Luonnos 23 5 2022

Valtioneuvoston asetus
selvityksen sisällöstä vuosina 2023-2025

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annetun lain (898/2009) 2 b §:n nojalla:
1§
Soveltamisala
Tätä asetusta sovelletaan ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelyssä aluehallintovirastossa annetun lain 2 a §:n mukaisessa asiassa.
2§
Selvityksen sisältö
Selvityksen on sisällettävä liitteen 1 mukainen hakijan kirjallinen arvio siitä, aiheutuuko toiminnasta merkittävää haittaa kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen (EU)
2019/2088 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
2020/852 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille ympäristötavoitteille, joita ovat:
1) ilmastonmuutoksen hillintä;
2) ilmastonmuutokseen sopeutuminen;
3) vesivarojen ja merialueiden luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu;
4) kiertotalouteen siirtyminen;
5) ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen; sekä
6) biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen.
Selvityksen on sisällettävä myös yhteenveto hakijan arviosta.
3§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan xx päivänä xxxkuuta 202x ja on voimassa 31 päivään joulukuuta
2025.
Helsingissä x.x.20xx
…ministeri Etunimi Sukunimi

Nimike Etunimi Sukunimi

Liite
Selvityksen rakenne
Ympäristötavoite

Tarkennukset

1) Ilmastonmuutoksen
hillintä
2) Ilmastomuutokseen
sopeutuminen

Aiheuttaako toiminta merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä?
Lisääkö toiminta nykyisen ilmaston ja
odotettavissa olevan tulevan ilmaston
haitallista vaikutusta kyseiseen toimintaan tai ihmisiin, luontoon tai omaisuuteen?
Heikentääkö toiminta vesimuodostumien
hyvää tilaa tai hyvää ekologista potentiaalia, mukaan lukien pintavedet ja pohjavedet? Heikentääkö toiminta merivesien osalta ympäristön hyvää tilaa?
Aiheuttaako toiminta huomattavaa tehottomuutta materiaalien käytössä tai luonnonvarojen kuten uusiutumattomien
energialähteiden, raaka-aineiden, veden
ja maan suorassa tai epäsuorassa käytössä tuotteiden elinkaaren yhdessä tai
useammassa vaiheessa, myös tuotteiden
kestävyyden, korjattavuuden, päivitettävyyden, uudelleenkäytettävyyden tai
kierrätettävyyden osalta?
Lisääkö toiminta merkittävästi jätteen
syntymistä, polttamista tai hävittämistä,
lukuun ottamatta kierrätykseen kelpaamattoman vaarallisen jätteen polttamista?
Voiko jätteen pitkäaikainen loppusijoitus
aiheuttaa merkittävää ja pitkäaikaista
haittaa ympäristölle?

3) Vesivarojen ja merten luonnonvarojen
kestävä käyttö ja suojelu
4) Kiertotalous, mukaan lukien jätteen
synnyn ehkäisy ja
kierrätys

Kyllä/
ei
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Selvitys, tunnistetut riskit,
hakijan arvio

5) Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen
ja vähentäminen
6) Biologisen monimuotoisuuden ja
ekosysteemien suojelu
ja ennallistaminen

Yhteenveto

Lisääkö toiminta merkittävästi ilmaan,
veteen tai maaperään kohdistuvia epäpuhtauspäästöjä verrattuna tilanteeseen
ennen toiminnan aloittamista?
Heikentääkö toiminta merkittävästi
ekosysteemien hyvää tilaa ja sietokykyä? Heikentääkö toiminta luontotyyppien ja lajien suojelutilannetta, mukaan
lukien unionin edun kannalta merkittävät
luontotyypit ja lajit.
Tiivistelmä hakijan arviosta 1)—6) kohtien osalta
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