja saavutettavuus, mukaan lukien laitteiden aukioloajat; *ja
käytettäessä erikseen tilattavia vastaanottopalveluita, kuvaus niiden tilaamisesta ja
saavutettavuudesta mukaan lukien tilaus- ja noutoajankohdat.*
6) aluksilta perittävien jätemaksujen *ja vastaanottopalvelumaksujen* määräytymisen perusteet ja
tieto jätejakeista, joista peritään suora maksu;
7) tieto siitä, koskeeko satamaa merenkulun ympäristönsuojelulain 10 luvun 3 §:n mukainen velvoite
antaa alukselle jätteen toimittamista koskeva tosite;
8) sataman vastaanottolaitteiden tai vastaanottopalveluiden puutteellisuudesta ilmoittamista ja
ilmoituksen käsittelyä koskeva menettely;
9) kuvaus sataman jätehuoltosuunnitelmasta kuulemisesta merenkulun ympäristönsuojelulain 9
luvun 7 §:n 1 momentin mukaisesti;
10) selostus mahdollisesta vastaanottolaitteen käyttöoikeutta *tahi vastaanottopalveluiden
tarjoamista* koskevasta sopimuksesta toisen sataman tai muun tahon kanssa.
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