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(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1879/2000,
annettu 5 päivänä syyskuuta 2000,
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontĳärjestelmän
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21
päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY)
N:o 3223/94 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1498/98 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 1
kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten
mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden
tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä
esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin
kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä syyskuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 5 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EYVL L 198, 15.7.1998, s. 4.
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tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi annettu 5 päivänä
syyskuuta 2000, komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052
999
052
628
999
052
388
999
388
524
528
999
052
064
400
999
388
400
508
512
528
720
728
800
804
999
052
388
999
052
999
052
064
066
068
094
400
999

73,7
73,7
75,3
142,3
108,8
59,9
53,7
56,8
57,3
60,1
61,8
59,7
73,4
38,2
173,8
95,1
81,0
72,0
59,9
77,4
59,2
66,1
63,8
192,9
72,2
83,8
89,6
64,7
77,2
109,2
109,2
55,1
51,6
60,3
47,5
46,7
138,9
66,7

0707 00 05

0709 90 70

0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2543/1999 (EYVL L 307, 2.12.1999, s. 46) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta
alkuperää”.
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(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 3 päivänä toukokuuta 2000,
jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon
laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn
neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2000/532/EY)
säännösten yksinkertaistamiseksi on syytä laatia yksi
yhteisön luettelo, johon sisällytetään sekä päätöksellä
94/3/EY vahvistettu jäteluettelo sekä päätöksellä 94/
904/EY vahvistettu vaarallisten jätteiden luettelo.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon 15 päivänä heinäkuuta 1975 jätteistä annetun
neuvoston direktiivin 75/442/ETY (1), muutettuna direktiivillä
91/156/ETY (2), ja erityisesti sen 1 artiklan a alakohdan,
ottaa huomioon vaarallisista jätteistä 12 päivänä joulukuuta
1991 annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY (3) ja erityisesti sen 1 artiklan 4 kohdan toisen luetelmakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Useat jäsenvaltiot ovat tehneet ilmoituksen lukuisista
jäteluokista, joilla on niiden mielestä yksi tai useampi
direktiivin 91/689/ETY liitteessä III lueteltu ominaisuus.
Direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdassa edellytetään, että komissio tutkii jäsenvaltioiden toimittamat
ilmoitukset neuvoston päätöksellä 94/904/EY (4) vahvistetun vaarallisten jätteiden luettelon muuttamiseksi.
Vaarallisten jätteiden luetteloon sisällytetyt jätteet on
sisällytettävä myös komission päätöksellä 94/3/EY (5)
vahvistettuun Euroopan jäteluetteloon. Luettelointijärjestelmän avoimuuden lisäämiseksi ja voimassa olevien
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

194, 25.7.1975, s. 47.
78, 26.3.1991, s. 32.
377, 31.12.1991, s. 20.
356, 31.12.1994, s. 14.
5, 7.1.1994, s. 15.

(4)

Tässä tehtävässä komissiota avustaa direktiivin 75/
442/ETY 18 artiklalla perustettu komitea.

(5)

Tässä päätöksessä suunnitellut toimenpiteet ovat edellä
mainitun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Hyväksytään tämän päätöksen liitteenä oleva luettelo.

2 artikla
Vaarallisiksi luokitelluilla jätteillä katsotaan olevan yksi tai
useampi direktiivin 91/689/ETY liitteessä III mainituista
ominaisuuksista ja edellä mainitun liitteen H3—H8, H10 (6) ja
H11 kohdan osalta yksi tai useampi seuraavista ominaisuuksista:
(6) Ilmaisu ”lisääntymiselle vaarallinen” otettiin käyttöön neuvoston
direktiivissä 92/32/ETY (EYVL L 154, 5.6.1992, s. 1), jolla muutettiin direktiiviä 67/548/ETY seitsemännen kerran. Tällä ilmaisulla
korvattiin ilmaisu ”teratogeeninen”, ja sillä on tarkempi määritelmä,
jossa käsite ei muutu. Näin ollen ilmaisu vastaa direktiivin 91/
689/ETY liitteessä III olevaa H10 kohtaa.
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3 artikla

— leimahduspiste ≤ 55 °C,
— yhden tai useamman erittäin myrkylliseksi luokitellun ( )
aineen kokonaispitoisuus on ≥ 0,1 %,
1

— yhden tai useamman myrkylliseksi luokitellun aineen kokonaispitoisuus on ≥ 3 %,
— yhden tai useamman haitalliseksi luokitellun aineen kokonaispitoisuus on ≥ 25 %,
— yhden tai useamman syövyttävän aineen (johon liitetään
vaaraa ilmaiseva lauseke R35) kokonaispitoisuus on ≥ 1 %,
— yhden tai useamman syövyttävän aineen (johon liitetään
vaaraa ilmaiseva lauseke R34) kun kokonaispitoisuus on
≥ 5 %,
— yhden tai useamman ärsyttävän aineen (johon liitetään
vaaraa ilmaiseva lauseke R41) kokonaispitoisuus on
≥ 10 %,

Jäsenvaltiot voivat poikkeustapauksissa päättää jätteen haltijan
asianmukaisesti toimittamien asiakirjatodisteiden perusteella,
että tietyllä luettelossa vaaralliseksi luokitellulla jätteellä ei ole
mitään direktiivin 91/689/ETY liitteessä III lueteltuja ominaisuuksia. Jäsenvaltiot voivat poikkeustapauksissa päättää, että
luettelossa vaarattomaksi luokitellulla jätteellä on jokin direktiivin 91/689/ETY liitteessä III mainituista ominaisuuksista,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 91/689/ETY 1
artiklan 4 kohdan toisen luetelmakohdan soveltamista. Kaikki
tällaiset jäsenvaltioiden tekemät päätökset on toimitettava
komissiolle vuosittain. Komissio kokoaa nämä päätökset ja
tutkii, onko yhteisön laatimaa jätteiden ja vaarallisten jätteiden
luetteloa muutettava näiden jäsenvaltioiden päätösten johdosta.
4 artikla

— yhden tai useamman ärsyttävän aineen (johon liitetään
vaaraa ilmaiseva lauseke R36, R37 tai R38) kokonaispitoisuus on ≥ 20 %,

Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän päätöksen noudattamisen
edellyttämät toimenpiteet viimeistään 1 päivänä tammikuuta
2002.

— yhden tai useamman syöpää aiheuttavana pidetyn, luokan 1
tai 2 aineen kokonaispitoisuus on ≥ 0,1 %,

5 artikla

— yhden tai useamman lisääntymiselle vaarallisen, luokan 1
tai 2 aineen (johon liitetään vaaraa ilmaiseva lauseke R60
tai R61) kokonaispitoisuus on ≥ 0,5 %,
— yhden tai useamman lisääntymiselle vaarallisen, luokan 3
aineen (johon liitetään vaaraa ilmaiseva lauseke R62 tai
R63) kokonaispitoisuus on ≥ 5 %,
— yhden tai useamman perimän muutoksia aiheuttavan,
luokan 1 tai 2 aineen (johon liitetään vaaraa ilmaiseva
lauseke R46) kokonaispitoisuus on ≥ 0,1 %,
— yhden tai useamman perimän muutoksia aiheuttavan,
luokan 3 aineen (johon liitetään vaaraa ilmaiseva lauseke
R40) kokonaispitoisuus on ≥ 1 %.

(1) Luokittelulla ja R-lausekkeilla viitataan vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja
hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta
1967 annettuun neuvoston direktiiviin 67/548/ETY (EYVL L 196,
16.8.1967, s. 1) ja sen myöhempiin muutoksiin. Pitoisuusrajoilla
tarkoitetaan niitä pitoisuusrajoja, joista on säädetty vaarallisten
valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 7 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa neuvoston direktiivissä
88/379/ETY (EYVL L 187, 16.7.1988, s. 14) ja sen myöhemmissä
muutoksissa.

Kumotaan komission päätös 94/3/EY ja neuvoston päätös 94/
904/EY 1 päivästä tammikuuta 2002.
6 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 3 päivänä toukokuuta 2000.
Komission puolesta
Margot WALLSTRÖM

Komission jäsen
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Jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan ja vaarallisista jätteistä annetun
neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukainen jäteluettelo
Johdanto
1

Tämä luettelo on yhdenmukaistettu jäteluettelo, jota tarkistetaan säännöllisesti ja johon tehdään tarvittaessa
muutoksia direktiivin 75/442/ETY 18 artiklan mukaisesti. Jonkin aineen lisääminen luetteloon ei kuitenkaan tarkoita,
että aine olisi jätettä kaikissa olosuhteissa. Ainetta on pidettävä jätteenä ainoastaan, mikäli se on direktiivin 75/
442/ETY 1 artiklan a alakohdassa olevan jätteen määritelmän mukainen.

2

Luettelossa mainittuihin jätteisiin sovelletaan direktiivin 75/442/ETY säännöksiä, paitsi jos niihin sovelletaan kyseisen
direktiivin 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännöksiä.

3

Luettelossa mainitut jätetyypit on yksilöity täsmällisesti kuusinumeroisella jätekoodilla ja vastaavasti kaksi- ja nelinumeroisilla nimikeryhmäkoodeilla. Näin ollen tietyn jätteen luokittelussa luettelon mukaisiin jätenimikkeisiin olisi
toteutettava seuraavat vaiheet:

3.1 Jätteen syntylähde ja asianmukainen kuusinumeroinen jätekoodi etsitään nimikeryhmistä 01—12 tai 17—20 (lukuun
ottamatta numeroihin 99 päättyviä koodeja). On huomattava, että tietyt laitokset joutuvat ehkä luokittelemaan
toimintansa useisiin eri nimikeryhmiin. Esimerkiksi autojen valmistaja voi prosessin eri vaiheiden perusteella joutua
luokittelemaan jätteensä nimikeryhmiin 12 (metallien muovauksessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä syntyvät
jätteet), 11 (metallien käsittelyssä ja pinnoittamisessa syntyvät metallia sisältävät epäorgaaniset jätteet) ja 08 (pinnoitteiden käytössä syntyvät jätteet).
3.2 Ellei nimikeryhmistä 01—12 tai 17—20 löydy asianmukaista jätekoodia jätteen luokittelemiseksi, tutkitaan nimikeryhmät 13, 14 ja 15.
3.3 Ellei mikään näistä jätekoodeista sovellu kyseiselle jätteelle, jäte luokitellaan nimikeryhmän 16 mukaisesti.
3.4 Jos jäte ei kuulu myöskään nimikeryhmään 16, käytetään edellä kohdassa 1 luokiteltua toimintaa vastaavassa
luettelon osassa olevaa koodia 99 (jätteet, joita ei ole mainittu muualla).
4

Luettelossa tähdellä ”*” merkityt jätteet ovat vaarallisia jätteitä vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin
91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti. Näihin jätteisiin sovelletaan mainitun
direktiivin säännöksiä, paitsi jos niihin sovelletaan mainitun direktiivin 1 artiklan 5 kohdan säännöksiä.

5

Tässä päätöksessä tarkoitetaan ’vaarallisella aineella’ kaikkia aineita, jotka on luokiteltu tai jotka aiotaan luokitella
vaarallisiksi direktiivissä 67/548/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna; ’raskasmetallilla’ tarkoitetaan kaikkia antimoni-, arseeni-, kadmium-, kromi(VI)-, kupari-, lyijy-, elohopea-, nikkeli-, seleeni-, telluuri-, tallium- ja tinayhdisteitä,
mukaan luettuina nämä metallit metallisessa muodossa, mikäli ne on luokiteltu vaarallisiksi aineiksi.

6

Jos jäte on luokiteltu vaaralliseksi viittaamalla erityisesti tai yleisesti vaarallisiin aineisiin, jäte on vaarallista ainoastaan,
mikäli näitä aineita esiintyy sellaisina pitoisuuksina (esimerkiksi painoprosentteina), että jätteessä on yksi tai useampi
neuvoston direktiivin 91/689/ETY liitteessä III luetelluista ominaisuuksista. Ominaisuuksiin H3—H8, H10 ja H11
sovelletaan tämän päätöksen 2 artiklan säännöksiä. Ominaisuuksien H1, H2, H9 ja H12—H14 osalta tämän
päätöksen 2 artiklassa ei ole tällä hetkellä erityisiä säännöksiä.

7

Luettelon jätenimikkeiden numeroinnissa on noudatettu seuraavia sääntöjä: Muuttumattomien jätenimikkeiden numeroinnissa on noudatettu komission päätöksessä 94/3/EY käytettyjä koodeja. Muuttaneiden jätenimikkeiden koodit on
poistettu, eikä niitä oteta uudelleen käyttöön sekaannusten estämiseksi uuden luettelon täytäntöönpanon jälkeen.
Luetteloon lisätyille jätenimikkeille on annettu koodi, jota ei ole käytetty komission päätöksessä 94/3/EY.
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Luettelon nimikeryhmät
(kaksinumeroiset jätekoodit)

01 Kaivosten ja louhosten tutkimisessa ja hyödyntämisessä sekä mineraalien rikastuksessa ja jatkokäsittelyssä syntyvät
jätteet
02 Maatalouden, puutarhatalouden, metsästyksen, kalastuksen ja vesiviljelyn alkutuotannossa sekä elintarvikkeiden
valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet
03 Puun käsittelyssä sekä paperin, kartongin, massan, levyjen ja huonekalujen valmistuksessa syntyvät jätteet
04 Nahka-, turkis- ja tekstiiliteollisuuden jätteet
05 Öljynjalostuksessa, maakaasun puhdistuksessa ja hiilen pyrolyyttisessä käsittelyssä syntyvät jätteet
06 Epäorgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet
07 Orgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet
08 Pinnoitteiden (maalien, lakkojen ja lasimaisten emalien), liimojen, tiivistysmassojen sekä painovärien valmistuksessa,
sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
09 Valokuvateollisuuden jätteet
10 Termisissä prosesseissa syntyvät epäorgaaniset jätteet
11 Metallien käsittelyssä ja pinnoittamisessa ja ei-rautametallien hydrometallurgiassa syntyvät metallia sisältävät epäorgaaniset jätteet
12 Metallien ja muovien muovauksessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä syntyvät jätteet
13 Öljyjätteet (lukuun ottamatta ruokaöljyjä ja nimikeryhmiä 05 ja 12)
14 Liuottimina käytettyjen orgaanisten aineiden jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 07 ja 08)
15 Pakkausjätteet, absorboimisaineet, puhdistusliinat, suodatinmateriaalit ja suojavaatteet, joita ei ole mainittu muualla
16 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla luettelossa
17 Rakentamisessa ja purkamisessa (tienrakennus mukaan luettuna) syntyvät jätteet
18 Ihmisten ja eläinten terveyden hoidossa tai siihen liittyvässä tutkimustoiminnassa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta
keittiö- ja ravintolajätteitä, jotka eivät ole syntyneet välittömässä hoitotoiminnassa)
19 Jätteen käsittely- ja hyödyntämislaitoksissa, erillisissä jätevedenpuhdistamoissa ja vesihuollossa syntyvät jätteet
20 Yhdyskuntajätteet ja niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten jätteet, erilliskerätyt jakeet mukaan
luettuina

6.9.2000

6.9.2000

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI
01

KAIVOSTEN JA LOUHOSTEN TUTKIMISESSA JA HYÖDYNTÄMISESSÄ SEKÄ MINERAALIEN
RIKASTUKSESSA JA JATKOKÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET

01 01

mineraalien louhinnassa syntyvät jätteet

01 01 01

metallimineraalien louhinnassa syntyvät jätteet

01 01 02

muiden mineraalien louhinnassa syntyvät jätteet

01 02

mineraalien rikastuksessa syntyvät jätteet

01 02 01

metallimineraalien rikastuksessa syntyvät jätteet

01 02 02

muiden mineraalien rikastuksessa syntyvät jätteet

01 03

metallimineraalien muussa fysikaalisessa ja kemikaalisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

01 03 01

kiviainesjätteet

01 03 02

pölymäiset ja jauhemaiset jätteet

01 03 03

alumiinioksidin valmistuksessa syntyvä punalieju

01 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

01 04

muiden mineraalien muussa fysikaalisessa ja kemikaalisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

01 04 01

sorajätteet ja kivimurske

01 04 02

hiekka- ja savijätteet

01 04 03

pölymäiset ja jauhemaiset jätteet

01 04 04

potaskan ja vuorisuolan jalostusjätteet

01 04 05

mineraalien pesussa ja puhdistuksessa syntyvät jätteet

01 04 06

kivien veistämisessä ja sahauksessa syntyvät jätteet

01 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

01 05

porauslietteet ja muut porausjätteet

01 05 01

öljyjä sisältävät porauslietteet ja muut porausjätteet

01 05 02

baryyttia sisältävät porauslietteet ja muut porausjätteet

01 05 03

klorideja sisältävät porauslietteet ja muut porausjätteet

01 05 04

makean veden porauksessa syntyvät lietteet ja jätteet

01 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02

MAATALOUDEN, PUUTARHATALOUDEN, METSÄSTYKSEN, KALASTUKSEN JA VESIVILJELYN
ALKUTUOTANNOSSA SEKÄ ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUKSESSA JA JALOSTUKSESSA
SYNTYVÄT JÄTTEET

02 01

alkutuotannossa syntyvät jätteet

02 01 01

pesu- ja puhdistuslietteet

02 01 02

eläinkudosjätteet

02 01 03

kasvikudosjätteet

02 01 04

muovijätteet (lukuun ottamatta pakkauksia)

02 01 05*

maatalouskemikaalien jätteet

02 01 06

eläinten ulosteet, virtsa, ja lanta (likaantunut olki mukaan luettuna) sekä erikseen kootut ja muualla
käsiteltävät nestemäiset jätteet

02 01 07

maatalouden jätteet

02 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 02

lihan, kalan ja muiden eläinperäisten elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät
jätteet

02 02 01

pesu- ja puhdistusjätteet

02 02 02

eläinkudosjätteet

02 02 03

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 02 04

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 03

hedelmien, vihannesten, viljojen, ruokaöljyjen, kaakaon, kahvin, säilykkeiden ja tupakan valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet

02 03 01

pesu-, puhdistus-, kuorinta-, sentrifugointi- ja erotuslietteet

02 03 02

säilöntäainejätteet

02 03 03

liuotinuuton jätteet
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02 03 04

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 03 05

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 04

sokerin jalostuksessa syntyvät jätteet

02 04 01

sokerijuurikkaiden pesussa ja puhdistuksessa syntyvä maa-aines

02 04 02

kalsiumkarbonaatti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia

02 04 03

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 05

maidonjalostusteollisuudessa syntyvät jätteet

02 05 01

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 05 02

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 06

leipomo-, konditoria- ja makeisteollisuudessa syntyvät jätteet

02 06 01

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 06 02

säilöntäainejätteet

02 06 03

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 07

jätteet, jotka syntyvät alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien valmistuksessa (lukuun ottamatta kahvin, teen ja kaakaon valmistusta)

02 07 01

raaka-aineiden pesussa ja puhdistuksessa sekä mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

02 07 02

alkoholin tislausjätteet

02 07 03

kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

02 07 04

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 07 05

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

03

PUUN KÄSITTELYSSÄ SEKÄ PAPERIN, KARTONGIN, MASSAN, LEVYJEN JA HUONEKALUJEN
VALMISTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET

03 01

puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen valmistuksessa syntyvät jätteet

03 01 01

kuori- ja korkkijätteet

03 01 02

sahajauho

03 01 03

lastut, palaset sekä puu-, lastulevy- ja vanerijätteet

03 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

03 02

puunsuojauksessa syntyvät jätteet

03 02 01*

halogenoimattomat orgaaniset puunsuojakemikaalit

03 02 02*

klooratut orgaaniset puunsuojakemikaalit

03 02 03*

organometalliset puunsuojakemikaalit

03 02 04*

epäorgaaniset puunsuojakemikaalit

03 03

massojen, paperin ja kartongin valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet

03 03 01

kuori

03 03 02

soodasakka (joka syntyy mustalipeän käsittelyssä)

03 03 03

hypokloriitti- ja kloorivalkaisussa syntyvät lietteet

03 03 04

muissa valkaisuprosesseissa syntyvät lietteet

03 03 05

keräyspaperin siistauslietteet

03 03 06

kuitu- ja paperilietteet

03 03 07

käräyspaperin ja -kartongin kierrätyksessä syntyvät jätteet

03 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla
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04

NAHKA-, TURKIS- JA TEKSTIILITEOLLISUUDEN JÄTTEET

04 01

nahka- ja turkisteollisuuden jätteet

04 01 01

lihaus-, halkaisu- ja trimmausjätteet

04 01 02

kalkitusjätteet

04 01 03*

rasvanpoistojätteet, jotka sisältävät liuottimia ilman nestefaasia

04 01 04

kromia sisältävät parkitsemisliuokset

04 01 05

parkitsemisliuokset, jotka eivät sisällä kromia

04 01 06

erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät kromia

04 01 07

erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka eivät sisällä kromia

04 01 08

kromia sisältävän parkitun nahan jätteet (ohennuskalvot, -lastut, palat, hiontapöly)

04 01 09

muokkaus- ja viimeistelyjätteet

04 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

04 02

tekstiiliteollisuuden jätteet

04 02 01

käsittelemättömien tekstiilikuitujen ja muiden luonnonkuitujen jätteet, pääasiassa kasviperäisiä

04 02 02

käsittelemättömien tekstiilikuitujen jätteet, pääasiassa eläinperäisiä

04 02 03

käsittelemättömien tekstiilikuitujen jätteet, pääasiassa keinotekoisia tai synteettisiä

04 02 04

ennen kehruuta ja kutomista muodostuvat käsittelemättömät sekatekstiilikuitujätteet

04 02 05

käsiteltyjen tekstiilikuitujen jätteet, pääasiassa kasviperäisiä

04 02 06

käsiteltyjen tekstiilikuitujen jätteet, pääasiassa eläinperäisiä

04 02 07

käsiteltyjen tekstiilikuitujen jätteet, pääasiassa keinotekoisia tai synteettisiä

04 02 08

käsiteltyjen sekatekstiilikuitujen jätteet

04 02 09

komposiittimateriaalien jätteet (kyllästetyt tekstiilit, elastomeerit, plastomeerit)

04 02 10

luonnonmateriaaleista syntyvä orgaaninen aines (kuten rasva ja vaha)

04 02 14*

orgaanisia liuottimia sisältävät viimeistelyjätteet

04 02 15

muut kuin nimikkeessä 04 02 14 mainitut viimeistelyjätteet

04 02 16*

vaarallisia aineita sisältävät väriaineet ja pigmentit

04 02 17

muut kuin nimikkeessä 04 02 16 mainitut väriaineet ja pigmentit

04 02 19*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

04 02 20

muut kuin nimikkeessä 04 02 19 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

04 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

05

ÖLJYNJALOSTUKSESSA, MAAKAASUN PUHDISTUKSESSA JA HIILEN PYROLYYTTISESSÄ
KÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET

05 01

öljyiset lietteet ja kiinteät jätteet

05 01 02

suolanpoistojätteet

05 01 03*

säiliöiden pohjalietteet

05 01 04*

happamat alkyylilietteet

05 01 05*

vuotanut öljy

05 01 06

laitteistoissa ja kunnossapitotoiminnassa syntyvät lietteet

05 01 07*

happotervat

05 01 08*

muut tervat

05 01 09*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

05 01 10

muut kuin nimikkeessä 05 01 09 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

05 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

05 02

lietteet ja kiinteät jätteet, jotka eivät sisällä öljyä

05 02 01

kattiloiden syöttöveden käsittelyssä syntyvät lietteet

05 02 02

jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet

05 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla
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05 04

käytetyt suodatussavet

05 04 01*

käytetyt suodatussavet

05 05

öljyn rikinpoistossa sytyvät jätteet

05 05 01

rikkiä sisältävät jätteet

05 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

05 06

hiilen pyrolyyttisessä käsittelyssä syntyvät jätteet

05 06 01*

happotervat

05 06 02

asfaltti

05 06 03*

muut tervat

05 06 04

jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet

05 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

05 07

maakaasun puhdistuksessa syntyvät jätteet

05 07 01*

elohopeaa sisältävät lietteet

05 07 02

rikkiä sisältävät jätteet

05 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

05 08

öljyn regeneroinnissa syntyvät jätteet

05 08 01*

käytetyt suodatussavet

05 08 02*

happotervat

05 08 03*

muut tervat

05 08 04*

öljyn regeneroinnissa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet

05 08 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06

EPÄORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET

06 01

happamien liuosten jätteet

06 01 01*

rikkihappo ja rikkihapoke

06 01 02*

suolahappo

06 01 03*

fluorivetyhappo

06 01 04*

fosforihappo ja fosforihapoke

06 01 05*

typpihappo ja typpihapoke

06 01 99*

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 02

emäksisten liuosten jätteet

06 02 01*

kalsiumhydroksidi

06 02 02*

natriumkarbonaatti

06 02 03*

ammoniakki

06 02 99*

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 03

suolojen ja suolaliuosten jätteet

06 03 01

karbonaatit (lukuun ottamatta nimikettä 02 04 02)

06 03 02

suolaliuokset, jotka sisältävät sulfaatteja, sulfiitteja tai sulfideja

06 03 03

kiinteät suolat, jotka sisältävät sulfaatteja, sulfiitteja tai sulfideja

06 03 04

suolaliuokset, jotka sisältävät klorideja, fluorideja, ja muita halogenideja

06 03 05

kiinteät suolat, jotka sisältävät klorideja, fluorideja, ja muita halogeenisuoloja

06 03 06

suolaliuokset, jotka sisältävät fosfaatteja tai samankaltaisia kiinteitä suoloja

06 03 07

fosfaatit ja samankaltaiset kiinteät suolat

06 03 08

suolaliuokset, jotka sisältävät nitraatteja ja samankaltaisia yhdisteitä

06 03 09

kiinteät suolat, jotka sisältävät nitridejä (metallinitridit)

06 03 10

kiinteät suolat, jotka sisältävät ammoniumia

06 03 11*

suolat ja liuokset, jotka sisältävät syanideja

06 03 12

suolat ja liuokset, jotka sisältävät orgaanisia yhdisteitä

06 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla
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06 04

metalleja sisältävät jätteet

06 04 01

metallioksidit

06 04 02*

metallisuolat (lukuun ottamatta nimikettä 06 03)

06 04 03*

arseenia sisältävät jätteet

06 04 04*

elohopeaa sisältävät jätteet

06 04 05*

muita raskasmetalleja sisältävät jätteet

06 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 05

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

06 05 02*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

06 05 03

muut kuin nimikkeessä 06 05 02 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

06 06

rikin kemiallisissa prosesseissa (valmistus ja transformointi) ja rikinpoistoprosesseissa syntyvät
jätteet

06 06 01

rikkiä sisältävät jätteet

06 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 07

halogeenien kemiallisissa prosesseissa syntyvät jätteet

06 07 01*

jätteet, jotka sisältävät elektrolyysissä käytettyä asbestia

06 07 02*

kloorin valmistuksessa käytetty aktiivihiili

06 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 08

piin ja piijohdannaisten valmistuksessa syntyvät jätteet

06 08 01

piin ja piijohdannaisten valmistuksessa syntyvät jätteet

06 09

fosforin kemiallisissa prosesseissa syntyvät jätteet

06 09 01

kipsi

06 09 02

fosforia sisältävä kuona

06 09 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 10

typen kemiallisissa prosesseissa ja lannoitteiden valmistuksessa syntyvät jätteet

06 10 01

typen kemiallisissa prosesseissa ja lannoitteiden valmistuksessa syntyvät jätteet

06 11

epäorgaanisten pigmenttien ja opasiteettia lisäävien aineiden valmistuksessa syntyvät jätteet

06 11 01

titaanidioksidin valmistuksessa syntyvä kipsi

06 11 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 13

muissa epäorgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet

06 13 01*

epäorgaaniset torjunta-aineet, biosidit ja punsuojakemikaalit

06 13 02*

käytetty aktiivihiili (lukuun ottamatta nimikettä 06 07 02)

06 13 03

nokimusta

06 13 04*

asbestin käsittelyssä syntyvät jätteet

06 13 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07

ORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET

07 01

orgaanisten peruskemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 01 01*

vesipitoiset perusnesteet ja kantaliuokset

07 01 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 01 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 01 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 01 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 01 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 01 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 01 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 01 12

muut kuin nimikkeessä 07 01 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla
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07 02

muovien, kumin ja synteettisten kuitujen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä
syntyvät jätteet

07 02 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 02 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 02 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 02 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 02 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 02 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 02 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 02 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 02 12

muut kuin nimikkeessä 07 02 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 02 13

muovijätteet

07 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 03

orgaanisten väriaineiden ja pigmenttien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä
syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikettä 06 11)

07 03 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 03 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 03 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 03 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 03 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 03 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 03 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 03 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 03 12

muut kuin nimikkeessä 07 03 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 04

orgaanisten torjunta-aineiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
(lukuun ottamatta nimikettä 02 01 05)

07 04 01*

vesipitoiset perusnesteet ja kantaliuokset

07 04 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 04 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 04 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 04 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 04 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 04 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 04 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 04 12

muut kuin nimikkeessä 07 04 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 05

lääkkeiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 05 01*

vesipitoiset perusnesteet ja kantaliuokset

07 05 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 05 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 05 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 05 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 05 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 05 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 05 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 05 12

muut kuin nimikkeessä 07 05 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla
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07 06

rasvojen, voiteiden, saippuoiden, pesu- ja puhdistusaineiden, desinfiointiaineiden ja kosmeettisten
aineiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 06 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 06 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 06 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 06 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 06 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 06 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 06 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 06 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 06 12

muut kuin nimikkeessä 07 06 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 07

hienokemikaalien ja kemikaalien, joita ei ole muualla määritelty, valmistuksessa, sekoituksessa,
jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 07 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 07 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 07 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 07 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 07 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 07 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 07 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 07 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 07 12

muut kuin nimikkeessä 07 07 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08

PINNOITTEIDEN (MAALIEN, LAKKOJEN JA LASIMAISTEN EMALIEN), LIIMOJEN, TIIVISTYSMASSOJEN SEKÄ PAINOVÄRIEN VALMISTUKSESSA, SEKOITUKSESSA, JAKELUSSA JA
KÄYTÖSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET

08 01

maalien ja lakkojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa, käytössä ja poistossa syntyvät jätteet

08 01 11*

maali- tai lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 01 12

muut kuin nimikkeessä 08 01 11 mainitut maali- ja lakkajätteet

08 01 13*

maali- tai lakkalietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 01 14

muut kuin nimikkeessä 08 01 13 mainitut maali- tai lakkalietteet

08 01 15*

maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia
aineita

08 01 16

muut kuin nimikkeessä 08 01 15 mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset lietteet

08 01 17*

maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 01 18

muut kuin nimikkeessä 08 01 17 mainitut maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet

08 01 19*

maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 01 20

muut kuin nimikkeessä 08 01 19 mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot

08 01 21*

maalin- tai lakanpoistoaineiden jätteet

08 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08 02

muiden pinnoitteiden (keraamiset materiaalit mukaan luettuina) valmistuksessa, sekoituksessa,
jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

08 02 01

jauhemaisten pinnoitteiden jätteet

08 02 02

keraamisia meteriaaleja sisältävät vesipitoiset lietteet

08 02 03

keraamisia meteriaaleja sisältävät vesisuspensiot

08 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08 03

painovärien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

08 03 01*

painovärijätteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia

08 03 02*

painovärijätteet, jotka sisältävät halogenoimattomia liuottimia

08 03 03

vesipohjaisten painovärien jätteet

08 03 04

kuivattu painoväri
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08 03 05*

painovärilietteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia

08 03 06*

painovärilietteet, jotka sisältävät halogenoimattomia liuottimia

08 03 07

painoväriä sisältävät vesipitoiset lietteet

08 03 08

painoväriä sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet

08 03 09

värijauhejätteet (värikasetit mukaan luettuina)

08 03 10*

puhditukseen käytettyjen orgaanisten liuottimien jätteet

08 03 11*

etsausliuosten jätteet

08 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08 04

liimojen ja tiivistysmassojen (vedenpitävät aineet mukaan luettuina) valmistuksessa, sekoituksessa,
jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

08 04 09*

liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 04 10

muut kuin nimikkeessä 08 04 09 mainitut liima- ja tiivistysmassajätteet

08 04 11*

liima- ja tiivistysmassalietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 04 12

muut kuin nimikkeessä 08 04 11 mainitut liima- ja tiivistysmassalietteet

08 04 13*

liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita
vaarallisia aineita

08 04 14

muut kuin nimikkeessä 08 04 13 mainitut, liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset lietteet

08 04 15*

liimoja tai tiivistymassoja sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai
muita vaarallisia aineita

08 04 16

muut kuin nimikkeessä 08 04 15 mainitut, liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset nestemäiset
jätteet

08 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08 05

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08 05 01*

isosyanaattijätteet

09

VALOKUVATEOLLISUUDEN JÄTTEET

09 01

valokuvateollisuuden jätteet

09 01 01*

vesipohjaiset kehite- ja aktiviontiliuokset

09 01 02*

vesipohjaiset kehiteliuokset offsetlevylle

09 01 03*

liotinpohjaiset kehiteliuokset

09 01 04*

kiinniteliuokset

09 01 05*

valkaisuliuokset ja valkaisu/kiinniteliuokset

09 01 06*

valokuvausjätteiden käsittelyssä toimipaikalla syntyvät jätteet, jotka sisältävät hopeaa

09 01 07

valokuvausfilmit ja -paperit, jotka sisältävät hopeaa tai hopeayhdisteitä

09 01 08

valokuvausfilmit ja -paperit, jotka eivät sisällä hopeaa eivätkä hopeayhdisteitä

09 01 10

kertakäyttökamerat, joissa ei ole paristoa

09 01 11*

kertakäyttökamerat, joissa on nimikkeessä 16 06 01, 16 06 02 tai 16 06 03 tarkoitettu paristo

09 01 12

muut kuin nimikkeessä 09 01 11 mainitut kertakäyttökamerat, joissa on paristo

09 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10

TERMISISSÄ PROSESSEISSA SYNTYVÄT EPÄORGAANISET JÄTTEET

10 01

voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikettä 19)

10 01 01

pohjatuhka

10 01 02

hiilen poltossa syntyvä lentotuhka

10 01 03

turpeen ja (käsittelemättömän) puun poltossa syntyvä lentotuhka

10 01 04*

öljyn poltossa syntyvä lentotuhka

10 01 05

savukaasujen rikinpoistossa syntyvät kalsiumin reaktioihin perustuvat kiinteät jätteet

10 01 06

muut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 01 07

savukaasujen rikinpoistossa syntyvät kalsiumin reaktioihin perustuvat lietteet

10 01 08

muut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet

10 01 09*

rikkihappo

10 01 11

kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset lietteet

10 01 12

käytetyt uunien vuoraukset ja tulenkestävät aineet

10 01 13*

polttoaineena käytetyistä emulsifioiduista hiilivedyistä syntyvä lentotuhka

10 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla
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10 02

rauta- ja terästeollisuudessa syntyvät jätteet

10 02 01

kuonan käsittelyssä syntyvät jätteet

10 02 02

käsittelemättömät kuonat

10 02 05

muut lietteet

10 02 06

käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät aineet

10 02 07*

valokaariuunien kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 02 08

muut kuin nimikkeessä 10 02 07 mainitut valokaariuunien kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 02 09

muiden rauta- tai teräsprosessien kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 02 10

hehkuhilse

10 02 11*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 02 12

muut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 02 13*

kaasun käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 02 14

muut kuin nimikkeessä 10 02 13 mainitut kaasun käsittelyssä syntyvät lietteet

10 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 03

alumiinin polymetallurgiajätteet

10 03 01*

anodien valmistuksessa syntyvät tervat ja muut hiilipitoiset jätteet

10 03 02

anodijätteet

10 03 04*

primäärisulatuksen kuonat/valkokuonat

10 03 05

alumiinioksidipöly

10 03 06

elektrolyysissä käytetyt hiilinauhat ja tulenkestävät aineet

10 03 07*

käytetyt uunien vuoraukset

10 03 08*

sekundäärisulatuksen suolakuonat

10 03 09*

sekundäärisulatuksen mustakuonat

10 03 10*

suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä syntyvät jätteet

10 03 11

savukaasujen suodatuspöly

10 03 12

muut hienojakeet ja pölyt (kuulamyllypöly mukaan luettuna)

10 03 13

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 03 14

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet

10 03 15*

skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät vaarallisia
määriä syttyviä kaasuja

10 03 16

muut kuin nimikkeessä 10 03 15 mainitut skimmausjätteet

10 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 04

lyijyn polymetallurgiajätteet

10 04 01*

kuonat (primääri- ja sekundäärisulatus)

10 04 02*

kuonat ja skimmausjätteet (primääri- ja sekundäärisulatus)

10 04 03*

kalsiumarsenaatti

10 04 04*

savukaasujen suodatuspölyt

10 04 05*

muut hienojakeet ja pölyt

10 04 06*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 04 07*

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet

10 04 08

käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät aineet

10 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 05

sinkin pyrometallurgiajätteet

10 05 01*

kuonat (primääri- ja sekundäärisulatus)

10 05 02

kuonat ja skimmausjätteet (primääri- ja sekundäärisulatus)

10 05 03*

savukaasujen suodatuspöly

10 05 04

muut hienojakeet ja pölyt

10 05 05*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 05 06*

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet

10 05 07

käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät aineet

10 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla
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10 06

kuparin pyrometallurgiajätteet

10 06 01

kuonat (primääri- ja sekundäärisulatus)

10 06 02

kuonat ja skimmausjätteet (primääri- ja sekundäärisulatus)

10 06 03*

savukaasujen suodatuspöly

10 06 04

muut hienojakeet ja pölyt

10 06 05*

elektrolyyttisen jalostuksen jätteet

10 06 06*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 06 07*

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet

10 06 08

käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät aineet

10 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 07

hopean, kullan ja platinan pyrometallurgiajätteet

10 07 01

kuonat (primääri- ja sekundäärisulatus)

10 07 02

kuonat ja skimmausjätteet (primääri- ja sekundäärisulatus)

10 07 03

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 07 04

muut hienojakeet ja pölyt

10 07 05

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet

10 07 06

käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät aineet

10 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 08

muiden ei-rautametallien pyrometallurgiajätteet

10 08 01

kuonat (primääri- ja sekundäärisulatus)

10 08 02

kuonat ja skimmausjätteet (primääri- ja sekundäärisulatus)

10 08 03

savukaasujen suodatuspölyt

10 08 04

muut hienojakeet ja pölyt

10 08 05

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 08 06

kaasun käsittelyssä syntyvät lietteet

10 08 07

käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät aineet

10 08 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 09

rautametallien valimojätteet

10 09 01

käyttämättömät orgaanisia sideaineita sisältävät valukeernat ja valumuotit

10 09 02

käytetyt orgaanisia sideaineita sisältävät velukeernat ja valumuotit

10 09 03

valimouunien kuonat

10 09 04

valimouunien pölyt

10 09 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 10

ei-rautametallien valimojätteet

10 10 01

käyttämättömät orgaanisia sideaineita sisältävät valukeernat ja valumuotit

10 10 02

käytetyt orgaanisia sideaineita sisältävät velukeernat ja valumuotit

10 10 03

valimouunien kuonat

10 10 04

valimouunien pölyt

10 10 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 11

lasin ja lasituotteiden valmistuksessa syntyvät jätteet

10 11 01

polttamattomat raaka-aineseosjätteet

10 11 02

lasijätteet

10 11 03

lasikuitupohjaisten materiaalien jätteet

10 11 04

savukaasujen suodatuspölyt

10 11 05

muut hienojakeet ja pölyt

10 11 06

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 11 07

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet

10 11 08

käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät aineet

10 11 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla
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10 12

keraamisten tuotteiden, tiilien, laattojen ja rakennusaineiden valmistuksessa syntyvät jätteet

10 12 01

polttamattomat raaka-aineseosjätteet

10 12 02

savukaasujen suodatuspölyt

10 12 03

muut hienojakeet ja pölyt

10 12 04

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 12 05

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet

10 12 06

käytöstä poistetut muotit

10 12 07

käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät aineet

10 12 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 13

sementin, kalkin ja laastin sekä näistä valmistettujen tuotteiden valmistuksessa syntyvät jätteet

10 13 01

polttamattomat raaka-aineseosjätteet

10 13 02

asbestisementin valmistuksesta syntyvät jätteet

10 13 03

sementtipohjaisten komposiittimateriaalien valmistuksessa syntyvät jätteet

10 13 04

kalkin kalsinointi- ja hydratointijätteet

10 13 05

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 13 06

muut hienojakeet ja pölyt

10 13 07

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet

10 13 08

käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät aineet

10 13 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

11

METALLIN KÄSITTELYSSÄ JA PINNOITTAMISESSA JA EI-RAUTAMETALLIEN HYDROMETALLURGIASSA SYNTYVÄT METALLIA SISÄLTÄVÄT EPÄORGAANISET JÄTTEET

11 01

nestemäiset jätteet ja lietteet, jotka syntyvät metallien käsittelyssä ja pinnoittamisessa (esimerkiksi
galvanointi, sinkitys, peittaus, etsaus, fosfatointi ja emäksinen rasvanpoisto)

11 01 01*

syanidipitoiset (emäksiset) jätteet, jotka sisältävät muita raskasmetalleja kuin kromia

11 01 02*

syanidipitoiset (emäksiset) jätteet, jotka eivät sisällä raskasmetalleja

11 01 03*

kromipitoiset jätteet, jotka eivät sisällä syanideja

11 01 04

jätteet, jotka eivät sisällä kromia eivätkä syanideja

11 01 05*

happamat peittausliuokset

11 01 06*

hapot, joita ei ole mainittu muualla

11 01 07*

emäkset, joita ei ole mainittu muualla

11 01 08*

fosfatointilietteet

11 02

ei-rautametallien hydrometallurgisissa prosesseissa syntyvät jätteet ja lietteet

11 02 01

kuparin hydrometallurgiassa syntyvät lietteet

11 02 02*

sinkin hydrometallurgiassa syntyvät lietteet (jarosiitti ja götiitti mukaan luettuina)

11 02 03

elektrolyysiprosessien anodien valmistuksessa syntyvät jätteet

11 02 04

lietteet, joita ei ole mainittu muualla

11 03

karkaisussa syntyvät lietteet ja kiinteät jätteet

11 03 01*

syanidia sisältävät jätteet

11 03 02*

muut jätteet

11 04

metalleja sisältävät epäorgaaniset jätteet, joita ei ole mainittu muualla

11 04 01

metalleja sisältävät epäorgaaniset jätteet, joita ei ole mainittu muualla

12

METALLIEN JA MUOVIEN MUOVAUKSESSA JA MEKAANISESSA PINTAKÄSITTELYSSÄ
SYNTYVÄT JÄTTEET

12 01

muovausjätteet (taonta, hitsaus, puristus, venytys, sorvaus, leikkaus, viilaus)

12 01 01

rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet

12 01 02

muut rautametallien kappaleet

12 01 03

ei-rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet

12 01 04

muut ei-rautametallien kappaleet
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12 01 05

muovikappaleet

12 01 06*

työstö-öljyt, jotka sisältävät halogeeneja (ei emulsiot)

12 01 07*

työstö-öljyt, jotka eivät sisällä halogeeneja (ei emulsiot)

12 01 08*

työstöemulsiot, jotka sisältävät halogeeneja

12 01 09*

työstöemulsiot, jotka eivät sisällä halogeeneja

12 01 10*

synteettiset työstö-öljyt

12 01 11*

työstölietteet

12 01 12*

vaha- ja rasvajätteet

12 01 13

hitsausjätteet

12 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

12 02

mekaanisen pintakäsittelyn jätteet (hiekkapuhallus, hionta, hierto, kiillotus)

12 02 01

hiekkapuhallusjäte

12 02 02

hionnassa ja hierrossa syntyvät lietteet

12 02 03

kiillotuksessa syntyvät lietteet

12 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

12 03

jätteet, jotka syntyvät vedellä ja höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa (lukuun ottamatta nimikeryhmää 11)

12 03 01*

vesipitoiset pesunesteet

12 03 02*

höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa syntyvät jätteet

13

ÖLJYJÄTTEET (lukuun ottamatta ruokaöljyjä ja nimikeryhmiä 05 ja 12)

13 01

hydrauliöljy- ja jarrunestejätteet

13 01 01*

PCB:tä tai PCT:tä sisältävät hydrauliöljyt

13 01 02*

muut klooratut hydrauliöljyt (ei emulsiot)

13 01 03*

klooraamattomat hydrauliöljyt (ei emulsiot)

13 01 04*

klooratut emulsiot

13 01 05*

klooraamattomat emulsiot

13 01 06*

mineraaliöljypohjaiset hydrauliöljyt

13 01 07*

muut hydrauliöljyt

13 01 08*

jarrunesteet

13 02

moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyjätteet

13 02 01*

klooratut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

13 02 02*

klooraamattomat moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

13 02 03*

muut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

13 03

eristys- ja lämmönsiirtoöljyjätteet sekä muut nestemäiset jätteet

13 03 01*

PCB:tä tai PCT:tä sisältävät eristys- ja lämmönsiirtoöljyt sekä muut PCB:tä tai PCT:tä sisältävät nesteet

13 03 02*

muut klooratut eristys- ja lämmönsiirtoöljyt sekä muut nesteet

13 03 03*

klooraamattomat eristys- ja lämmönsiirtoöljyt sekä muut nesteet

13 03 04*

synteettiset eristys- ja lämmönsiirtoöljyt sekä muut nesteet

13 03 05*

mineraaliöljypohjaiset eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

13 04

pilssivedet

13 04 01*

sisävesiliikenteessä syntyvät pilssivedet

13 04 02*

satamien vastaanottolaitteistoihin kerätyt pilssivedet

13 04 03*

muut vesiliikenteessä syntyvät pilssivedet

13 05

öljyerottimien jätteet

13 05 01*

öljynerottimien kiinteät jätteet

13 05 02*

öljynerottimien lietteet

13 05 03*

keräilyaltaan lietteet

13 05 04*

suolanpoiston lietteet tai emulsiot

13 05 05*

muut emulsiot
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13 06

öljyjätteet, joita ei ole mainittu muualla

13 06 01*

öljyjätteet, joita ei ole mainittu muualla

14

LIOTTIMINA KÄYTETTYJEN ORGAANISTEN AINEIDEN JÄTTEET (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 07 ja 08)

14 01

metallien rasvanpoistossa ja koneistojen kunnossapidossa syntyvät jätteet

14 01 01*

kloorifluorihiilivedyt

14 01 02*

muut halogenoidut liuottimet ja liuotinseokset

14 01 03*

muut liuottimet ja liuotinseokset

14 01 04*

vesipitoiset luotinseokset, jotka sisältävät halogeeneja

14 01 05*

vesipitoiset luotinseokset, jotka eivät sisällä halogeeneja

14 01 06*

lietteet tai kiinteät jätteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia

14 01 07*

lietteet tai kiinteät jätteet, jotka eivät sisällä halogenoituja liuottimia

14 02

tekstiilien puhdistuksessa ja luonnontuotteiden rasvanpoistossa syntyvät jätteet

14 02 01*

halogenoidut liuottimet ja liuotinseokset

14 02 02*

liuotinseokset tai orgaaniset nesteet, jotka eivät sisällä halogenoituja liuottimia

14 02 03*

lietteet tai kiinteät jätteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia

14 02 04*

lietteet tai kiinteät jätteet, jotka sisältävät muita liuottimia

14 03

elektroniikkateollisuudessa syntyvät jätteet

14 03 01*

kloorifluorihiilivedyt

14 03 02*

muut halogenoidut liuottimet

14 03 03*

liuottimet ja liuotinseokset, jotka eivät sisällä halogenoituja liottimia

14 03 04*

lietteet tai kiinteät jätteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia

14 03 05*

lietteet tai kiinteät jätteet, jotka sisältävät muita liuottimia

14 04

lämmönsiirtoaineiden sekä aerosolien ja vaahtomuovien ponnekaasujen jätteet

14 04 01*

kloorifluorihiilivedyt

14 04 02*

muut halogenoidut liuottimet ja liuotinseokset

14 04 03*

muut liuottimet ja liuotinseokset

14 04 04*

lietteet tai kiinteät jätteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia

14 04 05*

lietteet tai kiinteät jätteet, jotka sisältävät muita liuottimia

14 05

liuottimien ja lämmönsiirtoaineiden telteenotosta syntyvät jätteet (tislausjäännökset)

14 05 01*

kloorifluorihiilivedyt

14 05 02*

muut halogenoidut liottimet ja liuotinseokset

14 05 03*

muut liuottimet ja liuotinseokset

14 05 04*

halogenoituja liottimia sisältävät lietteet

14 05 05*

muita liuottimia sisältävät lietteet

15

PAKKAUSJÄTTEET, ABSORBOIMISAINEET, PUHDISTUSLIINAT, SUODATINMATERIAALIT JA
SUOJAVAATTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA

15 01

pakkaukset

15 01 01

paperi- ja kartonkipakkaukset

15 01 02

muovipakkaukset

15 01 03

puupakkaukset

15 01 04

metallipakkaukset

15 01 05

komposiittipakkaukset

15 01 06

sekalaiset pakkaukset

15 01 07

lasipakkaukset

15 01 08*

pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia
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15 02

absorboimisaineet, suodatinmeteriaalit ja puhdistusliinat ja suojavaatteet

15 02 02*

absorboimisaineet, suodatinmeteriaalit, puhdistusliinat ja suojavaatteet, jotka ovat vaarallisten aineiden
saatuttamia

15 02 03

muut kuin nimikkeessä 15 02 02 mainitut absorboimisaineet, suodatinmeteriaalit ja puhdistusliinat ja
suojavaatteet

16

JÄTTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA LUETTELOSSA

16 01

rumuajoneuvot ja niiden osat

16 01 03

loppuun käytetyt renkaat

16 01 04

rumuajoneuvot

16 01 06

rumuajoneuvot, joista on poistettu nesteet ja muut vaaralliset osat

16 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

16 02

käytöstä poistetut laitteistot ja niiden osat

16 02 09*

PCB:tä tai PCT:tä sisältävät muuntajat ja kondensaattorit

16 02 10*

muut kuin nimikkeessä 16 02 09 mainitut, PCB:tä tai PCT:tä sisältävät tai niiden saastuttamat käytöstä
poistetut laitteistot

16 02 11*

kloorifluorihiilivetyjä sisältävät käytöstä poistetut laitteistot

16 02 12*

asbestia vapaana sisältävät käytöstä poistetut laitteistot

16 02 13*

muut kuin nimikkeissä 16 02 09—16 02 12 mainitut, vaarallisia osia sisältävät käytöstä poistetut laitteistot

16 02 14

muut kuin nimikkeissä 16 02 09—16 02 13 mainitut käytöstä poistetut laitteistot

16 02 15*

käytöstä poistetuista laitteista poistetut vaaralliset osat

16 02 16

muut kuin nimikkeessä 16 02 15 mainitut, käytöstä poistetuista laitteista poistetut osat

16 03

hylätyt tuotteiden valmistuserät (koostuvat tuotteista, jotka eivät täytä asetettuja laatuvaatimuksia)

16 03 01

hylätyt epäorgaanisten tuotteiden valmistuserät

16 03 02

hylätyt orgaanisten tuotteiden valmistuserät

16 04

räjähdysainejätteet

16 04 01*

ammusjätteet

16 04 02*

ilotulitusjätteet

16 04 03*

muut räjähdysainejätteet

16 05

pakkauksissa ja säiliöissä olevat kemikaalit ja kaasut

16 05 01

suurpainepulloissa olevat teollisuuskaasut, nestekaasu ja teollisuuskäytössä olevat aerosolit (halonit mukaan
luettuina)

16 05 02

muut epäorgaanisia kemikaaleja sisältävät jätteet, kuten laboratorioiden kemikaalit, joita ei ole mainittu
muualla, ja sammutinjauheet

16 05 03

muut orgaanisia kemikaaleja sisältävät jätteet, kuten laboratorioiden kamikaalit, joita ei ole mainittu
muualla

16 06

paristot ja akut

16 06 01*

lyijyakut

16 06 02*

nikkelikadmiumakut

16 06 03*

elohopeaa sisältävät paristot

16 06 04

alkaliparistot (lukuun ottamatta nimikettä 16 06 03)

16 06 05

muut paristot ja akut

16 06 06*

paristojen ja akkujen elekrolyytit

16 07

kuljetus- ja varastosäiliöiden puhdistuksessa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 05 ja
12)

16 07 01*

merikuljetuksessa käytettyjen säiliöiden puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät kemikaaleja

16 07 02*

merikuljetuksessa käytettyjen säiliöiden puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät öljyä

16 07 03*

rautatie- ja tiekuljetuksessa käytettyjen säiliöiden puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät öljyä

16 07 04*

rautatie- ja tiekuljetuksessa käytettyjen säiliöiden puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät kemikaaleja

16 07 05*

varastosäiliöiden puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät kemikaaleja

16 07 06*

varastosäiliöiden puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät öljyä

16 07 07

alusten kiinteät lasijätteet

16 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla
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16 08

käytetyt katalyytit

16 08 01

käytetyt katalyytit, jotka sisältävät kultaa, hopeaa, reniumia, rodiumia, palladiumia, iridiumia tai platinaa
(lukuun ottamatta nimikettä 16 08 07)

16 08 02*

käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia siirtymämetalleja (1) tai siirtymämetalliyhdisteitä

16 08 03

käytetyt katalyytit, jotka sisältävät muita siirtymämetalleja (2) tai siirtymämetalliyhdisteitä (lukuun ottamatta
nimikettä 16 08 07)

16 08 04

nesteiden katalyyttiseen krakkaukseen käytetyt katalyytit

16 08 05*

käytetyt katalyytit, jotka sisältävät fosforihappoa

16 08 06*

katalyytteinä käytetyt nesteet

16 08 07*

käytetyt katalyytit, jotka ovat vaarallisten aineiden saatuttamia

17

RAKENTAMISESSA JA PURKAMISESSA (TIENRAKENNUS MUKAAN LUETTUNA) SYNTYVÄT
JÄTTEET

17 01

betoni, tiilet, laatat, keramiikka ja kipsipohjaiset materiaalit

17 01 01

betoni

17 01 02

tiilet

17 01 03

laatat ja keramiikka

17 01 04

kipsipohjaiset rakennusaineet

17 01 05

asbestipohjaiset rakennusaineet

17 02

puu, lasi ja muovi

17 02 01

puu

17 02 02

lasi

17 02 03

muovi

17 03

asfaltti, terva, ja tervatuotteet

17 03 01

tervaa sisältävä asfaltti

17 03 02

asfaltti, joka ei sisällä tervaa

17 03 03

terva ja tervatuotteet

17 04

metallit (niiden seokset mukaan luettuina)

17 04 01

kupari, pronssi, messinki

17 04 02

alumiini

17 04 03

lyijy

17 04 04

sinkki

17 04 05

rauta ja teräs

17 04 06

tina

17 04 07

sekalaiset metallit

17 04 08

kaapelit

17 05

maa-ainekset ja ruoppausmassat

17 05 03*

maa- ja kiviainekset, jotka sisältävät vaarallisia aineita

17 05 04

muut kuin nimikkeessä 17 05 03 mainitut maa- ja kiviainekset

17 05 05*

ruoppausmassat, jotka sisältävät vaarallisia aineita

17 05 06

muut kuin nimikkeessä 17 05 05 mainitut ruoppausmassat

17 06

eristysaineet

17 06 01*

asbestia sisältävät eristysaineet

17 06 02

muut eristysaineet

17 07

rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät sekalaiset jätteet

17 07 02*

rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät sekalaiset jätteet tai lajitellut jakeet, jotka sisältävät vaarallisia
aineita

17 07 03

muut kuin nimikkeessä 17 07 02 mainitut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät sekalaiset jätteet
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IHMISTEN JA ELÄINTEN TERVEYDEN HOIDOSSA TAI SIIHEN LIITTYVÄSSÄ TUTKIMUSTOIMINNASSA SYNTYVÄT JÄTTEET (lukuun ottamatta keittiö- ja ravintolajätteitä, jotka eivät ole
syntyneet välittömässä hoitotoiminnassa)

18 01

synnytyslaitoksissa, taudinmäärityksessä, sairaanhoidossa tai sairauksien ennaltaehkäisyssä syntyvät
jätteet

18 01 01

viiltävät ja pistävät jätteet (lukuun ottamatta nimikettä 18 01 03)

18 01 02

ruumiinosat ja elimet, verivalmisteet mukaan luettuina (lukuun ottamatta nimikettä 18 01 03)

18 01 03*

jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi

18 01 04

jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi (esimerkiksi
sidetarpeet, kipsisiteet, liinavaatteet, kertakäyttövaatteet, vaipat)

18 01 06*

kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä

18 01 07

muut kuin nimikkeessä 18 01 06 mainitut kemikaalit

18 01 08*

sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit

18 01 09

muut kuin nimikkeessä 18 01 08 mainitut lääkkeet

18 01 10*

hammashoidon amalgaamijätteet

18 02

eläinten tautien tutkimuksessa, taudinmäärityksessä sekä tautien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä
syntyvät jätteet

18 02 01

viiltävät ja pistävät jätteet (lukuun ottamatta nimikettä 18 02 02)

18 02 02*

jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi

18 02 03

jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi

18 02 05*

kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä

18 02 06

muut kuin nimikkeessä 18 02 05 mainitut kemikaalit

18 02 07*

sytoksiset lääkkeet ja sytostaatit

18 02 08

muut kuin nimikkeessä 18 02 07 mainitut lääkkeet

19

JÄTTEEN KÄSITTELY- JA HYÖDYNTÄMISLAITOKSISSA, ERILLISISSÄ JÄTEVEDENPUHDISTAMOISSA JA VESIHUOLLOSSA SYNTYVÄT JÄTTEET

19 01

jätteiden poltossa tai pyrolyysissä syntyvät jätteet

19 01 02

pohjatuhkasta erotellut rautapitoiset jätteet

19 01 05*

kaasujen käsittelyssä syntyvät suodatuskakut

19 01 06*

kaasujen käsittelyssä syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja muut vesipitoiset nestemäiset jätteet

19 01 07*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

19 01 10*

savukaasujen käsittelyssä käytetty aktiivihiili

19 01 11*

pohjatuhka ja kuona, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 01 12

muut kuin nimikkeessä 19 01 11 mainitut pohjatuhka ja kuona

19 01 13*

lentotuhka, joka sisältää vaarallisia aineita

19 01 14

muu kuin nimikkeessä 19 01 13 mainittu lentotuhka

19 01 15*

kattilatuhka, joka sisältää vaarallisia aineita

19 01 16

muu kuin nimikkeessä 19 01 15 mainittu kattilatuhka

19 01 17*

pyrolyysijätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 01 18

muut kuin nimikkeessä 19 01 17 mainitut pyrolyysijätteet

19 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 02

teollisuusjätteiden spesifisessä fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä (kuten krominpoistossa, syanidinpoistossa tai neutraloinnissa) syntyvät jätteet

19 02 01*

metallihydroksidilietteet ja muut metallien saostuksessa syntyvät lietteet

19 02 03

sekoitetut jätteet, jotka koostuvat ainoastaan jätteistä, joita ei ole määritelty vaarallisiksi

19 02 04*

sekoitetut jätteet, jotka koostuvat ainoastaan jätteistä, joista yksi on määritelty vaaralliseksi
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19 03

stabiloidut ja kiinteytetyt jätteet (3)

19 03 04*

vaarallisiksi määritellyt jätteet, jotka on osittain (4) stabiloitu

19 03 05

muut kuin nimikkeessä 19 03 04 mainitut stabiloidut jätteet

19 03 06*

vaarallisiksi määritellyt jätteet, jotka on kiinteytetty

19 03 07

muut kuin nimikkeessä 19 03 06 mainitut kiinteytetyt jätteet

19 04

lasitetut jätteet ja lasituksessa syntyvät jätteet

19 04 01

lasitetut jätteet

19 04 02*

lentotuhkat ja muut savukaasujen käsittelyssä syntyvät jätteet

19 04 03*

lasittumaton kiinteä faasi

19 04 04

lasitettujen jätteiden karkaisussa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet

19 05

kiinteiden jätteiden aerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

19 05 01

yhdyskuntajätteiden ja niihin rinnastettavien jätteiden kompostoimaton osa

19 05 02

eläin- ja kasvijätteiden kompostoimaton osa

19 05 03

komposti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia

19 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 06

jätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

19 06 01

yhdyskuntajätteiden ja niihin rinnastettavien jätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvät lietteet

19 06 02

eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvät lietteet

19 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 07

kaatopaikan suotovedet

19 07 01

kaatopaikan suotovedet

19 08

jätevedenpuhdistamoissa syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 08 01

välppäyksessä ja siivilöinnissä syntyvät jätteet

19 08 02

hiekanerotuksessa syntyvät jätteet

19 08 03*

öljyn erotuksessa syntyvät rasvan ja öljyn seokset

19 08 04

teollisuuden jätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet

19 08 05

asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet

19 08 06*

kyllästyneet tai käytetyt ioninvaihtohartsit

19 08 07*

ioninvaihtimien regeneroinnissa syntyvät liuokset ja lietteet

19 08 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 09

juomaveden tai teollisuuskäyttöön tarkoitetun veden valmistuksessa syntyvät jätteet

19 09 01

ensisuodatuksessa, siivilöinnissä ja välppäyksessä syntyvät kiinteät jätteet

19 09 02

selkeytyksessä syntyvät lietteet

19 09 03

veden pehmennyksessä syntyvät lietteet

19 09 04

käytetty aktiivihiili

19 09 05

kyllästyneet tai käytetyt ioninvaihtohartsit

19 09 06

ioninvaihtimien regeneroinnissa syntyvät liuokset ja lietteet

19 09 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 10

metallia sisältävien jätteiden paloituksessa syntyvät jätteet

19 10 01

rauta- ja teräsjätteet

19 10 02

ei-rautametallijätteet

19 10 03*

metallinöyhtä (fluff) — kevytjae, joka sisältää vaarallisia aineita

19 10 04

muu kuin nimikkeessä 19 10 03 mainittu metallinöyhtä (fluff) — kevytjae

19 10 05*

pöly ja muut jakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 10 06

muut kuin nimikkeessä 19 10 05 mainitut pöly ja muut jakeet
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YHDYSKUNTAJÄTTEET JA NIIHIN RINNASTETTAVAT KAUPAN, TEOLLISUUDEN JA MUIDEN
LAITOSTEN JÄTTEET, ERILLISKERÄTYT JAKEET MUKAAN LUETTUINA

20 01

erilliskerätyt jakeet

20 01 01

paperi ja kartonki

20 01 02

lasi

20 01 03

pienet muovijätteet

20 01 04

muut muovijätteet

20 01 05

pienet metallijätteet, kuten tölkit

20 01 06

muut metallijätteet

20 01 07

puu

20 01 08

orgaaniset keittiöjätteet

20 01 10

vaatteet

20 01 11

tekstiilit

20 01 13*

liuottimet

20 01 14*

hapot

20 01 15*

emäkset

20 01 17*

valokuvauskemikaalit

20 01 19*

torjunta-aineet

20 01 21*

loisteputket ja muut elohopeaa sisältävät jätteet

20 01 22

aerosolit

20 01 23*

kloorifluorihiilivetyjä sisältävät käytöstä poistetut laitteistot

20 01 25

ruokaöljyt ja ravintorasvat

20 01 26*

muut kuin nimikkeessä 20 01 25 mainitut öljyt ja rasvat

20 01 27*

maalit, painovärit, liimat ja hartsit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

20 01 28

muut kuin nimikkeessä 20 01 27 mainitut maalit, painovärit, liimat ja hartsit

20 01 29*

pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

20 01 30

muut kuin nimikkeessä 20 01 29 mainitut pesu- ja puhdistusaineet

20 01 31*

sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit

20 01 32

muut kuin nimikkeessä 20 01 31 mainitut lääkkeet

20 01 33*

sekalaiset paristot ja akut, jotka sisältävät nimikkeissä 16 06 01, 16 06 02 tai 16 06 03 tarkoitettuja
paristoja tai akkuja

20 01 34

muut kuin nimikkeessä 20 01 33 mainitut paristot ja akut

20 01 35*

muut kuin nimikkeissä 20 01 21 ja 20 01 23 mainitut käytöstä poistetut laitteistot, jotka sisältävät vaarallisia osia

20 01 36

muut kuin nimikkeissä 20 01 21, 20 01 23 ja 20 01 35 mainitut käytöstä poistetut laitteistot

20 02

puutarha- ja puistojätteet, hautausmaiden hoidossa syntyvät jätteet mukaan luettuina

20 02 01

kompostoituvat jätteet

20 02 02

maa- ja kiviainekset

20 02 03

muut kompostoitumattomat jätteet

20 03

muut yhdyskuntajätteet

20 03 01

sekalaiset yhdyskuntajätteet

20 03 02

torikaupassa syntyvät jätteet

20 03 03

katujen puhdistuksessa syntyvät jätteet

20 03 04

sakokaivolietteet

(1) Siirtymämetalleja ovat skandium, vanadiini, mangaani, koboltti, kupari, yttrium, niobium, hafnium, volframi, titaani, kromi, rauta, nikkeli,
sinkki, zirkonium, molybdeeni, tantaali ja renium.
(2) Katso alaviite 1.
(3) Stabilointiprosessit muuttavat jätteen aineosien vaarallisuutta muuttaen siten vaarallisen jätteen vaarattomaksi jätteeksi. Kiinteytysprosessit
muuttavat ainoastaan jätteen fysikaalista olomuotoa lisäaineiden avulla (esimerkiksi nesteestä kiinteäksi) muuttamatta jätteen kemiallisia
ominaisuuksia.
(4) Jätettä pidetään osittain stabiloituna, jos vaarallisia aineosia, jotka eivät ole täysin muuttuneet vaarattomiksi aineosiksi, voi stabilointiprosessin jälkeen joutua ympäristöön lyhyen, keskipitkän tai pitkän ajan kuluessa.
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 17 päivänä elokuuta 2000,
Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien
naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista
(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2405)
(2000/533/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

1 artikla

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista
(AKT-valtioista) peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja niiden
jalostamisessa saatuihin tavaroihin sovellettavasta järjestelystä
ja asetuksen (ETY) N:o 715/90 kumoamisesta 20 päivänä
heinäkuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1706/
98 (1) ja erityisesti sen 30 artiklan,

Seuraavat jäsenvaltiot antavat 21 päivänä elokuuta 2000 luuttomana lihana ilmaistuja, tietyistä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista peräisin olevia naudanliha-alan tuotteita
koskevat tuontitodistukset jäljempänä esitettyjen määrien ja
alkuperämaiden mukaisesti:

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista tai
merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta peräisin
oleviin maataloustuotteisiin ja tiettyihin maataloustuotteiden
jalostamisessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavista järjestelyistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1706/98 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta
naudanliha-alalla ja asetuksen (EY) N:o 589/96 kumoamisesta 9
päivänä syyskuuta 1998 annetun komission asetuksen (EY) N:o
1918/98 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,

— 700 tonnia Botswanasta peräisin olevia tuotteita,
— 130 tonnia Namibiasta peräisin olevia tuotteita;

Saksa:

Yhdistynyt kuningaskunta:
—
—
—
—

1 100 tonnia Botswanasta peräisin olevia tuotteita,
1 130 tonnia Namibiasta peräisin olevia tuotteita,
100 tonnia Swazimaasta peräisin olevia tuotteita,
1 255 tonnia Zimbabwesta peräisin olevia tuotteita.

sekä katsoo seuraavaa:

2 artikla

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1918/98 1 artiklassa säädetään
mahdollisuudesta antaa tuontitodistuksia naudanlihaalan tuotteille. Tuonti on kuitenkin toteutettava kullekin
kolmannelle viejämaalle säädettyjen määrien rajoissa.

Asetuksen (EY) N:o 1918/98 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti
todistushakemuksia voidaan jättää syyskuun 2000 kymmenen
ensimmäisen päivän aikana seuraavista luuttoman naudanlihan
määristä:

(2)

Määrät, joista lupahakemuksia on jätetty 1 ja 10 päivän
elokuuta 2000 välisenä aikana, eivät ole asetuksen (EY)
N:o 1918/98 mukaisesti luuttomaksi leikattuna lihana
ilmaistuina suuremmat kuin Botswanan, Kenian, Madagaskarin, Swazimaan, Zimbabwen ja Namibian alkuperätuotteiden osalta käytettävissä olevat määrät. Tämän
vuoksi tuontitodistuksia on mahdollista antaa haetuille
määrille.

Botswana:
Kenia:
Madagaskar:
Swazimaa:
Zimbabwe:
Namibia:

(3)

Olisi vahvistettava määrät, joille tuontitodistuksia
voidaan hakea 1 päivästä syyskuuta 2000 alkaen 52 100
tonnin kokonaismäärän rajoissa.

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

On aiheellista mainita, että tämä päätös ei rajoita
terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista
nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä
tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista
maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston
direktiivin 72/462/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna direktiivillä 97/79/EY (4), soveltamista,

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

215, 1.8.1998, s. 12.
250, 10.9.1998, s. 16.
302, 31.12.1972, s. 28.
24, 30.1.1998, s. 31.

11 276 tonnia,
142 tonnia,
7 579 tonnia,
2 883 tonnia,
3 585 tonnia,
7 463 tonnia.
3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 17 päivänä elokuuta 2000.
Komission puolesta
Philippe BUSQUIN

Komission jäsen
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 22 päivänä elokuuta 2000,
Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin asiassa T-159/00 R
8 päivänä elokuuta 2000 antaman määräyksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista soveltamissäännöksistä
(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2535)
(2000/534/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
sekä katsoo seuraavaa:

komission asetuksen (ETY) N:o 3719/88 (2) voimassa
olevien säännösten mukaisesti.
Todistuksen 24 kohdassa on maininta ”ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin asiassa T-159/00 R
8 päivänä elokuuta 2000 antama määräys”.

(1)

Euroopan
yhteisöjen
ensimmäisen
oikeusasteen
tuomioistuimen presidentti on antanut 8 päivänä
elokuuta 2000 määräyksen asiassa T-159/00 R (Suproco
NV — jäljempänä ’Suproco’ — vastaan Euroopan yhteisöjen komissio) (jäljempänä ’määräys’).

2) Suproco antaa vakuuden, jonka suuruus on 3 euroa tonnilta. Vakuus vapautetaan, jos tuonti tapahtuu tuontitodistuksen mukaisesti.

(2)

Määräyksellä lykätään Suprocon osalta merentakaisista
maista ja merentakaisilta alueilta tulevien sokerialan
EY—MMA-alkuperäkumulaatiotuotteiden tuontia koskevista suojatoimenpiteistä 29 päivänä helmikuuta 2000
annetun komission asetuksen (EY) N:o 465/2000 (1)
soveltamista.

Tuontitodistukset on annettava ja tuotteet on tuotava viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2000. Suproco saa kuitenkin
luovuttaa vapaaseen liikkeeseen yhteisön tullialueelle 400
tonnia sokeria, joka on toimitettu sille vapaasti aluksessa ennen
30 päivää syyskuuta 2000.

(3)

Määräyksen mukaisesti Suproco saa tuoda 30 päivään
syyskuuta 2000 saakka sokerialan EY—MMA-alkuperäkumulaatiotuotteita yhteensä enintään 400 tonnia.

(4)

Jotta Suproco voi toteuttaa toimet, joihin sille on
määräyksellä annettu lupa, on syytä antaa soveltamissääntöjä, joita jäsenvaltioiden ja Suprocon on sovellettava, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tuomioistuimen
mahdollisuutta antaa tuomiota pääasiasta,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Suproco NV, joka on Alankomaiden Antillien lainsäädännön
mukaisesti perustettu ja Willemstadiin (Curaçao, Alankomaiden
Antillit) sijoittautunut yhtiö, saa tuoda yhteisöön 400 tonnia
EY—MMA-alkuperäkumulaatiosokeria seuraavin edellytyksin:

2 artikla

3 artikla
Suproco ei saa enää pyytää tuontitodistusta asetuksen (EY) N:o
465/2000 mukaisesti.
4 artikla
Tämän päätöksen säännöksiä sovelletaan, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (3) säännösten soveltamista.
5 artikla
Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille ja Suproco NV:lle
(Industriepark, Brievengat B4, Curaçao, Nederlandse Antillen).
Tehty Brysselissä 22 päivänä elokuuta 2000.
Komission puolesta
Philippe BUSQUIN

1) Tuonti edellyttää tuontitodistuksen antamista. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset antavat todistukset

(1) EYVL L 56, 1.3.2000, s. 39.

Komission jäsen

(2) EYVL L 331, 2.12.1988, s. 1.
(3) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 5 päivänä syyskuuta 2000,
toimenpiteistä, joilla kielletään tiettyjä ftalaatteja sisältävien, pehmeästä PVC:stä valmistettujen, alle
kolmivuotiaiden lasten suuhun pantavaksi tarkoitettujen lelujen ja lastentarvikkeiden markkinoille
saattaminen, tehdyn päätöksen 1999/815/EY voimassaoloajan pidentämisestä kolmannen kerran
(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2650)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2000/535/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(6)

Jotkin jäsenvaltiot ovat panneet päätöksen 1999/815/EY,
sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2000/
217/EY ja 2000/381/EY, täytäntöön 6 päivään syyskuuta 2000 asti sovellettavilla toimenpiteillä. Siksi on
tarpeen varmistaa, että näiden toimenpiteiden voimassaoloaikaa pidennetään.

(7)

Päätöksen 1999/815/EY voimassaoloaikaa on tämän
vuoksi pidennettävä kolmannen kerran, jotta varmistetaan, että kyseisessä päätöksessä säädetty kielto pysyy
voimassa kaikissa jäsenvaltioissa. Direktiivin 92/59/ETY
11 artiklan 2 kohdan mukaisesti voimassaoloaikaa
voidaan pidentää kolme kuukautta.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat kiireellisiä
tuoteturvallisuusasioita käsittelevän komitean lausunnon
mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yleisestä tuoteturvallisuudesta 29 päivänä
kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/59/ETY (1) ja
erityisesti sen 9 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Komissio teki 7 päivänä joulukuuta 1999 direktiivin
92/59/ETY 9 artiklan nojalla päätöksen 1999/815/EY (2),
jolla edellytetään jäsenvaltioiden kieltävän yhtä tai
useampaa seuraavista aineista: di-isononyyliftalaattia
(DINP), di(2-etyyliheksyyli)ftalaattia (DEHP), dibutyyliftalaattia (DBP), di-isodekyyliftalaattia (DIDP), di-n-oktyyliftalaattia (DNOP) ja butyylibentsyyliftalaattia (BBP) sisältävien, pehmeästä PVC:stä valmistettujen, alle kolmivuotiaiden lasten suuhun pantavaksi tarkoitettujen lelujen ja
lastentarvikkeiden markkinoille saattaminen.
Päätöksen 1999/815/EY voimassaoloaika rajattiin direktiivin 92/59/ETY 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti
kolmeen kuukauteen. Päätöksen voimassaoloajan piti
näin ollen päättyä 8 päivänä maaliskuuta 2000.
Direktiivin 92/59/ETY 11 artiklan 2 kohdassa todetaan,
että kyseisen direktiivin 9 artiklan nojalla säädettyjen
toimenpiteiden voimassaoloaika rajoitetaan kolmeen
kuukauteen, mutta niiden voimassaoloaikaa voidaan
pidentää samaa menettelytapaa noudattaen.
Kun päätös 1999/815/EY tehtiin, sen voimassaoloaikaa
katsottiin voitavan tarvittaessa pidentää. Direktiivin 92/
59/ETY 9 artiklan nojalla tehdyn päätöksen 1999/
815/EY mukaisesti säädettyjen toimenpiteiden voimassaoloaikaa pidennettiin komission päätöksillä 2000/217/
EY ja 2000/381/EY kummallakin kertaa kolmen
kuukauden jaksoksi mainitun direktiivin 11 artiklan 2
kohdan mukaisesti. Päätöksen voimassaoloajan piti näin
ollen päättyä 6 päivänä syyskuuta 2000.
Syyt, jotka johtivat päätöksen 1999/815/EY ja sen
voimassaoloajan pidentämistä koskevan päätöksen
2000/217/EY ja 2000/381/EY tekemiseen, ovat yhtä
olemassa, ja kyseisten tuotteiden markkinoille saattamiseen liittyvä kielto on siksi pidettävä edelleen voimassa.

(1) EYVL L 228, 11.8.1992, s. 24.
(2) EYVL L 315, 9.12.1999, s. 46.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Korvataan päätöksen 1999/815/EY 5 artiklassa sanat ”6
päivään syyskuuta 2000” sanoilla ”5 päivään joulukuuta”.
2 artikla
Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän päätöksen noudattamisen
vaatimat toimenpiteet kymmenen päivän kuluessa siitä, kun
päätöksestä on ilmoitettu. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle välittömästi.
3 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 5 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen

