Tuottajatiedote 3/2012
SELT ry:n, ICT‐tuo ajaosuuskunnan ja FLIP ry:n sähkö‐ ja elektroniikkalaitetuo ajille
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Ensi vuonna alkavaa kaupan SER-vastaanottoa testataan Lapissa
Laki sähkö‐ ja elektroniikkalaiteromun kerä‐
yksestä muu uu 1.5.2013 alkaen niin, e ä
kulu ajat voivat palau aa käytetyn sähkö‐
lai eensa kauppaan, josta ostavat uuden
vastaavan tuo een. Kauppakeräyksen toivo‐
taan lisäävän SE‐lai eiden kierrätystä, kun
palautuksesta tulee kulu ajille helpompaa.
Lain mukaan kauppa vastaa keräyksestä ja
edotuksesta, tuo ajat kaupan vastaano a‐
mien lai eiden kuljetuksista ja kierrätykses‐
tä.

SER-kauppakeräyksen tarkoituksena on
kasvattaa palaumaa kun vastaanottopisteet tulevat entistä lähemmäs kuluttajaa
Ko taloudet voivat edelleen palau aa säh‐
köromua ilman uuden tuo een ostovelvoi‐
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te a yli 400 maksu omaan vastaano opis‐
teeseen ympäri Suomea. Vastaano opistei‐
den yhteys edot löytyvät helpos osoi ees‐
ta: www.kierratys.info.

Vastaanottopilotti alkaa lokakuussa Lapissa
Tuo ajayhteisöt ja kauppa testaavat ensi
vuoden toukokuussa alkavaa kauppojen SE‐
romun vastaano oa 1.10.2012‐30.4.2013
Rovaniemen, Ranuan ja Pellon alueella. Alu‐
een ko taloudet pääsevät näin ensimmäise‐
nä palau amaan vanhat sähkö‐ ja elektro‐
niikkalai eet kauppaan ostaessaan uuden
vastaavan lai een. Pilo n kokemusten pe‐
rusteella rakennetaan koko maan ka ava
keräysjärjestelmä nykyisten vastaano opis‐
teiden oheen.
Parhaillaan kerätään Rovaniemen, Pellon ja
Ranuan alueella toimivilta kaupoilta il‐
moi autumisia pilo n vastaano opisteiksi.

Uuden jätelain ja WEEE-direktiivin mukanaan tuomat muutokset
Sähkö‐ ja elektroniikkalai eiden sekä kan‐
ne avien paristojen ja akkujen tuo ajavas‐
tuuta koskevassa lainsäädännössä on tapah‐
tunut muutoksia kevään ja kesän aikana.
Uusi jätelaki (646/2011) tuli voimaan
1.5.2012, mu a tuo ajavastuusäännöksiä
aletaan soveltaa vasta toukokuulta 2013 al‐
kaen lain siirtymäsäännöksistä johtuen.
Myös tuo ajavastuualoja koskevat asetukset
ovat tällä hetkellä ympäristöministeriössä
uudistustyön alla. Uusien asetusten on tar‐
koitus valmistua viimeistään toukokuuhun
mennessä.
Lisäksi uuden sähkö‐ ja elektroniikkaromudi‐
rek ivin (ns. WEEE‐direk ivin) käsi ely saa‐
in usean vuoden jälkeen vihdoin päätök‐
seen EU:ssa. Uusi direk ivi tuli voimaan
13.8.2012 ja se tulee saa aa osaksi Suomen
lainsäädäntöä 14.2.2014 mennessä. Uusi
direk ivi (2012/19/EU) korvaa vanhan WEEE
‐direk ivin (2002/96/EY).

Olennaisimpia muutoksia uudessa jätelaissa
tuottajan näkökulmasta:
1. Uusi jätelaki antaa tuo ajille ensisijaisen
oikeuden jätehuollon järjestämiseen
2. Tuo ajayhteisön perustamisesta ja vaka‐
varaisuudesta säädetään nykyistä tar‐
kemmin
3. SE‐lai eiden jakelijoiden vastaano ovel‐
vollisuus laajenee
4. Tuo ajan ilmoite ava jakelijalle tuo aja‐
vastuuvelvoi eiden hoitamisesta

Uuden WEEE-direktiivin merkittävimmät
muutokset
Uudessa direk ivissä säädetään muun muas‐
sa astei ain ukentuvasta keräystavoi ees‐
ta. Vuodesta 2016 läh en on kerä ävä 45 %
markkinoille lasketuista sähkö‐ ja elektroniik‐
kalai eista; vuodesta 2019 läh en tavoite on
65 % markkinoille lasketuista SE‐lai eista tai
vaihtoehtoises 85 % vuosi ain syntyvästä
sähkö‐ ja elektroniikkalaiteromun määrästä.
Vuoden 2015 loppuun as keräystavoi eena
on nykyinen, vähintään 4 kiloa ko talouksien
SE‐romua/ asukas.
Nykyiset 10 WEEE‐laiteluokkaa säilyvät
14.8.2018 as , jonka jälkeen sähkö‐ ja elekt‐
roniikkalai eet luokitellaan ainoastaan 6
laiteluokkaan. Uudet laiteluokat ovat 1) kyl‐
mälai eet ja jäähdy met, 2) näytöt ja moni‐
torit, 3) lamput, 4) suuret lai eet (mikä ta‐
hansa ulkomi a yli 50 cm), 5) pienet lai eet
(ulkomitat alle 50 cm) sekä 6) pienet eto‐
tekniikka‐ ja televies ntälai eet (alle 50 cm).
Uuden direk ivin myötä jakelijan SE‐
lai eiden vastaano ovelvollisuus myös u‐
kentuu en sestään. Uudessa jätelaissa jakeli‐
joiden vastaano ovelvollisuus rajoi uu aino‐
astaan uuden vastaavan lai een osto lantei‐
siin, mu a uuden direk ivin myötä osa jake‐
lijoista joutuu jatkossa o amaan pien‐SERiä
vastaan myös ilman ostovelvoite a. Tiuken‐
tunut jakelijan vastaano ovelvollisuus kos‐
kee jatkossa niitä kauppoja, joiden sähkö‐ ja
elektroniikkalai eiden myyn pinta‐ala on
vähintään 400 m2:tä.

5. Uusia aseita vapaamatkustajavalvontaan
Lue lisää lakimuutosten mukanaan tuomista muutoksista tuoƩaja näkökulmasta:
www.elker.fi/fi/Ajankohtaista/uudenjatelaintuomatmuutokset
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Kannettavien paristojen ja akkujen kierrätysmaksut ja Recser Oy:n
tuottajamaksut 1.1.2013 alkaen
Recser Oy:n hallitus on kokouksessaan
21.8.2012 pää änyt 1.1.2013 voimaan astu‐
vat tuo ajamaksut sekä kanne avien paris‐
tojen ja akkujen kierrätysmaksut. Vuosimak‐
suissa on jatkossa kaksi luokkaa, kun hyvin

pieniä määriä markkinoille saa aville yrityk‐
sille otetaan käy öön oma maksuluokka.
Hinnasto löytyy Recser Oy:n ko sivuilta osi‐
osta ”Tuo ajille”.

Kierrätysmaksuraportit talteen mahdollista auditointia varten
Tuo ajien tasapuolisen ja oikeudenmukaisen
kohtelun varmistamiseksi tuo ajayhteisöllä
on oikeus tarkistaa eli auditoida tuo ajan
markkinoille saatetuiksi ilmoitetut määrät.
Tarkastuksilla pyritään myös selvi ämään
raportoinnissa mahdollises esiintyvät haas‐
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teet ja kehityskohteet. Raportoijien kan‐
na aa arkistoida tehdyt rapor t ja niiden
perustana käytetyt laskelmat. Näin edot
löytyvät helpos , mikäli tuo ajayhteisö jos‐
kus tulee tarkastamaan yrityksen raportoin‐
a.

Uusi raportointijärjestelmä otettiin käyttöön kesäkuussa
Elker o kesäkuussa käy öön uuden järjes‐
telmän jäsenten kierrätysmaksuraportoin‐
in. Suurempia ongelmia ei raportoijilla il‐
meises ollut, koska olemme saaneet ra‐
por eja viimeisimmältä kaudelta hyvin aika‐
taulussa.
Osalla raportoijista oli ongelmia järjestel‐
mään kirjautumisen kanssa. Järjestelmä vaa‐
i ensimmäisellä kirjautumiskerralla rapor‐
toijaa vaihtamaan salasanan uuteen. Uuden

salasanan tulee olla vähintään 8 merkkiä pit‐
kä ja sisältää isoja ja pieniä kirjaimia sekä
numeroita.
Kirjautumissivulla ikkunan kooksi voi valita
joko ”Älä muuta” tai ”Koko näy ö”. Suosi e‐
lemme käy ämään valintaa ”Älä muuta”.
”Koko näy ö” avaa järjestelmän ponnah‐
dusikkunana, joten jos selaimessasi on pon‐
nahdusikkunat este y, ei raportoin järjes‐
telmä aukea tällä valinnalla.

Jäsenyrityksen manuaalista löytyy yksityiskohtaiset ohjeet raportoinƟin:
h p://www.elker.fi/fi/Ajankohtaista/jasenmanuaalit

SER-kierrätys, Recser Oy ja Tramel Oy Jäte ja Kierrätys -messuilla lokakuussa
Tuo ajayhteisöt SELT ry, ICT‐tuo ajaosuus‐
kunta, FLIP ry, SER‐tuo ajayhteisö ry ja Rec‐
ser Oy kierrätysoperaa ori Tramel Oy:n
kanssa puuhailevat yhteistä osastoa Jäte‐ ja
Kierrätys ‐messuille, jotka järjestetään Hel‐
singin Messukeskuksessa 9.‐12.10.2012.
Messuilla tuo ajayhteisöt ja Tramel Oy

esi elevät muun muassa ensi vuonna voi‐
maan tulevaa kaupan SER‐vastaano oa ja
Tramelin uu a Elektrokon a.

Tervetuloa tapaamaan
meitä messuille
osastolle 5a41

RAPORTOINTI
Jakson 1.7.‐30.9.2012 kierrätysmaksuraportoin alkaa 1.10.2012. Raportoinnin määräaika on 31.10.2012.
Kierrätysmaksurapor t täytetään Elkerin raportoin järjestelmässä: elker.service.innofactor.com/
Lisää SE‐laiteraportoinnista Elkerin ko sivuilla: www.elker.fi/fi/raportoin /kierratysmaksuraportoin 1
Lisää P&A‐raportoinnista Recserin sivuilla: www.recser.fi/?Tuo ajille:Raportoin :Kierr%E4tysmaksuraportoin
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