1

HELCOM-suositus 19/13
HELCOM-SUOSITUS 19/13
Hyväksytty 26. maaliskuuta 1998,
perustuen Helsingin sopimuksen
artiklaan 13, pykälään b)
LAIVOISSA SYNTYVIEN JÄTTEIDEN MAISSA TAPAHTUVAN JÄTEHUOLLON
PERUSPERIAATTEITA
KOMISSIO,
OTTAEN HUOMIOON...
KOMISSIO SUOSITTELEE, että sopimuspuolten hallitukset soveltaisivat oheisia ohjeita
laivoissa syntyneiden jätteiden maissa tapahtuvassa jätehuollossa,
KEHOTTAA sopimuspuolten hallituksia raportoimaan tämän suosituksen toimeenpanosta
"Itämeren alueen strategia laivoissa syntyvien jätteiden ja vastaavien aineiden
vastaanottolaitteistoista satamissa" toteuttamista koskevan raportointilomakkeen mukaisesti.
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Liite
Laivoissa syntyvien jätteiden maissa tapahtuvaa jätehuoltoa koskevia ohjeita
Yleisiä periaatteita maissa tapahtuvasta jätehuollosta
Jätteiden käsittely tulisi toteuttaa suunnitellulla, yhdenmukaisella ja systemaattisella
tavalla asianomaisten viranomaisten luvalla tai muuten virallisesti hyväksytysti ja
valvotusti.
Jätteiden määrän vähentämisen ja käsittelyn tulisi perustua yleisesti hyväksyttyyn
tärkeysjärjestykseen:
* jätteiden syntymisen välttäminen ja minimointi;
* jätteiden uudelleen käyttö tai materiaalien talteen ottaminen;
* jätteiden energian hyväksikäyttö; ja
* jätteiden loppukäsittely ympäristön kannalta moitteettomasti ja
turvallisesti.
Jätteiden vähentämisen, talteenoton ja lopullisen hävittämisen tulisi perustua parhaan
käytettävissä olevan tekniikan (BAT) ja ympäristön kannalta parhaan käytännön
(BEP) periaatteisiin.
Pätevän ja koulutetun henkilökunnan tulisi huolehtia jätehuollosta.
Jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä tulisi pitää kirjaa siten, että asianomaiset
viranomaiset saavat siitä tarkoituksenmukaista tietoa.
Laivoissa syntyvien jätteiden käsittelyä ja lopullista hävittämistä tarkastellaan yllä
kuvattujen yleisten periaatteiden ja vaatimusten mukaisesti ja yhdenmukaisesti
muiden samankaltaisten jätteiden käsittelyn ja hävittämisen kanssa. Lupaehtojen tulee
olla samanlaiset, kuin muillakin jätteen käsittelylaitoksilla.
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Jätteiden käsittely satamassa
Öljy ja myrkylliset aineet
Öljyiset ja muut vaaralliset jätteet tulee ottaa talteen, käsitellä lopullisesti
tai hävittää asianomaisten viranomaisten vaatimusten mukaisesti.
Roskat (kiinteät jätteet)
Satamien tulisi ottaa vastaan laivoista tulevia lajiteltuja jätteitä siinä
määrin kuin paikallinen/alueellinen jätehuoltojärjestelmä niitä
vastaanottaa. Kun laivoja veloitetaan jätteiden vastaanottamisesta, tulisi
lajiteltujen (päinvastoin kuin lajittelemattomien) jätteiden
vastaanottamista edistää voimakkaasti taloudellisin kannustimin.
Erityistapauksissa, kuten sairausepidemia laivan edellisissä
käyntisatamissa, voidaan määrätä erityisiä terveydellisiä varotoimia
perustuen tapauskohtaiseen harkintaan.
Jätevedet
Laivojen jätevedet pitäisi purkaa tai kuljettaa kunnalliseen
jätevesienkäsittelylaitokseen.
Erityistapauksissa, kuten sairausepidemia laivan edellisissä käyntisatamissa, voidaan
määrätä erityisiä terveydellisiä varotoimia perustuen tapauskohtaiseen harkintaan.
Jätteiden käsittely ja lopullinen hävittäminen sataman ulkopuolella
Laivoissa syntyvien jätteiden käsittely ja lopullinen hävittäminen pitäisi yleensä
yhdistää muuhun jätteiden käsittelyyn. Erillinen käsittely tai laivoissa syntyneiden
jätteiden talteenotto on oikeutettua vain erityistapauksissa, kuten muiden jätteiden
käsittelyä haittaavien myrkyllisten aineiden ollessa kyseessä. Käsittely ja laitteet
jätteiden lopulliseksi hävittämiseksi tulee suunnitella niin, että niillä on riittävän suuri
kapasiteetti ottaa vastaan laivoissa syntyneitä jätteitä ilman, että aiheutuu
minkäänlaisia toiminnallisia häiriöitä.
Tiedottaminen
Laivoille tulisi antaa ohjeita, kuinka välttää tarpeettomien jätteiden syntyä, kuinka erotella jätteitä ja
kuinka pitää vaaralliset jätteet erillään vaarattomista jätteistä. Laivoilla tulisi myös olla riittävästi
tietoa paikallisista jätteiden käsittelykäytännöistä ja maksuista.

