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Ehdotuksen tausta ja tavoitteet
• Euroopan komissio antoi 17.11.2021 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen jätteiden siirroista sekä asetusten (EU) N:o 1257/2013
ja (EU) 2020/1056 muuttamisesta
• JSA vuodelta 2006 – ei vastaa enää nykyaikaa menettelyjen ja sääntöjen suhteen
• Varmistettava, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja uuden kiertotalouden
toimintasuunnitelman poliittiset tavoitteet saavutetaan

-> asetus (EY) N:o 1013/2006 olisi korvattava uudella asetuksella.

• Tavoitteena kiertotalouden edistäminen:
• helpottaa uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen tarkoitettujen jätteiden siirtoja EU:ssa;
• varmistaa, että EU ei vie jätteisiin liittyviä ongelmiaan kolmansiin maihin; sekä
• torjua jätteiden laittomia siirtoja.
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Painopisteet (1/3)
EU:n sisäiset siirrot
• Yksinkertaistetaan ja nopeutetaan ilmoitusmenettelyä
• Yhdenmukaistetaan nykyisten menettelyjen ja velvoitteiden täytäntöönpano
jäsenmaissa (ennakkohyväksytyt laitokset, taloudellinen vakuus, siirrettävän
jätteen luokittelu)
• Yhdenmukaistetaan säännökset jätehierarkian kanssa ja kannustetaan
uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen

• Parannetaan vihreiden siirtojen jäljitettävyyttä
• Otetaan käyttöön pakollinen EU-laajuinen sähköinen tiedonsiirtojärjestelmä

Muutoksilla pyritään edistämään kiertotaloutta
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Painopisteet (2/3)
Siirrot EU:n ulkopuolelle
• Vihreiden jätteiden vienti OECD-maiden ulkopuolelle mahdollista vain, jos
maa osoittaa kykynsä käsitellä kyseinen jäte
• Viejän todennettava, että laitokset käsittelevät jätteen ympäristön kannalta
hyväksyttävällä tavalla

• Otetaan käyttöön menettely, jolla seurataan jätteiden vientiä OECD-maihin
ja lievennetään viennistä mahdollisesti aiheutuvia ympäristöongelmia.

Varmistetaan, että jätteet käsitellään ympäristön kannalta
hyväksyttävällä tavalla
Ei siirretä jäteongelmaa kolmansiin maihin
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Painopisteet (3/3)
Laittomat jätesiirrot
• Parannetaan tarkastusten tehokkuutta ja vahvistetaan seuraamuksia
koskevia säännöksiä
• Perustetaan EU-tason jätesiirtojen valvontaryhmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ja parantaa jäsenvaltioiden yhteistyötä ja koordinointia laittomien
siirtojen estämiseksi ja havaitsemiseksi
• Lisätään tarkastusten ja tutkintojen yhteistyötä kansallisella ja EU-tasolla
mm. sallimalla komission tehdä jätesiirtoihin liittyviä tarkastuksia

Vähennetään laittomia jätesiirtoja
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Käsittelyn aikataulusta
• Kansallinen käsittely
• U-kirjettä valmistellaan parhaillaan
• Sidosryhmien huomioiminen
• 3.12 sidosryhmätilaisuus
• 9.12 esittely jätesiirtokoulutuksessa
• 9.12 esittely ympäristöjaostolle

• Jatkoaskeleet
• 12/2021-10.1.2022 YM:n sisäiset menettelyt

• Käsittely neuvostossa
• 6.12. komission esitys ympäristötyöryhmässä
(WPE)
• Tammikuu -> käsittely alkaa Ranskan pjkaudella
• Käsittelyn kokonaiskesto 0,5-1,5v?
• Suomi voi esittää alustavia kantoja siihen
saakka, kunnes eduskunta hyväksyy Suomen
virallisen kannan

• Tammikuun alkupuoli: Kirjallinen menettely
ympäristöjaostossa
• Tammikuun loppu: U-kirje valtioneuvoston
yleisistuntoon

• Helmikuun alku: eduskuntakäsittely

• Suomen kanta helmi-maaliskuu?

• Käsittelyyn osallistuvat virkahenkilöt:
• Marja-Riitta Korhonen ja Sirkku Jaakkola YM
• Hannele Nikander SYKE
• Katarina Dahlman EUE
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