TUOTTAJAYHTEISÖN ILMOITUS TUOTTAJATIEDOSTOON

OHJEET

ILMOITUSVELVOLLISUUS
Jätelain (452/2004) 50 b §:n nojalla on tuottajayhteisön tehtävä ilmoitus Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle tuottajatiedostoon hyväksymistä varten. Tällöin tuottajayhteisön piiriin kuuluvan tuottajan ei erikseen tarvitse tehdä ilmoitusta. Jätelain 18 b §:ssä tuottajilla tarkoitetaan seuraavia:
 renkaiden tai renkailla varustettujen ajoneuvojen tai laitteiden ammattimainen valmistaja, maahantuoja ja renkaiden pinnoittaja;
 painopaperin ja muiden paperituotteiden valmistukseen käytettävän paperin ammattimainen valmistaja ja maahantuoja;
 ammattimainen tuotteen pakkaaja tai pakatun tuotteen maahantuoja;
 ajoneuvon valmistaja, ammattimainen maahantuoja ja ammattimainen välittäjä, joka toimittaa maahan ajoneuvoja kotimaisen käyttäjän nimissä; ja
 sähkö- ja elektroniikkalaitteen valmistaja ja maahantuoja sekä sellainen myyjä, joka myy laitteita
omalla tuotemerkillä.
Tuottajatiedostoon hyväksytyn tuottajayhteisön on myös ilmoitettava viipymättä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jos
 sen nimi, toiminimi tai yhteystiedot muuttuvat
 tuottajayhteisön järjestämässä hyödyntämisessä tai muussa jätehuollossa tapahtuu oleellinen muutos (esim. muutos vastaanottopaikkaverkossa)
 sopimusjärjestelyissä tapahtuu oleellinen muutos (esim. jätehuollon järjestämiseen liittyvän uuden
sopimuksen solmiminen tai vanhan irtisanominen, tai sopimuksen sisällön oleellinen muuttuminen)
 säännöt tai liittymisehdot muuttuvat
 tuottajayhteisön piiriin liittyy uusia tuottajia tai siitä eroaa tuottajia (ilmoitetaan nimi tai toiminimi, Ytunnus, osoitetiedot sekä liittymis- tai eroamispäivämäärä)
 toiminta loppuu.

ILMOITUKSEN JOHDOSTA ANNETTAVA PÄÄTÖS
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy tuottajayhteisön tuottajatiedostoon, jos ilmoitukseen liitettyjen selvitysten perusteella tai muutoin osoitetaan, että:
 toimintaa hoidetaan jätelain ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti
 tuotteiden ja niistä muodostuvien jätteiden uudelleenkäytössä, hyödyntämisessä ja muussa jätehuollossa otetaan huomioon jätelaissa ja sen nojalla säädetyt uudelleenkäyttöä ja hyödyntämistä koskevat tavoitteet ja muut velvoitteet
 tuottajayhteisö on toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävän vakavarainen asianmukaisten jätehuoltotoimenpiteiden varmistamiseksi tai että se vaadittaessa asettaa riittävän vakuuden.
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee tuottajayhteisön tuottajatiedostoon hyväksymistä
koskevan ilmoituksen johdosta päätöksen. Samalla se voi asettaa tarpeellisia velvoitteita jätelain ja sen nojalla annettujen säädösten asettamien velvoitteiden täyttämiseksi ja toiminnan valvomiseksi.

ILMOITUKSEN KÄSITTELYSTÄ PERITTÄVÄ MAKSU
Pirkanmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus perii tuottajatiedostoon hyväksytyn ilmoituksen käsittelystä maksun (Tuottajavastuun maksut.pdf). Maksu perustuu valtion maksuperustelakiin ja Valtioneuvoston
asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista. Kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu. Peruutetun tai muuten rauenneen ilmoituksen käsittelystä peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus maksuasetuksen mukaisesta maksusta. Tuottajatiedostoon hyväksytyn tuottajayhteisön ilmoittaessa muutoksista, maksua ei peritä.

LISÄTIEDOT
Lisätietoja antavat henkilöt löytyvät Ilmoittautuminen tuottajatiedostoon –sivun alaosasta kohdasta Lisätietoja
(Lisätietoja).

Tuottajavastuuta koskevat internet-sivut: www.ymparisto.fi/tuottajavastuu (Tuottajavastuu jätehuollossa).

ILMOITUKSEN PALAUTUS
Lomake liitteineen palautetaan Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen osoitteeseen:
PL 297, 33101 Tampere.

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

Oheinen lomake on tarkoitettu seuraavia tuottajia edustaville tuottajayhteisöille:
1. renkaiden tai renkailla varustettujen ajoneuvojen tai laitteiden ammattimainen valmistaja, maahantuoja ja renkaiden pinnoittaja;
2. ajoneuvon valmistaja, ammattimainen maahantuoja ja ammattimainen välittäjä, joka toimittaa maahan ajoneuvoja kotimaisen käyttäjän nimissä;
3. painopaperin ja muiden paperituotteiden valmistukseen käytettävän paperin ammattimainen valmistaja ja maahantuoja; ja
4. ammattimainen tuotteen pakkaaja tai pakatun tuotteen maahantuoja.
Lomakkeen täyttöohjeet on eritelty kullekin tuottajaryhmää edustavalle tuottajayhteisölle erikseen.

1. RENKAIDEN TAI RENKAILLA VARUSTETTUJEN AJONEUVOJEN TAI LAITTEIDEN AMMATTIMAINEN VALMISTAJA, MAAHANTUOJA JA RENKAIDEN PINNOITTAJA
TIEDOT TUOTTAJAYHTEISÖSTÄ
Tuottajayhteisön nimi tai toiminimi, Y-tunnus, osoite- ja yhteystiedot sekä yhteyshenkilön nimi, asema, osoite- ja yhteystiedot.

TIEDOT KOTIMAAN MARKKINOILLE LUOVUTETUISTA TUOTTEISTA
Kohtaan "Tuote" merkitään tuottajayhteisön piiriin kuuluvien tuottajien yhteensä markkinoille luovuttamat
rengaslajit ja niiden keskimääräinen vuosittainen määrä tonneina. Rengaslajit eritellään seuraavasti (sulkeissa keskimääräiset painot):
 mopon ja moottoripyörän renkaat (5 kg)
 henkilöauton renkaat (8 kg)
 paketti- ja jakeluauton renkaat (9 kg)
 kuorma- ja linja-auton renkaat (58 kg)
 teollisuus- ja pienlaitteen rengas, mönkijän rengas ja traktorin eturengas (15 kg)
 maatalous- ja metsäkoneen renkaat (60 kg)
 työkoneen renkaat (180 kg).
Kohtaan "Europerusteinen markkinaosuus" merkitään arvio tuottajayhteisön piiriin kuuluvien tuottajien yhteisestä vuotuisesta europerusteisesta markkinaosuudesta.
Kohtaan "Painoperusteinen markkinaosuus" merkitään arvio tuottajayhteisön piiriin kuuluvien tuottajien yhteisestä vuotuisesta painoperusteisesta markkinaosuudesta.

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Ilmoituksen allekirjoittaa henkilö, jolla on tuottajayhteisön nimenkirjoitusoikeus.

LIITTEET
1) Selvitys tuottajayhteisön edustamista tuottajista:
 tuottajan nimi tai toiminimi
 Y-tunnus
 tuottajayhteisöön liittymispäivämäärä

2) Yhtiöjärjestys tai muu vastaava asiakirja, jos toiminta sitä edellyttää
3) Tuottajayhteisön säännöt ja tarvittaessa muut selvitykset, joista käy ilmi, miten velvoitteet on jaettu tuottajien kesken ja miten uusi tuottaja voi sopia tuottajavastuun hoitamisesta tuottajayhteisön kanssa.
4) Tiedot tuottajayhteisön järjestämästä uudelleenkäytöstä ja jätehuollosta, mistä tulee käydä ilmi seuraavat
asiat:
 renkaiden vastaanottopaikat (osoitteet)
 keräyksen ja kuljetuksen järjestelyt
 renkaiden uudelleenkäyttö
 renkaiden kierrätys
 renkaiden muu hyödyntäminen ja käsittely
 arvio sen piiriin kuuluvien käytöstä poistettujen renkaiden lajista ja määrästä (tonnia/vuosi).
5)

Selvitys uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista
sekä sopimuskumppaneista:
 tiedot toiminnanharjoittajasta, jonka kanssa tuottajayhteisöllä on voimassa oleva sopimus (toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi sekä yhteystiedot)
 sopimuksen sisältö lyhyesti (esim. jätteen määrä, käsittelypaikat ja käsittelytapa)
 sopimuksen voimassaoloaika
 lyhyt selvitys sopimuskumppaneiden voimassa olevista ko. toimintaan vaadittavista ympäristöluvista
(luvan myöntäjä ja ajankohta) sekä mahdollisista ympäristöjohtamis- ja laatujärjestelmistä

6) Selvitys tuottajayhteisön vakavaraisuudesta (esim. selvitys edellisestä tilinpäätöksestä) tai asetettavasta
vakuudesta.

2. AJONEUVON VALMISTAJA, AMMATTIMAINEN MAAHANTUOJA JA AMMATTIMAINEN
VÄLITTÄJÄ, JOKA TOIMITTAA MAAHAN AJONEUVOJA KOTIMAISEN KÄYTTÄJÄN NIMISSÄ
TIEDOT TUOTTAJAYHTEISÖSTÄ
Tuottajayhteisön nimi tai toiminimi, Y-tunnus, osoite- ja yhteystiedot sekä yhteyshenkilön nimi, asema, osoite- ja yhteystiedot.

TIEDOT KOTIMAAN MARKKINOILLE LUOVUTETUISTA TUOTTEISTA
Kohtaan "Tuote" merkitään tuottajayhteisön piiriin kuuluvien tuottajien markkinoille luovuttamat ajoneuvot
eriteltyinä ajoneuvoluokittain seuraavasti:
 henkilöauto (kuljettaja + max 8 henkeä)
 pakettiauto (kokonaismassa enintään 3,5 tonnia)
 erityisajoneuvot: sairasauto, matkailuauto, ruumisauto ja panssaroitu ajoneuvo
Kohtaan "Europerusteinen markkinaosuus" merkitään arvio tuottajayhteisön piiriin kuuluvien tuottajien yhteisestä vuotuisesta europerusteisesta markkinaosuudesta.
Kohtaan "Painoperusteinen markkinaosuus" merkitään arvio tuottajayhteisön piiriin kuuluvien tuottajien yhteisestä vuotuisesta painoperusteisesta markkinaosuudesta.

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Ilmoituksen allekirjoittaa henkilö, jolla on tuottajayhteisön nimenkirjoitusoikeus.

LIITTEET
1) Selvitys tuottajayhteisön edustamista tuottajista
 tuottajan nimi tai toiminimi
 Y-tunnus
 tuottajayhteisöön liittymispäivämäärä

2) Yhtiöjärjestys tai muu vastaava asiakirja, jos toiminta sitä edellyttää
3) Tuottajayhteisön säännöt ja tarvittaessa muut selvitykset, joista käy ilmi, miten velvoitteet on jaettu tuottajien kesken ja miten uusi tuottaja voi sopia tuottajavastuun hoitamisesta tuottajayhteisön kanssa.
4) Tiedot tuottajayhteisön järjestämästä uudelleenkäytöstä ja jätehuollosta, mistä tulee käydä ilmi seuraavat
asiat:
 romuajoneuvojen vastaanottopaikat (osoitteet)
 keräyksen ja kuljetuksen järjestelyt
 ajoneuvojen ja niiden osien uudelleenkäyttö
 romuajoneuvojen esikäsittely
 kierrätys
 muu hyödyntäminen ja käsittely
 arvio sen piiriin kuuluvien romuajoneuvojen lajista ja määrästä (tonnia/vuosi).
5)

Selvitys uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista
sekä sopimuskumppaneista:
 tiedot toiminnanharjoittajasta, jonka kanssa tuottajayhteisöllä on voimassa oleva sopimus (toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi sekä yhteystiedot)
 sopimuksen sisältö lyhyesti (esim. jätteen määrä, käsittelypaikat ja käsittelytavat)
 sopimuksen voimassaoloaika
 lyhyt selvitys sopimuskumppaneiden voimassa olevista ko. toimintaan vaadittavista ympäristöluvista
(luvan myöntäjä ja ajankohta) sekä mahdollisista ympäristöjohtamis- ja laatujärjestelmistä

6) Selvitys tuottajayhteisön vakavaraisuudesta (esim. selvitys edellisestä tilinpäätöksestä) tai asetettavasta
vakuudesta.

3. PAINOPAPERIN JA MUIDEN PAPERITUOTTEIDEN VALMISTUKSEEN KÄYTETTÄVÄN PAPAPERIN AMMATTIMAINEN VALMISTAJA JA MAAHANTUOJA
TIEDOT TUOTTAJAYHTEISÖSTÄ
Tuottajayhteisön nimi tai toiminimi, Y-tunnus, osoite- ja yhteystiedot sekä yhteyshenkilön nimi, asema, osoite- ja yhteystiedot.

TIEDOT KOTIMAAN MARKKINOILLE LUOVUTETUISTA TUOTTEISTA
Kohtaan "Tuote" merkitään tuottajayhteisön piiriin kuuluvien tuottajien markkinoille luovuttamat paperituotteet
eriteltyinä Valtioneuvoston asetuksen (584/2004) 2 §:n mukaisiin lajeihin.
Kohtaan "Europerusteinen markkinaosuus" merkitään arvio tuottajayhteisön piiriin kuuluvien tuottajien yhteisestä vuotuisesta euromääräisestä markkinaosuudesta.
Kohtaan "Painoperusteinen markkinaosuus" merkitään arvio tuottajayhteisön piiriin kuuluvien tuottajien yhteisestä vuotuisesta painoperusteisesta markkinaosuudesta.

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Ilmoituksen allekirjoittaa henkilö, jolla on tuottajayhteisön nimenkirjoitusoikeus.

LIITTEET
1) Selvitys tuottajayhteisön edustamista tuottajista
 tuottajan nimi tai toiminimi
 Y-tunnus
 tuottajayhteisöön liittymispäivämäärä
2) Yhtiöjärjestys tai muu vastaava asiakirja, jos toiminta sitä edellyttää
3) Tuottajayhteisön säännöt ja tarvittaessa muut selvitykset, joista käy ilmi, miten velvoitteet on jaettu tuottajien kesken ja miten uusi tuottaja voi sopia tuottajavastuun hoitamisesta tuottajayhteisön kanssa.

4) Tiedot tuottajayhteisön järjestämästä jätehuollosta, mistä tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
 vastaanottopaikat (aluekeräyspisteet)
 keräyksen ja kuljetuksen järjestelyt
 kierrätys
 muu hyödyntäminen ja käsittely
 arvio jätehuollon piiriin kuuluvan keräyspaperin lajista ja määrästä (tonnia/vuosi).
5)

Selvitys jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista sekä sopimuskumppaneista:
 tiedot toiminnanharjoittajasta, jonka kanssa tuottajayhteisöllä on voimassa oleva sopimus (toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi sekä yhteystiedot)
 sopimuksen sisältö lyhyesti (esim. jätteen määrä, käsittelypaikat ja käsittelytavat)
 sopimuksen voimassaoloaika
 lyhyt selvitys sopimuskumppaneiden voimassa olevista ko. toimintaan vaadittavista ympäristöluvista
(luvan myöntäjä ja ajankohta) sekä mahdollisista ympäristöjohtamis- ja laatujärjestelmistä

6) Selvitys tuottajayhteisön vakavaraisuudesta (esim. selvitys edellisestä tilinpäätöksestä) tai asetettavasta
vakuudesta.

4. AMMATTIMAINEN TUOTTEEN PAKKAAJA TAI PAKATUN TUOTTEEN MAAHANTUOJA
TIEDOT TUOTTAJAYHTEISÖSTÄ
Tuottajayhteisön nimi tai toiminimi, Y-tunnus, osoite- ja yhteystiedot sekä yhteyshenkilön nimi, asema, osoite- ja yhteystiedot.

TIEDOT KOTIMAAN MARKKINOILLE LUOVUTETUISTA TUOTTEISTA (Tuotteella tarkoitetaan tuottajayhteisön piiriin kuuluvien pakkaajien markkinoille luovuttamien tuotteiden pakkauksia. Pakkauksia
ovat sekä myynti-, ryhmä- että kuljetuspakkaukset.)
Kohtaan "Tuote" merkitään tuottajayhteisön piiriin kuuluvien pakkaajien kotimaan markkinoille luovuttamat
pakkaukset pakkausmateriaaleittain seuraavan jaottelun mukaisesti:
 paperi, pahvi, kartonki
 muovi
 metallit
 lasi
 puu
 muu (ilmoita mikä), ja
arvio niiden yhteisestä keskimääräisestä vuotuisesta määrästä (tonneina).
Kohdat "Europerusteinen markkinaosuus" ja "Painoperusteinen markkinaosuus" eivät koske pakkaajia ja
pakatun tuotteen maahantuojia.

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Ilmoituksen allekirjoittaa henkilö, jolla on tuottajayhteisön nimenkirjoitusoikeus.

LIITTEET
1) Selvitys tuottajayhteisön edustamista pakkaajista:
 pakkaajan nimi tai toiminimi
 Y-tunnus
 tuottajayhteisöön liittymispäivämäärä
2) Yhtiöjärjestys tai muu vastaava asiakirja, jos toiminta sitä edellyttää
3) Tuottajayhteisön säännöt ja tarvittaessa muut selvitykset, joista käy ilmi, miten velvoitteet on jaettu pakkaajien kesken ja miten uusi pakkaaja voi sopia tuottajavastuun hoitamisesta tuottajayhteisön kanssa.
4) Tiedot tuottajayhteisön järjestämästä uudelleenkäytöstä ja jätehuollosta, mistä tulee käydä ilmi seuraavat
asiat:








5)

vastaanottopaikat (osoitteet)
keräyksen ja kuljetuksen järjestelyt
pakkausten uudelleenkäyttö
kierrätys
muu hyödyntäminen ja käsittely, ja
arvio tuottajayhteisön piiriin kuuluvien pakkausten ja pakkausjätteiden lajista ja määrästä (tonnia/vuosi).

Selvitys uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista
sekä sopimuskumppaneista:
 tiedot toiminnanharjoittajasta, jonka kanssa tuottajayhteisöllä on voimassa oleva sopimus (toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi sekä yhteystiedot)
 sopimuksen sisältö lyhyesti (esim. jätteen määrä, käsittelypaikat ja käsittelytavat)
 sopimuksen voimassaoloaika
 lyhyt selvitys sopimuskumppaneiden voimassa olevista ko. toimintaan vaadittavista ympäristöluvista
(luvan myöntäjä ja ajankohta) sekä mahdollisista ympäristöjohtamis- ja laatujärjestelmistä

6) Selvitys tuottajayhteisön vakavaraisuudesta (esim. selvitys edellisestä tilinpäätöksestä) tai asetettavasta
vakuudesta.

