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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och
miljöskyddslagen för sjöfarten
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att avfallslagen och miljöskyddslagen för sjöfarten ändras.
Största delen av de föreslagna ändringarna behövs för att genomföra direktivet om minskning
av vissa plastprodukters inverkan på miljön. De produktförbud och krav på märkning som direktivet förutsätter har redan tidigare införlivats i den nationella lagstiftningen. En del av de
föreslagna ändringarna behövs för att komplettera genomförandet av EU:s avfallslagstiftningspaket.
I avfallslagens bestämmelser om producentansvar tas som nya produktgrupper in flera plastprodukter för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast. För vissa producenter av dessa
produkter föreskrivs det om det organiserings- och kostnadsansvar för avfallshantering som enligt den gällande regleringen förutsätter separat insamling. För vissa producenter av produkterna
föreskrivs jämfört med den nuvarande regleringen ett nytt kostnadsansvar, som gäller vissa
kommunala avfallshanterings- och uppstädningsåtgärder.
Som en del av ändringarna i bestämmelserna om producentansvar slopas den omsättningsgräns
på en miljon euro som för närvarande ingår i bestämmelserna om producentansvar för förpackningar. Samtidigt fogas till lagen en definition av producent av serviceförpackningar som avviker från definitionen av en förpackningsproducent.
Mottagningsanordningar i fiskehamnar av en viss storlek som omfattas av tillämpningsområdet
för miljöskyddslagen för sjöfarten ska utgöra en del av nätverket för separat insamling av uttjänta fiskeredskap som innehåller plast. Närmare bestämmelser om nätverket för separat insamling utfärdas genom en förordning som utfärdas med stöd av lagen. Genom en förordning
som utfärdas med stöd av lagen föreskrivs också om nya krav på produkter och separat insamling i fråga om vissa plastprodukter samt om nya krav på innehållet i konsumentinformationen.
De nationella åtgärder för minskning av konsumtionen som gäller livsmedelsförpackningar och
muggar som hör till plastprodukter för engångsbruk genomförs i stället för de minskningsåtgärder som anges i lagstiftningen i första hand genom ett avtal mellan miljöministeriet och de föreningar som företräder de viktigaste branscher och aktörer som är föremål för åtgärderna för
minskning av konsumtionen.
[Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband
med den.]
De lagar som ingår i propositionen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har
blivit stadfästa.
—————
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Lagförslag

1.
Lag
om ändring av avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i avfallslagen (646/2011) 24 a § 1 mom., 25 § 3 mom., 46 §, 48–49 §, 51 § 1 mom.,
53 a §, 62 § 1 mom., 66 a § 1 mom., 69 § 3 mom. och 128 §,
av dem 24 a § 1 mom. och 35 § 3 mom. sådana de lyder i lag 917/2021, 46 §, 51 § 1 mom.,
53 a §, 62 § 1 mom., 66 a § 1 mom. och 69 § 3 mom. sådana de lyder i lag 714/2021 och 48 §
sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 410/2014 och 714/2016,
fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder i lag 714/2021, nya 30–34 punkter och till lagen nya
47 a–47f § och en bilaga som följer:
6§
Övriga definitioner
I denna lag avses med
————————————————————————————
29) internationell avfallstransport sådan transport av avfall som avses i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall, nedan avfallstransportförordningen, när transporten sker från Finland till ett annat land eller från ett annat land till Finland
och när avfall transporteras via Finland,
30) plast ett material bestående av en polymer som definieras i artikel 3.5 i den i 6 § 1 apunkten i kemikalielagen (593/2013) avsedda Reach-förordningen och till vilken tillsatser eller
andra ämnen kan ha lagts och som kan användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, med undantag för naturliga polymerer som inte har modifierats på kemisk väg,
31) plastprodukt för engångsbruk en produkt som helt eller delvis består av plast och som inte
har utformats, konstruerats eller släppts ut på marknaden för att under sin livscykel återanvändas
flera gånger genom att sändas tillbaka till en producent för att återfyllas eller återanvändas för
samma ändamål som den utformades för,
32) fiskeredskap alla föremål eller redskap som används inom fiske eller vattenbruk för att
lokalisera, fånga eller föda upp marina biologiska resurser eller som flyter på havsytan och används i syfte att dra till sig och fånga eller föda upp sådana marina biologiska resurser, med
undantag för elektriska och elektroniska produkter som hör till fiskeredskapet,
33) uttjänta fiskeredskap alla fiskeredskap och separata komponenter som är avfall enligt 5 §,
inbegripet om det övergavs eller förlorades,
34) tobaksprodukter tobaksprodukter enligt 2 § 1 punkten i tobakslagen (549/2016).
——————————————————————————————
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24 a §
Marknadskontroll
Säkerhets- och kemikalieverket övervakar i egenskap av marknadskontrollmyndighet att kraven och begränsningarna i fråga om förpackningar, fordon samt deras material och komponenter, batterier och ackumulatorer, elektriska och elektroniska produkter samt andra produkter
följs, så som anges närmare i de förordningar av statsrådet som utfärdats med stöd av 10 §.
——————————————————————————————
25 §
Övriga tillsynsmyndigheter
——————————————————————————————
Skatteförvaltningen har inom sitt ansvarsområde tillsyn över att de bestämmelser om dryckesförpackningar enligt 68 § som ingår i denna lag eller utfärdats med stöd av den följs. Tullen i
samarbete med Finlands miljöcentral övervakar internationella avfallstransporter och i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland distanshandel med produkter som omfattas av producentansvaret. Tullen har dessutom tillsyn över att den i artikel 4.1 i kvicksilverförordningen föreskrivna restriktionen av import för bortskaffande som avfall följs.
——————————————————————————————
46 §
Producentens ansvar för avfallshanteringen och dess kostnader
Producenten ska ordna avfallshanteringen för de i 48 § avsedda produkter som producenten
släpper ut på marknaden och stå för kostnaderna för avfallshanteringen, om inte något annat
föreskrivs nedan. Producentens skyldighet gäller kasserade produkter som överlämnas till en
mottagningsplats eller transport som avses i 49, 49 a eller 56 §.
Med avvikelse från 1 mom. har följande producenter som avses i 48 § endast kostnadsansvar
enligt 47 a § för vissa kommunala avfallshanterings- och uppstädningsåtgärder:
1) producenter av våtservetter för personlig hygien och konsumentbruk som hör till plastprodukter för engångsbruk,
2) producenter av ballonger för konsumentbruk som hör till plastprodukter för engångsbruk,
och
3) producenter av tobaksprodukter med filter och filter som hör till plastprodukter för engångsbruk.
Producentens skyldighet enligt 1 och 2 mom. gäller de produkter som producenten släpper ut
på marknaden eller säljer genom distansförsäljning direkt till användare i Finland och en sådan
andel av andra motsvarande produkter som kan anses vara skälig med hänsyn till producentens
marknadsandel, oberoende av tidpunkten då produkterna släppts ut på marknaden.
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47 a §
Producentens kostnadsansvar för vissa kommunala avfallshanterings- och uppstädningsåtgärder
De producenter av plastprodukter för engångsbruk som avses i 48 § 1 mom. ska enligt vad
som föreskrivs i 2–4 mom. stå för kostnaderna enligt produktgrupp för kostnadseffektiva avfallshanterings- och uppstädningsåtgärder som produkterna orsakar kommunerna inom de områden som avses i 47 b §.
Producenter av våtservetter och ballonger som hör till plastprodukter för engångsbruk ska stå
för de kostnader som kommunen orsakas av att städa upp efter den nedskräpning som produkterna i fråga orsakar och av att därefter transportera och behandla det uppstädade skräpet.
Producenter av tobaksprodukter som hör till plastprodukter för engångsbruk och av filter som
saluförs tillsammans med dem ska stå för de kostnader som kommunen orsakas av att ordna
insamling, transport och hantering av avfall för att förebygga nedskräpning som orsakas av
dessa produkter och av att städa upp efter nedskräpning som orsakas av produkterna samt därefter transportera och behandla det uppstädade skräpet. Kostnaderna för insamling, transport
och hantering av avfall i syfte att förebygga nedskräpning omfattar också separata sopkärl för
tobaksprodukter och filter samt transport och hantering av det avfall som samlats in i dessa.
Producenter av i bilagan avsedda plastprodukter för engångsbruk som betraktas som förpackningar och producenter av muggar som säljs tomma och som hör till plastprodukter för engångsbruk och inte betraktas som förpackningar ska stå för de kostnader som kommunen orsakas av
att ordna insamling, transport och hantering av produkterna för att förebygga nedskräpning som
orsakas av dessa produkter och av uppstädning efter nedskräpning som orsakas av produkterna
samt för transport och behandling av skräpet därefter.
47 b §
Områden som omfattas av kostnadsansvar
Producentens kostnadsansvar enligt 47 a § gäller följande områden:
1) områden som kommunen med stöd av lagen om underhåll och renhållning av gator och
vissa allmänna områden (669/1978) är skyldig att renhålla,
2) områden där kommunen är en sådan aktör eller en sådan innehavare av ett område som
avses i 74 § 1 mom. 1, 2 och 5 punkten i avfallslagen, och
3) områden där kommunen i egenskap av i 76 § i avfallslagen avsedd aktör eller innehavare
är skyldig att ordna tillräcklig avfallsinsamling och andra avfallshanteringstjänster.
47 c §
Fastställande av ersättningar enligt produktgrupp för fullgörande av kostnadsansvaret
För att kostnadsansvaret enligt 47 a § ska fullgöras ska producenten årligen betala kommunerna ersättningar enligt produktgrupp vars storlek fastställs för minst tre och högst fem år i
sänder med hjälp av följande uppgifter:
1) de totala kostnaderna för alla kostnadseffektiva avfallshanterings- och uppstädningsåtgärder som vidtagits inom de områden som omfattas av kostnadsansvaret, beräknade på grundval
av kostnadsdata som samlats in från kommunerna på urvalsbasis (kommunernas totala kostnader), och
2) en utredning om sammansättningen hos insamlat avfall och uppstädat skräp på de områden
som omfattas av kostnadsansvaret (sammansättningsutredning).
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Ersättningarna enligt produktgrupp ska på basis av en sammansättningsutredning fastställas
som en procentuell andel av kommunernas totala kostnader. Vid beräkningen av den procentuella andelen kan i sammansättningsutredningen som beräkningsgrund i fråga om insamlat avfall
och uppstädat skräp användas vikt, antal, volym, en kombination av dessa eller något annat
ändamålsenligt kriterium.
I storleken på ersättningarna enligt produktgrupp kan den årliga förändringen i kostnadsnivån
beaktas i enlighet med konsumentprisindexet.
Närmare bestämmelser om fastställandet av storleken på ersättningarna enligt produktgrupp
och de beräkningsgrunder som ska användas vid fastställandet får utfärdas genom förordning
av statsrådet. Närmare bestämmelser om hur även förändringen i konsumentprisindex ska beaktas i storleken på ersättningarna enligt produktgrupp får utfärdas genom förordning av statsrådet.
47 d §
Betalning av ersättningar enligt produktgrupp till kommunerna
Producenten ska betala ersättning enligt produktgrupp till varje kommun under året efter ersättningsåret. Det ersättningsbelopp som betalas till varje kommun ska grunda sig på invånarantalet. I ersättningsbeloppet kan dessutom vid behov beaktas särskilda omgivningsfaktorer
som inverkar på nedskräpningen.
Närmare bestämmelser om betalning av ersättningar enligt produktgrupp till kommunerna får
utfärdas genom förordning av statsrådet.
47 e §
Justering av ersättningar enligt produktgrupp
Storleken på ersättningar enligt produktgrupp ska justeras första gången tre år efter det att
ersättningarna fastställdes första gången. Därefter ska storleken på ersättningar enligt produktgrupp justeras minst vart tredje och högst vart femte år.
Producenterna ska genom gemensamma åtgärder svara för att de uppgifter enligt 47 c § 1
momentet som behövs för att justera ersättningar enligt produktgrupp skaffas. Detta ska genomföras i samarbete med kommunerna och miljöministeriet.
Närmare bestämmelser om justering av ersättningar enligt produktgrupp får utfärdas genom
förordning av statsrådet.
47 f §
Fördelning av kostnadsansvaret mellan olika producentsammanslutningar och producenter
som företräder samma produktgrupp
Producenter och producentsammanslutningar som företräder samma produktgrupp och som
har förts in i producentregistret ska genom gemensamma åtgärder och i förhållande till sina
marknadsandelar fördela den ersättning enligt produktgrupp som fastställts för att kostnadsansvaret ska fullgöras.
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48 §
Produkter och producenter som omfattas av producentansvaret
Producentansvaret omfattar följande produkter, oberoende av försäljningssättet, och producenter som yrkesmässigt släpper ut dem på marknaden eller säljer dem genom distansförsäljning
direkt till användare:
1) däck till motordrivna och andra fordon och anordningar, när producenten anses vara den
som tillverkar, importerar eller regummerar sådana däck eller den som importerar däckförsedda
fordon eller anordningar,
2) personbilar, paketbilar och andra jämförbara fordon, när producenten anses vara den som
tillverkar eller importerar sådana fordon eller för in fordonen i landet i den inhemska användarens namn,
3) elektriska och elektroniska produkter, när producenten anses vara den som tillverkar eller
importerar produkten eller försäljare som säljer produkterna under eget namn eller varumärke,
4) batterier och ackumulatorer inklusive batterier och ackumulatorer som ingår i elektriska
och elektroniska produkter, fordon eller andra produkter, när producenten anses vara den som
släpper ut batterierna eller ackumulatorerna på marknaden,
5) tidningar, tidskrifter, kontorspapper och andra liknande pappersprodukter, när producenten
anses vara den som tillverkar eller importerar det papper som används för tillverkning av pappersprodukterna eller den som importerar de tryckta pappersprodukterna,
6) förpackningar vars producent anses vara den som förpackar produkterna eller importerar
de förpackade produkterna; i fråga om serviceförpackningar som huvudsakligen används för
förpackning av livsmedel och andra produkter, inklusive obehandlade jordbruks- och trädgårdsprodukter, på försäljningsstället och som överlåts direkt till konsumenterna, anses producenten
dock vara tillverkaren eller importören,
7) muggar som säljs tomma och som hör till plastprodukter för engångsbruk och inte betraktas
som förpackningar enligt 6 punkten, inklusive korkar och lock, när producenten anses vara produktens tillverkare eller importör,
8) våtservetter för personlig hygien och konsumentbruk som hör till plastprodukter för engångsbruk, när producenten anses vara den som tillverkar eller importerar en sådan produkt,
9) ballonger för konsumentbruk som hör till plastprodukter för engångsbruk, när producenten
anses vara den som tillverkar eller importerar en sådan produkt,
10) tobaksprodukter med filter och filter som hör till plastprodukter för engångsbruk och som
saluförs tillsammans med tobaksprodukter, när producenten anses vara den som tillverkar eller
importerar en sådan produkt,
11) fiskeredskap som innehåller plast, när producenten anses vara den som tillverkar eller
importerar en sådan produkt.
Närmare bestämmelser om vilka de produkter och producenter som avses i 1 momentet är får
utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet får det också utfärdas
närmare bestämmelser om tillämpningen av bestämmelserna om producentansvar, i fall där produkterna skaffas från ett annat land eller förs ut ur landet genom elektronisk handel eller någon
annan distansförsäljning.
49 §
Mottagning och transport av kasserade produkter
Producenten ska ordna mottagningsplatser för kasserade produkter så att produkterna kostnadsfritt och utan svårighet kan överlämnas till en sådan mottagningsplats. När antalet mottagningsplatser som behövs fastställs områdesvis ska hänsyn tas till typen och den förväntade
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mängden av samt beskaffenheten hos de kasserade produkter som lämnas till mottagningsplatserna och till den miljöpåverkan och de kostnader som mottagningen och transporten ger upphov till. Antalet kan variera för olika produktgrupper och områden. Närmare bestämmelser om
antalet mottagningsplatser får utfärdas genom förordning av statsrådet.
Med avvikelse från 1 mom. ska en producent av pappersprodukter ordna kostnadsfri transport
av kasserade pappersprodukter som avses i 48 § 1 mom. 5 punkten från en mottagningsplats
som fastighetsinnehavaren har ordnat, om fastigheten finns någon annanstans än i ett småhuseller glesbygdsområde.
Innehavaren av en fiskehamn ska ordna mottagning av uttjänta fiskeredskap på det sätt som
föreskrivs i 9 kap. 3 § 2 mom. i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009). En producent av
fiskeredskap som innehåller plast ska ordna kostnadsfri transport av uttjänta fiskeredskap från
den aktuella mottagningsplatsen i fiskehamnen.
Producenten ska ordna kostnadsfri transport från den mottagningsplats där distributören av en
produkt samlar in kasserade produkter i enlighet med 56 §.
51 §
Producentens informations- och rådgivningsskyldighet
Producenten ska informera om var mottagningsplatserna för kasserade produkter finns och
om deras öppettider, de slag av avfall som tas emot där och annat som behövs för att mottagningen ska fungera. Producenten ska dessutom informera och ge råd om åtgärder som gäller
minskande av avfallets mängd och skadlighet, återanvändning, förberedelse för återanvändning
och förhindrande av nedskräpning samt vid behov om de alternativ för återanvändning som
finns tillgängliga för produkterna. Informationen och rådgivningen kan vara olika för olika produktgrupper. Producenten ska vid behov ordna informationsspridningen och rådgivningen tillsammans med kommunen och andra aktörer inom avfallshanteringen.
——————————————————————————————
53 a §
Producentens egenkontroll
Producenten ska regelbundet och systematiskt övervaka att skyldigheterna enligt detta kapitel
fullgörs och utveckla tillförlitligheten hos informationen om detta (egenkontroll). Till stöd för
egenkontrollen ska vid behov en oberoende och yrkeskunnig person ges i uppdrag att genomföra
regelbundna granskningar. Producenten ska göra upp en skriftlig plan för egenkontrollen, som
ska fogas till den ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret som avses i 101
§.
Den plan som avses i 1 mom. ska åtminstone innehålla uppgifter om
1) producentens bokföring enligt 54 § 1 mom. och bedömningen och utvecklingen av tillförlitligheten hos uppgifterna om den,
2) bedömning av hur producentens kostnadsansvar enligt 46, 47 a och 49 b § uppfylls,
3) uppföljning och utveckling av producentens betalningsandelar enligt 63 a §,
4) granskningar till stöd för egenkontrollen.
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland kan godkänna undantag från det krav som
avses i 2 mom., om det är befogat med beaktande av arten och omfattningen av producentens
verksamhet. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland kan vid behov bestämma att en
granskning ska utföras till stöd för den egenkontroll som avses i 1 mom.
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Närmare bestämmelser om innehållet i granskningar enligt 1 mom., tidpunkten för dem och
kraven på yrkeskompetens för den som utför dem och om de krav som anges i 2 mom. 1–3
punkten får utfärdas genom förordning av statsrådet.
62 §
Anslutning till producentsammanslutningar
För att fullgöra sina skyldigheter enligt detta kapitel ska producenten ansluta sig till en producentsammanslutning som godkänts för införande i det producentregister som avses i 142 §
eller bilda en sådan producentsammanslutning tillsammans med andra producenter. Endast producenter får höra till en producentsammanslutning. Verksamhetsfältet för en sammanslutning
av förpackningsproducenter ska omfatta alla förpackningsmaterial och i 48 § 1 mom. 7 punkten
avsedda muggar som säljs tomma.
——————————————————————————————
66 a §
Behörigt ombud för producent eller annan aktör
En aktör som är etablerad i Finland och som genom distansförsäljning säljer produkter som
omfattas av producentansvar direkt till användare i en annan stat ska svara för att producentansvarsskyldigheterna fullgörs i staten i fråga. En aktör som säljer följande i 48 § 1 mom. avsedda
produkter genom distansförsäljning direkt till användare i en annan medlemsstat i Europeiska
unionen ska utse ett i medlemsstaten i fråga etablerat behörigt ombud, som i stället för producenten svarar för att dennes skyldigheter fullgörs:
1) elektriska och elektroniska produkter,
2) plastprodukter för engångsbruk som betraktas som förpackningar enligt bilagan,
3) muggar som säljs tomma och som hör till plastprodukter för engångsbruk och inte betraktas
som förpackningar,
4) våtservetter för personlig hygien och konsumentbruk som hör till plastprodukter för engångsbruk,
5) ballonger för konsumentbruk som hör till plastprodukter för engångsbruk,
6) tobaksprodukter med filter och filter som hör till plastprodukter för engångsbruk, och
7) fiskeredskap som innehåller plast.
——————————————————————————————
69 §
Skyldigheterna för dem som ansvarar för retursystem för dryckesförpackningar
——————————————————————————————
Den ansvarige för ett retursystem för dryckesförpackningar ska iaktta bestämmelserna i 47 d
§ om skyldighet att betala ersättningar enligt produktgrupp till kommunerna, bestämmelserna i
47 e § om skyldighet att skaffa information som hänför sig till justering av ersättningar enligt
produktgrupp, bestämmelserna i 47 f § om fördelning av kostnadsansvaret mellan olika producentsammanslutningar och producenter som företräder samma produktgrupp, bestämmelserna i
53 a § om producentens egenkontroll och bestämmelserna i 54 § om producentens bokföringsoch informationsskyldighet. På sådana retursystem för dryckesförpackningar som tar emot medlemmar tillämpas dessutom bestämmelserna i 63 a § om producenternas betalningsandelar och
jämkning av dem, bestämmelserna i 64 § om tryggande av i producentregistret införda producenters och producentsammanslutningars verksamhet, bestämmelserna i 65 § om samarbete
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mellan producenter och producentsammanslutningar, bestämmelserna i 66 § om producentsammanslutningars tjänsteupphandling, bestämmelserna i 66 a § om behörigt ombud för producent
eller annan aktör och bestämmelserna i 66 b § om verksamhet som behörigt ombud i Finland.
——————————————————————————————
128 §
Åtgärder vid förseelser eller försummelser i fråga om producentansvar
Om en producent eller producentsammanslutning som avses i 6 kap. eller en i 68 § avsedd
ansvarig för ett retursystem för dryckesförpackningar inte har ordnat på producentansvaret
grundad återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning eller annan avfallshantering i
enlighet med 46 § 1 mom. eller om producenten eller sammanslutningen inte har iakttagit skyldigheten enligt 47 d § att betala ersättningar enligt produktgrupp till kommunerna eller skyldigheten enligt 47 e § att skaffa uppgifter i enlighet med denna lag eller de bestämmelser eller
föreskrifter som utfärdats med stöd av den, får Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
utöver det som föreskrivs i 126 §
1) ålägga producenten, producentsammanslutningen eller den ansvarige för retursystemet att
anpassa verksamheten till denna lag och de bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med
stöd av den och att visa att ändringarna har företagits,
2) förbjuda producenten att på marknaden släppa ut en produkt som avses i 48 §, tills producenten har godkänts för anteckning eller antecknats i det producentregister som avses i 142 §
eller tills producenten har fullgjort sin betalningsskyldighet enligt 47 d § eller sin skyldighet att
inhämta uppgifter enligt 47 e §.
———
Denna lag träder i kraft den xx xxxx 20 .
De ersättningar enligt produktgrupp som avses i 47 c § fastställs första gången för åren 2023–
2025 så att de totala kostnader för kommunerna som ska användas för att fastställa storleken på
ersättningarna enligt produktgrupp är 4,79 €/invånare/år.
Skyldigheten enligt 47 d § att betala en ersättning enligt produktgrupp till kommunerna tilllämpas från och med den 1 januari 2023 på producenter av tobaksprodukter med filter och filter
som hör till plastprodukter för engångsbruk.
Skyldigheten enligt 47 d § att betala ersättning enligt produktgrupp till kommunerna tillämpas
från och med den 1 januari 2023 på producenter av plastprodukter för engångsbruk som betraktas som förpackningar enligt bilagan
Bestämmelserna i 6 kap. om producentansvar tillämpas på producenter av muggar som säljs
tomma enligt 48 § 7 punkten från och med den 1 januari 2023 med undantag för skyldigheten
enligt 46 § att ordna avfallshanteringen av produkterna och stå för kostnaderna för den samt
skyldigheten enligt 47 d § att betala ersättning enligt produktgrupp till kommunerna vilka tilllämpas från och med den 1 januari 2025.
Skyldigheten enligt 47 d § att betala ersättning enligt produktgrupp till kommunerna tillämpas
från och med den 1 januari 2025 på producenter av ballonger och våtservetter som hör till plastprodukter för engångsbruk.
Definitionen av förpackningsproducent enligt 48 § 1 mom. 6 punkten tillämpas från och med
den 1 januari 2023. Fram till dess tillämpas definitionen på förpackningsproducent enligt 48 §
1 mom. 6 punkten i den lag som gäller vid ikraftträdandet av denna lag och 48 § 2 mom. i den
lag som gäller vid ikraftträdandet.
Producentens transportansvar enligt 49 § 3 mom. tillämpas från och med den 1 januari 2029.
—————
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Andra bilagor
Bilaga
Plastprodukter för engångsbruk som betraktas som förpackningar enligt 48 § 1 mom. 6 punkten
1) livsmedelsförpackningar, det vill säga kärl såsom lådor, med eller utan lock, som används
för livsmedel som
a) är avsedda att konsumeras direkt på försäljningsstället eller på en annan plats,
b) vanligtvis konsumeras direkt ur behållaren, och
c) är redo att konsumeras utan någon ytterligare beredning, såsom tillagning, kokning eller
uppvärmning,
2) förpackningar eller omslag av ett flexibelt material som innehåller livsmedel som är avsedda att konsumeras direkt ur förpackningen eller omslaget utan ytterligare beredning,
3) dryckesförpackningar med en kapacitet av högst tre liter, det vill säga kärl som är avsedda
för vätskor, till exempel dryckesflaskor inklusive korkar och lock samt kompositdryckesförpackningar inklusive korkar och lock, men inte dryckesbehållare i glas eller metall med korkar
och lock som är gjorda av plast,
4) muggar, inklusive korkar och lock, och
5) engångsplastbärkassar enligt 19 § 2 mom. i statsrådets förordning om förpackningar och
förpackningsavfall (1029/2021)
Som livsmedelsförpackningar enligt punkt 1 betraktas inte dryckesförpackningar eller förpackningar och omslag av ett flexibelt material.
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2.
Lag
om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 9 kap. 3 § i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009), sådan paragrafen lyder i lag
669/2021, ett nytt 2 mom. som följer:
9 kap.
Hur avfall tas emot i hamn
3§
Hur avfall tas emot i fiskehamnar
——————————————————————————————
Innehavaren av en fiskehamn ska ordna separat mottagning av uttjänta fiskeredskap som avses
i 6 § 1 mom. 33 punkten i avfallslagen (646/2011), om hamnens årliga fångstmängd är minst
5 000 kg. Mottagningen i en fiskehamn ska tekniskt samordnas med den transport som producenten ordnar enligt 49 § 3 mom. i avfallslagen.
———
Denna lag träder i kraft den xx xxxx 20 .
—————
Helsingfors den x x 20xx
Statsminister

Sanna Marin

...minister Förnamn Efternamn
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