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SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMUN SEURANTATIEDOT

Tuottajavastuussa oleva yritys (tuottaja)
Tuottajayhteisö
Operaattori

SEURANTAVUOSI
Vuosi, jonka toimintaa tiedot koskevat.

TIEDOT SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN TUOTTAJASTA/TUOTTAJAYHTEISÖSTÄ
Yrityksen nimi tai toiminimi *

Yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus) *

Osoite *

Postinumero ja -toimipaikka *

Yrityksen kotisivujen internet -osoite

Puhelinnumero *

Laskutusosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Verkkolaskuosoite

Välittäjätunnus

Yhteyshenkilön nimi *

Asema

Sähköpostiosoite *

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Yhteyshenkilön toimipaikan jakeluosoite

Postinumero ja -toimipaikka

*pakollinen tieto
Seurantatiedot
Seurantatiedot annetaan edelliseltä kalenterivuodelta tällä lomakkeella valtioneuvoston asetuksen sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta
(852/2004) mukaisesti. Seurantatiedot tulee toimittaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vuosittain viimeistään 30.4.
Lomake täytetään vain tuottajayhteisön/tuottajan edustamien tuoteryhmien osalta. Mikäli tuottajayhteisö/tuottaja ei ole raportointivuonna
toimittanut markkinoille tuoteryhmiensä laitteita, hyödyntänyt laiteromua jne., merkitään lomakkeelle nolla ko. kohtiin. Lomaketta voi
tarvittaessa täydentää liitteillä.
Suomalaisen etämyyntiä harjoittavan yrityksen on toimitettava tiedot muihin Euroopan yhteisön maihin suoraan loppukäyttäjille toimitettujen
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määristä taulukkoon II. Suomen markkinoille toimitetut laitteet ja niiden hyödyntämisen etämyyjä ilmoittaa
taulukkoihin Ia ja Ib.
Täyttöohjeet taulukoille Ia ja Ib:
1) Kotimaan markkinoille toimitettu: Ensimmäistä kertaa Suomen markkinoille toimitetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet. Myös omaan käyttöön valmistetut laitteet tulee raportoida tässä.
2) Romun kertymä: Arvio siitä, kuinka paljon tuottajayhteisön jäsenten tai tuottajan Suomen markkinoille saattamista sähkö- ja elektroniikkalaitteista on poistunut käytöstä raportointivuoden aikana. Arviossa otetaan huomioon myös aikaisempina vuosina markkinoille toimitetut
laitteet.
3 ) Kerätty romu: Tuottajayhteisön/tuottajan tai sen sopimuskumppanin jätteenä asiakkailta keräämät sähkö- ja elektroniikkalaitteet. Kotitalouksilta ja muilta kerätyt laitteet ilmoitetaan taulukossa erikseen.
4) Varasto: raportointivuoden lopussa varastossa oleva sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
5) Uudelleenkäytetty: Kokonaisina laitteina tai osina alkuperäiseen käyttötarkoitukseen uudelleen käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet.
Kokonaiset laitteet ja osat ilmoitetaan taulukossa erikseen.
6) Kierrätetty: Materiaalina hyödynnetty sähkö- ja elektroniikkalaiteromu. Esim. metallien talteenotto ja hyödyntäminen.
7) Energiana hyödynnetty: Esim. muovien poltto voimalaitoksessa.
8) Loppusijoitettu: Esim. sijoittaminen kaatopaikalle.
9) Uudelleenkäyttö ja käsittely Suomessa, EU:ssa tai EU:n ulkopuolella: Kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttö
kokonaisena ja osina sekä käsittely Suomessa yhteensä, toisessa EU-maassa tai EU:n ulkopuolella. Käsittelyllä tarkoitetaan kaikkea jätteenkäsittelyä, myös loppusijoitusta kaatopaikalle.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrä ilmoitetaan painona (tonnia vuodessa). Esim. 2520 kg merkitään 2,52 t ja 50 kg merkitään 0,05 t.

I a) MARKKINOILLE TOIMITETUT JA KERÄTYT SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEET TUOTERYHMITTÄIN.
Raportoitavissa tiedoissa yläviitteenä oleva numero viittaa täyttöohjeeseen (ks. edellä).
Tuoteryhmä (numero
viittaa asetuksen
852/2005 liitteen 1 laiteluokkaan)
1. Suuret kodinkoneet

Yksikkö

t

2. Pienet kodinkoneet
3. Tieto- ja teletekniset
laitteet
4. Kuluttajaelektroniikka

t

5. Valaistuslaitteet
5a. Lamput pois lukien
hehkulankalamput
6. Sähkö- ja elektroniikkatyökalut
7. Lelut, vapaa-ajan- ja
urheiluvälineet
8. Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
9. Tarkkailu- ja valvontalaitteet
10. Automaatit

t

t
t

t
t
t
t
t
t

Kotimaan markkinoille toimitettu1

Romun kertymä2

Kotitalouksilta kerätty
romu3

Muilta kuin kotitalouksilta kerätty romu3

Varasto4
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I b) MARKKINOILTA KERÄTYT JA KÄSITELLYT SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEET TUOTERYHMITTÄIN.
Raportoitavissa tiedoissa yläviitteenä oleva numero viittaa täyttöohjeeseen (ks. edellä).
Tuoteryhmä (numero
viittaa asetuksen
852/2005 liitteen 1 laiteluokkaan)
1. Suuret kodinkoneet

Yksikkö

Uudelleenkäytetty osina5

Kierrätetty6

Energiana
hyödynnetty7

Loppusijoitettu8

Uudelleenkäyttö
ja käsittely
Suomessa9

Uudelleenkäyttö
ja käsittely
EU:ssa9

Uudelleenkäyttö
ja käsittely EU:n
ulkopuolella9

t

2. Pienet kodinkoneet
3. Tieto- ja teletekniset
laitteet
4. Kuluttajaelektroniikka

t

5. Valaistuslaitteet

t

5a. Lamput pois lukien
hehkulankalamput
6. Sähkö- ja elektroniikkatyökalut
7. Lelut, vapaa-ajan- ja
urheiluvälineet
8. Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
9. Tarkkailu- ja valvontalaitteet
10. Automaatit

Uudelleenkäytetty
kokonaisina5

t
t

t
t
t
t
t
t

HUOM! Kyseisenä vuonna markkinoilta kerätty jätemäärä vähennettynä varastossa olevan jätteen määrällä tulisi olla samaa luokkaa kuin käsitellyn jätteen
kokonaismäärä. Vastaavasti käsitellyn jätteen kokonaismäärän tulee olla samaa luokkaa kuin jätteen käsittely Suomessa, EU:ssa ja EU:n ulkopuolella yhteensä.

UUDELLEENKÄYTTÖÖN, KIERRÄTYKSEEN JA MUUHUN HYÖDYNTÄMISEEN (taulukon Ib kohdat 5-8) LIITTYVIEN SOPIMUSKUMPPANIEN JA JÄTEHUOLTOYHTIÖIDEN NIMET JA YHTEYSTIEDOT (Pakollinen tieto)*
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II. ETÄMYYNTIÄ HARJOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOILLE TOIMITTAMAT SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEET RAPORTOINTIVUONNA Suomalaiset etämyyntiä harjoittavat yritykset täyttävät tämän kohdan muihin Euroopan yhteisön maihin suoraan loppukäyttäjille tapahtuvan etämyynnin osalta. Suomen markkinoille toimitetut laitteet ilmoitetaan taulukossa Ia.
Tuoteryhmä (numero viittaa asetuksen 852/2005 liitteen 1 laiteluokkaan)

Euroopan
yhteisön
maa
Alankomaat
Belgia
Bulgaria
Espanja
Irlanti
Iso-Britannia
Italia
Itävalta
Kreikka
Kroatia
Kypros
Latvia
Liettua
Luxemburg
Malta
Portugali
Puola
Ranska
Romania
Ruotsi
Saksa
Slovakia
Slovenia
Tanska
Tšekki
Unkari
Viro

1.
Suuret
kodinkoneet
(t)

2.
Pienet
kodinkoneet
(l)

3.
Tieto- ja
teletekniset laitteet
(t)

4.
Kuluttajaelektroniikka
(tl)

5.
Valaistuslaitteet
(t)

5a.
Lamput
pois
lukien
hehkulankalamput
(t)

6.
Sähkö- ja
elektroniikkatyökalut
(t)

7.
Lelut,
vapaaajan- ja
urheiluvälineet
(t)

8.
Terveydenhuollon laitteet
ja tarvikkeet
(t)

9.
Tarkkailuja valvontalaitteet
(t)

10.
Automaatit
(t)
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LISÄTIEDOT EU:SSA (pois lukien Suomi) JA EU:N ULKOPUOLELLA UUDELLEENKÄYTETYSTÄ JA KÄSITELLYSTÄ SE-ROMUSTA: Maa, maasta viejä, vastaanottaja, jäte-erän tyyppi (tv, tietokone, CRT -lasi jne.),
määrä tonneina ja selvitys siitä onko jäte-erä mennyt uudelleenkäyttöön, kierrätykseen, energiana hyödynnettäväksi vai loppusijoitukseen (pakollinen tieto, jos viety käsittelyyn Suomen ulkopuolelle)*

MUU LISÄTIETO

LIITTEET

Liitteitä ____ kpl

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimen selvennys

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………

PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu
p. 0295 020 900
www.ely-keskus.fi/pirkanmaa

PL 297
33101 Tampere
www.ymparisto.fi/tuottajavastuu
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