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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, 

annettu 18.4.2012, 

jätteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY 
täytäntöönpanoa koskevien jäsenvaltioiden kertomusten pohjana käytettävästä 

kyselylomakkeesta 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

EUROOPAN KOMISSIO, joka 

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 

ottaa huomioon jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19 päivänä marraskuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY1 ja erityisesti sen 
37 artiklan 1 kohdan, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Direktiivin 2008/98/EY mukaan jäsenvaltioiden on joka kolmas vuosi toimitettava 
komissiolle tiedot mainitun direktiivin täytäntöönpanosta antamalla sähköisessä 
muodossa oleva alakohtainen kertomus, joka on laadittu komission laatiman 
kyselylomakkeen tai kaavan pohjalta. 

(2) On siis vahvistettava tällainen kyselylomake, jotta jäsenvaltiot voisivat täyttää 
direktiivin 2008/98/EY mukaiset raportointivelvollisuutensa. 

(3) Ensimmäinen täytäntöönpanokertomus kattaa ajanjakson päivästä, johon mennessä 
direktiivi 2008/98/EY oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä, eli 12 päivästä 
joulukuuta 2010, kolmivuotisen raportointikauden loppuun, eli 31 päivään joulukuuta 
2012. 

(4) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 91/692/ETY 6 artiklalla 
perustetun komitean lausunnon mukaiset, 

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:  

1 artikla 

Jäsenvaltioiden on laadittava direktiivin 2008/98/EY täytäntöönpanoa koskevat 
kertomuksensa tämän päätöksen liitteessä olevan kyselylomakkeen pohjalta. 

                                                 
1 EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.  
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2 artikla 

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. 

Tehty Brysselissä 18.4.2012. 

 Komission puolesta 
 Janez POTOČNIK 
 Komission jäsen 
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LIITE 

KYSELYLOMAKE 

jätteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY 
täytäntöönpanoa koskevia jäsenvaltioiden kertomuksia varten 

1. SAATTAMINEN OSAKSI KANSALLISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ (DIREKTIIVIN 2008/98/EY 
40 ARTIKLA) 

Antakaa viittaukset ja mahdolliset sähköiset linkit kansallisiin säädöksiin (ja niiden 
mahdollisiin muutossäädöksiin), joilla direktiivi 2008/98/EY saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä. 

2. JÄTEHIERARKIA (DIREKTIIVIN 2008/98/EY 4 ARTIKLA) 

Kuvailkaa, kuinka direktiivin 2008/98/EY 4 artiklassa määritelty jätehierarkia on otettu 
huomioon lainsäädännössä ja poliittisissa toimenpiteissä jätteen syntymisen ehkäisemisen ja 
jätehuollon alalla ja kuinka maanne edistää jätehierarkiaa soveltaessaan vaihtoehtoja, joilla 
päästään ympäristön kannalta parhaaseen mahdolliseen kokonaistulokseen. 

Antakaa erityisesti esimerkkejä sellaisista jätevirtojen luokista, jotka poikkeavat hierarkiasta, 
kun tällainen poikkeaminen on elinkaariajattelun mukaisesti perusteltua tällaisen jätteen 
syntymistä ja jätehuoltoa koskevien kokonaisvaikutusten osalta. Olisi voitava osoittaa, kuinka 
maassanne varmistetaan, että poikkeaminen jätehierarkiasta on objektiivisesti perusteltua, 
ottaen huomioon direktiivin 4 artiklan 2 kohdan viimeisessä virkkeessä ja johdanto-osan 31 
kappaleessa esitetyt kriteerit. 

3. JÄTTEIDEN LUOKITTELU (DIREKTIIVIN 2008/98/EY 7 ARTIKLA) 

1) Direktiivin 2008/98/EY 7 artiklaan liittyen, kuvailkaa maassanne sovellettavaa 
jätteiden luokittelujärjestelmää. 

2) Direktiivin 2008/98/EY 7 artiklan 2 ja 3 kohtaan liittyen, onko mikään komission 
päätöksellä 2000/532/EY2 vahvistetussa jäteluettelossa vaaralliseksi luokiteltu jäte 
luokiteltu maassanne vaarattomaksi tai onko maassanne luokiteltu vaaralliseksi 
mikään jäte, jota ei ole luokiteltu vaaralliseksi jäteluettelossa? 

3) Poikkeaako maassanne käytetty vaarattomien jätteiden luokittelujärjestelmä 
eurooppalaisesta jäteluettelosta? 

4. LAAJENNETTU TUOTTAJAN VASTUU (DIREKTIIVIN 2008/98/EY 8 ARTIKLA) 

1) Kuvailkaa, millä lainsäädännöllisillä tai muilla toimenpiteillä maassanne on otettu 
käyttöön laajennettu tuottajan vastuu luonnollisille tai oikeushenkilöille, jotka 

                                                 
2 EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3. 
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ammattimaisesti kehittävät, valmistavat, prosessoivat, käsittelevät, myyvät tai tuovat 
tuotteita. Erityisesti, onko maassanne otettu käyttöön käytettyjen tuotteiden takaisin 
ottamista koskevia velvoitteita tai onko toteutettu toimenpiteitä, joilla pyritään 
varmistamaan tuotteiden uudelleenkäytettävyys tai kierrätettävyys? 

2) Mitä toimenpiteitä maassanne on toteutettu tuotteiden suunnittelun edistämiseksi 
siten, että voidaan vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia ja jätteiden syntymistä 
tuotannon ja tuotteiden käytön aikana sekä tämän jälkeen jätteeksi muuttuneiden 
tuotteiden jätehuollon aikana? 

5. HYÖDYNTÄMINEN (DIREKTIIVIN 2008/98/EY 10 ARTIKLA) 

1) Kuvailkaa, kuinka maassanne on pantu täytäntöön direktiivin 2008/98/EY 10 artikla, 
joka koskee jätteen hyödyntämistä ja erillistä keräämistä mainitun direktiivin 4 ja 13 
artiklan mukaisesti. 

2) Ilmoittakaa, minkä jätteiden osalta maanne katsoo, ettei jätteen erilliskeräys ole 
teknisesti, ympäristön kannalta ja taloudellisesti toteutettavissa. Erilliskeräyksellä 
tarkoitetaan keräystä, jossa erityyppiset ja ominaisuuksiltaan erilaiset jätevirrat 
pidetään erillään erityiskäsittelyn helpottamiseksi. 

6. UUDELLEENKÄYTTÖ JA KIERRÄTYS (DIREKTIIVIN 2008/98/EY 11 ARTIKLA) 

1) Kuvailkaa, mitä toimenpiteitä maanne on toteuttanut täyttääkseen direktiivin 
2008/98/EY 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset, jotka koskevat tuotteiden 
uudelleenkäytön ja uudelleenkäytettäväksi valmistelun edistämistä. Mitä täydentäviä 
toimenpiteitä maassanne on toteutettu?  

2) Jotta saataisiin kuva siitä, kuinka maanne on edistynyt direktiivin 2008/98/EY 
11 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, täyttäkää kyselylomakkeen 
19 kohdassa oleva taulukko. Jos tavoitteita ei ole saavutettu, esittäkää syyt tähän sekä 
toimet, jotka maassanne aiotaan toteuttaa tavoitteiden saavuttamiseksi. 

7. ERILLISKERÄYS (DIREKTIIVIN 2008/98/EY 11 ARTIKLAN 1 KOHTA) 

1) Kuvailkaa, mille jätevirroille maassanne on otettu käyttöön erilliskeräysjärjestelmät 
jätteen hyödyntämisen parantamiseksi ja helpottamiseksi ja laadukkaan kierrätyksen 
edistämiseksi. Kuvailkaa erityisesti, mitä toimia on toteutettu paperin, metallin, 
muovin ja lasin erilliskeräyksen järjestämiseksi vuoteen 2015 mennessä ja biojätteen 
erilliskeräyksen edistämiseksi? 

2) Mitkä jätevirrat kerätään yhdessä tai sekakeräyksenä, ja minkä vuoksi? 

8. JÄTTEEN LOPPUKÄSITTELY (DIREKTIIVIN 2008/98/EY 12 ARTIKLA JA 36 ARTIKLAN 
1 KOHTA) 

Kuvailkaa, mitä toimenpiteitä on toteutettu sen varmistamiseksi, että jäte loppukäsitellään 
turvallisesti direktiivin 2008/98/EY 13 artiklassa annettujen ihmisten terveyden ja ympäristön 
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suojelua koskevien säännösten mukaisesti. Mitä toimenpiteitä on toteutettu jätehierarkian 
mukaisesti jätteen kaatopaikalle sijoittamisen vähentämiseksi? Erityisesti, onko maassanne 
kielletty joidenkin jätteiden sijoittaminen kaatopaikalle tai otettu käyttöön taloudellisia 
ohjauskeinoja, joilla jätevirtoja pyritään ohjaamaan muualle kuin kaatopaikoille? Mitä 
toimenpiteitä on toteutettu jätteen hylkäämisen tai valvomattoman sijoittamisen taikka 
valvomattoman jätehuollon ehkäisemiseksi direktiivin 2008/98/EY 36 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti? 

9. AIHEUTTAMISPERIAATE JA VASTUU JÄTEHUOLLOSTA (DIREKTIIVIN 2008/98/EY 
14 JA 15 ARTIKLA) 

1) Kuvailkaa lyhyesti järjestelmää, jonka avulla maassanne varmistetaan 
aiheuttamisperiaatteen täysimääräinen soveltaminen. 

2) Onko maassanne päätetty, että tuottaja, jonka tuottamasta tuotteesta jäte on peräisin, 
vastaa kokonaan tai osittain jätehuollon kustannuksista ja että tällaisten tuotteiden 
jakelijat osallistuvat näihin kustannuksiin? Miten kustannukset jaetaan? 

10. OMAVARAISUUS- JA LÄHEISYYSPERIAATTEET (DIREKTIIVIN 2008/98/EY 
16 ARTIKLA) 

1) Mitä toimenpiteitä on toteutettu direktiivin 2008/98/EY 16 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn velvollisuuden täyttämiseksi eli jätteiden loppukäsittelylaitosten sekä 
yksityisistä kotitalouksista kerätyn ja muilta tuottajilta samaan kuljetukseen kerätyn 
sekalaisen yhdyskuntajätteen hyödyntämistä suorittavien laitosten yhtenäisen ja 
riittävän verkoston perustamiseksi, ja onko kyseinen verkosto organisoitu 
alueellisella tasolla?  

2) Kuinka maassanne varmistetaan, että jätteet loppukäsitellään tai hyödynnetään 
jossakin lähimmistä asianmukaisista laitoksista? 

3) Kuvailkaa tarvittaessa, missä mitassa ja muodossa maanne on toiminut yhteistyössä 
muiden jäsenvaltioiden kanssa direktiivin 2008/98/EY 16 artiklan 1 kohdassa 
asetetun velvollisuuden täyttämiseksi. 

4) Millainen jätteen loppukäsittelyn omavaraisuusaste maassanne on saavutettu? 
Antakaa vastauksen tueksi tosiasiallisia tai arvioituja lukuja maassanne 
loppukäsitellyn jätteen määrästä suhteessa maassanne tuotetun loppukäsittelyä 
vaativan jätteen kokonaismäärään. 

11. VAARALLISEN JÄTTEEN KÄSITTELY (DIREKTIIVIN 2008/98/EY 17–20 ARTIKLA) 

1) Kuvailkaa toimenpiteitä, joita maassanne on toteutettu sen varmistamiseksi, että 
vaarallisen jätteen tuottaminen, kerääminen, varastointi ja käsittely toteutetaan 
olosuhteissa, joissa varmistetaan ympäristön ja ihmisten terveyden suojelu. 

2) Mitä toimenpiteitä on toteutettu vaarallisen jätteen jäljitettävyyden varmistamiseksi 
syntypaikalta lopulliseen käsittelypaikkaan, erityisesti direktiivin 2008/98/EY 
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35 artiklan mukaisen kirjanpidon sekä vaarallisten jätteiden asianmukaisen 
merkitsemisen avulla? Mitä toimenpiteitä on toteutettu sen varmistamiseksi, että jäte, 
jolla on vaarallisia ominaisuuksia, luokitellaan oikein vaaralliseksi jätteeksi? 

3) Kuvailkaa, kuinka vaarallisen jätteen sekoittamiskielto pannaan täytäntöön ja millä 
tavoin ja missä tapauksissa maassanne on myönnetty poikkeus direktiivin 
2008/98/EY 18 artiklan 1 kohdan noudattamisesta ja sallittu vaarallisen jätteen 
sekoittaminen. 

12. JÄTEÖLJYT (DIREKTIIVIN 2008/98/EY 21 ARTIKLA) 

1) Kuvailkaa maassanne sovellettavaa järjestelmää, jolla varmistetaan jäteöljyjen 
erillinen kerääminen ja käsittely. 

2) Onko maassanne toteutettu toimenpiteitä, joilla estetään ominaisuuksiltaan erilaisten 
jäteöljyjen sekoittaminen tai jäteöljyjen sekoittaminen muunlaisten jätteiden tai 
aineiden kanssa? Mitä toimenpiteitä? 

3) Mitä lisätoimenpiteitä, kuten teknisiä vaatimuksia, tuottajan vastuuta, taloudellisia 
ohjauskeinoja tai vapaaehtoisia sopimuksia, maassanne sovelletaan jäteöljyjen 
erillistä keräämistä ja jäteöljyjen asianmukaista käsittelyä varten? 

4) Ilmoittakaa, onko jäteöljyille asetettu maassanne uudistamista koskevia vaatimuksia 
ja rajoittaako maanne jäteöljyjen rajatylittäviä siirtoja alueeltaan polttolaitoksiin tai 
rinnakkaispolttolaitoksiin asettaakseen jäteöljyjen uudistamisen etusijalle.  

13. BIOJÄTE (DIREKTIIVIN 2008/98/EY 22 ARTIKLA) 

Kuvailkaa lyhyesti, kuinka maassanne edistetään  

a) biojätteen erilliskeräystä biojätteen kompostoimiseksi ja mädättämiseksi, 

b) biojätteen käsittelyä tavalla, joka täyttää korkeatasoisen ympäristönsuojelun 
vaatimukset, 

c) biojätteestä tuotettujen, ympäristön kannalta turvallisten materiaalien käyttöä.  

14. LUVAT (DIREKTIIVIN 2008/98/EY 23, 24 JA 25 ARTIKLA) 

1) Kuinka maassanne varmistetaan, että jätettä käsittelevät ainoastaan laitokset tai 
yritykset, joilla on direktiivin 2008/98/EY 23 artiklan vaatimusten mukainen lupa? 

2) Missä määrin maassanne on poikettu lupavaatimuksesta ja mitä säännöksiä on 
annettu sen varmistamiseksi, että lupavaatimuksesta vapautettu jätteen käsittely 
tapahtuu ympäristön kannalta kestävän jätehuollon periaatteen mukaisesti? Onko 
maassanne sovellettu lupien myöntämistä ja tarkastuksia koskevia komission ohjeita? 



 

FI 8   FI 

15. JÄTEHUOLTOSUUNNITELMAT (DIREKTIIVIN 2008/98/EY 28 ARTIKLA) 

1) Onko maassanne laadittu jätehuoltosuunnitelmia direktiivin 2008/98/EY 1, 4, 13 ja 
16 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi? Antakaa linkki julkisesti 
saatavilla olevalle verkkosivulle, josta ohjelmat löytyvät. Onko maassanne sovellettu 
jätehuoltosuunnitelman laatimista koskevia komission ohjeita? 

2) Kuinka monta jätehuoltosuunnitelmaa maassanne on laadittu koko maantieteelliseen 
alueen kattamiseksi? Jos suunnitelmia on useampi kuin yksi, kuinka maassanne on 
varmistettu, että jätehuoltosuunnitelmat kattavat asianmukaisesti koko 
maantieteellisen alueen ja että ne täyttävät direktiivin 2008/98/EY 1, 4, 13 ja 16 
artiklassa tarkoitetut tavoitteet? 

16. JÄTTEEN SYNTYMISEN EHKÄISEMISTÄ KOSKEVAT OHJELMAT (DIREKTIIVIN 
2008/98/EY 29 ARTIKLA) 

1) Onko maassanne laadittu jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia ohjelmia 
direktiivin 2008/98/EY 1 ja 4 artiklan mukaisesti? Antakaa linkki julkisesti saatavilla 
olevalle verkkosivulle, josta ohjelmat löytyvät. Onko maassanne sovellettu jätteen 
syntymisen ehkäisemistä koskevan ohjelman laatimisesta annettuja komission 
ohjeita? 

2) Kuvailkaa pääpiirteissään jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia ohjelmia, joita 
maassanne on hyväksytty talouskasvun ja jätteen syntymiseen liittyvien 
ympäristövaikutusten välisen yhteyden katkaisemiseksi. 

3) Raportoikaa edistymisestä, jota jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevilla 
ohjelmilla on saatu aikaan raportointikaudella ja kuvailkaa jätteen syntymisen 
kehitystä raportointikaudella.  

17. TARKASTUKSET (DIREKTIIVIN 2008/98/EY 34 ARTIKLA) 

Kuvailkaa lyhyesti direktiivin 2008/98/EY 34 artiklassa tarkoitettua määräaikaisten 
tarkastusten järjestelmää ja ilmoittakaa tarkastusten tiheys ja kattavuus. Ilmoittakaa myös, 
minkälaisia hallinnollisia resursseja maassanne on käytettävissä tällaisten tarkastusten 
suorittamiseen. Onko maassanne sovellettu lupien myöntämistä ja tarkastuksia koskevia 
komission ohjeita? 

18. TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURAAMUKSET (DIREKTIIVIN 2008/98/EY 36 ARTIKLAN 2 
KOHTA) 

Antakaa esimerkkejä direktiivin 2008/98/EY säännösten rikkomiseen maassanne 
sovellettavista tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista seuraamuksista. 
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19. RAPORTOINTI DIREKTIIVIN 2008/98/EY 11 ARTIKLAN 2 KOHDAN A JA B 
ALAKOHDASSA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA 

Raportoinnin on perustuttava komission päätökseen 2011/753/EU3. 

Raportointikausi: 

Päätöksen 2011/753/EU mukaisesti jäsenvaltioiden on todennettava direktiivin 2008/98/EY 
11 artiklan 2 kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen laskemalla yhden 
kalenterivuoden aikana syntyneiden jätevirtojen massa sekä niiden jätevirtojen massa, jotka 
on valmisteltu uudelleenkäytettäviksi, kierrätetty tai muutoin hyödynnetty materiaaleina 
kalenterivuoden aikana. Jäsenvaltioiden on annettava tietoja asiaankuuluvien jätevirtojen 
uudelleenkäytettäväksi valmistelun, kierrätyksen tai materiaaleina hyödyntämisen tilanteesta 
joko kolmen vuoden raportointikauden jokaiselta vuodelta tai Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/20024 liitteessä I olevassa 5 jaksossa vahvistettujen 
raportointikausien vuosilta.  

1 Maanne antaa tietoja edistymisestään tavoitteiden 
saavuttamisessa kolmen vuoden raportointikauden 
jokaiselta vuodelta (valitkaa asianmukainen vastaus)5. 

 

kyllä/ei 

2 Maanne antaa tietoja edistymisestään tavoitteiden 
saavuttamisessa asetuksen (EY) N:o 2150/2002 liitteessä I 
olevassa 5 jaksossa vahvistettujen raportointikausien 
vuosilta (valitkaa asianmukainen vastaus)6. 

 

kyllä/ei 

3 (ilmoitetaan ainoastaan ensimmäisessä 
kyselylomakkeeseen pohjautuvassa täytäntöönpano-
kertomuksessa) 

Ilmoittakaa, mikä seuraavista laskentamenetelmistä on 
valittu päätöksen 2011/753/EU 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. 

Laskentamenetelmä 1 

Laskentamenetelmä 2 

Laskentamenetelmä 3 

Laskentamenetelmä 4 

4 (ilmoitetaan ainoastaan toisessa ja sitä seuraavissa 
täytäntöönpanokertomuksissa) 

Ilmoittakaa, onko 3 kohdassa valittua laskentamenetelmää 
muutettu. Jos on, ilmoittakaa, mikä on valittu uusi 
laskentamenetelmä ja kuinka ilmoitettujen tietojen 

 

                                                 
3 EUVL L 310, 25.11.2011, s. 11. 
4 EYVL L 332, 9.12.2002, s. 1. 
5 Eurostat kokoaa nämä tiedot vuosittain. 
6 Eurostat kokoaa nämä tiedot joka toinen vuosi.  
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johdonmukaisuus on varmistettu. 

Eurostat kokoaa tiedot hyödyntämisen (kattaa 
uudelleenkäytettäväksi valmistelun ja hyödyntämisen) ja 
kierrätyksen (kattaa uudelleenkäytettäväksi valmistelun ja 
kierrätyksen) prosenttiosuuksista. Tiedot voidaan ilmoittaa 
tässä varmentamista varten: 

 

% vuodessa 

% vuodessa 

Kotitalousjätteen ja samankaltaisen jätteen 
uudelleenkäytettäväksi valmistelun ja kierrätyksen aste, 
joka on määritelty jäsenvaltion valitsemalla 
laskentamenetelmällä kunakin tämän 
täytäntöönpanokertomuksen kattamana vuonna: % vuodessa 

% vuodessa 

% vuodessa 

5 

Rakennus- ja purkujätteen hyödyntämisaste kunakin tämän 
täytäntöönpanokertomuksen kattamana vuonna: 

% vuodessa 

6 Jos tavoitteita ei ole saavutettu, esittäkää syyt tähän sekä 
toimet, jotka maassanne aiotaan toteuttaa tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 
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