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LANDSKAPSFÖRORDNING
om ändring av landskapsförordningen om förpackningar och förpackningsavfall

Utfärdad i Mariehamn den 5 december 2012

Med stöd av 16b § 3 mom. och 38a § 1 mom.
1 och 2 punkterna landskapslagen (1981:3) om
renhållning sådant 16b § 3 mom. lyder i landskapslagen 2006/50 och 38a § 1 mom. 1 och
2 punkterna lyder i landskapslagen 2005/18
ändras 3a § 11 mom. och 6b § landskapsförordningen (1998:93) om förpackningar och
förpackningsavfall, sådant 3a § 11 mom. lyder
i landskapsförordning 2005/26 och 6b § lyder i
landskapsförordning 2006/126 och
fogas till 12 §, sådan den lyder i landskapsförordningen 2006/126, nya 2 och 3 mom. enligt
följande:
3a §
Definitioner
-----------------------------------Ekonomiska aktörer är producenter samt
leverantörer av förpackningsmaterial, producenter av förpackningar, omvandlingsanläggningar för förpackningar, påfyllnadsanläggningar och användare, importörer, handlare,
distributörer, myndigheter och lagstadgade
organisationer.

6b §
Märkning av förpackningsmaterial
Förpackningar ska för underlättande av uppsamlingen, återanvändningen och återvinningen, materialåtervinningen inbegripen, förses
med märkningar som anger de material som har
använts i förpackningarna. Vid märkning ska
användas det identifieringssystem som anges
i kommissionens beslut 97/129/EG om fastställandet av ett identifieringssystem för förpackningsmaterial i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall. Märkningen ska
vara tydlig och lätt att läsa. Märkningen ska
ha en lämplig varaktighet och hållbarhet, även
efter det att förpackningen har öppnats.
12 §
Skyldighet att ordna avfallshantering
-----------------------------------En producent med en omsättning på minst
en miljon euro det föregående kalenderåret ska
ordna avfallsinsamlingen för de förpackningar,
eller motsvarande andel förpackningar, som
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denne släppt ut på åländska marknaden vid
minst
– åtta i landskapet väl utspridda insamlingsplatser, om producenten släppt ut mer
än 10.000 kilogram förpackningar föregående
kalenderår,
 – fyra i landskapet väl utspridda insamlingsplatser, om producenten släppt ut mer än 100
men högst 10.000 kilogram förpackningar föregående kalenderår eller
– en insamlingsplats i landskapet om producenten släppt ut högst 100 kilogram förpackningar föregående kalenderår.

Vid varje insamlingsplats ska finnas separata
insamlingskärl för alla avfallslag som producenten släppt ut på marknaden. Producenten
ska även ta emot avfall från kommuner som
samlat in producentens avfall, eller motsvarande andel. Insamlingen ska i första hand ordnas genom att avtala med kommunerna om att
använda det kommunala insamlingssystemet.
_________
Denna förordning träder i kraft den 1 januari
2013.
_________
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