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Tiivistelmä 
I Vaaralliset jätteet voivat vahingoittaa sekä ihmisten terveyttä että ympäristöä. Tästä 
syystä tällaisiin jätteisiin on EU:ssa sovellettu rajoittavaa sääntelyä. Sääntelyn 
tavoitteena on varmistaa, että vaarallisille jätteille on yhteinen määritelmä ja että niitä 
hallinnoidaan asianmukaisesti sellaisen valvontajärjestelmän avulla, joka on tiukempi 
kuin muihin jätteisiin sovellettava järjestelmä. 

II Vaarallisten jätteiden lisääntyminen tuo mukanaan useita haasteita, ja siksi on 
oikea aika luoda katsaus siihen, miten EU käsittelee kyseisiä jätteitä. Tässä 
katsauksessa annetaan yleiskuva EU:n osuudesta toimissa, joilla pyritään torjumaan 
vaarallisia jätteitä. Lisäksi selvitetään haasteita ja mahdollisuuksia, jotka liittyvät 
tällaisten jätteiden ehkäisyyn ja käsittelyyn. Komissiolla ja EU:n lainsäätäjillä on 
mahdollisuus ottaa katsaus huomioon, kun ne parhaillaan päivittävät aiheeseen 
liittyvää lainsäädäntöä. Tämä julkaisu ei ole tarkastuskertomus vaan katsaus, joka 
perustuu lähinnä julkisesti saatavilla oleviin tietoihin tai nimenomaan tätä katsausta 
varten kerättyyn aineistoon. 

III EU:n määritelmän mukaan jäte on vaarallista, kun siihen sisältyy tietty vaarallinen 
ominaisuus (tai useampia vaarallisia ominaisuuksia). Jätteiden luokittelumenettely on 
olennainen, kun pyritään rajoittamaan vaarallisten jätteiden mahdollisia vaarallisia 
vaikutuksia, mutta menettelyä haittaa se, että jäsenvaltiot luokittelevat vaarallisia 
jätteitä epäyhdenmukaisesti. 

IV Paras tapa puuttua vaarallisiin jätteisiin on ehkäistä se, että niitä ensinkään 
syntyy. Vuodesta 1991 lähtien vaarallisten jätteiden ehkäisy on ollut EU:n ensisijainen 
tavoite. EU on keskittynyt toimissaan vaikuttamaan siihen, miten talouden toimijat 
suunnittelevat ja valmistavat tuotteitaan. Lisäksi painopisteenä on ollut panna 
saastuttajat vastuuseen jätteistään ja antaa kuluttajille parempaa tietoa vaarallisten 
aineiden esiintymisestä tuotteissa. Kaikista näistä aloitteista huolimatta EU:ssa on 
vuodesta 2004 tuotettu yhä suurempia määriä vaarallisia jätteitä. 
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V Jos vaarallisten jätteiden syntymistä ei voida välttää, kyseiset jätteet on käsiteltävä 
erityisissä käsittelylaitoksissa, joissa noudatetaan tiukkoja sääntöjä ja 
turvallisuusvaatimuksia. Vaarallisten jätteiden turvallinen käsittely kohtaa kuitenkin 
edelleenkin vaikeuksia, kun on esimerkiksi varmistettava, että vaarallisia jätteitä ei 
sekoiteta muun tyyppisten jätteiden kanssa. Myös vaarallisten jätteiden luotettava 
rekisteröinti ja jäljitys tuottavat hankaluuksia. EU:n tiedot siitä, kuinka vaarallisia 
jätteitä käsitellään, kattavat vain 79 prosenttia syntyneistä vaarallisista jätteistä, joten 
21 prosentista ei ole tietoja. 

VI Kun vaarallisia jätteitä käsitellään, ne olisi mieluiten valmisteltava 
uudelleenkäyttöä varten. Seuraavina vaihtoehtoina kyseeseen tulevat kierrätys ja 
energian talteenotto sekä viimeisenä vaihtoehtona loppukäsittely. Käytettävissä 
olevista tiedoista käy ilmi, että yli puolet EU:ssa tuotetuista vaarallisista jätteistä 
loppukäsitellään ja 34 prosenttia käytetään uudelleen tai kierrätetään. Joitain 
vaarallisten jätteiden virtoja on teknisesti vaikeaa kierrättää suuressa laajuudessa tai 
taloudellisesti kannattavalla tavalla. Kun kierrättäminen on mahdollista, 
kierrätyskeskuksilla on vaikeuksia puhdistaa jätettä tai löytää kierrätystuotokselle 
markkinoita. 

VII Tiukemmat käsittely- ja turvallisuussäännöt, joita sovelletaan vaarallisiin 
jätteisiin, lisäävät talouden toimijoiden hallinnollista taakkaa ja kasvattavat niiden 
jätteenkäsittelykustannuksia. Tämä aiheuttaa riskin vaarallisten jätteiden laittomasta 
kaupasta, jossa toimijat eivät tee ilmoituksia tuotetuista vaarallisista jätteistä, vaan 
hylkäävät ne laittomasti EU:n sisällä tai siirtävät ne laittomasti muihin EU:n 
jäsenmaihin tai EU:n ulkopuolisiin maihin. 

VIII Tilintarkastustuomioistuin tuo esille useita haasteita, jotka liittyvät vaarallisten 
jätteiden käsittelyyn EU:ssa. EU:n on puututtava seuraaviin ongelmiin: 

o Vaarallisten jätteiden määrä kasvaa, ja niiden syntymistä ehkäistään vähän. 

o Vaarallisia jätteitä luokitellaan epäyhdenmukaisesti. 

o Ilmoituksissa, jotka koskevat yhtäältä vaarallisten jätteiden tuotettuja ja toisaalta 
niiden käsiteltyjä määriä, on 21 prosentin ero, eikä kyseisten jätteiden 
jäljitettävyyttä tuotannosta lopulliseen käsittelyyn voida täysin varmistaa. 

o Yli puolet vaarallisista jätteistä loppukäsitellään, eikä kierrätysaste muutu. 

o Vaarallisiin jätteisiin liittyy riski laittomasta kaupasta.  
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Johdanto 

Vaaralliset jätteet 

01 EU:n lainsäädännössä vahvistetun määritelmän mukaan jäte on vaarallista, kun 
siihen sisältyy tietty vaarallinen ominaisuus (tai useampia vaarallisia ominaisuuksia). 
Jäte voi esimerkiksi räjähtää, aiheuttaa ärsytystä tai olla myrkyllinen (ks. laatikko 1) 

Laatikko 1 

Vaarallisten jätteiden määritelmä 

Jätepuitedirektiivin 3 artiklan 2 kohdassa määritellään vaarallinen jäte siten, että 
kyseessä on jäte, jolla on yksi tai useampi asetuksen liitteessä III luetelluista 
15 vaarallisesta ominaisuudesta (alla olevassa kaaviossa ”vaarallinen ominaisuus” 
lyhennettynä ”HP”): 

 
Lähde: Euroopan ti lintarkastustuomioistuin jätepuitedirektiivin perusteella. 

HP 1 Räjähtävä

HP 2 Hapettava

HP 3 Syttyvä

HP 14 Ympäristölle vaarallinen

HP 4 Ärsyttävä — ihoärsytys ja 
silmävauriot 

HP 5 Elinkohtainen myrkyllisyys / 
aspiraatiovaara

HP 6 Välitön myrkyllisyys

HP 7 Syöpää aiheuttava

HP 8 Syövyttävä

HP 9 Tartuntavaarallinen

HP 10 Lisääntymiselle 
vaarallinen

HP 11 Perimää vaurioittava

HP 12 Välittömästi myrkyllistä 
kaasua vapauttava

HP 13 Herkistävä

HP 15 Jäte, jolla voi olla jokin tässä 
luetelluista vaarallisista 
ominaisuuksista, vaikka alkuperäisellä 
jätteellä ei suoranaisesti ollut sellaista 
(pääasiassa fysikaalisia vaarallisia 
ominaisuuksia)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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02 Vaaralliset jätteet voivat olla haitaksi ihmisen terveydelle, jos niitä hengitetään,
niihin kosketaan tai niitä niellään. Ne voivat aiheuttaa vakavia sairauksia, synnynnäisiä 
epämuodostumia, hedelmättömyyttä, syöpää ja jopa kuolemia. Ne voivat myös 
turmella ympäristöä saastuttamalla maaperää, ilmaa tai vesistöjä taikka 
rappeuttamalla ekosysteemejä. Vaaralliset jätteet voivat käynnistää fysikaalisia 
reaktioita, kuten räjähdyksiä, ja ne voivat muodostaa myrkyllisiä höyryjä tai aiheuttaa 
välittömän tulipalon vaaran. 

03 Vaaralliset jätteet voivat esiintyä monissa muodoissa: kiinteinä, nestemäisinä,
pastamaisina tai kaasumaisina. Monenlaiset toiminnot tuottavat vaarallisia jätteitä, 
mutta suurin osa vaarallisista jätteistä on talouden toimijoiden tuottamia (ks. 
kaavio 1). 

Kaavio 1 – Keskeiset toiminnot, jotka tuottivat vaarallisia jätteitä EU:ssa 
vuonna 2018 (tuhatta tonnia) 

Lähde: Euroopan ti lintarkastustuomioistuin Eurostatin tietojen perusteella. 

23 350

19 620

19 520

14 260

11 140

9 370

520
3 870

Talouden toimijat – 96 prosenttia 
Kotitaloudet – neljä prosenttia

101 650
tuhatta tonnia

vaarallisia jätteitä 
tuotettu

Maa-, metsä- ja 
kalatalous

Kotitaloudet

Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja 
ilmastointihuolto

Palvelut

Kaivostoiminta ja 
louhinta

Vesi- ja jätehuolto

Rakentaminen ja 
purkaminen

Valmistusteollisuus

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3008943/default/table
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04 Toimialat, jotka tuottavat eniten vaarallisia jätteitä, ovat valmistusteollisuus 
(erityisesti metalliteollisuus), veden ja jätteen käsittely, rakennusala ja kaivostoiminta. 
Nämä yhdessä tuottavat 75 prosenttia EU:n vaarallisista jätteistä. Esimerkiksi sekä 
kaivostoiminnassa että metalliteollisuudessa syntyy myrkyllistä raskasmetallijätettä1. 
Vastaavasti jäteveden puhdistamisen yhteydessä syntyy puhdistamolietettä, joka voi 
sisältää raskasmetalleja ja patogeenejä2. 

05 Kotitalouksien tuottamia tyypillisiä vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi tietyt 
lääkkeet, käytetyt paristot, kynsilakka, puutarhan kasvinsuojeluaineet, 
puhdistustuotteet, maalit, liuottimet, loistelamput ja elektroniikkalaitteet3. 

06 Vuonna 2018 kaikista EU:ssa tuotetuista vaarallisista jätteistä yli puolet oli 
mineraalijätettä ja kiinteytettyä jätettä – eli pääasiassa maa-aineksia ja rakennus- ja 
purkujätteitä. Seuraavaksi merkittävimpiä olivat kemialliset ja sairaalajätteet, joiden 
osuus oli 26 prosenttia (ks. kaavio 2). 

                                                             
1 United Nations Environment Programme webpage on heavy metals. 

2 Euroopan komissio, Webpage on sewage sludge.  

3 Komission tiedonanto vaarallisen kotitalousjätteen erilliskeräyksestä (2020/C 375/01). 

https://www.unep.org/cep/heavy-metals
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/sewage-sludge_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1106%2801%29
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Kaavio 2 – Tärkeimmät vaarallisten jätteiden virrat EU:ssa vuonna 2018 
(tuhatta tonnia) 

 
Lähde: Euroopan ti lintarkastustuomioistuin Eurostatin tietojen perusteella. 

57,3

7,0

Sekalaiset 
tavanomaiset 

jätteet

Laiteromu, mukaan 
lukien sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromu

Paristot ja 
akut

Muut
(polykloorattuja bifenyylejä

sisältävät jätteet sekä 
saastunut lasi)

Puu

Kemialliset ja 
sairaalajätteet

26,5

0,06

1,5

1,8

2,8 4,7

Romuajon
euvot

Mineraalijätteet ja 
kiinteytetyt jätteet

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3008943/default/table
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Vaarallisten jätteiden elinkaari 

07 Kaikissa tuotteen elinkaaren vaiheissa voi muodostua vaarallisia jätteitä, jotka on
myöhemmin käsiteltävä (ks. kaavio 3). 

Kaavio 3 – Vaarallisiin jätteisiin liittyvä prosessi 

Lähde: Euroopan ti lintarkastustuomioistuin Euroopan ympäristökeskuksen kertomuksen ja 
jätepuitedirektiivin perusteella. 

 Valmistaminen

Jätteen syntyminen

Valmistelu 
uudelleenkäyttöön

Kierrätys: uusioraaka-
aineet

Hyödyntäminen: 
polttaminen siten, että 
energia otetaan talteen

Loppukäsittely: 
polttaminen ilman 
energian talteenottoa, 
toimittaminen 
kaatopaikoille ja muut 
loppukäsittelykeinot

Käsittely

Erottaminen/louhiminen

https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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08 Talouden toimijat voivat ehkäistä vaarallisten jätteiden tuotantoa vähentämällä 
vaarallisten aineiden määrää tuotteissa4 ja korvaamalla vaaralliset aineet 
turvallisemmilla vaihtoehdoilla5. Myös aloitteet, joilla pyritään edistämään tuotteiden 
pitkäikäisyyttä ja kemikaalien turvallisempaa käyttöä sekä rankaisemaan saastuttajia, 
voivat osaltaan vähentää vaarallisten jätteiden syntymistä. 

09 Kun vaaralliset jätteet ovat syntyneet, ne voidaan valmistella uudelleenkäyttöä 
varten, kierrättää, hyödyntää energiana sekä viimeisenä vaihtoehtona loppukäsitellä. 
Loppukäsittely voidaan toteuttaa esimerkiksi polttamalla ilman energian talteenottoa 
tai toimittamalla jäte kaatopaikalle. Esimerkiksi 6 käytetyistä liuottimista voidaan 
kierrättää jopa 70 prosenttia niin, että niistä tulee käyttövalmiita liuottimia. Jotkin 
lääkkeet, kuten kemoterapialääkkeet, samoin kuin kemialliset aseet on tuhottava 
polttamalla korkeassa lämpötilassa. Vaarallisten jätteiden polttamisesta aiheutuvat 
jäämät toimitetaan järjestelmällisesti kaatopaikalle. Käsittelytavan valinta riippuu 
vaarallisten jätteiden luonteesta ja siitä, onko käsittelylaitoksia käytettävissä, mutta 
myös taloudellisista näkökohdista. 

10 Vaaralliset jätteet voidaan käsitellä jätteen alkuperämaassa, lähettää toiseen 
jäsenvaltioon tai siirtää EU:n ulkopuolelle. Jäsenvaltiot voivat siirtää vaarallisia jätteitä 
EU:n ulkopuolelle ainoastaan OECD-maihin ja tällöin kierrätystä tai hyödyntämistä 
varten7. Loppukäsittelyä varten jätteitä voidaan siirtää vain Euroopan 
vapaakauppaliiton (EFTA) maihin8. EU myös tuo vaarallisia jätteitä muualta 
maailmasta. 

Vaarallisten jätteiden määrä on kasvussa 

11 Jätteitä ja kiertotaloutta koskevien EU:n toimintapolitiikkojen tärkeimpänä 
tavoitteena on vähentää jätteiden, myös vaarallisten jätteiden, syntymistä sekä 
katkaista jätetuotannon ja talouskasvun välinen yhteys9. 

                                                             
4 Jätepuitedirektiivi, 9 artiklan 1 kohdan i alakohta. 

5 Euroopan kemikaaliviraston verkkosivu ”Korvaaminen turvallisemmilla kemikaaleilla”. 

6 Hazardous Waste Europe ja EURITS. 

7 Baselin yleissopimus, jonka EU on ratifioinut vuonna 1998. 

8 Asetus (EY) N:o 1013/2006 jätteiden siirrosta, 34 artikla. 

9 Euroopan ympäristökeskus, Waste generation and decoupling in Europe, 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://echa.europa.eu/substitution-to-safer-chemicals
http://www.hazardouswasteeurope.eu/
https://www.eurits.org/
https://eur-lex.europa.eu/FI/legal-content/summary/basel-convention-on-the-control-of-transboundary-movements-of-hazardous-wastes-and-their-disposal.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://www.eea.europa.eu/ims/waste-generation-and-decoupling-in-europe
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12 Vuonna 2018 EU:ssa tuotettiin noin 102 miljoonaa tonnia vaarallisia jätteitä.
Tämä on neljä prosenttia kaikista syntyneistä jätteistä. Kaaviosta 4 käy ilmi, että 
vaarallisten jätteiden määrä EU:ssa kasvoi 26 prosenttia vuosina 2004–2018 
(80,8 miljoonasta tonnista 101,7 miljoonaan tonniin). Komission mukaan kasvu 
kuitenkin johtuu pääasiassa siitä, että raportointi vaarallisten jätteiden tuotannosta on 
parantunut. 

Kaavio 4 – Vaarallisten jätteiden tuotanto EU:ssa vuodesta 2004 

Huomautus: Vuoden 2020 jätteistä on saatavilla vain alustavia tietoja. 

Lähde: Euroopan ti lintarkastustuomioistuin perusteenaan Eurostatin tiedot, jotka koskevat vaarallisia 
jätteitä, jätteitä yleisesti sekä bruttokansatuotetta. 

13 Eurostatin syyskuussa 2022 julkaisemat alustavat tilastot, jotka koskevat EU:ssa 
vuonna 2020 syntyneitä vaarallisia jätteitä, osoittavat, että vaarallisten jätteiden määrä 
pieneni. Tämä johtui covid-19-pandemian vaikutuksesta. Koska nämä tiedot ovat 
epätäydellisiä ja niitä tullaan edelleen päivittämään, tarkastajat päättivät, että niitä ei 
oteta huomioon seuraavien kappaleiden analyysissa. 

Vaaralliset jätteet Jätteet yhteensä Reaalinen bruttokansantuote

100

90

110

130

120

26 %

20 %

4 %

80,8

101,7

Indeksi: 2004=100

Vaaralliset jätteet
(kasvu miljoonina 
tonneina)

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMA_10_GDP__custom_3638045/default/table?lang=en
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14 Kuten kaaviosta 4 käy ilmi, EU:n bruttokansantuote kasvoi noin 20 prosentilla 
vuosina 2004–2018. Voisi olettaa, että jätteitä, mukaan lukien vaarallisia jätteitä, 
syntyisi tämän takia enemmän. Jätteiden kokonaismäärä kasvoi neljä prosenttia, mikä 
viittaa siihen, että kytkentä talouskasvuun olisi katkennut. Samalla vaarallisten 
jätteiden määrä kuitenkin kasvoi 26 prosenttia. Kemikaali-intensiivisten 
teollisuusalojen – esimerkiksi rakennusalan ja elektroniikkatuotannon – odotetaan 
edelleen kasvavan10. Tämä johtuu maailmanlaajuisista megatrendeistä, kuten siitä, 
että kaupungistuminen jatkuu, kulutus kasvaa ja teknologinen muutos kiihtyy. 
Kyseisten teollisuusalojen kasvun myötä myös vaarallisten jätteiden määrä voi kasvaa. 

Tehtävät ja vastuut 

15 Jätehuoltoon liittyvistä EU:n painopisteistä vastaa komissio (lähinnä 
ympäristöasioiden pääosasto) yhdessä EU:n lainsäätäjien kanssa. Komissio tekee 
ehdotuksia toimintapolitiikoista, mukaan lukien uudesta lainsäädännöstä. Euroopan 
ympäristökeskus tukee komissiota politiikantekoprosessissa. Komissiolla ei ole 
täytäntöönpanotehtävää, mutta se valvoo, panevatko jäsenvaltiot täytäntöön EU:n 
vaatimukset, jotka koskevat vaarallisia jätteitä. 

16 Eurostat vastaa jätteisiin liittyvien tilastojen keräämisestä jäsenvaltioilta sekä 
tilastotietoihin liittyvistä laaduntarkastuksista. Eurostat julkaisee tietoja vaarallisten 
jätteiden tuotannosta ja käsittelystä kahden vuoden välein. Kyseisten jätteiden 
siirroista EU:n sisällä ja EU:sta kolmansiin maihin se julkaisee tietoja vuosittain. 

17 Jäsenvaltioiden vastuulla on valvoa kansallisella tasolla, että jätehuoltoon liittyviä 
oikeudellisia vaatimuksin noudatetaan. Niiden on saatettava EU:n lainsäädäntö osaksi 
kansallisia sääntöjä. Niiden on laadittava ja pantava täytäntöön jätehuoltosuunnitelmia 
ja jätteen syntymistä ehkäiseviä ohjelmia. Näihin suunnitelmiin on sisällytettävä 
määräyksiä myös vaarallisista jätteistä. 

18 Komissio voi käynnistää rikkomusmenettelyitä jäsenvaltioita vastaan tapauksissa, 
joissa vaarallisiin jätteisiin liittyvän EU:n lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on laiminlyöty tai toteutettu virheellisesti taikka joissa EU:n vaatimusten 
noudattamatta jättäminen on ollut järjestelmällistä. 

  

                                                             
10 YK:n ympäristöohjelma, Global Chemical Outlook II: Summary for policy makers, 2019. 

https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
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Katsauksen laajuus ja lähestymistapa 
19 Vaarallisten jätteiden määrän kasvu aiheuttaa monia uhkia, jotka kohdistuvat 
sekä ihmisten terveyteen että ympäristöön. Niinpä onkin oikea hetki luoda katsaus 
siihen, miten EU:ssa käsitellään kyseisiä jätteitä. Tässä katsauksessa annetaan yleiskuva 
EU:n osuudesta toimissa, joilla pyritään torjumaan vaarallisia jätteitä. Lisäksi 
selvitetään haasteita ja mahdollisuuksia, jotka liittyvät tällaisten jätteiden ehkäisyyn ja 
käsittelyyn. Katsauksen kattama aika alkaa vuodesta 2004, jolloin vaarallisiin jätteisiin 
liittyviä tietoja tuli saataville EU-tasolla, ja päättyy vuoden 2022 syyskuuhun. 
Tilintarkastustuomioistuin selvitti keskeisiä tulevaisuuden haasteita, joihin EU:n on 
vastattava vaarallisiin jätteisiin liittyvissä kysymyksissä. 

20 Tämä julkaisu ei ole tarkastuskertomus vaan katsaus, joka perustuu lähinnä 
julkisesti saatavilla oleviin tietoihin tai nimenomaan tätä katsausta varten kerättyyn 
aineistoon. Katsauksen materiaalia ovat esimerkiksi julkiset asiakirjat, joiden laatijoita 
ovat komissio (ympäristöasioiden pääosasto ja Eurostat), Euroopan ympäristökeskus ja 
Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu. Katsauksessa hyödynnettiin 
tilintarkastustuomioistuimen julkaisemia kertomuksia, jotka koskivat saastuttaja 
maksaa -periaatetta11, sähkö- ja elektroniikkalaiteromua12 ja muovijätettä13. 
Tarkastajat haastattelivat komission henkilöstöä ja kuulivat alan asiantuntijoita (kuten 
Europolia sekä teollisuuden ja kansalaisyhteiskunnan sidosryhmiä). Lisäksi tarkastajat 
tekivät käynnin kahteen Ranskassa sijainneeseen laitokseen, jotka olivat erikoistuneet 
vaarallisten jätteiden käsittelyyn. Käyntien tarkoituksena oli saada käsitys siitä, 
millaisia erilaiset käsittelymenetelmät ovat käytännössä. 

21 Se, että tämä katsaus julkaistaan vuoden 2023 alussa, antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle mahdollisuuden ottaa katsaus huomioon keskusteluissaan, 
jotka koskevat aiheeseen liittyvän lainsäädännön ajantasaistamista. Tällaista 
lainsäädäntöä ovat esimerkiksi jätteensiirtoasetus sekä direktiivi, joka koskee 
ympäristönsuojelua rikosoikeudellisin keinoin. Komissio voisi ottaa katsauksen 
huomioon myös jätepuitedirektiivin tulevissa uudelleentarkasteluissa. 

  

                                                             
11 Erityiskertomus 12/2021 Saastuttaja maksaa -periaate – Soveltaminen epäjohdonmukaista 

EU:n ympäristöpolitiikoissa ja -toimissa. 

12 Katsaus 04/2021 EU:n toimet ja nykyiset haasteet sähkö- ja elektroniikkalaiteromun alalla. 

13 Katsaus 04/2020 EU:n toimet muovijäteongelman ratkaisemiseksi. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=55223
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EU:n aloitteet, jotka liittyvät 
vaarallisten jätteiden käsittelyyn  

EU:n oikeudellinen ja toimintapoliittinen kehys, joka koskee 
vaarallisia jätteitä 

22 Jätepuitedirektiivi on kattava säädös, jolla säännellään vaarallisia jätteitä EU:ssa. 
Sen keskeisenä tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää jätteestä aiheutuvia 
haittavaikutuksia. Jotta tähän päästäisiin, jäsenvaltioiden on käsiteltävä vaarallisia 
jätteitä kolmen keskeisen periaatteen mukaisesti: 

o Jätehierarkiaperiaate: Jätteiden syntymisen ehkäiseminen ja valmistelu 
uudelleenkäyttöön ovat suositeltavimpia vaihtoehtoja, ja niiden jälkeen tulevat 
kierrätys, energian talteenotto ja viimeisenä vaihtoehtona loppukäsittely. 

o Varovaisuusperiaate: Varovaisuustoimenpiteenä on vähennettävä vaarallisten 
aineiden määrää jätteissä. 

o Saastuttaja maksaa -periaate ja tuottajavastuuperiaate: Tavoitteena on 
varmistaa, että ne, jotka tuottavat jätteitä tai saastuttavat ympäristöä, vastaavat 
toimiensa aiheuttamista kustannuksista täysimääräisesti. 

23 Lisäksi jätepuitedirektiivissä vahvistetut säännöt, jotka koskevat vaarallisten 
jätteiden käsittelyä, ovat tiukempia kuin vaarattomien jätteiden käsittelyä koskevat 
säännöt, muun muassa seuraavasti: 

o Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vaaralliset jätteet ovat sähköisten 
rekistereiden avulla jäljitettävissä syntymisestä lopulliseen määräpaikkaan. 

o Vaarallisiin jätteisiin sovelletaan sekoittamiskieltoa, mikä tarkoittaa sitä, että 
vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa muihin luokkiin kuuluvien vaarallisten jätteiden 
eikä muiden jätteiden kanssa. 

o Vaarallisten jätteiden keräämiseen, kuljetukseen ja väliaikaiseen varastointiin 
sovelletaan erityisiä merkintä- ja pakkausvelvoitteita. 

o Vaarallisia jätteitä saa käsitellä ainoastaan erikseen nimetyissä käsittelylaitoksissa, 
jotka ovat saaneet luvan toimintaansa. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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o Kotitalouksien tuottamia vaarallisia jätteitä on vuodesta 2025 lähtien pakollista 
kerätä erikseen. 

24 Vaarallisia jätteitä koskevaa EU:n oikeudellista kehystä täydentävät direktiivit ja 
asetukset, jotka koskevat erityisiä jätteenkäsittelytoimia (kuten jätteen siirtoja tai 
toimittamista kaatopaikalle) ja erityisiä jätevirtoja (kuten romuajoneuvoja tai 
paristoja). Kyseisessä kehyksessä ei vahvisteta tavoitearvoja, joiden avulla pyrittäisiin 
vähentämään vaarallisten jätteiden syntymistä tai vaikuttamaan niiden käsittelyyn. 
Liitteessä I esitetään yhteenveto sovellettavasta lainsäädännöstä. 

25 Komissio voi panna EU-lainsäädäntöä täytäntöön jäsenvaltioissa käynnistämällä 
rikkomusmenettelyitä. Komissio on kolmen viime vuosikymmenen aikana käynnistänyt 
2016 tällaista menettelyä (ks. liite II). Useimmat näistä menettelyistä koskevat tarvetta 
vähentää vaarallisten aineiden hyödyntämistä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Tästä 
esitetään esimerkki laatikossa 2. 

Laatikko 2 

Esimerkki siitä, miten vaarallisia jätteitä koskevia sääntöjä pannaan 
täytäntöön oikeusteitse 

Vuonna 2003 komissio käynnisti rikkomusmenettelyn Kreikkaa vastaan sillä 
perusteella, että kyseinen jäsenvaltio ei ollut suunnitellut ja toteuttanut 
vaarallisten jätteiden käsittelyä siten kuin useat EU-direktiivit edellyttivät. 
Menettely käynnistettiin sillä perusteella, että vaarallisten jätteiden käsittelyyn 
liittyvä asianmukainen suunnittelu sekä kyseisten jätteiden käsittelyä harjoittavien 
laitosten verkosto puuttuivat. Lisäksi Kreikka oli laiminlyönyt tarpeelliset 
toimenpiteet vaarallisten jätteiden asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi. 

Vuonna 2009 yhteisöjen tuomioistuin antoi tuomion, jossa Kreikkaa vaadittiin 
ryhtymään välittömiin toimiin näiden kysymysten suhteen. 

Vuoteen 2016 mennessä Kreikka ei ollut toteuttanut toimia. Tästä syystä unionin 
tuomioistuin määräsi Kreikalle 30 000 euron suuruisen uhkasakon kultakin päivältä 
siihen asti, että kaikki tarpeelliset toimenpiteet on toteutettu, ja lisäksi se velvoitti 
Kreikan maksamaan 10 miljoonan euron sakon14. 

Kreikka käynnisti toimet vuonna 2017. Komission mukaan Kreikka ei ollut vielä 
kesäkuussa 2021 korjannut täysimääräisesti puutteita, jotka oli havaittu lähes 
kahta vuosikymmentä aiemmin. 

                                                             
14 Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-584/14. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fi&jur=C%2CT%2CF&num=286/08&td=ALL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A62014CA0584
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26 Kun politiikkakehystä tarkastellaan laajemmin, on todettava, että vaaralliset 
jätteet eivät ole erillinen kysymys EU:n poliittisella asialistalla, vaan ongelmaa 
käsitellään monissa strategioissa ja toimintapolitiikoissa (ks. kaavio 5). Näissä 
asiakirjoissa viitataan yleisesti tarpeeseen suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä 
vaarallisilta aineilta. Niinpä vaarallisten jätteiden syntyminen on estettävä tai niiden 
asianmukainen käsittely varmistettava. 

Kaavio 5 – EU:n strategiat ja toimintapolitiikat, jotka kattavat vaaralliset 
jätteet 

Lähde: Euroopan ti lintarkastustuomioistuin Euroopan komission asiakirjojen perusteella. 

2014

2015

2018

2019 2021

Seitsemäs ympäristöalan 
toimintaohjelma 
Vaarallisten jätteiden 
ehkäiseminen, kierrätys ja 
uudelleenkäyttö asetetaan 
etusijalle jätehuollossa siinä 
tarkoituksessa, että kyseisten 
jätteiden merkittävät 
haitalliset vaikutukset 
ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön minimoidaan. 
(vuoteen 2020 mennessä)

Jätteettömyyttä edistävä 
toimintaohjelma
Vähennetään vaarallisten 
materiaalien käyttöä, ja 
vahvistetaan vaarallisten 
jätteiden jäljitystä.
(vuoteen 2020 mennessä) 

Ensimmäinen kiertotalouden 
toimintasuunnitelma
Varmistetaan, että tuotteita 
kierrätetään ja käytetään 
uudelleen enemmän. 
Vähennetään huolta 
aiheuttavien aineiden 
esiintymistä tuotteissa. 
Tehostetaan 
jätteensiirtoasetuksen 
valvontaa. 
(vuoteen 2019 mennessä)

Muovistrategia
Horisontti 2020 -
puiteohjelman lisärahoitus, 
joka kohdennetaan 
vaarallisten aineiden 
jäljittämiseen ja poistamiseen 
kierrätetystä muovista. 
(vuoteen 2020 mennessä)

Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma
Painopisteeksi asetetaan EU:n 
myrkyttömyys vuoteen 2030 
mennessä. Tämä toteutetaan 
siten, että saastumista 
ehkäistään tehokkaammin ja 
sen aiheuttamia vahinkoja 
korjataan paremmin. 
(vuoteen 2030 mennessä)

Toinen kiertotalouden 
toimintasuunnitelma
Edistetään turvallisen 
suunnittelumallin mukaisia 
tuotteita ja vaarallisten 
jätteiden ehkäisemistä. 
Jälkimmäinen toteutetaan 
torjumalla vaarallisia 
kemikaaleja sekä vaarallisten 
jätteiden esiintymistä tietyissä 
jätevirroissa. Vaarallisten 
jätteiden luokittelua 
parannetaan. 
(vuoteen 2030 mennessä)

Kestävyyttä edistävä 
kemikaalistrategia
Edistetään myrkytöntä 
ympäristöä minimoimalla 
huolta aiheuttavien aineiden 
esiintymistä tuotteissa. 
Edistetään turvallisiin 
kemikaaleihin liittyviä 
innovaatioita. Osoitetaan 
maailmanlaajuista johtajuutta 
siten, että ei viedä 
kemikaaleja, jotka on kielletty 
EU:ssa. 
(vuoteen 2030 mennessä)

Kahdeksas ympäristöalan 
toimintaohjelma
Pyritään siirtymään 
myrkyttömään 
kiertotalouteen, erityisesti 
siten, että huolta aiheuttavat 
aineet korvataan muilla 
aineilla ja kemikaalit 
tuotetaan turvallisen 
suunnittelumallin mukaisesti. 
(vuoteen 2030 mennessä)

Saasteettomuustoimintasuun
nitelma
Vähennetään jätteiden 
tuotantoa, lisätään jätteiden 
ehkäisemistä, minimoidaan 
huolta aiheuttavien aineiden 
ja vaarallisten kemikaalien 
esiintyminen taloudessa sekä 
valvotaan jätteiden vientiä 
paremmin. 
(vuoteen 2030 mennessä)

2020
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EU:n rahoitus, joka liittyy vaarallisiin jätteisiin 

27 Komissiolla on kokonaisnäkemys jätehuoltoon yleisesti kohdistetusta 
EU-rahoituksesta: ohjelmakaudella 2014–2020 rahoituksen määrä oli 4,3 miljardia 
euroa15. Sen sijaan nimenomaan vaarallisten jätteiden käsittelyyn kohdistetusta 
rahoituksesta ei ole tietoa. Käytettävissä olevat tiedot viittaavat siihen, että tämä 
rahoitus on pääasiassa peräisin Horisontti 2020 -puiteohjelmasta ja se on myönnetty 
tutkimusta ja valmiuksien kehittämistä varten. Tarkastajat pystyivät yhdistämään 
163 Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettua hanketta vaarallisiin jätteisiin 
kauden 2014–2020 osalta. EU:n rahoitusosuus niissä oli 1,2 miljardia euroa 
(1,6 prosenttia Horisontti 2020 -puiteohjelman kokonaismäärärahoista). 

28 Toiseksi suurimpia vaarallisten jätteiden käsittelyn yhteisrahoittajia olivat 
koheesiorahasto ja Euroopan aluekehitysrahasto. Ohjelmakaudella 2014–2020 
komissio kohdisti noin 370 miljoonaa euroa16 eli 8,6 prosenttia näiden rahastojen 
määrärahoista infrastruktuurihankkeisiin, jotka liittyivät yritysten ja teollisuuden 
jätteiden sekä vaarallisten jätteiden käsittelyyn. 

29 EU rahoittaa vaarallisiin jätteisiin liittyviä ympäristö- ja ilmastotoimia myös Life-
ohjelman kautta. Kautta 2014–2020 koskevista tiedoista yksilöitiin 14 hanketta, jotka 
koskivat vaarallisia jätteitä. Niiden rahoitus oli yhteensä 17,9 miljoonaa euroa eli 
6 prosenttia niistä Life-ohjelman varoista, jotka käytettiin jätehankkeisiin. Laatikossa 3 
esitetään esimerkkejä EU-hankkeista, joissa rahoitetaan vaarallisten jätteiden 
käsittelyä. 

                                                             
15 Cohesion policy data on EU support to waste management. 

16 Cohesion policy data on commercial, industrial or hazardous waste management. 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-regional-development-fund-erdf_fi
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/In-profile-EU-support-to-waste-management/xqec-t5kv/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/2014-2020-ERDF-CF-investments-in-waste-treatment/sb9v-hnqk
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Laatikko 3 

Esimerkkejä EU-hankkeista, joissa rahoitetaan vaarallisten jätteiden 
käsittelyä 

Vaarallisen lentotuhkan kierrätys ja uudelleenkäyttö (Life-ohjelmasta rahoitettu 
hanke) 

Ruotsissa ja Tanskassa toteutetun hankkeen yhteisrahoituksella kehitettiin 
laitosta, jossa kierrätettiin ja käytettiin uudelleen Tanskassa sijaitsevan 
jätteenpolttolaitoksen tuottamaa lentotuhkaa.  

Lentotuhka koostuu hiukkasista, joita esiintyy jätteenpolton yhteydessä 
vapautuvissa kaasuissa. Lentotuhkassa on usein klorideja ja raskasmetalleja, ja se 
luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Vaarallinen lentotuhka toimitetaan 
kaatopaikalle. Yksistään Ruotsista toimitetaan vuosittain noin 150 000 tonnia 
lentotuhkaa loppukäsittelyyn, jossa jäte sijoitetaan käytöstä poistettuun 
kalkkikivilouhokseen Norjassa. 

Öljy- ja petrokemian teollisuuden erittäin myrkyllisten jätteiden käsittely 
(Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettu hanke) 

Espanjassa toteutetun hankkeen myöntämällä rahoituksella kehitettiin laitosta, 
jossa hyödynnettiin innovatiivista prosessia jätelipeän käsittelemiseksi vähäisin 
kustannuksin. Jätelipeä on erittäin myrkyllinen jäte, jota syntyy öljyteollisuuden ja 
petrokemian teollisuuden jalostustoiminnassa ja joka on luokiteltu vaaralliseksi 
jätteeksi. Jätelipeän käsittely tämänhetkisten prosessien avulla on hankalaa ja 
kallista, ja sen vuoksi jalostamoihin kasautuu suuria varastoja tätä vaarallista 
jätettä. 

30 EU:n talousarvion ohella myös elpymis- ja palautumistukiväline ja Euroopan 
investointipankki rahoittavat jätehuoltoa, myös vaarallisten jätteiden käsittelyä. 

31 Luokitusjärjestelmäasetuksessa, joka hyväksyttiin vuonna 2020, määritellään 
taloudelliset toiminnot, joita EU pitää ympäristön kannalta kestävinä. Tarkoituksena on 
lisätä läpinäkyvyyttä rahoitusmarkkinoilla. Niinpä EU päätti kauden 2021–2027 osalta, 
että se ei enää rahoita vaarallisten jätteiden sijoittamista kaatopaikoille eikä 
kierrätyskelpoisten vaarallisten jätteiden polttamista. EU rahoittaa kaikkia 
vaihtoehtoja, jotka ovat korkeammalla jätehierarkiassa, kuten jätteiden ehkäisemistä 
ja kierrätystä. 

http://www.lifehalosep.eu/
https://www.cetaqua.com/en/proyectos/epc-eqtech-2/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0241-20210218
https://www.eib.org/en/projects/sectors/solid-waste/index.htm
https://www.eib.org/en/projects/sectors/solid-waste/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32020R0852
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Vaarallisten jätteiden luokittelu 

32 Talouden toimijat – jätteiden tuottajat, keräys- ja lajittelukeskukset, jätteiden 
kuljettajat, jätteiden välittäjät ja jätteenkäsittelylaitokset – ovat velvollisia 
luokittelemaan jätteensä vaarallisiin ja vaarattomiin (ks. kaavio 6). Tämä vaihe on 
olennainen, kun pyrkimyksenä on varmistaa, että vaaralliset jätteet tunnistetaan ja 
käsitellään tiukkojen normien mukaisesti ja että vaarallisista jätteistä on käytettävissä 
täsmällisiä ja vertailukelpoisia EU-tason tietoja. Talouden toimijat luokittelevat 
jätteensä Euroopan jäteluettelon avulla. Luettelo on vahvistettu komission 
päätöksessä, jossa jätteet jaetaan luokkiin seuraavasti: 

o Aina vaarattomiksi luokiteltavat nimikkeet: jätteet, jotka luokitellaan 
vaarattomiksi ilman lisäarviointia. 

o Aina vaarallisiksi luokiteltavat nimikkeet: jätteet, jotka luokitellaan vaarallisiksi 
ilman lisäarviointia. 

o Rinnakkaisnimikkeet: jätteet, jotka voivat olla vaarallisia tai vaarattomia ja joita on 
edelleen arvioitava. Tätä varten jätteen haltijoiden on selvitettävä, onko jätteessä 
yksi tai useampia sellaisia vaarallisia ominaisuuksia, jotka on määritelty 
jätepuitedirektiivissä, tai sisältääkö jäte tiettyjä pysyviä orgaanisia yhdisteitä 
enemmän kuin päätöksessä vahvistetut enimmäismäärät sallivat. 

Kaavio 6 – Jätteiden luokittelu vaarallisiin ja vaarattomiin 

 
Lähde: Euroopan ti lintarkastustuomioistuin jätteiden luokittelusta annettujen komission ohjeiden 
perusteella. 

Vaaralliset 
jätteet

Vaarattomat 
jätteet

Rinnakkaisnimike

Aina 
vaarattomiksi 

luokiteltavat nimikkeet

Aina vaarallisiksi 
luokiteltavat 

nimikkeet

Tarkistetaan, esiintyykö 
jätteessä 

jätepuitedirektiivissä 
määriteltyjä vaarallisia 

ominaisuuksia.

Etsitään soveltuvaa 
nimikettä Euroopan 

jäteluettelosta
Tarkistetaan 

Euroopan 
jäteluettelossa 

märiteltyjen pysyvien 
orgaanisten 
yhdisteiden 
pitoisuudet

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

1

2

2

2 3

4

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&rid=1
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33 Vuonna 2017 laaditussa, komission rahoittamassa tutkimusraportissa, joka koski 
vaarallisten jätteiden käsittelyä jäsenvaltioissa, todettiin, että kyseisten jätteiden 
luokittelu oli yksi jäsenvaltioiden keskeisistä haasteista vaarallisten jätteiden 
käsittelyssä. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että jäsenvaltioiden ja jätteen haltijoiden on 
haasteellista soveltaa Euroopan jäteluetteloa17, mutta myös siitä, että EU:n kemikaali- 
ja jätelainsäädäntöjä, jotka vaikuttavat vaarallisten jätteiden määritelmään, ei ole 
yhdenmukaistettu18.  

34 Lähes puolet Euroopan jäteluettelon nimikkeistä on rinnakkaisnimikkeitä19. 
Jätteen haltijoiden on usein vaikeaa arvioida, onko heidän jätteensä vaarallista vai ei, 
sillä jätteen haltijoiden olisi tunnettava jätteensä kemiallinen koostumus. Sellaista 
tietoa ei ole aina saatavilla. Tämän seurauksena jäsenvaltiot ja jätteen haltijat 
tulkitsevat samoja jätteitä eri tavoin20. Esimerkkinä voidaan mainita, että samalla kun 
jotkin jäsenvaltiot luokittelevat katodisädeputkissa käytetyt lasisuppilot vaarallisiksi 
jätteiksi ja käsittelevät niitä sen mukaisesti, toiset jäsenvaltiot pitävät niitä 
vaarattomina21. Vuonna 2018 komissio puuttui asiaan julkaisemalla tekniset ohjeet 
jätteiden luokittelusta. 

35 Litiumioniakkuja käytetään monissa tuotteissa, kuten leluissa, kannettavissa 
tietokoneissa, matkapuhelimissa ja sähköajoneuvoissa. Äskettäisessä tutkimuksessa 
arvioitiin, että käytöstä poistettujen litiumioniakkujen vuotuinen määrä voisi 
vuodesta 2030 lähtien nousta EU:ssa jopa noin 0,2 miljoonaan tonniin22. Yhdysvalloissa 
nämä akut luokitellaan vaarallisiksi jätteiksi23. Euroopan jäteluettelossa ei ole erityistä 

                                                             
17 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

18 Komission tiedonanto kiertotalouspaketin täytäntöönpanosta: vaihtoehtoja kemikaali-, 
tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi 
(COM(2018) 32 final). 

19 Komission tiedonanto Tekniset ohjeet jätteiden luokittelusta (2018/C 124/01). 

20 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

21 WEEE Forum, Impact of glass from cathode ray tubes in achieving the WEEE recycling and 
recovery targets, 2018. 

22 Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Recycling of Lithium-Ion 
Batteries: Opportunities and Challenges for Mechanical and Plant Engineering, 2021. 

23 Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluviraston verkkosivu, joka koskee käytettyjä 
litiumioniakkuja. 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1516190964382&uri=COM:2018:32:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.epa.gov/recycle/used-lithium-ion-batteries
https://www.epa.gov/recycle/used-lithium-ion-batteries
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koodia litiumioniakkuja varten, ja ainoa koodi, jota jätteen haltijat voivat käyttää, on 
yleinen koodi ”muut paristot ja akut”. Nämä puolestaan luokitellaan aina 
vaarattomiksi. 

36 EU:n kemikaalilainsäädäntö on tärkeä jätteiden luokittelun kannalta. 
Ominaisuudet, joiden perusteella jätteet on määritelty vaarallisiksi ja listattu sen 
mukaisesti jätepuitedirektiivissä, on suurimmaksi osaksi yhdenmukaistettu niiden 
vaaraluokkien kanssa, joiden perusteella vaaralliset aineet tunnistetaan EU:ssa. 
Kyseiset vaaraluokat on määritelty aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta annetussa asetuksessa (CLP-asetus). 

37 EU:ssa kemialliset aineet, jotka aiheuttavat erityistä huolta, määritellään ja niitä 
rajoitetaan kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista 
annetulla asetuksella (REACH-asetus). REACH-asetuksessa kyseiset aineet määritellään 
kolmen vaaraominaisuuden perusteella, kuten laatikosta 4 käy ilmi. Kaikki tällaiset 
ominaisuudet eivät kuitenkaan sisälly CLP-asetukseen, joten tämän asetuksen 
ulkopuolelle jääviä ominaisuuksia ei oteta huomioon, kun jätteitä luokitellaan 
vaarallisiksi. Niinpä jätteitä, joihin sisältyvät myrkylliset aineet kertyvät ja jäävät 
ympäristöön ja ihmiskehoon pitkäksi aikaa tai häiritsevät ihmisen hormonitoimintaa, ei 
luokitella vaarallisiksi. Komissio harkitsee parhaillaan ehdotusta, jossa nämä 
vaaraominaisuudet lisätään CLP-asetukseen24. Tämän jälkeen komission olisi vielä 
päivitettävä jätepuitedirektiiviä, jotta kyseiset ominaisuudet otettaisiin huomioon 
jätteiden luokittelussa. 

                                                             
24 Komission tiedonanto Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia – Kohti myrkytöntä 

ympäristöä (COM(2020) 667 final). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf
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Laatikko 4 

Erityistä huolta aiheuttavat aineet 

EU:n kemikaalilainsäädännössä pidetään erityistä huolta aiheuttavina sellaisia 
aineita, joilla voi olla vakavia ja usein peruuttamattomia vaikutuksia ihmisten 
terveyteen ja ympäristöön. Tällaisia aineita on tällä hetkellä 22425. Erityistä huolta 
aiheuttaviin aineisiin liittyvät seuraavat vaarat26: 

o Aineet aiheuttavat syöpää, vaurioittavat perimää tai ovat 
lisääntymismyrkyllisiä. Näitä ovat esimerkiksi jotkin ftalaatit, joita 
käytetään pehmitteenä lattioissa, katoissa, kaapeleissa ja laukkujen 
tekonahkassa. 

o Aineet ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä taikka erittäin 
hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti biokertyviä. Näitä ovat 
esimerkiksi polystyreenituotteiden sisältämät bromatut 
palonestoaineet. Kyseisiä tuotteita käytetään rakennusten 
lämmönerityksessä, pakkauksissa, sähkölaitteissa, patjoissa, 
autonistuimissa ja verhoissa. 

o Aineet aiheuttavat vastaavan tasoista huolta kuin edellä selostetut. 
Näitä ovat esimerkiksi hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit, kuten 
jotkin bisfenolit (esimerkiksi bisfenoli A on teollisuuskemikaali, josta 
valmistettavaa polykarbonaattia, kovaa ja kirkasta muovia, käytetään 
monissa kulutustuotteissa). 

  

                                                             
25 Euroopan kemikaaliviraston verkkosivu, jossa esitetään ehdokasluettelo erityistä huolta 

aiheuttavista aineista lupamenettelyä varten. 

26 Euroopan kemikaaliviraston verkkosivu, joka koskee erityistä huolta aiheuttavia aineita. 

https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/fi/substances-of-very-high-concern-identification-explained
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Vaarallisten jätteiden ehkäiseminen 
EU:ssa 

EU:n ponnisteluista huolimatta vaarallisia jätteitä syntyy 
enemmän 

38 Paras tapa puuttua vaarallisiin jätteisiin on ehkäistä se, että niitä ensinkään
syntyy. EU:n jätelainsäädännössä on 1990-luvun alkupuolelta pidetty tavoitteena sitä, 
että vaarallisten jätteiden ehkäisy on ensisijaista niiden käsittelyyn nähden27. Tämä 
tavoite vahvistettiin EU:n lainsäädännössä vuonna 2008, kun jätepuitedirektiivissä 
säädettiin jätehierarkiaperiaatteesta (ks. kaavio 7). 

Kaavio 7 – Jätehierarkiaperiaate 

Lähde: Euroopan ti lintarkastustuomioistuin jätepuitedirektiivin perusteella. 

39 Viime vuosikymmenen aikana vaarallisten jätteiden ehkäiseminen on tullut yhä 
tärkeämmäksi, ja se on otettu huomioon monissa komission tekemissä 
toimintapoliittisissa ja lainsäädännöllisissä aloitteissa, kuten kaaviosta 5 käy ilmi. 
Näistä aloitteista huolimatta EU:ssa tuotettujen vaarallisten jätteiden määrä on 
kasvanut jatkuvasti (ks. kaavio 8). 

27 Neuvoston direktiivi 91/156/ETY jätteistä, 3 artikla. 

Ehkäiseminen

Valmistelu uudelleenkäyttöön

Kierrätys

Hyödyntäminen

Loppukäsittely

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=celex:31991L0156
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Kaavio 8 – Jäsenvaltioissa tuotetut vaaralliset jätteet vuonna 2018 
verrattuna vuoteen 2004 

 
Lähde: Euroopan ti lintarkastustuomioistuin Eurostatin tietojen perusteella. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
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40 Jäsenvaltioilta on vuodesta 2013 edellytetty jätteenehkäisyohjelmien laatimista28. 
Jäsenvaltioiden on sisällytettävä ohjelmiinsa myös toimenpiteitä, joilla vähennetään 
vaarallisten aineiden määrää materiaaleissa ja tuotteissa. Vuonna 2016 Euroopan 
ympäristökeskus analysoi kyseisiä ohjelmia ja päätteli, että useimmista ohjelmista 
mainitut toimenpiteet puuttuivat eikä niissä asetettu nimenomaisia tavoitearvoja, 
joihin vaarallisten jätteiden vähentämisessä olisi pyrittävä29. Ympäristökeskus totesi, 
että vaarallisten jätteiden ehkäiseminen näyttää olevan painopisteenä vähemmän 
tärkeä kuin kyseisten jätteiden käsittely. Lisäksi vaarallisten jätteiden ehkäisyn 
taloudellinen tuki on vähäistä30. 

Talouden toimijat voivat ehkäistä vaarallisten jätteiden 
syntymistä muuttamalla tapaa, jolla ne suunnittelevat ja 
valmistavat tuotteita 

41 Talouden toimijat tuottavat 96 prosenttia EU:n vaarallisista jätteistä (ks. 
kaavio 1). Ne voivat ehkäistä vaarallisten jätteiden tuotantoa kehittämällä tuotteita, 
jotka ovat kestäviä ja joiden ympäristövaikutus on mahdollisimman pieni. Tätä 
tuotantotapaa kutsutaan ekosuunnitteluksi. Komission mukaan yli 80 prosenttia 
tuotteiden ympäristövaikutuksista määräytyy suunnitteluvaiheessa31. 

42 Komissio ehdotti 32 maaliskuussa 2022, että ekologista suunnittelua koskevaa 
direktiiviä muutettaisiin. Talouden toimijoiden olisi annettava käsittelylaitoksille tieto 
huolta aiheuttavien aineiden esiintymisestä tuotteissaan sekä siitä, miten kierrätys tai 
loppukäsittely voitaisiin toteuttaa. Tämä tieto sisällytettäisiin ns. digitaaliseen 
tuotepassiin, joka otettaisiin käyttöön vuonna 2024 (ks. kaavio 9). Komissio uskoo, että 
tämä kannustaa kuluttajia tekemään kestävämpiä valintoja ja talouden toimijat tulevat 
suunnittelemaan tuotteensa näiden valintojen mukaisesti. 

                                                             
28 Jätepuitedirektiivi, 29 artikla. 

29 Euroopan ympäristökeskus, Prevention of hazardous waste in Europe – the status in 2015, 
2016. 

30 Euroopan ympäristökeskuksen lehdistötiedote, European hazardous waste management 
improving, but its prevention needs attention, 2016.  

31 Komission tiedonanto Kestävistä tuotteista normi (COM(2022) 140 final). 

32 Ehdotus asetukseksi kestävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien 
vaatimusten puitteista (COM(2022) 142 final). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0125-20121204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0125-20121204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0140&qid=1649112555090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=COM%3A2022%3A0142%3AFIN
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Kaavio 9 – Tuoteryhmät, joille ehdotetaan digitaalisia passeja 

Lähde: Euroopan ti lintarkastustuomioistuin Digital Product Passport: sustainable and circular systems -
sivuston perusteella. 

43 Talouden toimijat voivat ehkäistä vaarallisten jätteiden syntymistä myös
vähentämällä vaarallisten aineiden määrää tuotteissa. Komissio teki vuonna 2020 
ehdotuksen, jonka mukaan erityistä huolta aiheuttavien aineiden33 esiintymistä 
tuotteissa vähennetään siten, että joidenkin kaikkein vahingollisimpien aineiden 
käyttöä EU:ssa rajoitetaan34. 

33 Komission tiedonanto Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia – Kohti myrkytöntä 
ympäristöä (COM(2020) 667 final). 

34 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Restrictions Roadmap under the Chemicals 
Strategy for Sustainability (SWD/2022/128). 

TeräsSementti

Yksi tuoteryhmä, joka 
on vielä valitsematta

Elektroniikka
(varsinkin 

kulutuselektroniikka)

Elektroniikka
(varsinkin 

kulutuselektroniikka)

Tekstiilit

HuonekalutKemikaalit

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-trust-01-digipass
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4#:%7E:text=It%20envisages%20the%20EU%20industry,sustainable%20products%20and%20production%20methods.
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49734/attachments/1/translations/en/renditions/native
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44 Talouden toimijat voivat vähentää vaarallisten jätteiden syntymistä tarkistamalla 
tuotantoprosessejaan. Komissio ehdotti maaliskuussa 2022, että teollisuuden 
päästödirektiiviä muutettaisiin. Ehdotuksen mukaan teollisuuslaitosten – myös 
kaivostoimintaa ja akkujen tuotantoa harjoittavien laitosten – olisi 
tuotantoprosessissaan korvattava vaarallisia aineita muilla aineilla aiempaa 
vaikuttavammin ja näin ehkäistävä jätteiden syntymistä. 

45 Vie aikansa, ennen kuin kaikkien näiden toimenpiteiden vaikutukset ovat 
täysimääräisesti nähtävissä. Joillakin tuotteilla, joista muodostuu vaarallisia jätteitä, voi 
olla pitkä elinikä. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi ajoneuvot, rakennukset, 
huonekalut ja sähkölaitteet. Näin ollen vaikutukset, jotka johtuvat nyt tehtävistä 
toimenpiteistä – esimerkiksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta – 
olisivat näkyvillä vasta keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä siinä vaiheessa kun tuotteet 
lopulta muuttuvat jätteeksi. Komissio arvioi esimerkiksi, että sellaisista ennen 
vuotta 2005 valmistuneista rakennuksista35, jotka voivat sisältää asbestia, vain noin 
25 prosenttia on poistettu käytöstä vuoteen 2050 mennessä36. 

Saastuttajien asettaminen vastuuseen jätteistään auttaa 
ehkäisemään vaarallisten jätteiden syntymistä 

46 Saastuttaja maksaa –periaate tarkoittaa, että pilaantumisen aiheuttajat vastaavat 
aiheuttamansa pilaantumisen kustannuksista, myös sellaisten toimenpiteiden 
kustannuksista, joilla pilaantumista ehkäistään ja rajoitetaan tai sen tuhoja korjataan. 
Vastuu koskee myös yhteiskunnalle aiheutuneita kustannuksia. EU edellyttää, että 
jätteiden tuottajat tai haltijat maksavat jätehuollon kustannukset. Jäsenvaltiot 
päättävät, vastaako jätehuollon kustannuksista jätteiden haltija vai vastaako niistä 
jätteeksi muuttuneen tuotteen tuottaja joko osittain tai kokonaan. Jälkimmäistä 
kutsutaan laajennetuksi tuottajavastuuksi. EU-tasolla joihinkin vaarallisten jätteiden 
virtoihin sovelletaan laajennettua tuottajavastuuta joko EU-lainsäädännön nojalla 
(esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ja romuajoneuvojen osalta) taikka 

                                                             
35 Euroopan komission uutistiedote News Release on the ban of asbestos as of 1 January 

2005. 

36 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laskelma perustuu komission tiedonantoon 
Euroopan rakennusten perusparannusaalto – ympäristöystävällisempiä rakennuksia, lisää 
työpaikkoja ja parempaa elämänlaatua (COM(2020) 662 final). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://environment.ec.europa.eu/document/download/5ac2e9d9-ab98-4850-aa55-e5a392cdf304_en?filename=COM_2022_156_1_FI_ACT_part1_v10.pdf
https://cordis.europa.eu/article/id/13445-commission-extends-ban-on-asbestos-products-in-eu
https://cordis.europa.eu/article/id/13445-commission-extends-ban-on-asbestos-products-in-eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0662
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kansallisen lainsäädännön tai teollisuuden kanssa tehtyjen sopimusten nojalla 
(esimerkiksi jäteöljyjen ja torjunta-aineiden osalta) 37. 

47 Tilintarkastustuomioistuin on äskettäin raportoinut38, että laajennettu 
tuottajavastuu kannustaa tuottajia kehittämään vihreämpiä tuotteita, jotka eivät tuota 
turhaa jätettä. Tieteellisissä tutkimuksissa39 ja toimintapolitiikan 
uudelleentarkasteluissa40 on todettu, että laajennettu tuottajavastuu on osaltaan 
vähentänyt jätteen määrää. Tilintarkastustuomioistuin on kuitenkin todennut 
kertomuksessaan, että vaikka käyttömaksujen, jotka kansalaisilta ja yrityksiltä peritään, 
olisi oltava oikeasuhteisia tuotettuihin jätteisiin nähden ja niissä olisi otettava 
täysimääräisesti huomioon aiheutetut ympäristövahingot, saatu näyttö osoittaa, että 
ympäristöön kohdistuvia ulkoisvaikutuksia sisällytetään vain vähäisessä määrin 
kyseisiin käyttömaksuihin. Saasteettomuutta koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa 
vuodelta 2021 komissio ilmoitti, että se aikoo korjata saastuttaja maksaa -periaatteen 
soveltamiseen liittyviä puutteita vuonna 2024. 

  

                                                             
37 Deloitte, Development of Guidance on Extended Producer Responsibility, 2014. 

38 Erityiskertomus 12/2021 Saastuttaja maksaa -periaate – Soveltaminen epäjohdonmukaista 
EU:n ympäristöpolitiikoissa ja -toimissa. 

39 Pouikli K., Concretising the role of extended producer responsibility in European Union 
waste law and policy through the lens of the circular economy, 2020. 

40 OECD, Extended Producer Responsibility Updated Guidance for Efficient Waste 
Management, 2016. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/pdf/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20Report.pdf
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
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Vaarallisten jätteiden käsittely EU:ssa 

Jätehierarkian soveltaminen vaarallisten jätteiden käsittelyssä  

48 Jäsenvaltioiden on vuodesta 2008 lähtien pitänyt varmistaa, että vaarallisia 
jätteitä käsitellään jätehierarkian mukaisesti (ks. kaavio 7). Vaaralliset jätteet olisi 
ensisijassa valmisteltava uudelleenkäyttöä varten, ja seuraavaksi suositeltavin 
menetelmä on kierrätys. Se murto-osa jätteistä, jota ei voida kierrättää, olisi 
hyödynnettävä polttamalla energiantuotannossa. Vasta viimeisenä vaihtoehtona 
vaaralliset jätteet olisi loppukäsiteltävä41. 

49 Jos siitä, miten EU:ssa tuotettuja vaarallisia jätteitä käsitellään, olisi kattava 
kokonaiskäsitys, komission ja jäsenvaltioiden olisi helpompaa arvioida, kuinka hyvin 
jätehierarkiaa noudatetaan. Tällaista kokonaiskäsitystä ei kuitenkaan voida saavuttaa, 
sillä ilmoitetuissa tiedoissa, jotka koskevat yhtäältä EU:ssa tuotettujen ja toisaalta 
EU:ssa käsiteltyjen vaarallisten jätteiden määriä, on ero. EU:ssa tuotettiin vuonna 2018 
noin 102 miljoonaa tonnia vaarallisia jätteitä (ks. kohta 12). Kyseisiä jätteitä puolestaan 
käsiteltiin yhteensä 82 miljoonaa tonnia42. Erotus on siis 20 miljoonaa tonnia eli 
19 prosenttia. Samana vuonna EU:hun tuotiin 3,6 miljoonaa tonnia vaarallisia jätteitä 
ja EU:sta vietiin 0,7 miljoonaa tonnia käsiteltäväksi EU:n ulkopuolella43. Kun nämä 
tuonnit ja viennit otetaan huomioon, ilmoitettujen määrien ero kasvaa 22 miljoonaan 
tonniin (21 prosenttiin). Ero vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Pienimmillään se on noin 
yksi prosentti (esimerkiksi Bulgariassa, Kreikassa ja Virossa) ja suurimmillaan yli 
50 prosenttia (esimerkiksi Itävallassa, Liettuassa, Slovakiassa ja Tšekissä) (ks. 
kaavio 10). 

                                                             
41 Jätepuitedirektiivi, 4 artikla. 

42 Eurostatin tiedot jätteen käsittelystä. 

43 Eurostatin tiedot jätteen siirroista. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638385/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasship/default/table?lang=en
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Kaavio 10 – Erot ilmoitetuissa tiedoissa, jotka koskevat vaarallisten 
jätteiden tuotantoa ja käsittelyä vuonna 2018 

 
Lähde: Euroopan ti lintarkastustuomioistuin perusteenaan Eurostatin tiedot, jotka koskevat jätteiden 
tuotantoa, käsittelyä ja siirtoja. 

50 Erot vaarallisten jätteiden tuotanto- ja käsittelymäärien välillä voivat johtua 
monista syistä44. Tietyllä kaudella tuotettu jäte saatetaan kirjata käsitellyksi jollakin 
toisella jaksolla. Lisäksi tuonti- ja vientitiedot voivat olla puutteellisia tai vaaralliset 
jätteet voidaan loppukäsitellä laittomasti. Erot voivat johtua myös siitä, että 
vaarallisten jätteiden tuotannosta ja käsittelystä raportoidaan eri menetelmin. On 
esimerkiksi mahdollista, että jäte, joka sisältää sekä vaarallisia että vaarattomia 
aineosia, kirjataan koko määrältään vaarallisten jätteiden tuotantoon. Käsiteltynä 
kyseinen jäte sisältäisi kuitenkin vain vaaralliset aineosat (ks. esimerkki kaaviossa 11). 
Komissio aikoo selvittää eroja, jotka koskevat tuotettujen ja käsiteltyjen vaarallisten 

                                                             
44 BiPRO, Support to Member States in improving hazardous waste management based on 

assessment of Member States’ performance, 2015. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wastrt/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasship/default/table?lang=en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
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jätteiden määriä. Se kehittää tätä varten kokeellista jätetilinpitoa, joka perustuu 
arvioituihin tietoihin45. 

Kaavio 11 – Esimerkki romuajoneuvoihin liittyvien tietojen eroista, jotka 
johtuvat erilaisista raportointimenetelmistä 

 
Lähde: Euroopan ti lintarkastustuomioistuin perusteenaan Eurostatin vuodelta 2018 olevat tiedot, jotka 
koskevat romuajoneuvoista peräisin olevien vaarallisten jätteiden tuotantoa ja käsittelyä. 

51 Jätehierarkian soveltamisesta on todettava, että käytettävissä olevien tietojen 
mukaan vuonna°2018 (vastaavalla tavalla kuin vuonna 2010, jolloin jätteen 
kierrätyksestä alettiin saada tietoja) yli puolet EU:ssa käsitellyistä vaarallisista jätteistä 
päätyi edelleen loppukäsiteltäväksi. Uudelleenkäyttöön ei päätynyt juuri mitään (ks. 
kohta 52), ja vain 45 prosenttia kierrätettiin ja hyödynnettiin (ks. kaavio 12). Tilanne oli 
tämä huolimatta niistä monista EU:n toimenpiteistä, joilla on pyritty siihen, että 
vaarallisia jätteitä käsiteltäisiin jätehierarkiassa korkeammalla tasolla (ks. kohta 39). 
Komissio arvioi vuonna 2009, että 97 prosenttia EU:ssa tuotetuista vaarallisista 
jätteistä voitaisiin joko kierrättää tai hyödyntää46.  

                                                             
45 Euroopan komission alustus UNECEn ja OECD:n seminaarissa, jonka aiheena oli 

ympäristötilinpitojärjestelmän toteuttaminen, Introduction to waste accounts and possible 
integration with other SEEA, 2021. 

46 Villanueva A. ja muut, Study on the selection of waste streams for end-of-waste 
assessment, 2010. 

Tuotetut jätteet:
Seitsemän miljoonaa tonnia
(romuajoneuvot kokonaisuudessaan)

Käsitellyt jätteet:
1,7 miljoonaa tonnia*

(vain romuajoneuvojen vaaralliset osat)

Ero

* Kierrätetty, hyödynnetty tai loppukäsitelty

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT/default/table?lang=en&category=env.env_was.env_wasgt
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC58206/reqno_jrc58206_jrc58206.pdf.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC58206/reqno_jrc58206_jrc58206.pdf.pdf
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Kaavio 12 – Jätehierarkian soveltaminen vaarallisiin jätteisiin EU:ssa 
vuosina 2010 ja 2018 – ei havaittavissa olevaa eroa 

Huomautus: Valmistelusta uudelleenkäyttöön ei ole tietoja. 

Lähde: Euroopan ti lintarkastustuomioistuin perusteenaan Eurostatin tiedot vaarallisten jätteiden 
käsittelystä. 

Valtaosa vaarallisista jätteistä ei sovellu valmisteltavaksi 
uudelleenkäyttöön 

52 Suositeltavin vaihtoehto vaarallisten jätteiden käsittelemiseksi on valmistelu
uudelleenkäyttöön. Valmistelulla tarkoitetaan käytöstä poistettujen tuotteiden 
tarkistamista, puhdistamista tai korjaamista siten, että niitä voidaan käyttää uudelleen 
ilman mitään muuta esikäsittelyä47. EU-tasolla ei ole järjestelmällistä tietoa siitä, 
kuinka paljon vaarallisia jätteitä tällä hetkellä valmistellaan uudelleenkäyttöön. 
Komission mukaan määrä on hyvin vähäinen, sillä suurimmalle osalle vaarallisten 
jätteiden virtoja ei ole selkeitä uudelleenkäyttömahdollisuuksia. Tämä johtuu 
pääasiassa siitä, että vaaralliset jätteet syntyvät teollisten prosessien jäännöksinä. 

EU:n on vaikeaa lisätä vaarallisten jätteiden kierrätystä 

53 Kierrätys on toiseksi suositeltavin vaihtoehto vaarallisten jätteiden
käsittelemiseksi. Kaaviosta 12 käy ilmi, että EU:ssa vuonna 2018 käsitellyistä 
vaarallisista jätteistä kierrätettiin 34 prosenttia. Tämä on hieman vähemmän kuin 
vuonna 2010, jolloin kierrätettiin 36 prosenttia. 

47 Jätepuitedirektiivi, 3 artikla. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wastrt/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wastrt/default/table?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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54 Jäsenvaltioiden tuloksellisuutta kierrätyksessä voidaan käytettävissä olevien
tietojen avulla arvioida vain osittain. Tiedoista käy ilmi, kuinka paljon vaarallisia jätteitä 
jäsenvaltiot kierrättävät oman alueensa sisällä, mutta niistä ei käy ilmi, minkä määrän 
ne kierrättävät ulkomailla. Vuonna 2018 maita, jotka kierrättivät suurimman osan 
tuottamistaan tai maahantuomistaan vaarallisista jätteistä oman alueensa sisällä, 
olivat Kreikka (91 prosenttia) ja Kroatia (84 prosenttia), joiden jälkeen tulivat Puola ja 
Tanska (79 prosenttia) (ks. liite III). Eräät muut maat, kuten Bulgaria ja Irlanti, 
kierrättivät vain kaksi prosenttia vaarallisista jätteistään oman alueensa sisällä, kun 
taas Malta ei yhtään. Malta vie ulkomaille suurimman osan vaarallisista jätteistään, 
joista 75 prosenttia kierrätetään tai hyödynnetään polttamalla energiantuotannossa. 

55 EU voi asettaa kierrätykseen liittyviä tavoitearvoja ja näin vaikuttaa siihen, kuinka 
paljon vaarallisia jätteitä kierrätetään. EU on tähän mennessä asettanut tavoitearvot 
kolmelle sellaiselle jätevirralle, jotka ovat osittain vaarallisia (sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu, paristot ja romuajoneuvot) (ks. laatikko 5). Nämä ovat kolme 
kierrätetyintä vaarallisten jätteiden virtaa EU:ssa, sillä niiden vaarallisista aineosista 
kierrätettiin yli 90 prosenttia vuonna 201848. 

48 Eurostatin vuoden 2018 tiedot vaarallisten jätevirtojen kierrätyksestä EU-tasolla. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638428/default/table?lang=en
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Laatikko 5 

EU:n tavoitearvot sellaisten erityisten jätevirtojen kierrätykselle, 
jotka ovat osittain vaarallisia 

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun49 osalta jäsenvaltioiden on pitänyt 

o vuodesta 2018 noudattaa kierrätykseen liittyviä vähimmäistavoitearvoja,
jotka ovat 55–80 prosenttia laitteiden tyypin mukaan.

Paristojen ja akkujen50 osalta jäsenvaltioiden on pitänyt 

o vuodesta 2011 kierrättää lyijyparistoista ja -akuista keskimäärin
65 painoprosenttia, nikkelikadmiumparistoista ja -akuista keskimäärin
75 painoprosenttia ja muista käytetyistä paristoista ja akuista 
keskimäärin 50 painoprosenttia. Komissio ehdotti vuonna 2020, että 
näitä tavoitearvoja korotetaan51.

Romuajoneuvojen52 osalta jäsenvaltioiden on pitänyt vuodesta 2015 kierrättää 
vuosittain vähintään 85 prosenttia keskimääräisestä painosta ajoneuvoa kohti. 

56 Vuonna 2009 komissio määritteli uusia vaarallisia jätevirtoja, joiden kierrätystä 
voitaisiin lisätä: rakentamisen ja purkamisen seurauksena syntyvä mineraalijäte, 
polttojäte sekä kaksi kemiallisen jätteen lajia (jäteöljyt ja jäteliuottimet)53. EU ei ole 
vielä asettanut tavoitearvoja näiden jätevirtojen kierrätykselle. Näiden jätevirtojen 
kierrätystä hankaloittaa myös se, ettei ole selkeitä sääntöjä, joiden perusteella 
kierrätystuloksia voitaisiin pitää myyntikelpoisina tuotteina eikä enää jätteinä54. Tämä 
rajoittaa jätealan toimijoiden markkinamahdollisuuksia EU:ssa55. 

49 Direktiivi 2012/19/EU sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta. 

50 Direktiivi 2006/66/EY paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista. 

51 Ehdotus asetukseksi akuista ja käytetyistä akuista (COM(2020) 798 final). 

52 Direktiivi 2000/53/EC romuajoneuvoista. 

53 Delgado L. ja muut, End-of-waste criteria, 2009. 

54 Komission tiedonanto kiertotalouspaketin täytäntöönpanosta: vaihtoehtoja kemikaali-, 
tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi 
(COM(2018) 32 final). 

55 Hazardous Waste Europe -organisaation lausunto, Environmental impact of waste 
management – revision of EU waste framework, 2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC53238
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=COM:2018:32:FIN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework/F2888110_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework_en
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57 Joidenkin vaarallisten jätevirtojen kierrätys laajassa mitassa on lisäksi tällä 
hetkellä teknisesti mahdotonta tai taloudellisesti kannattamatonta. Esimerkiksi lasi, 
joka sisältää vaarallisia aineita (kuten loistelamput), on tällaista jätettä56. EU on 
investoinut sellaisen tekniikan kehittämiseen, jolla myös näitä jätevirtoja voitaisiin 
kierrättää. Investointeja on tehty varsinkin Horisontti 2020 -puiteohjelmasta ja Life-
ohjelmasta, mutta kyseisiä tekniikoita ei vielä käytetä teollisessa mittakaavassa. 

58 Jotta jätealan toimijat voivat kierrättää muita vaarallisia jätevirtoja, kuten sellaisia 
jätemuoveja ja tekstiilejä, jotka sisältävät pysyviä orgaanisia yhdisteitä ja 
raskasmetalleja, niiden on puhdistettava kyseiset jätevirrat eli poistettava niistä 
vaaralliset aineet. Äskettäiset tutkimukset ovat osoittaneet, että kierrätetyistä 
materiaaleista – esimerkiksi paperista, muovista, kumista ja tekstiileistä – on 
puhdistamisesta huolimatta löytynyt laaja kirjo vaarallisia aineita, myös sellaisia, jotka 
EU:n lainsäädännön mukaan on poistettu käytöstä57. Tämä johtuu lähinnä siitä, että 
kierrättäjät eivät tunne kierrättämänsä jätteen kemiallista koostumusta58 eivätkä tästä 
syystä kykene puhdistamaan jätettä asianmukaisesti. Komission mukaan selityksenä 
voi olla myös, että jätehuoltokäytännöt eivät ole asianmukaisia eikä lajittelu- ja 
pudistusteknologioita ole riittävästi käytettävissä. Lisäksi EU:hun tuotujen materiaalien 
kierrätys on voitu EU:n ulkopuolella toteuttaa vaatimattomampien normien 
mukaisesti. 

59 Nämä ongelmat vähentävät luottamusta kierrätettyihin materiaaleihin ja 
muodostavat merkittävän esteen vaarallisten jätteiden kierrätykselle59. Komissio on 
ryhtynyt toimiin asiassa60. Kun yritykset toimittavat EU:n markkinoille tavaroita, joissa 
erityistä huolta aiheuttavien aineiden pitoisuus on yli 0,1 prosenttia, niillä on 
vuodesta 2021 ollut velvollisuus toimittaa EU:n julkisiin rekistereihin tietoja kyseisistä 

56 Meng W. ja muut, The recycling of leaded glass in cathode ray tubes (CRT), 2016. 

57 Chemsec, What goes around – Enabling the circular economy by removing chemical 
roadblocks, 2021; Arnika, Toxic Loophole: Recycling Hazardous Waste into New Products, 
2018. 

58 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2018. 

59 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2018. 

60 Komission tiedonanto Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia – Kohti myrkytöntä 
ympäristöä (COM(2020) 667 final). 

https://www.researchgate.net/publication/301745432_The_Recycling_of_Leaded_Glass_in_Cathode_Ray_Tube_CRT
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4#:%7E:text=It%20envisages%20the%20EU%20industry,sustainable%20products%20and%20production%20methods.


37 

tavaroista61. Huhtikuussa 2022 teollisuuden johtavat toimijat totesivat, että niillä ei 
vieläkään ole tietoa toimitusketjujensa tuotteiden kemiallisesta koostumuksesta ja 
vaarallisista ominaisuuksista. Niinpä ne pyysivät, että komissio vaatisi tällaiset tiedot 
kaikista kemiallisista aineista62. 

60 Vuodesta 2025 lähtien jäsenvaltioiden on varmistettava, että kotitalouksien
tuottamille vaarallisille jätteille järjestetään erilliskeräys63. Tämä mahdollistaa sen, että 
kuluttajatuotteista (kuten sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja irtoakuista) peräisin 
olevista vaarallisista jätteistä tullaan kierrättämään suurempi osuus. 

Noin puolta poltetuista vaarallisista jätteistä ei käytetä 
energiantuotantoon 

61 Vuonna 2018 jätteet, joihin sisältyvä energia otettiin polttamisen yhteydessä 
talteen, olivat tyypiltään pääasiassa pilaantunutta puuta, kemiallisia jätteitä (lähinnä 
kemikaaleja ja käytettyjä liuottimia) sekä jätteiden lajittelussa muodostuneita jäämiä. 
Kaksi viimeksi mainittua jätetyyppiä olivat myös keskeisimmät niiden vaarallisten 
jätteiden joukossa, jotka poltettiin ottamatta energiaa talteen64. 

62 Liitteestä III käy ilmi, että vuonna 2018 kahdeksan prosenttia EU:ssa käsitellyistä 
vaarallisista jätteistä poltettiin energiantuotannossa ja kuusi prosenttia ilman energian 
talteenottoa. Luvut ovat lähes samat kuin vuonna 2008. Samalla tavalla kuin 
kierrätyksen osalta, jäsenvaltioiden tuloksellisuutta energian talteenotossa voidaan 
arvioida vain jäsenvaltioiden oman alueen osalta. Tämä johtuu siitä, että tietoja ei ole 
muilta osin käytettävissä. 

63 Kansalaisjärjestöt ovat tuoneet esille jätteenpolton negatiivisia vaikutuksia.
Kyseiset vaikutukset johtuvat siitä, että jätteenpoltto on hiili-intensiivinen 
energianlähde, joka tuottaa myrkyllisiä ilmansaasteita ja mahdollisesti vie jätteitä pois 
kierrätyksen piiristä65. Samalla jätehuoltotoimijat pitävät jätteenpolttoa, johon liittyy 

61 SCIP Database. 

62 Open letter to the Commission regarding transparency, 2022. 

63 Jätepuitedirektiivi, 20 artikla. 

64 Eurostatin tiedot vaarallisten jätteiden polttamisesta yhdessä energian talteenoton kanssa 
tai ilman sitä. 

65 ClientEarth, The environmental impacts of waste incineration, 2021. 

https://echa.europa.eu/documents/10162/6205986/information_requirements_for_scip_notifications_en.pdf/db2cf898-5ee7-48fb-e5c8-4e6ce49ee9d2
https://chemsec.org/open-letter-to-the-commission-regarding-transparency/#:%7E:text=We%2C%20the%20signatories%20of%20this,chemical%20content%20and%20hazardous%20properties.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3613688/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3613688/default/table?lang=en
https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/stories/the-environmental-impacts-of-waste-incineration/
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energian talteenotto, vaihtoehtoisena energianlähteenä EU:n nykyisen energiakriisin 
oloissa66. EU:n energiasta tuotettiin vuonna 2020 neljä prosenttia jätteitä polttamalla, 
kun taas uusiutuvan energian osuus oli 41 prosenttia, ydinvoiman 31 prosenttia, 
kiinteiden fossiilisten polttoaineiden 15 prosenttia, maakaasun seitsemän prosenttia ja 
raakaöljyn kolme prosenttia67. 

64 Luokitusjärjestelmäasetus voisi tarjota mahdollisuuden lisätä 
polttamiskapasiteettia, sillä asetuksessa määritellään kaikkien kierrätyskelvottomien 
vaarallisten jätteiden polttaminen vihreäksi investointikohteeksi (ks. kohta 31). 

65 Uusien teknologioiden (kuten tekoälyn) avulla voitaisiin kohentaa vaarallisten
jätteiden lajittelua68. Tällöin vaarallisten jätteiden kierrätys parantuisi, kun vaaralliset 
jätteet saastuttaisivat entistä harvemmin vaarattomia jätteitä. Kyseisten 
teknologioiden avulla voitaisiin myös hyödyntää tehokkaammin kriittisiä raaka-aineita, 
kuten kuparia ja nikkeliä, joita saadaan sähkö- ja elektroniikkalaitteista69. Niiden avulla 
voitaisiin lisäksi kehittää uusia ratkaisuja jätteiden vaarallisten aineosien 
käsittelemiseksi70. 

Noin puolet vaarallisista jätteistä menee edelleen loppukäsittelyyn 

66 Vuonna 2018 noin puolet EU:ssa käsitellyistä vaarallisista jätteistä toimitettiin
loppukäsittelyyn, joka on vähiten suositeltava jätteenkäsittelyvaihtoehto. Pieni osa 
tästä jätteestä, noin kymmenen prosenttia71, poltettiin ilman energian talteenottoa 
(ks. kohta 62), ja loput eli 90 prosenttia72 toimitettiin kaatopaikalle taikka sijoitettiin 
luonnon muovaamiin luoliin, merenpohjaan tai keinotekoisiin järviin ja lampiin. 

66 FEAD – European Waste Management Association.  

67 Eurostatin tiedot primäärienergian tuotannosta vuonna 2020. 

68 Euroopan ympäristökeskus, Digital waste management, 2020. 

69 Sipka S., Towards circular e-waste management:How can digitalisation help?, 2021. 

70 Esimerkki EU-rahoitteisesta hankkeesta, jossa kierrätetään vaarallisten jätteiden 
saastuttamaa PVC-muovia: REMADYL. 

71 Eurostatin tiedot vaarallisten jätteiden loppukäsittelystä: polttaminen ilman energian 
talteenottoa. 

72 Eurostatin tiedot vaarallisten jätteiden loppukäsittelystä: toimittaminen kaatopaikalle ja 
muut käsittelytavat. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://www.letsrecycle.com/news/waste-sector-can-ease-eus-energy-crisis-fead-says/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_BAL_C__custom_3638579/default/table?lang=en
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-wmge-reports/digital-waste-management
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://www.remadyl.eu/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638677/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638677/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638662/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638662/default/table?lang=en
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67 Jätehierarkiaperiaatteen mukaisesti vaarallisten jätteiden loppukäsittely olisi
varattava sellaisille vaarallisten jätteiden virroille, joita ei voida kierrättää tai 
hyödyntää energiana. Tällaista jätettä on esimerkiksi polttojäte, joka syntyy 
vaarallisten jätteiden polttamisen tuloksena. Kaaviosta 13 käy ilmi, että niiden 
vaarallisten jätteiden osuus, jotka on toimitettu kaatopaikoille tai sijoitettu muilla 
keinoin, on vuodesta 2008 kasvanut 14 jäsenvaltiossa. 
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Kaavio 13 – Niiden vaarallisten jätteiden osuus, jotka on toimitettu 
kaatopaikoille tai sijoitettu muilla keinoin 

Huomautus: Maltalla ja Luxemburgissa jätteitä ei ole toimitettu kaatopaikoille eikä sijoitettu muilla 
keinoin. 

Lähde: Euroopan ti lintarkastustuomioistuin perusteenaan Eurostatin tiedot vaarallisten jätteiden 
toimittamisesta kaatopaikoille tai sijoittamisesta muilla keinoin. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3532566/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3532566/default/table?lang=en
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68 Monet jäsenvaltiot vievät vaaralliset jätteensä loppukäsiteltäväksi toiseen 
jäsenvaltioon tai EU:n ulkopuolelle, EFTA-maihin (ks. liite III). Vuonna 2018 jäsenvaltiot 
veivät muihin maihin 7,6 miljoonaa tonnia vaarallisia jätteitä, ja niistä 22 prosenttia 
loppukäsiteltiin. Komissio ehdotti vuonna 202173, että kaikki EU:n sisällä sekä EU:sta 
kolmansiin maihin tapahtuvat jätteiden siirrot kiellettäisiin. Poikkeuksena tästä olisivat 
tapaukset, joissa jäsenvaltio voi osoittaa, että jätteiden loppukäsittely jäsenvaltion 
alueella ei ole teknisesti mahdollista tai taloudellisesti kannattavaa. Parlamentti ja 
neuvosto neuvottelevat parhaillaan tästä ehdotuksesta (ks. kohta 82). 

69 Vuodesta 2030 lähtien jäsenvaltioiden on rajoitettava kaikkien
kierrätyskelpoisten jätteiden toimittamista kaatopaikoille, ja tämä koskee myös 
vaarallisia jätteitä74. 

Vaarallisten jätteiden käsittelyyn sovelletaan tiukempia 
sääntöjä 

70 Vaarallisten jätteiden käsittelyyn sovelletaan tiukempia sääntöjä kuin muun 
tyyppisten jätteiden käsittelyyn (ks. kohta 23). Tutkimukset osoittavat, että vaikka 
jäsenvaltiot ovat saattaneet nämä tiukemmat vaatimukset osaksi kansallista 
lainsäädäntöään, ne ovat kohdanneet haasteita kyseisten vaatimusten soveltamisessa, 
erityisesti vaarallisten jätteiden jäljittämisen ja sekoituskiellon osalta75. Lainsäätäjät 
tiukensivat näitä sääntöjä vuonna 2018, jolloin ne viimeksi muuttivat 
jätepuitedirektiiviä. 

71 Jäsenvaltioiden on jäljitettävä vaaralliset jätteet niiden syntymisestä lopulliseen 
käsittelyyn. Teoriassa tällainen jäljittäminen voitaisiin toteuttaa hyödyntämällä tietoja, 
jotka koskevat vaarallisten jätteiden tuotantoa, käsittelyä ja liikkeitä. Tämänhetkisten 
käytettävissä olevien tietojen avulla tällainen jäljittäminen ei kuitenkaan onnistu (ks. 
kohdat 49 ja 50). 

73 Jätteiden siirroista annetun asetuksen muuttamista koskeva ehdotus (COM(2021) 709 
final), 11 artikla. 

74 Euroopan komission verkkosivu jätteiden toimittamisesta kaatopaikoille. 

75 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017; BiPRO, Support to Member 
States in improving hazardous waste management based on assessment of Member States’ 
performance, 2015. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/landfill-waste_en
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
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72 Jätepuitedirektiivissä ei vahvisteta, miten vaarallisten jätteiden jäljitettävyys
tuotannosta lopulliseen käsittelyyn olisi toteutettava. Vuonna 2017 laaditun raportin76 
mukaan vaarallisten jätteiden jäljitettävyyttä kaikkialla EU:ssa hankaloittaa se, että 
vaarallisiin jätteisiin liittyvät tiedot, joita kyseisten jätteiden käsittelyyn osallistuvat eri 
talouden toimijat antavat, ovat epäjohdonmukaisia ja ristiriitaisia. 

73 Niiden ongelmien ratkaisemiseksi, jotka koskevat vaarallisten jätteiden
jäljitettävyyttä (ks. kohdat 71 ja 72), jäsenvaltioiden on vuodesta 2020 pitänyt perustaa 
sähköisiä rekistereitä, jotka koskevat vaarallisten jätteiden tuotantoa ja käsittelyä 
jäsenvaltioiden alueella. EU:n aikomuksena on lisäksi perustaa EU:n laajuinen 
sähköinen rekisteri, joka koskee jätteiden siirtoja77. Tämä kattaa myös vaaralliset 
jätteet. Tällä hetkellä ei ole suunnitelmia sen varmistamisesta, että vaarallisiin jätteisiin 
liittyvien kansallisten rekistereiden ja jätteiden siirtoihin tarkoitetun EU:n järjestelmän 
välillä voitaisiin vaihtaa tietoja. 

74 Kun erilaisia vaarallisten jätteiden virtoja sekoitetaan, voi syntyä uusia vaarallisia 
aineita, joita alun perin ei ollut olemassa. Kun vaarallisia jätteitä sekoitetaan 
vaarattomiin jätteisiin, jälkimmäiset voivat saastua ja tulla kierrätyskelvottomiksi. 
Sekoittamisella voidaan myös laimentaa vaarallisia jätteitä. Vaarallisten jätteiden 
sekoittaminen on ollut EU:ssa kiellettyä vuodesta 199178. Vuonna 2017 tehdyssä 
EU-tutkimuksessa79 todettiin, että jäsenvaltiot tekevät vain vähän tarkastuksia, jotka 
liittyvät vaarallisten jätteiden sekoittamiseen tai laimentamiseen. 

76 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

77 Jätteiden siirroista annetun asetuksen muuttamista koskeva ehdotus (COM(2021) 709 
final). 

78 Direktiivi 91/689/ETY vaarallisista jätteistä. 

79 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0689-20081212
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
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Vaarallisten jätteiden laiton kauppa EU:ssa 

75 Tiukemmat käsittely- ja turvallisuussäännöt, joita vaarallisiin jätteisiin 
sovelletaan, kasvattavat talouden toimijoiden hallinnollista taakkaa ja lisäävät niiden 
jätteenkäsittelykustannuksia. Tutkimuksessa, joka perustui jalostamoille vuonna 2013 
tehtyyn kyselyyn80, arvioitiin, että kaikesta vaarallisten jätteiden käsittelystä aiheutuva 
mediaanikustannus Euroopassa oli 238 euroa tonnilta, kun taas vaarattomien jätteiden 
osalta kyseinen kustannus oli 63 euroa tonnilta81. Tämä aiheuttaa riskin vaarallisten 
jätteiden laittomasta kaupasta, jossa toimijat eivät tee ilmoituksia tuotetuista 
vaarallisista jätteistä, vaan hylkäävät ne laittomasti EU:n sisällä tai siirtävät ne 
laittomasti muihin EU:n jäsenvaltioihin tai EU:n ulkopuolisiin maihin. Vuoden 2016 
raportissa arvioitiin, että yhtiöt, jotka hyödyntävät laitonta vaarallisten jätteiden 
loppukäsittelyä, voivat säästää kuluissa jopa 400 prosenttia. 

Jätteet, joita ei ilmoiteta vaarallisiksi 

76 Vuonna 2021 se, että vaaralliset jätteet ilmoitettiin vaarattomiksi, oli EU:ssa 
keskeinen menetelmä, jota käytettiin vaarallisten jätteiden laittomassa kaupassa82. 
Väärä ilmoitus voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että jätteen kemiallisesta 
koostumuksesta esitetään vääriä asiakirjoja, laboratoriosta saadaan vääriä analyyseja, 
lastausta ja lastinpurkua koskevat asiakirjat väärennetään tai vaaralliset jätteet 
luokitellaan tahallisesti vaarattomiksi 83. 

77 Toinen esimerkki käytännöistä, joita toimijat käyttävät välttääkseen jätteen
ilmoittamisen vaaralliseksi, on vaarallisen jätteen sekoittaminen vaarattoman jätteen 
kanssa, jolloin jätteen sisältämät vaaralliset aineet laimentuvat siten, että vaarallisia 
ominaisuuksia ei voida enää tarkastaa (ks. kohta 74). Lisäksi vaaralliset jätteet voidaan 
luokitella käytetyiksi tavaroiksi. Esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkalaitteista tai 
käytetyistä auton osista peräisin oleva jäte voidaan ilmoittaa käytetyiksi tavaroiksi, 
jolloin lopputuloksena on, että jätteen kierrätyksestä tulee vaarallista tai jäte hylätään 

80 2013 survey of waste production and management at European refineries. 

81 Arvioidut kulut on muutettu Yhdysvaltain dollareista euroiksi käyttäen Eurostatin 
vaihtokurssia vuodelta 2013. 

82 Europol, Environmental crime in the age if climate change, Threat assessment 2022. 

83 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 

https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.concawe.eu/wp-content/uploads/Rpt_17-12.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ert_bil_eur_a/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ert_bil_eur_a/default/table?lang=en
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Environmental%20Crime%20in%20the%20Age%20of%20Climate%20Change%20-%20Public%20report_5.pdf
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
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laittomasti 84. Komission kertomuksessa85 on todettu, että vuonna 2017 laillisilta 
markkinoilta katosi 3,8 miljoonaa käytettyä ajoneuvoa (ks. kaavio 14). 

Kaavio 14 – Markkinoilta kadonneiden ajoneuvojen määrä EU:ssa 
vuonna 2017 

Lähde: Euroopan ti lintarkastustuomioistuin perusteenaan komission vuonna 2021 tekemä arviointi 
romuajoneuvoja koskevasta direktiivistä. 

84 Maailman tullijärjestön artikkeli, Illegal waste trafficking: more data is key to getting a 
better grip on this trade, 2019; YK:n ympäristöohjelma, Used vehicles and the environment, 
2020. 

85 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Evaluation of the directive on end-of-life vehicles 
(SWD(2021) 60). 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
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Jätteiden laiton hylkääminen 

78 Vaarallisten jätteiden laiton hylkääminen on laajalle levinnyt menetelmä, jota 
käytetään jätteiden laittomassa kaupassa86. Vaarallisia jätteitä voidaan hylätä 
luvallisille sijoituspaikoille, mutta vastoin oikeudellisia normeja. Niitä voidaan hylätä 
rakennustyömaille, maatalousmaalle, luvattomille sijoituspaikoille tai kaivoksiin87. 
Interpolin vuonna 2017 toteuttamassa operaatiossa, jossa keskityttiin vaarallisiin 
jätteisiin, havaittiin, että yleisimpiä laittomasti hylättyjen vaarallisten jätteiden lajeja 
Euroopassa olivat rakennus- ja purkujätteet, autoteollisuuden jätteet (romuajoneuvot, 
ajoneuvoissa käytetyt öljyt ja autojen akut) sekä kemialliset jätteet (vanhentuneet 
lääkkeet, jäteliete, maalit, kasvinsuojeluaineet ja parkittu nahka). Laatikossa 6 
kuvaillaan tapausta, jossa jäte on hylätty laittomasti. 

Laatikko 6 

Vaarallisten jätteiden laitonta hylkäämistä koskeva tapaus Italiassa 

Campanian alueella on poltettu ja haudattu laittomasti myrkyllisiä jätteitä 1980-
luvun jälkipuolelta lähtien. Tutkimuksessa, joka koski vaarallisten jätteiden laitonta 
loppukäsittelyä Italiassa, todettiin, että vuoden 2012 tammikuun ja vuoden 2013 
elokuun välisenä aikana alueella raportoitiin 6 034 myrkynpolttotapausta88. 

Lähellä asuvassa väestössä havaittiin yhä enemmän terveysongelmia, minkä 
seurauksena kansalaiset alkoivat protestoida. Tämän jälkeen Italian hallitus päätti 
vuonna 2014, että laittomista käytännöistä määrätään ankarampia seuraamuksia. 
Vielä vuonna 2021 raportoitiin 1 406 myrkynpolttotapausta89. 

                                                             
86 Suvantola L. ja muut, Blocking the loopholes for illicit waste trafficking (Blockwaste), 2017. 

87 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 

88 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 

89 Italian hallituksen sisäministeriö, Terra dei fuochi: diminuiti i roghi di rifiuti grazie 
all’incremento dei controlli, 2022. 

https://www.interpol.int/content/download/5165/file/Operation%2030%20Days%20of%20Action%20Key%20Findings.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ItSzdolm0Gt4D7iw9XdlohxqvRa81h5I/view?usp=sharingated%20report
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
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Laittomat siirrot EU:n sisällä tai EU:sta kolmansiin maihin 

79 Kuten kaaviosta 15 käy ilmi, EU:n vaarallisista jätteistä siirrettiin muihin maihin 
laillisella tavalla vain pieni osa, 8,2 miljoonaa tonnia vuonna 2020. Tästä määrästä 
muihin jäsenvaltioihin vietiin 7,3 miljoonaa tonnia ja EU:n ulkopuolelle eli OECD-maihin 
ja EFTA-maihin 0,9 miljoonaa tonnia. Vaarallisten jätteiden turvallinen käsittely vaatii 
erikoistuneita käsittelylaitoksia, joita ei välttämättä ole käytettävissä jätteen 
alkuperämaassa. Muissa jäsenvaltioissa tai EU:n ulkopuolella voi lisäksi olla tarjolla 
taloudellisempia käsittelyvaihtoehtoja. 

Kaavio 15 – Vaarallisten jätteiden lailliset siirrot EU:n sisällä sekä EU:sta 
kolmansiin maihin vuonna 2020 

 
Lähde: Euroopan ti lintarkastustuomioistuin perusteenaan Eurostatin tiedot vaarallisten jätteiden 
siirroista. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASSHIP__custom_3244393/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASSHIP__custom_3244393/default/table?lang=en
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80 Vaarallisten jätteiden virrat, joissa esiintyi eniten laittomia siirtoja vuonna 2020, 
liittyivät sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, romuajoneuvoihin sekä vaarallisia aineosia 
sisältäviin muoveihin90. OLAF arvioi, että 30 prosenttia kaikista jätteiden siirroista EU:n 
sisällä ja EU:sta kolmansiin maihin ovat laittomia91. Laatikossa 7 esitetään esimerkki 
jätteiden laittomasta siirrosta. 

Laatikko 7 

Tarkastuksessa kävi ilmi, kuinka vaarallisia jätteitä kuljetetaan 
pimeillä markkinoilla 

EU:n jätteensiirtoasetuksessa jäte luokitellaan joko ns. vihreään jäteluetteloon, 
johon sovelletaan lievempiä siirtovaatimuksia, tai ns. keltaiseen jäteluetteloon, 
johon sovellettavat vaatimukset ovat tiukempia. 

Seitsemän jäsenvaltion ylimmät tarkastuselimet toteuttivat vuonna 2012 yhdessä 
Norjan ylimmän tarkastuselimen kanssa jätteensiirtoasetuksen täytäntöönpanoon 
kohdistuneen yhteisen tarkastuksen92, jossa havaittiin, että vaarallisia jätteitä 
tuotiin ja vietiin usein tavaroina tai vihreän jäteluettelon jätteinä. Näin toimimalla 
vältettiin tiukemmat menettelyt, joita sovellettiin keltaisen jäteluettelon jätteisiin. 

81 Laiton jätekauppa on tuottavaa. On arvioitu, että pelkästään vaarallisten 
jätteiden laiton kauppa tuottaa vuosittain 1,5–1,8 miljardin euron tulot93, ja 
seuraamusten riski on vähäinen94. Rikoksia havaitaan ja tutkitaan ja niistä syytetään 
harvoin, ja rangaistukset ovat lieviä95. 

                                                             
90 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen analyysi Baselin yleissopimuksen mukaisista 

kansallisista kertomuksista vuodelta 2020. 

91 OLAFin toimintakertomus vuodelta 2021. 

92 Yhteinen kertomus kahdeksan kansallisella tasolla tehdyn tarkastuksen perusteella, 
Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment Regulation, 2012. 

93 Euroopan ympäristötoimisto, Implement for Life – Crime and Punishment, 2020. 

94 Katsaus 04/2021 EU:n toimet ja nykyiset haasteet sähkö- ja elektroniikkalaiteromun alalla. 

95 Basel Institute on Governance, webinar-alustus, Illegal waste trade: what’s driving this 
multi-billion dollar transnational crime and what could stop it?, 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/NationalReports/BC2020Reports/tabid/8989/Default.aspx
http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/NationalReports/BC2020Reports/tabid/8989/Default.aspx
https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2022-09/olaf-report-2021_en.pdf
https://www.eurosai.org/de/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
https://eeb.org/wp-content/uploads/2020/03/Crime-and-punishment-March-2020.pdf
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
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82 Laiton jätekauppa on lisääntynyt viime vuosikymmenen aikana, ja sen odotetaan 
edelleen kasvavan96. Tämä johtuu siitä, että vaarallisten jätteiden tuotanto kasvaa, 
tiukempia sääntöjä vaarallisten jätteiden käsittelystä tulee voimaan ja vaarallisten 
jätteiden vienti tulee entistä vaikeammaksi97. Komissio on pyrkinyt puuttumaan tähän 
ongelmaan. Vuonna 2021 se ehdotti, että vaarallisten jätteiden siirrot, joiden 
määränpää on loppukäsittely, kielletään. Lisäksi komissio ehdotti, että EU:n sisällä 
tapahtuvia siirtoja valvotaan paremmin ja seuraamuksia ja rangaistuksia kovennetaan. 
Komissio esitti myös ympäristörikosdirektiivin  muuttamista siten, että vaarallisten 
jätteiden laiton kerääminen, kuljettaminen, hyödyntäminen ja loppukäsittely 
kriminalisoidaan. Syyskuussa 2022 parlamentti ja neuvosto kävivät parhaillaan 
neuvotteluja molemmista lainsäädäntöehdotuksista. 

                                                             
96 YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavan järjestön verkkosivu, joka koskee 

muoveja ja vaarallisia jätteitä.  

97 Obradović M. ja muut, Dumping and illegal transport of hazardous waste, danger of 
modern society, 2014. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/activities/plastic-and-hazardous-waste.html?testme
https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/activities/plastic-and-hazardous-waste.html?testme
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
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Haasteet ja mahdollisuudet 
83 Vaaralliset jätteet aiheuttavat monia uhkia sekä ihmisten terveydelle että 
ympäristölle. EU on kohdistanut kyseisten jätteiden käsittelyyn rajoittavaa sääntelyä, ja 
niitä koskevat säännöt ovat tiukempia kuin muita jätteitä koskevat säännöt. EU on 
käynnistänyt aloitteita parantaakseen vaarallisten jätteiden käsittelyä. Aloitteiden 
avulla on vahvistettu lainsäädäntöä, kehitetty strategioita ja tarjottu rahoitusta 
jätehuoltohankkeiden tueksi. Komissio on pannut vireille lukuisia 
rikkomusmenettelyitä sellaisia jäsenvaltioita vastaan, jotka ovat laiminlyöneet EU:n 
vaatimusten saattamisen osaksi kansallisia sääntöjään (ks. kohdat 22–31). 

84 Vaarallisia jätteitä on tuotettu koko ajan enemmän, ja kyseisten jätteiden määrän 
odotetaan edelleen lisääntyvän tulevaisuudessa. Vaarallisten jätteiden käsittelyyn 
EU:ssa liittyy edelleen monia haasteita, ja ne liittyvät seuraaviin kysymyksiin: 

o Vaarallisten jätteiden määrän kasvua olisi torjuttava ehkäisemällä kyseisten 
jätteiden syntymistä aina kun mahdollista. 

o Vaarallisten jätteiden luokittelua olisi parannettava. 

o Olisi selvitettävä, miksi ilmoituksissa, jotka koskevat yhtäältä vaarallisten jätteiden 
tuotettuja ja toisaalta niiden käsiteltyjä määriä, on eroja. Vaarallisten jätteiden 
jäljitettävyys tuotannosta lopulliseen käsittelyyn olisi varmistettava. 

o Vaarallisten jätteiden loppukäsittelyä olisi rajoitettava ja kierrätystä 
mahdollisuuksien mukaan edistettävä. 

o Vaarallisten jätteiden laitonta kauppaa olisi torjuttava. 

85 Komissio on pyrkinyt parantaman vaarallisten jätteiden luokittelua, joka on 
keskeistä kyseisten jätteiden tunnistamisen ja käsittelyn kannalta. Jäsenvaltioille ja 
jätteiden haltijoille on kuitenkin edelleen haasteellista varmistaa, että vaaralliset 
jätteet luokitellaan yhdenmukaisesti. Ongelman poistamiseksi komissio voisi 
esimerkiksi yhdenmukaistaa vaarallisiin jätteisiin sovellettavia eri lainsäädäntöjä (ks. 
kohdat 32–37). 
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86 Vaarallisten jätteiden syntymisen ehkäisy on olennaisen tärkeää, ja EU:n 
lainsäädännössä tämä onkin jo asetettu painopisteeksi. Talouden toimijat voivat 
vähentää vaarallisten jätteidensä määrää soveltamalla ekologista suunnittelua ja 
käyttämällä tuotantoprosesseissaan vähemmän vaarallisia aineita. Jos kuluttajille 
annettaisiin enemmän tietoa tuotteiden sisältämistä vaarallisista aineista, he voisivat 
tehdä kestävämpiä valintoja. Tämä puolestaan vaikuttaisi tapaan, jolla talouden 
toimijat suunnittelevat tuotteensa. Näin ehkäistäisiin vaarallisten jätteiden syntymistä. 
Komissio voisi esimerkiksi harkita digitaalisen tuotepassin soveltamisalan laajentamista 
suurempaan määrään sellaisia tuotteita, jotka elinkaarensa lopuksi synnyttävät 
vaarallisia jätteitä. Komissio aikoo vuonna 2024 käsitellä saastuttaja maksaa -
periaatteen soveltamiseen liittyviä puutteita EU:n 
saasteettomuustoimintasuunnitelman 2021 yhteydessä. Tämä tarjoaa tilaisuuden 
varmistaa, että saastuttajat pannaan entistä laajemmin vastuuseen jätteistään (ks. 
kohdat 38–47). 

87 Tiedoissa, jotka koskevat yhtäältä vaarallisten jätteiden tuotettuja ja toisaalta 
niiden käsiteltyjä määriä EU:ssa, on 21 prosentin ero, ja tämänhetkiset tiedot ovat 
riittämättömiä, jotta niillä voitaisiin varmistaa kyseisten jätteiden jäljitettävyys. Tämä 
osoittaa, että vaarallisiin jätteisiin liittyviä tietoja on parannettava. Komissio voisi 
esimerkiksi harkita, että vaarallisia jätteitä koskeville jäsenvaltioiden sähköisille 
rekistereille vahvistetaan vähimmäistoimintaedellytykset ja että kyseiset rekisterit 
mukautetaan jätteiden siirtoja koskevaan eurooppalaisen rekisteriin. Tämä tarjoaisi 
mahdollisuuden jäljittää vaaralliset jätteet paremmin niiden syntymisestä lopulliseen 
käsittelyyn (ks. kohdat 48–50 ja 70-73). 

88 Vaaralliset jätteet on käsiteltävä erityisissä käsittelylaitoksissa, joissa noudatetaan 
turvallisuusvaatimuksia. Tähän liittyy edelleen erilaisia hankaluuksia, kuten se, että 
käsitellessään vaarallisia jätteitä toimijat sekoittavat ne muun tyyppisiin jätteisiin. EU:n 
aloitteista huolimatta vaaralliset jätteet suurimmaksi osaksi edelleen loppukäsitellään 
sen sijaan, että ne valmisteltaisiin uudelleenkäyttöön, kierrätettäisiin tai 
hyödynnettäisiin. Varsinkin vaarallisten jätteiden kierrätyksessä voisi olla hyötyä 
kehitettävistä uusista teknologioista. Tarve parantaa teknologioita ja valmiuksia, joiden 
avulla jätteissä olevia kriittisiä raaka-aineita hyödynnetään, voisi samalla edistää myös 
EU:n strategista autonomiaa. Luokitusjärjestelmäasetus tarjoaa tilaisuuden kanavoida 
lisää yksityisiä investointeja kierrätystoimintoihin. Näin voitaisiin puuttua sellaisiin 
vaarallisiin jätteisiin, joiden kierrätys ei edelleenkään ole toteuttamiskelpoista. Lisäksi 
parempi puhdistus ja paremmat jätehuoltokäytännöt jäsenvaltioiden ja jätteen 
haltijoiden tasolla voisivat avata uusia markkinamahdollisuuksia kierrätystuotokselle 
(ks. kohdat 51–69 ja 74). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
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89 Vaarallisten jätteiden laiton kauppa ja laiton hylkääminen ovat edelleen tuottavia 
liiketoimia, jotka havaitaan harvoin ja joista määrätään vähäisiä seuraamuksia. 
Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuden jäljittää paremmin vaarallisia jätteitä. Jos lisäksi 
seuraamusmekanismit olisivat varoittavampia, mahdollisuudet laittomaan 
jätekauppaan voisivat vähentyä. Komissio ehdotti vuonna 2021, että kaikki EU:n sisällä 
sekä EU:sta kolmansiin maihin tapahtuvat jätteiden siirrot, joiden määränpäänä on 
loppukäsittely, kiellettäisiin. Tällainen kielto voisi osaltaan vähentää vaarallisten 
jätteiden laitonta kauppaa (ks. kohdat 75–82). 

Tilintarkastustuomioistuimen I jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen 
Joëlle Elvingerin johdolla hyväksynyt tämän katsauksen Luxemburgissa 
14. joulukuuta 2022 pitämässään kokouksessa. 

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

 

 Tony Murphy 
 presidentti 
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Liitteet 

Liite I – Vaarallisiin jätteisiin sovellettava EU:n lainsäädäntö  

Jätehuolto 

o Jätepuitedirektiivi – direktiivi 2008/98/EY 

o Euroopan jäteluettelo – komission päätös 2000/532/EY 

Jätteisiin liittyvät toimet 

o Kaatopaikat – direktiivi 1999/31/EY 

o Jätteensiirtoasetus – asetus (EY) N:o 1013/2006 

o Ympäristönsuojelu rikosoikeudellisin keinoin – direktiivi 2008/99/EY 

o Teollisuuden päästöt (jätteen polttaminen ja jätehuolto) – direktiivi 2010/75/EU 

o Vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunta – direktiivi 
2012/18/EU 

o Ehdotus teollisuuden päästödirektiivin tarkistamiseksi (2022) 

o Ehdotus uudeksi asetukseksi jätteiden siirroista (2021)  

o Ehdotus ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin annetun direktiivin 
tarkistamiseksi (2021) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A01999L0031-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52021PC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52021PC0851
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Erityiset jätevirrat 

o Pakkaukset ja pakkausjätteet – direktiivi 94/62/EY

o Polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittely – direktiivi 
96/59/EY

o Romuajoneuvot – direktiivi 2000/53/EY

o Paristot ja akut – direktiivi 2006/66/EY

o Kaivannaisteollisuuden jätehuolto – direktiivi 2006/21/EY

o Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 
– direktiivi 2011/65/EU

o Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu – direktiivi 2012/19/EU

o Aluskierrätys – asetus (EU) N:o 1257/2013

o Pysyvät orgaaniset yhdisteet – asetus (EU) 2019/1021

o Ehdotus uudeksi asetukseksi paristoista ja akuista (2020)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0062-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A01996L0059-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A01996L0059-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0021-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0065-20221001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1257-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20210315
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A52020PC0798
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Liite II – Vaarallisiin jätteisiin liittyvät rikkomusmenettelyt 

Komissio käynnisti kauden 1990–2022 aikana 216 rikkomusmenettelyä jäsenvaltioita 
vastaan, kuten alla olevasta taulukosta käy ilmi. Taulukko ei sisällä 
rikkomusmenettelyitä, jotka mainitulla kaudella nostettiin Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa vastaan. 

Nämä rikkomusmenettelyt koskivat erityisesti vaarallisia jätteitä sekä polykloorattuja 
bifenyylejä (PCB) ja polykloorattuja terfenyylejä (PCT). PCB ja PCT ovat synteettisten 
kemiallisten aineiden ryhmä, jota käytetään pääasiassa sähkölaitteissa. Näitä aineita 
käytettiin aiemmin laajasti, mutta vuodesta 1985 EU on rajoittanut niiden käyttöä 
niihin liittyvien ympäristöongelmien vuoksi. 

Lähde: Euroopan ti lintarkastustuomioistuin. 
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Liite III – Vaarallisten jätteiden käsittely vuonna 2018  

Seuraavasta kaaviosta käy ilmi, miten EU:ssa ja kussakin jäsenvaltiossa käsiteltiin 
vaarallisia jätteitä vuonna 2018. Myös kunkin jäsenvaltion ja EU:n viemien vaarallisten 
jätteiden käsittely selviää kaaviosta, mutta puuttuvien tietojen vuoksi esitys on 
vähemmän yksityiskohtainen. 

 
Lähde: Euroopan ti lintarkastustuomioistuin. 
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Sanasto 
Biokertyvä: Termi, jolla kuvataan sitä, että kemialliset aineet kasautuvat kasvien ja 
eläinten kudoksiin, koska niiden imeytymisnopeus on suurempi kuin niiden 
metabolinen hajoamisnopeus.  

Ekologinen suunnittelu: Suunnittelua koskeva lähestymistapa, jossa minimoidaan 
ympäristövaikutukset tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa.  

Euroopan aluekehitysrahasto: EU:n rahasto, jolla vahvistetaan taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta EU:ssa. Tähän pyritään rahoittamalla investointeja, joilla 
vähennetään alueiden välisiä kehityseroja. 

Horisontti 2020 -puiteohjelma: EU:n puiteohjelma tutkimuksen ja innovoinnin 
rahoittamiseksi kaudella 2014–2020. 

Hyödyntäminen (energiana): Palavan jätteen hyödyntäminen energiantuotannossa 
siten, että polttamalla muodostuva lämpö otetaan talteen. 

Kaatopaikalle sijoittaminen: Vaarallisten jätteiden loppukäsittely siten, että jätteet 
haudataan valvotusti kaatopaikan pintakerrostumaan. 

Keltaisen jäteluettelon jätteet: Jätteet, joita ei voida tuoda eikä viedä hyödyntämistä 
varten ilman että asianomaisten maiden viranomaiset antavat asiasta etukäteen 
kirjallisen ilmoituksen tai suostumuksen. Luetteloon kuuluvat myös vaaralliset jätteet. 

Laajennettu tuottajan vastuu: Lähestymistapa, jossa tuottajan ympäristövastuu 
koskee tuotteen elinkaarta myös kuluttajavaiheen jälkeen ja kattaa siten myös 
kierrätyksen ja loppukäsittelyn. 

Loppukäsittely: Jätteenkäsittelytoimi, jossa jäte toimitetaan avokaatopaikalle, 
haudataan maan alle, sijoitetaan vesimuodostumaan, lammikkoon tai altaaseen tai 
pumpataan kaivoon, suoladoomiin tai luontaisesti esiintyviin muodostumiin. 

Pysyvät orgaaniset yhdisteet: Kemialliset aineet, jotka eivät hajoa helposti ja jotka 
voivat kulkeutua pitkien etäisyyksien päähän ja pysyä ympäristössä pitkiä aikoja 
muuttumattomina. 

Saastuttaja maksaa -periaate: Periaate, jonka mukaan niiden, jotka aiheuttavat tai 
todennäköisesti aiheuttavat saastumista, on vastattava kuluista, jotka aiheutuvat 
saastumisen ehkäisemisestä ja valvonnasta sekä aiheutuneiden vahinkojen 
korjaamisesta. 
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Vihreän jäteluettelon jätteet: Jätteet, joita voidaan tuoda ja viedä hyödyntämistä 
varten ilman että asianomaisten maiden viranomaiset antavat asiasta etukäteen 
kirjallisen ilmoituksen tai suostumuksen. 

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life): Rahoitusväline, jolla tuetaan EU:n 
ympäristö- ja ilmastopolitiikan täytäntöönpanoa yhteisrahoittamalla hankkeita 
jäsenvaltioissa.  
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Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
tiimi 
Tässä tilintarkastustuomioistuimen katsauksessa selvitetään, kuinka EU on pyrkinyt 
torjumaan vaarallisten jätteiden kasvavaa määrää. Katsauksen laati I tarkastusjaosto, 
jonka erikoisalana on luonnonvarojen kestävä käyttö ja jonka puheenjohtajana toimii 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Joëlle Elvinger. Katsaus on laadittu 
tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Eva Lindströmin johdolla, ja siihen osallistuivat 
kabinettipäällikkö Katharina Bryan, kabinettiavustaja Johan Stalhammar, kabinetissa 
toimiva ekonomisti Andrzej Robaszewski, toimialapäällikkö Florence Fornaroli, 
tehtävävastaava Mihaela Văcărașu sekä tarkastajat Xavier Ignasi Farrero Gonzalez, 
Lucia Rosca, Malgorzata Frydel ja Vasileia Kalafati. Marika Meisenzahl tarjosi graafista 
tukea. Kielellisissä kysymyksissä avusti Laura Mcmillan. 

 
Vasemmalta oikealle: Xavier Ignasi Farrero Gonzalez, Vasileia Kalafati, Malgorzata 
Frydel, Eva Lindström, Andrzej Robaszewski, Mihaela Văcărașu, Florence Fornaroli, 
Katharina Bryan, Laura McMillan ja Marika Meisenzahl. 
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Tässä katsauksessa käsitellään EU:n toimia, joilla on 
pyritty torjumaan vaarallisia jätteitä. Vaaralliset 
jätteet voivat vahingoittaa sekä ihmisten terveyttä 
että ympäristöä. EU:n aloitteilla on pyritty 
ensisijaisesti ehkäisemään vaarallisten jätteiden 
syntymistä, mutta kyseisten jätteiden määrä on 
tästä huolimatta vuodesta 2004 lähtien jatkuvasti 
kasvanut. Vaarallisten jätteiden turvallinen käsittely 
on vaikeaa. Ne olisi esimerkiksi jäljitettävä 
luotettavasti. Edelleen yli 50 prosenttia EU:n 
vaarallisista jätteistä päätyy ns. loppukäsittelyyn. 
Kierrätykseen liittyy teknisiä vaikeuksia, ja 
kierrätetyltä tuotokselta puuttuu 
markkinamahdollisuuksia. Lisäksi laiton jätekauppa 
on kannattavaa liiketoimintaa. Tulevaisuuden 
haasteet liittyvät siihen, mitä tehdä lisääntyvälle 
vaarallisten jätteiden määrälle. Lisäksi on 
parannettava jätteiden luokittelua, varmistettava 
jätteiden jäljitettävyys niiden syntymisestä 
loppukäsittelyyn, rajoitettava jätteiden 
toimittamista loppukäsittelyyn lisäämällä 
kierrätystä sekä puututtava laittomaan 
jätekauppaan.
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1615 Luxemburg
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