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KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 17 päivänä marraskuuta 2000,
kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY täytäntöönpanoa koskevien jäsenvaltioiden kertomusten laadinnassa käytettävästä kyselylomakkeesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3318)
(2000/738/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon kaatopaikoista 26 päivänä huhtikuuta 1999
annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY (1) ja erityisesti sen
15 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Direktiivin 1999/31/EY 15 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on annettava komissiolle kertomus direktiivin
täytäntöönpanosta.
Kertomuksen pohjana on käytettävä kyselylomaketta tai
runkoa, jonka komissio laatii neuvoston direktiivin 91/
692/ETY (2) 6 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.
Ensimmäinen kertomus kattaa ajanjakson 16 päivästä
heinäkuuta 2001 vuoteen 2003.

(1) EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1.
(2) EYVL L 377, 23.12.1991, s. 48.

(4)

Tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat direktiivin
91/692/ETY 6 artiklan mukaisesti perustetun komitean
lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Vahvistetaan liitteenä oleva kyselylomake.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2000.
Komission puolesta
Margot WALLSTRÖM

Komission jäsen
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LIITE
KYSELYLOMAKE
Jäsenvaltioiden on käytettävä tätä kyselylomaketta laatiessaan kertomuksia, jotka koskevat kaatopaikoista annetun
direktiivin 1999/31/EY saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä
Jo aiemmin annettuja tietoja ei tarvitse toistaa. Ilmoittakaa kuitenkin, missä ja milloin kyseiset tiedot on annettu.
I Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä
1. Mitkä ovat voimassa olevat lait ja asetukset, joilla direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä? Jäsenvaltioiden on
annettava tiedot myös alueellisten elinten antamista säännöksistä. Ilmoittakaa täsmällisesti, miten kukin direktiivin
säännös on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.
2. Antakaa yleistiedot kerätyn kaatopaikkakaasun käytöstä energiantuotantoon sekä tiedot toimenpiteistä, joita on toteutettu kaatopaikkakaasujen keruusta, käsittelystä ja käytöstä aiheutuvien ympäristövahinkojen tai ympäristön pilaantumisen sekä ihmisten terveydelle aiheutuvien vaarojen minimoimiseksi.
3. Antakaa yleiskuvaus toimenpiteistä, jotka on toteutettu liitteessä I olevassa 5 kohdassa tarkoitettujen haittojen ja vaarojen
minimoimiseksi.
4. Onko laadittu luettelot jätteistä, jotka voidaan tai joita ei voida vastaanottaa kaatopaikalle kussakin kaatopaikkaluokassa,
tai vahvistettu vastaavat arviointiperusteet? Jos on, onko nämä luettelot tai arviointiperusteet sekä raja-arvot ja analyysimenetelmät ilmoitettu komissiolle?
5. Antakaa tiedot liitteessä III olevassa 2 kohdassa tarkoitetusta meteorologisten tietojen keruujärjestelmästä.
6. Antakaa lyhyt kuvaus liitteessä III olevassa 3 kohdassa tarkoitetuista suotoveden, pintaveden ja mahdollisten kaasupäästöjen ja ilmanpaineen seurantamenetelmistä.
7. Antakaa tiedot kaatopaikoista, joilla liitteessä II olevassa 3 kohdassa tarkoitettu pintaveden määrän ja koostumuksen
mittaus on katsottu tarpeettomaksi.
II Direktiivin täytäntöönpano
1. Ovatko jäsenvaltiot käyttäneet 3 artiklan 3 kohdassa säädettyä mahdollisuutta (pysyvää jätettä lukuun ottamatta muut
tavanomaiset jätteet, jotka syntyvät mineraalivarojen etsinnässä, louhinnassa, rikastamisessa ja varastoinnissa sekä
louhostoiminnassa)?
Jos ovat, ilmoittakaa yksityiskohtaisesti nämä poikkeukset.
2. Ovatko jäsenvaltiot käyttäneet 3 artiklan 4 kohdassa säädettyä mahdollisuutta (saaret ja eristynyt asutus)?
Jos ovat, ilmoittakaa yksityiskohtaisesti nämä poikkeukset, mukaan luettuina tiedot tällaisten poikkeusten piirin kuuluville paikoille vietävien jätteiden määrästä ja — jos mahdollista — tyypeistä.
3. Ovatko jäsenvaltiot käyttäneet 3 artiklan 5 kohdassa säädettyä mahdollisuutta (maanalaiset varastot)?
Jos ovat, antakaa tiedot varastopaikoista ja poikkeuksista sekä tällaisen poikkeuksen piiriin kuuluville paikoille vietävien
jätteiden määrästä ja — jos mahdollista — tyypeistä.
4. a) Onko 5 artiklan 1 kohdan mukainen kaatopaikoille sijoitettavan biohajoavan jätteen määrän vähentämistä koskeva
kansallinen strategia laadittu ja onko siitä ilmoitettu komissiolle?
Jos ei, ilmoittakaa syy.
b) Ilmoittakaa, mitkä jätteet jäsenvaltiossa luokitellaan biohajoaviksi ja mitkä jätteet luokitellaan biohajoaviksi yhdyskuntajätteiksi?
c) Kuvailkaa strategian toteuttamisesta saatuja käytännön kokemuksia.
d) Ilmoittakaa tuotetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä (tonneina, jos mahdollista jätevirroittain eriteltynä)
vuonna 1995 (tai sitä edeltävänä viimeisimpänä vuonna, jonka osalta on käytettävissä vakioituja Eurostat-tietoja).
e) Ilmoittakaa kaatopaikoille vietävän biohajoavan yhdyskuntajätteen tai muun biohajoavan jätteen määrä (tonneina,
jos mahdollista jätevirroittain eriteltynä) kunakin kertomuksen kattamana vuonna.
f) Miten strategiaa aiotaan mukauttaa?
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5. Ilmoittakaa nykyisten kaatopaikkojen lukumäärä:
Vaarallisten jätteiden
kaatopaikat

Tavanomaisten
jätteiden kaatopaikat

Pysyvän jätteen
kaatopaikat

Muut (*)

Nykyisten
kaatopaikkojen
kokonaismäärä
Direktiivin säännökset täyttävien kaatopaikkojen määrä
Käytöstä poistettujen kaatopaikkojen määrä (ei uusia
jätetoimituksia
16.7.2001
jälkeen)
Uudistettujen kaatopaikkojen
määrä
Jäljellä oleva kapasiteetti (tn)
(*) Tarvittaessa siirtymäkauden loppuun saakka; ilmoittakaa kaatopaikan tyyppi.

6. Mitä toimenpiteitä on toteutettu sen varmistamiseksi, että kaatopaikkakustannuksia koskevia 10 artiklan säännöksiä
noudatetaan?
7. Antakaa yleiskuvaus toimenpiteistä, jotka on toteutettu käytöstä poistettujen kaatopaikkojen hatallisten ympäristövaikutusten estämiseksi 13 artiklan mukaisesti.
8. Esittäkää lyhyt kuvaus kaatopaikkojen suunnittelumenettelystä liitteessä I olevan 1 kohdan osalta (kaatopaikan sijainti).
9. Antakaa yleiskuvaus teknisistä toimenpiteistä, jotka on toteutettu sen varmistamiseksi, että liitteessä I olevan 2 kohdan
vaatimuksia noudatetaan (vesien hallinta ja suotoveden käsittely).
10. Onko liitteeseen I sisältyviä yleis- tai erityisvaatimuksia asetettu pysyvän jätteen kaatopaikoille?
11. Onko liitteessä I olevassa 3.2 ja 3.3 kohdassa asetettuja vaatimuksia lievennetty joidenkin kaatopaikkojen osalta? Jos on,
antakaa yleistiedot näistä kaatopaikoista.

