PARISTO- TAI AKKUTUOTTAJAYHTEISÖN ILMOITUS TUOTTAJATIEDOSTOON
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TIEDOT TUOTTAJAYHTEISÖSTÄ
Tuottajayhteisön nimi tai toiminimi, Y-tunnus, yhteys- ja osoitetiedot, sekä yhteyshenkilön nimi, asema ja
osoite- ja yhteystiedot.
SELVITYS TUOTTAJAYHTEISÖN EDUSTAMIEN TUOTTAJIEN MARKKINOIMISTA PARISTOISTA JA
AKUISTA
Selvitys tuottajayhteisön edustamien tuottajien markkinoimista tuotteista paristo- ja akkutyypeittäin.
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Ilmoituksen allekirjoittaa henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus.
LIITTEET
1) Selvitys tuottajayhteisön edustamista tuottajista:
 yrityksen nimi
 mahdolliset tuotemerkit, joita tuottaja käyttää paristojen ja akkujen markkinoinnissa
 osoite- ja yhteystiedot
 Y-tunnus
 tuottajayhteisöön liittymispäivämäärä
2) Tuottajayhteisön säännöt ja sopimukset, joista käy ilmi, miten velvoitteet on jaettu tuottajien kesken ja
miten uusi tuottaja voi sopia tuottajavastuun hoitamisesta tuottajayhteisön kanssa.
3) Tiedot tuottajayhteisön järjestämästä jätehuollosta, mistä tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
 keräys- ja vastaanottopaikkaverkoston tiedot: pisteen sijaintikunta, osoite, ylläpitäjä sekä tiedot voimassaolevasta ympäristöluvasta tai ympäristönsuojeluviranomaisen tekemästä tarkastuksesta (Tietojen toimittamiseen voi käyttää Excel-taulukkoa, joka löytyy "Tuottajavastuun hoitaminen" –sivulta
kohdasta "Lomakkeet ja täyttöohjeet")
 kuljetuksen järjestelyt
 esikäsittelyn, kierrätyksen ja muu hyödyntämisen ja käsittelyn järjestäminen
 tiedot jätehuollon piiriin kuuluvien käytettyjen paristojen ja akkujen:
o lajista (kannettavat/ajoneuvo-/teollisuusakut tai paristot)
o laadusta (lyijyakut/muut ongelmajätteiksi laskettavat akut ja paristot (käytännössä kaikki ladattavat akut sekä nappiparistot)/muut paristot (esimerkiksi AAA-, AA-, C-, ja D-kokoiset alkaliparistot)
o määrästä (tonnia/vuosi)
o alkuperästä
o sekä jätehuollon toiminta-alueesta (hyödyntäminen ja käsittely tapahtuu Suomessa/EU:ssa/EU:n ulkopuolella).
4) Kopiot jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista ja lyhyt selvitys sopimuskumppaneiden voimassa olevista ko. toimintaan vaadittavista ympäristöluvista (luvan myöntäjä ja ajankohta) sekä mahdollisista
ympäristöasioiden hallintajärjestelmistä
5) Selvitys vakavaraisuuden arvioimiseksi
ILMOITUSVELVOLLISUUS
Jätelain (452/2004) 50 b §:n nojalla tuottajayhteisön on tehtävä Pirkanmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukselle ilmoitus tuottajatiedostoon hyväksymistä varten. Tuottajayhteisöön kuuluvan tuottajan ei erikseen tarvitse tehdä ilmoitusta.
Jätelain 18 b §:n mukaan paristo- ja akkutuottajana pidetään sitä, joka ammattimaisesti saattaa markkinoille
paristoja tai akkuja, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, ajoneuvoihin tai muihin tuotteisiin sisältyvät paristot ja akut.
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Tuottajatiedostoon hyväksytyn tuottajayhteisön on ilmoitettava viipymättä Pirkanmaan elinkeino- liikenne ja
ympäristökeskukselle, jos
 sen nimi, toiminimi tai yhteystiedot muuttuvat
 tuottajayhteisön ilmoittamissa jätehuoltojärjestelyissä 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)
 tuottajayhteisön edustamien tuottajien nimi, tuottajien markkinoinnissa käytettävät tuotemerkit, osoite tai yhteystiedot tai Y-tunnus muuttuvat
 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 keräyksessä, hyödyntämisessä ja muussa jätehuollossa
otetaan huomioon jätelain ja sen nojalla säädetyt keräystä 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 ympäristökeskus 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.
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