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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1013/2006

Nr. 59/577

2013/EØS/59/17

av 14. juni 2006
om overføring av avfall(*)
EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

3)

Rådsbeslutning 93/98/EØF(6) gjaldt tilslutning, på vegne
av Fellesskapet, til Basel‑konvensjonen av 22. mars 1989
om kontroll av grensekryssende transport av farlig avfall
og dets disponering(7), som Fellesskapet har vært part i
siden 1994. Ved å vedta forordning (EØF) nr. 259/93 har
Rådet fastsatt regler for å begrense og kontrollere slike
transporter, blant annet utformet for at Fellesskapets
eksisterende ordning for overvåking og kontroll av
avfallstransport skal være i samsvar med kravene i
Basel‑konvensjonen.

4)

Rådsbeslutning 97/640/EF(8) gjaldt godkjenning på vegne
av Fellesskapet av endringen av Basel‑konvensjonen,
som fastsatt i partskonferansens beslutning III/1. Ved
denne endringen ble det nedlagt forbud mot all eksport
av farlig avfall for disponering fra stater på listen
i Konvensjonens vedlegg VII til stater som ikke er
oppført på denne listen, og dessuten, med virkning fra 1.
januar 1998, all slik eksport av farlig avfall omhandlet i
Konvensjonens artikkel 1 nr. 1 bokstav a) for gjenvinning.
Forordning (EØF) nr. 259/93 ble endret tilsvarende ved
rådsforordning (EF) nr. 120/97(9).

5)

Ettersom Fellesskapet har godkjent OECD-rådets
vedtak C(2001)107/endelig versjon med hensyn til
revisjon av vedtak C(92)39/endelig versjon om kontroll
med grensekryssende transport av avfall beregnet
på gjenvinning (OECD‑vedtak), for å harmonisere
avfallslister med Basel‑konvensjonen og revidere visse
andre krav, må innholdet i nevnte vedtak innarbeides i
Fellesskapets regelverk.

6)

Fellesskapet har undertegnet Stockholm‑konvensjonen av
22. mai 2001 om persistente organiske forbindelser.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske
og sosiale komité(1),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Denne forordnings viktigste og overordnede målsetting
og innhold er vern av miljøet, og forordningens virkninger
på internasjonal handel er bare av underordnet betydning.

2)

Rådsforordning (EØF) nr. 259/93 av 1. februar 1993 om
overvåking og kontroll av avfallstransport innen, inn i og
ut av Det europeiske fellesskap(3) er allerede betydelig
endret flere ganger og krever ytterligere endringer. Det er
særlig nødvendig at innholdet i kommisjonsvedtak 94/774/
EF av 24. november 1994 om standardfølgedokumentet
omhandlet i rådsforordning (EØF) nr. 259/93(4) og i
kommisjonsvedtak 1999/412/EF av 3. juni 1999 om et
spørreskjema til bruk for medlemsstatene ved rapportering
i henhold til artikkel 41 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr.
259/93(5) innarbeides i forordningen. Forordning (EØF)
nr. 259/93 bør derfor erstattes av klarhetshensyn.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2008 av 6. juni 2008 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 58, 25.9.2008, s. 19.
1
( ) EUT C 108 av 30.4.2004, s. 58.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 19. november 2003 (EUT C 87 E av 7.4.2004,
s. 281), Rådets felles holdning av 24. juni 2005 (EUT C 206 E av 23.8.2005,
s. 1) og Europaparlamentets holdning av 25. oktober 2005 (ennå ikke
offentliggjort i EUT). Rådsbeslutning av 29. mai 2006.
(3) EFT L 30 av 6.2.1993, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2557/2001 (EFT L 349 av 31.12.2001, s. 1).
(4) EFT nr. L 310 av 3.12.1994, s. 70.
5
( ) EFT L 156 av 23.6.1999, s. 37.

(6)
(7)
(8)
(9)

EFT L 39 av 16.2.1993, s. 1.
EFT L 39 av 16.2.1993, s. 3.
EFT L 272 av 4.10.1997, s. 45.
EFT L 22 av 24.01.1997, s. 14.
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7)

Det er viktig å organisere og regulere overvåking og
kontroll av overføring av avfall på en måte som tar hensyn
til behovet for å bevare, verne og forbedre miljøkvaliteten
og menneskers helse, og som fremmer en mer ensartet
anvendelse av forordningen i hele Fellesskapet.

8)

Det er også viktig å ta hensyn til kravet fastsatt i
Basel‑konvensjonens artikkel 4 nr. 2 bokstav d) om at
overføring av farlig avfall skal reduseres til et minimum,
i samsvar med en miljømessig forsvarlig og effektiv
håndtering av slikt avfall.

9)

Videre er det viktig å ta hensyn til den retten alle parter
i Basel‑konvensjonen har, i henhold til konvensjonens
artikkel 4 nr. 1, til å forby import av farlig avfall eller av
avfall på listen i vedlegg II til nevnte konvensjon.

10) Overføring av avfall generert av væpnede styrker eller
hjelpeorganisasjoner bør unntas fra virkeområdet for
denne forordning når det importeres til Fellesskapet i
visse situasjoner (herunder transitt innenfor Fellesskapet
når avfallet importeres til Fellesskapet). Kravene i
folkeretten og internasjonale avtaler bør oppfylles i
tilknytning til slik overføring. I slike tilfeller bør alle
vedkommende transittmyndigheter og vedkommende
mottakermyndighet i Fellesskapet underrettes på forhånd
om overføringen og dens bestemmelsessted.
11) Det er nødvendig å unngå overlapping med
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002
av 3. oktober 2002 om hygieneregler for animalske
biprodukter som ikke er beregnet på konsum(1),
som allerede inneholder bestemmelser som omfatter
generell frakt, distribusjon og forflytning (innsamling,
transport, håndtering, behandling, bruk, gjenvinning
eller disponering, registerføring, følgedokumenter og
sporbarhet) av animalske biprodukter innen, inn i og ut av
Fellesskapet.
12) Kommisjonen bør innen ikrafttredelsesdatoen for denne
forordning rapportere om forholdet mellom eksisterende
sektorregelverk for dyrs og menneskers helse og
bestemmelsene i denne forordning, og bør innen nevnte
dato oversende alle forslag som er nødvendig for bringe
nevnte regelverk i samsvar med denne forordning for å
oppnå et tilsvarende kontrollnivå.
13) Selv om overvåking og kontroll av overføring av avfall
innenfor en medlemsstat er en sak for den berørte
medlemsstat, bør nasjonale ordninger for overføring av
avfall ta hensyn til behovet for samsvar med de tilsvarende
ordningene i Fellesskapet for å sikre et høyt nivå for vern
av miljøet og menneskers helse.
(1)

EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 416/2005 (EUT L 66 av 12.3.2005, s. 10).
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14) Når det gjelder overføring av avfall for disponering
og avfall som ikke er oppført på listen i vedlegg III,
IIIA eller IIIB for gjenvinning, er det hensiktsmessig
å sikre best mulig overvåking og kontroll ved å kreve
skriftlig forhåndssamtykke for slik overføring. En slik
framgangsmåte bør i sin tur medføre en forhåndsmelding,
som gjør at vedkommende myndigheter kan bli behørig
underrettet slik at de kan treffe alle nødvendige tiltak for
vern av menneskers helse og miljøet. Dette bør også gi
de nevnte myndigheter anledning til å reise begrunnede
innvendinger mot slik overføring.
15) Når det gjelder overføring av avfall som er oppført på
listen i vedlegg III, IIIA eller IIIB for gjenvinning, er
det hensiktsmessig å sikre et minstenivå av overvåking
og kontroll ved å kreve at slike overføringer ledsages av
visse opplysninger.
16) Med tanke på behovet for ensartet anvendelse av denne
forordning og for å sikre at det indre marked fungerer
på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig av
effektivitetshensyn å kreve at meldinger blir behandlet
hos vedkommende avsendermyndighet.
17) Det er også viktig å tydeliggjøre systemet av finansielle
garantier eller tilsvarende forsikring.
18) Når det gjelder produsentenes ansvar for miljømessig
forsvarlig håndtering av avfall, bør meldings- og
transportdokumentene, der dette er praktisk mulig, fylles
ut av produsentene.
19) Det er nødvendig å sørge for rett saksbehandling for
melderen, både av hensyn til rettssikkerheten og for å
sikre en ensartet anvendelse av denne forordning samt at
det indre marked fungerer på en tilfredsstillende måte.
20) Med hensyn til overføring av avfall for disponering bør
medlemsstatene ta hensyn til nærhetsprinsippet, prinsippet
om prioritet for gjenvinning og selvhjelpsprinsippet
på fellesskapsplan og på nasjonalt plan, i samsvar med
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF av 5.
april 2006 om avfall(2), ved å treffe tiltak i samsvar med
traktaten for generelt eller delvis å forby slik overføring
eller systematisk reise innvendinger mot slik overføring.
Det bør også tas hensyn til det krav som er fastsatt i
direktiv 2006/12/EF, der medlemsstatene skal opprette et
integrert og dekkende nett av avfallsdisponeringsanlegg
for at Fellesskapet som helhet selv skal kunne disponere
sitt avfall og for at medlemsstatene enkeltvis skal
arbeide mot dette mål, idet det tas hensyn til geografiske
omstendigheter eller behovet for spesialiserte anlegg
for visse typer avfall. Medlemsstatene bør også kunne
sikre at avfallshåndteringsanlegg som omfattes av
(2)

EUT L 114 av 27.4.2006, s. 9.
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rådsdirektiv 96/61/EF av 24. september 1996 om integrert
forebygging og begrensning av forurensing(1) anvender
de beste tilgjengelige teknikker, slik de er definert i
nevnte direktiv i samsvar med anleggets tillatelse,
og at avfallet blir behandlet i samsvar med rettslig
bindende miljøvernstandarder for disponering fastsatt i
Fellesskapets regelverk.
21) Når det gjelder overføring av avfall for gjenvinning, bør
medlemsstatene kunne sikre at de avfallshåndteringsanlegg
som omfattes av direktiv 96/61/EF, anvender de beste
tilgjengelige teknikker, slik de er definert i nevnte direktiv
i samsvar med anleggets tillatelse. Medlemsstatene bør
også kunne sikre at avfall blir behandlet i samsvar med
rettslig bindende miljøvernstandarder for gjenvinning
fastsatt i Fellesskapets regelverk, og at avfall, idet det
tas hensyn til artikkel 7 nr. 4 i direktiv 2006/12/EF, blir
behandlet i samsvar med avfallsplaner fastsatt i henhold
til nevnte direktiv, med det formål å sikre gjennomføring
av rettslig bindende forpliktelser for material- eller
energigjenvinning fastsatt i Fellesskapets regelverk.
22) Utarbeidingen av obligatoriske krav til avfallsanlegg og
behandling av særlige typer avfall på fellesskapsplan,
i tillegg til de eksisterende bestemmelsene i
fellesskapsretten, kan bidra til å skape et høyt nivå for
miljøvern i hele Fellesskapet, bidra til å skape like vilkår
for resirkulering samt bidra til å sikre at utviklingen av et
økonomisk gjennomførbart indre marked for resirkulering
ikke hemmes. Det er derfor behov for å utvikle like
vilkår for resirkulering innenfor Fellesskapet gjennom
anvendelsen av felles standarder på visse områder der
dette er hensiktsmessig, og også når det gjelder sekundære
materialer, for å øke kvaliteten av resirkuleringen.
Kommisjonen bør, der dette er hensiktsmessig, legge
fram forslag til slike standarder for særlige typer avfall og
visse resirkuleringsanlegg så snart dette er praktisk mulig,
og basert på ytterligere undersøkelser i sammenheng med
avfallsstrategien, og idet det tas hensyn til eksisterende
fellesskapsregelverk og lovgivningen i medlemsstatene.
I mellomtiden bør det på visse vilkår være mulig å
reise innvendinger mot planlagte overføringer der den
tilknyttede gjenvinningen ikke vil være i samsvar med
nasjonal lovgivning om gjenvinning i avsenderstaten. I
mellomtiden bør Kommisjonen også overvåke situasjonen
med hensyn til mulig uønsket overføring av avfall til de
nye medlemsstatene, og om nødvendig legge fram egnede
forslag rettet mot slike situasjoner.
23) Det bør kreves at medlemsstatene, i samsvar med De
forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europas
(UNECE) konvensjon om tilgang til miljøinformasjon,
allmenn deltakelse i beslutningsprosesser og tilgang til
rettsmidler i saker vedrørende miljø av 25. juni 1998
(1)������������������������������������������������������������������������
EFT L 257 av 10.10.1996, s. 26. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 166/2006 (EUT L 33 av 4.2.2006, s. 1).
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(Århus-konvensjonen), sikrer at relevante vedkommende
myndigheter på egnede måter offentliggjør opplysninger
om meldinger om overføringer
24) Det bør fastsettes et krav om at avfall fra en overføring
som ikke kan fullføres slik det var ment, blir brakt tilbake
til avsenderstaten eller gjenvunnet eller disponert på en
alternativ måte.
25) Det bør også gjøres obligatorisk for den person hvis
handling er årsak til en ulovlig overføring, å ta tilbake
det aktuelle avfallet eller treffe alternative tiltak for
gjenvinning eller disponering av avfallet. Dersom dette
ikke skjer, bør vedkommende relevante avsender‑  eller
mottakermyndigheter selv gripe inn.
26) For å verne miljøet i de stater det gjelder, er det
nødvendig å tydeliggjøre virkeområdet for det forbud
som er fastsatt i samsvar med Basel‑konvensjonen om
eksport fra Fellesskapet av alt avfall for disponering i
en annen tredjestat enn en EFTA‑stat (Det europeiske
frihandelsforbund).
27) Stater som er parter i avtalen om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde, kan vedta de
framgangsmåter for kontroll som er fastsatt for
overføringer innen Fellesskapet.
28) For å verne miljøet i de stater det gjelder, er det også
nødvendig å tydeliggjøre virkeområdet for forbudet mot
eksport av farlig avfall for gjenvinning i en stat som ikke
omfattes av OECD‑vedtaket og som er fastsatt i samsvar
med Basel‑konvensjonen. Det er særlig nødvendig å
tydeliggjøre den listen over avfall som det nevnte forbudet
får anvendelse på, og å sikre at den også omfatter avfallet
oppført på listen i vedlegg II til Basel‑konvensjonen,
nemlig avfall innsamlet fra husholdningene samt rester
fra forbrenning av husholdningsavfall.
29) Særlige ordninger bør innføres for eksport av ikke‑farlig
avfall for gjenvinning i stater som ikke omfattes av
OECD‑vedtaket, og det bør fastsettes bestemmelser om
at disse skal ytterligere tilpasses på et senere tidspunkt.
30) Import til Fellesskapet av avfall for disponering bør tillates
der eksportstaten er part i Basel‑konvensjonen. Import
til Fellesskapet av avfall for gjenvinning bør tillates
der eksportstaten er en stat som omfattes av OECDvedtaket, eller en stat som er part i Basel‑konvensjonen.
I andre tilfeller bør import imidlertid tillates bare
dersom eksportstaten er bundet av en bilateral eller
multilateral avtale eller ordning som er forenlig med
Fellesskapets regelverk og i samsvar med artikkel 11 i
Basel‑konvensjonen, unntatt i tilfeller der dette ikke er
mulig på grunn av krisesituasjoner, fredsskapende eller
fredsbevarende operasjoner eller krig.
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31) Denne forordning bør anvendes i samsvar med
internasjonal sjørett.

32) Denne forordning bør ta hensyn til reglene for eksport og
import av avfall til og fra oversjøiske land og territorier
fastsatt i rådsbeslutning 2001/822/EF av 27. november
2001 om assosieringen av de oversjøiske land og
territorier med Det europeiske fellesskap(1).

33) Det bør treffes nødvendige tiltak, i samsvar med direktiv
2006/12/EF og andre deler av Fellesskapets regelverk
for avfall, for å sikre at avfall som overføres innenfor
Fellesskapet og avfall som importeres til Fellesskapet,
under hele overføringen og fram til og med gjenvinningen
i mottakerstaten, blir håndtert uten at det setter
menneskers helse i fare, og uten at det benyttes prosesser
eller metoder som vil kunne skade miljøet. Ved eksport
fra Fellesskapet som ikke er forbudt, bør det treffes tiltak
for å sikre at avfallet blir håndtert på en miljømessig
forsvarlig måte under hele overføringen og fram til
gjenvinningen eller disponeringen i den mottakende
tredjestat. Det anlegg som mottar avfallet, bør drives i
samsvar med standarder for vern av menneskers helse
og miljøet som i hovedsak tilsvarer de standarder som er
fastsatt i Fellesskapets regelverk. Det bør utarbeides en
liste over ikke-bindende retningslinjer, der det kan søkes
veiledning om miljømessig forsvarlig håndtering.

34) Medlemsstatene
bør
underrette
Kommisjonen
om gjennomføringen av denne forordning, både
ved de rapporter som sendes til sekretariatet for
Basel‑konvensjonen, og på grunnlag av et separat
spørreskjema.

35) Det er nødvendig å sikre sikker og miljømessig forsvarlig
opphogging av skip for å verne menneskers helse og
miljøet. Videre bør det bemerkes at et skip kan være
avfall som definert i artikkel 2 i Basel‑konvensjonen
samtidig som det kan være definert som et skip i henhold
til andre internasjonale regler. Det er viktig å minne om
det pågående arbeidet som involverer samarbeid mellom
Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO), Den
internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) og sekretariatet
for Basel‑konvensjonen, for å fastsette obligatoriske krav
på globalt nivå som sikrer en effektiv og virkningsfull
løsning på problemet med opphogging av skip.

36) Effektivt internasjonalt samarbeid om kontroll med
overføring av avfall er helt nødvendig for å sikre at
overføringer av farlig avfall blir kontrollert. Utveksling
av informasjon, felles ansvar og samarbeidstiltak mellom
Fellesskapet og dets medlemsstater og tredjestater bør
(1)

EFT L 314 av 30.11.2001, s. 1.
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fremmes med sikte på å sikre forsvarlig håndtering av
avfall.
37) Visse vedlegg til denne forordning bør vedtas av
Kommisjonen etter framgangsmåten nevnt i artikkel 18
nr. 3 i direktiv 2006/12/EF. Denne framgangsmåten bør
også komme til anvendelse på endringen av vedleggene
for å ta hensyn til vitenskapelig og teknisk utvikling, til
endringer i relevante deler av Fellesskapets regelverk
eller til hendelser i forbindelse med OECD‑vedtaket eller
Basel‑konvensjonen og andre tilknyttede internasjonale
konvensjoner og avtaler.
38) Under utarbeidingen av instruksjonene for utfylling av
meldings‑  og transportdokumentene i vedlegg IC bør
Kommisjonen, idet det tas hensyn til OECD‑vedtaket
og Basel‑konvensjonen, blant annet presisere at
meldings‑  og transportdokumentene, i den utstrekning
det er mulig, bør være på to sider, og det nøyaktige
tidspunktet for fullføringen av utfyllingen av meldings‑ 
og transportdokumentene i vedlegg IA og IB, idet
det tas hensyn til vedlegg II. I tillegg bør de særlige
kravene klargjøres i de tilfeller der terminologi og krav
i OECD‑vedtaket eller Basel‑konvensjonen avviker fra
denne forordning.
39) Når det overveies hvilke blandinger av avfall som
skal tilføyes i vedlegg IIIA, bør blant annet følgende
opplysninger vurderes: avfallets egenskaper, som for
eksempel dets mulige farlige egenskaper, dets potensial
for forurensning og dets fysiske tilstand, håndteringen,
som for eksempel teknologisk kapasitet til å gjenvinne
avfallet og de miljømessige fordelene som følger av
gjenvinningen, herunder om en miljømessig forsvarlig
håndtering av avfallet kan bli svekket. Kommisjonen bør
arbeide for at vedlegget fullføres så langt det er mulig
før ikrafttredelsesdatoen for denne forordning og senest
fullføre dette arbeidet seks måneder etter nevnte dato.
40) Ytterlige tiltak knyttet til gjennomføringen av denne
forordning bør også vedtas av Kommisjonen etter
framgangsmåten nevnt i artikkel 18 nr. 3 i direktiv
2006/12/EF. Disse tiltakene bør omfatte en metode for
beregning av den økonomiske garantien eller tilsvarende
forsikring, som om mulig bør fullføres av Kommisjonen
før den dato denne forordning får anvendelse.
41) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne
forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er tillagt Kommisjonen(2).
42) Ettersom målet for denne forordning, som er å sikre vern
av miljøet i de tilfeller der avfall skal overføres, ikke i
tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene og derfor på
(2)

EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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grunn av tiltakenes omfang og virkninger bedre kan nås
på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel
5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i
nevnte artikkel går dette vedtak ikke lenger enn det som
er nødvendig for å nå dette målet —
VEDTATT DENNE FORORDNING:
AVDELING I
VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER
Artikkel 1
Virkeområde
1. Denne forordning fastsetter framgangsmåter og
kontrollordninger for overføring av avfall, avhengig av
overføringens opprinnelse, bestemmelsessted og rute, typen
avfall som overføres og typen behandling som avfallet skal
gjennomgå på bestemmelsesstedet.
2.

Denne forordning får anvendelse på overføring av avfall

Nr. 59/581

e) overføringer av avfall som omhandlet i artikkel 2 nr. 1
bokstav b) ii), iv) og v) i direktiv 2006/12/EF, der slik
overføring allerede omfattes av andre deler av Fellesskapets
regelverk som inneholder tilsvarende bestemmelser,
f) overføringer av avfall fra Antarktis inn i Fellesskapet som
er i samsvar med kravene i Protokollen om vern av miljøet
vedlagt Antarktistraktaten (1991),
g) import til Fellesskapet av avfall frambrakt av væpnede
styrker eller hjelpeorganisasjoner i krisesituasjoner eller i
fredsskapende eller fredsbevarende operasjoner, der slikt
avfall blir overført av vedkommende væpnede styrker
eller hjelpeorganisasjoner, eller på deres vegne, direkte
eller indirekte til mottakerstaten. I slike tilfeller skal alle
vedkommende transittmyndigheter og vedkommende
mottakermyndighet i Fellesskapet underrettes på forhånd
om overføringen og dens bestemmelsessted.
4. Avfall fra Antarktis som overføres i transitt gjennom
Fellesskapet til stater utenfor Fellesskapet, skal være underlagt
artikkel 36 og 49.
5. Overføringer av avfall som utelukkende skjer innenfor en
medlemsstat, skal bare være underlagt artikkel 33.

a) mellom medlemsstater, innenfor Fellesskapet eller med
transitt gjennom tredjestater,

Artikkel 2
Definisjoner

b) som blir importert til Fellesskapet fra tredjestater,

I denne forordning menes med:
c) som blir eksportert fra Fellesskapet til tredjestater,
d) som er i transitt gjennom Fellesskapet, på vei fra og til
tredjestater.
3.

Denne forordning omfatter ikke:

a) ilandføring av avfall, herunder avløpsvann og rester,
frambrakt ved normal drift av skip og offshoreplattformer,
forutsatt at slikt avfall er underlagt kravene i Den
internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra
skip (1973), endret ved protokollen av 1978 (Marpol 73/78),
eller andre bindende internasjonale overenskomster,
b) avfall frambrakt om bord i kjøretøyer, tog, fly og skip, inntil
slikt avfall blir ilandført eller lastet om for å bli gjenvunnet
eller disponert,
c) overføringer av radioaktivt avfall som definert i artikkel
2 i rådsdirektiv 92/3/Euratom av 3. februar 1992 om
overvåking og kontroll av transport av radioaktivt avfall
mellom medlemsstatene og inn i og ut av Fellesskapet(1),
d) overføringer som er underlagt godkjenningskravene i
forordning (EF) nr. 1774/2002,
( 1)

EFT nr. L 35 av 12.2.1992, s. 24.

1. «avfall» det samme som definert i artikkel 1 nr. 1 bokstav
a) i direktiv 2006/12/EF,
2. «farlig avfall» det samme som definert i artikkel 1 nr. 4 i
rådsdirektiv 91/689/EØF av 12. desember 1991 om farlig
avfall(2),
3. «blandet avfall» avfall som er resultat av en tilsiktet eller
utilsiktet blanding av to eller flere ulike typer avfall, og
som det ikke finnes noen enkeltstående oppføring for i
vedlegg III, IIIB, IV og IVA. Avfall som overføres i en
enkeltstående overføring av avfall, og som består av to eller
flere typer avfall, men der hver av disse er atskilt, er ikke
blandet avfall,
4. «disponering» det samme som definert i artikkel 1 nr. 1
bokstav e) i direktiv 2006/12/EF,
5. «midlertidig
behandling
før
disponering»
disponeringsoperasjonene D 13-D 15 som definert i
vedlegg II A til direktiv 2006/12/EF,
6. «gjenvinning» det samme som definert i artikkel 1 nr. 1
bokstav f) i direktiv 2006/12/EF,
(2)

EFT nr. L 377 av 31.12.1991, s. 20. Direktivet endret ved direktiv 94/31/EF
(EFT L 168 av 2.7.1994, s. 28).
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7. «midlertidig
behandling
før
gjenvinning»
gjenvinningsoperasjonene R 12 og R 13 som definert i
vedlegg II B til direktiv 2006/12/EF,

den nye produsenten eller den godkjente
innsamleren som angitt i punkt i), ii) og iii) til å
opptre på dennes vegne som melder,

8. «miljømessig forsvarlig håndtering» at alle praktisk
mulige tiltak treffes for å sikre at avfall blir håndtert slik
at menneskers helse og miljøet vernes mot skadevirkninger
som måtte være en følge av slikt avfall,

v) en registrert megler som er gitt en skriftlig
bemyndigelse av den opprinnelige produsenten,
den nye produsenten eller den godkjente
innsamleren som angitt i punkt i), ii) og iii) til å
opptre på dennes vegne som melder,

9. «produsent» enhver virksomhet som gir opphav til
avfall (opprinnelig produsent) og/eller som utfører
forhåndsbearbeiding, blanding eller andre typer bearbeiding
som fører til en endring i arten eller sammensetningen av
dette avfallet (ny produsent) (slik det er definert i artikkel 1
nr. 1 bokstav b) i direktiv 2006/12/EF),
10. «besitter» produsenten av avfallet eller den fysiske eller
juridiske person som er i besittelse av det (og slik det er
definert i artikkel 1 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2006/12/EF),
11. «innsamler» enhver som utfører innsamling av avfall
slik det er definert i artikkel 1 nr. 1 bokstav g) i direktiv
2006/12/EF,
12. «forhandler» enhver som opptrer på egne vegne ved kjøp
og påfølgende salg av avfall, herunder de forhandlere
som ikke fysisk er i besittelse av avfallet, og slik det er
omhandlet i artikkel 12 i direktiv 2006/12/EF,
13. «megler» enhver som sørger for gjenvinning eller
disponering av avfall på vegne av andre, herunder de
meglere som ikke fysisk er i besittelse av avfallet, slik det
omhandles i artikkel 12 i direktiv 2006/12/EF,
14. «mottaker» den person eller det foretak underlagt
mottakerstatens jurisdiksjon som avfallet transporteres til
med sikte på gjenvinning eller disponering,
15. «melder»
a) ved en overføring fra en medlemsstat, enhver fysisk eller
juridisk person underlagt vedkommende medlemsstats
jurisdiksjon som har til hensikt å utføre eller få utført
en overføring av avfall, og som er meldingspliktig.
Melderen er en av personene eller organene på listen
nedenfor, i den rekkefølgen som framgår av listen:
i) den opprinnelige produsenten, eller
ii) den godkjente nye produsenten som utfører
operasjoner før overføringen skjer, eller
iii) en godkjent innsamler som, fra ulike små mengder
av samme type avfall som samles inn fra en rekke
ulike kilder, har satt sammen overføringen som
skal starte fra ett enkelt meldt sted, eller
iv) en registrert forhandler som er gitt en skriftlig
bemyndigelse av den opprinnelige produsenten,

vi) der alle de personer som er angitt i henholdsvis
punkt i), ii), iii), iv) og v), er ukjente eller insolvente,
av besitteren.
Dersom en melder som angitt i punkt iv) eller v)
ikke oppfyller noen av pliktene til å ta tilbake avfall
i artikkel 22‑25, skal den opprinnelige produsenten,
den nye produsenten eller den godkjente innsamleren
som angitt i henholdsvis punkt i), ii) eller iii) som
gav bemyndigelse til at avfallsforhandleren eller
avfallsmegleren opptrådte på dennes vegne, anses for å
være melderen med hensyn til de nevnte pliktene til å ta
tilbake avfall. I tilfeller av ulovlig overføring som blir
meldt av en forhandler eller megler som angitt i punkt
iv) eller v), skal den person som er angitt i punkt i), ii)
eller iii), og som bemyndiget vedkommende forhandler
eller megler til å kunne opptre på dennes vegne, anses
for å være melderen i henhold til denne forordning,
b) ved import til eller transitt gjennom Fellesskapet av
avfall som ikke har sin opprinnelse i en medlemsstat,
enhver av følgende fysiske eller juridiske personer
underlagt mottakerstatens jurisdiksjon som har til
hensikt å utføre, å få utført eller som har fått utført, en
overføring av avfall, enten
i) den person som er utpekt i henhold til lovgivningen
i mottakerstaten, eller, dersom ingen slik person er
utpekt,
ii) besitteren på det tidspunkt eksporten fant sted,
16. «Basel‑konvensjonen» Basel‑konvensjonen av 22. mars
1989 om kontroll av grensekryssende transport av farlig
avfall og dets disponering,
17. «OECD‑vedtaket» OECD‑rådets vedtak C(2001)107/
endelig versjon om revisjon av beslutning C(92)39/endelig
versjon med hensyn til kontroll med grensekryssende
transport av avfall beregnet på gjenvinning,
18. «vedkommende myndighet»,
a) når det gjelder medlemsstatene, det organ som er utpekt
av den berørte medlemsstat i samsvar med artikkel 53,
eller
b) når det gjelder en stat som ikke er en medlemsstat,
men som er part i Basel‑konvensjonen, det organ
som er utpekt av nevnte stat som vedkommende
myndighet for nevnte konvensjons formål i samsvar
med konvensjonens artikkel 5, eller
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c) når det gjelder en stat som ikke er omhandlet i verken
bokstav a) eller bokstav b), det organ som er utpekt
som vedkommende myndighet av den berørte stat eller
region, eller, i mangel av slik utpeking, den eventuelle
reguleringsmyndighet for staten eller regionen som
har jurisdiksjon over overføring av avfall for enten
gjenvinning eller disponering eller transitt,
19. «vedkommende avsendermyndighet» vedkommende
myndighet for det område som overføringen planlegges å
bli startet eller har startet fra,
20. «vedkommende mottakermyndighet» vedkommende
myndighet for det området som overføringen er planlagt
til eller finner sted til, eller der avfallet blir innlastet før
gjenvinning eller disponering i et område som ikke er
underlagt noen stats nasjonale jurisdiksjon,
21. «vedkommende
transittmyndighet»
vedkommende
myndighet for en stat, bortsett fra vedkommende
avsendermyndighets eller mottakermyndighets stat, som
overføringen er planlagt å finne sted gjennom eller finner
sted gjennom,

28. «utpasseringstollsted fra Fellesskapet» det tollsted som er
definert i artikkel 793 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 2454/93
av 2. juli 1993 om visse gjennomføringsbestemmelser
til rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 om innføring av
Fellesskapets tollkodeks(2),
29. «innpasseringstollsted til Fellesskapet» det tollsted som
avfall som bringes inn på Fellesskapets tollområde, skal
føres til i samsvar med artikkel 38 nr. 1 i forordning (EØF)
nr. 2913/92,
30. «import» enhver innførsel av avfall til Fellesskapet, men
unntatt transitt gjennom Fellesskapet,
31. «eksport» den handling at avfall utføres fra Fellesskapet,
men unntatt transitt gjennom Fellesskapet,
32. «transitt» en overføring av avfall, eller en planlagt
overføring av avfall, gjennom en eller flere stater i tillegg
til avsender‑ eller mottakerstaten,
33. «transport» forflytning av avfall på vei, med jernbane, i
luften, på sjø eller innlands vannveier,
34. «overføring» transport av avfall for gjenvinning eller
disponering som planlegges eller finner sted

22. «avsenderstat» enhver stat som en overføring av avfall er
planlagt å bli utført fra eller blir utført fra,

a) mellom en stat og en annen stat, eller
b) mellom en stat og oversjøiske land og territorier eller
andre områder under vedkommende stats beskyttelse,
eller

23. «mottakerstat» enhver stat som en overføring av avfall
er planlagt til eller finner sted til for gjenvinning eller
disponering i denne, eller for innlasting før gjenvinning
eller disponering i et område som ikke er underlagt noen
stats jurisdiksjon,

c) mellom en stat og ethvert landområde som ikke er en
del av noen stat i henhold til folkeretten, eller
d) mellom en stat og Antarktis, eller

24. «transittstat» enhver annen stat enn avsender‑  eller
mottakerstaten som det planlegges eller finner sted
overføring av avfall gjennom,

e) fra en stat gjennom et av de ovennevnte områdene, eller
f) innenfor en stat gjennom et av de ovennevnte områdene,
og som har sin opprinnelse i og avsluttes i samme stat,
eller

25. «område underlagt en stats jurisdiksjon» ethvert land‑ eller
havområde innenfor hvilket en stat utøver administrasjons‑ 
og reguleringsansvar i samsvar med folkeretten når det
gjelder vern av menneskers helse eller miljøet,
26. «oversjøiske land og territorier» de oversjøiske land
og territorier som er oppført i vedlegg IA til beslutning
2001/822/EF,

g) fra et geografisk område som ikke er underlagt noen
stats jurisdiksjon, til en stat,
35. «ulovlig overføring» enhver overføring av avfall som er
utført
a) uten at det er gitt melding til alle berørte vedkommende
myndigheter i henhold til denne forordning, eller

27. «utførselstollsted fra Fellesskapet» det tollsted som er
definert i artikkel 161 nr. 5 i rådsforordning (EØF) nr.
2913/92 av 12. oktober 1992 om innføring av Fellesskapets
tollkodeks(1),
(1)�������������������������������������������������������������������������
EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1. Forordningen sist endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2005 (EUT L 117 av 4.5.2005, s. 13).
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b) uten samtykke fra berørte vedkommende myndigheter
i henhold til denne forordning, eller
(2)

EFT L 253 av 11.10.1993, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF)
nr. 215/2006 (EUT L 38 av 9.2.2006, s. 11).
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c) med samtykke fra berørte vedkommende myndigheter
oppnådd ved bedrageri, villedende framstilling eller
forfalskning, eller
d) på en måte som ikke uttrykkelig er spesifisert i
meldings- eller transportdokumentene eller
e) på en måte som fører til at gjenvinning eller disponering
skjer i strid med fellesskapsbestemmelser eller
internasjonale bestemmelser, eller
f) er i strid med artikkel 34, 36, 39, 40, 41 og 43, eller
g) som, for overføring av avfall som omhandlet i artikkel
3 nr. 2 og 4, er resultatet av
i) at avfallet ikke er oppført i vedlegg III, IIIA eller
IIIB, eller
ii) at artikkel 3.nr. 4 ikke er overholdt,
iii) at overføringen blir utført på en måte som ikke
uttrykkelig er spesifisert i det dokument som
omhandles i vedlegg VII.
AVDELING II
OVERFØRINGER INNENFOR FELLESSKAPET, MED
ELLER UTEN TRANSITT GJENNOM TREDJESTATER
Artikkel 3
Allmenne framgangsmåter
1. Overføringer av følgende typer avfall skal være underlagt
framgangsmåten med skriftlig forhåndsmelding og –samtykke
som fastsatt i bestemmelsene i denne avdeling,
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b) blandet avfall som ikke er klassifisert under en enkelt
oppføring i vedlegg III, og som består av to eller flere typer
avfall på listen i vedlegg III, forutsatt at sammensetningen
av disse blandingene ikke virker negativt inn på avfallets
miljømessig forsvarlige gjenvinning, og forutsatt at slike
blandinger er oppført på listen i vedlegg IIIA i samsvar med
artikkel 58.
3. For avfall på listen i vedlegg III skal de relevante
bestemmelsene komme til anvendelse i unntakstilfeller som
om de hadde vært oppført i vedlegg IV, dersom de utviser noen
av de farlige egenskapene på listen i vedlegg III til direktiv
91/689/EØF. Disse tilfellene skal behandles i samsvar med
artikkel 58.
4. Overføring av avfall som uttrykkelig er bestemt for
laboratorieanalyse for å vurdere enten avfallets fysiske eller
kjemiske egenskaper, eller for å avgjøre om det er egnet
for gjenvinning eller disponering, skal ikke være underlagt
framgangsmåten med skriftlig forhåndsmelding og –samtykke
som beskrevet i nr. 1. Isteden gjelder kravene til framgangsmåte
i artikkel 18. Mengden av slikt avfall som unntas når det
uttrykkelig er bestemt for laboratorieanalyse, skal settes til den
minste mengden som med rimelighet er nødvendig for på en
tilfredsstillende måte å kunne utføre analysen i hvert enkelt
tilfelle, og skal ikke overstige 25 kg.
5. Overføring av blandet kommunalt avfall (avfallsoppføring
20 03 01) innsamlet fra private husholdninger, herunder der
slik innsamling også omfatter slikt avfall fra andre produsenter,
til gjenvinnings‑ eller disponeringsanlegg skal, i samsvar med
denne forordning, være underlagt de samme bestemmelsene
som overføring av avfall for disponering.
KAPITTEL 1

a) dersom avfallet skal disponeres,
alt avfall,
b) dersom avfallet skal gjenvinnes,
i) avfall oppført på listen i vedlegg IV, som blant annet
omfatter avfall på listen i vedlegg II og VIII til
Basel‑konvensjonen,
ii) avfall på listen i vedlegg IVA,
iii) avfall som ikke er klassifisert under en enkelt oppføring
enten i vedlegg III, IIIB, IV eller IVA,
iv) blandet avfall som ikke er klassifisert under en enkelt
oppføring enten i vedlegg III, IIIB, IV eller IVA, med
mindre det er oppført i vedlegg IIIA.
2. Overføring av følgende avfall for gjenvinning skal være
underlagt de generelle opplysningskravene fastsatt i artikkel 18
dersom mengden av overført avfall overstiger 20 kg:
a) avfall på listen i vedlegg III eller IIIB,

Skriftlig forhåndsmelding og ‑samtykke
Artikkel 4
Melding
Dersom melderen har til hensikt å overføre avfall som omhandlet
i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) eller b), skal denne gi skriftlig
forhåndsmelding til og via vedkommende avsendermyndighet
og, dersom det gis en samlet melding, overholde artikkel 13.
Når det gis melding, skal følgende krav være oppfylt:
1. Meldings‑ og transportdokumenter:
Meldingen skal gis ved hjelp av følgende dokumenter:
a) meldingsdokumentet i henhold til vedlegg IA og
b) transportdokumentet i henhold til vedlegg IB.
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Ved melding skal melderen fylle ut meldingsdokumentet
og, der det er relevant, transportdokumentet.

5. Opprettelse av en økonomisk garanti eller tilsvarende
forsikring:

Når melderen ikke er den opprinnelige produsenten i
samsvar med artikkel 2 nr. 15 bokstav a) i), skal melderen
påse at denne produsenten eller en av de personer som er
angitt i artikkel 2 nr. 15 bokstav a) ii) eller iii), der dette
er praktisk mulig, også undertegner meldingsdokumentet i
henhold til vedlegg IA.

En økonomisk garanti eller tilsvarende forsikring skal
opprettes, slik det er beskrevet i artikkel 6. En erklæring
om dette skal gis av melderen ved at den relevante delen av
meldingsdokumentet i vedlegg IA fylles ut.
Den økonomiske garantien eller tilsvarende forsikring
(eller dersom vedkommende myndighet tillater det,
dokumentasjon av en slik garanti eller forsikring, eller
en erklæring som godtgjør at slik garanti eller forsikring
foreligger) skal legges fram som del av meldingsdokumentet
på meldingstidspunktet eller, dersom vedkommende
myndighet tillater dette og i henhold til nasjonal lovgivning,
på et gitt tidspunkt før overføringen starter.

Meldingsdokumentet og transportdokumentet skal utstedes
til melderen av vedkommende avsendermyndighet.
2. Opplysninger og dokumentasjon
transportdokumentene:

i

meldings‑  og

Melderen skal i meldingsdokumentet angi eller legge ved
opplysninger og dokumentasjon som oppført på listen
i vedlegg II del 1. Melderen skal i transportdokumentet
angi eller legge ved opplysninger og dokumentasjon som
omhandles i vedlegg II del 2 i den utstrekning dette er
mulig på meldingstidspunktet.

6. Meldingens omfang:
En melding skal omfatte overføringen av avfall fra første
avsendersted, herunder avfallets midlertidige behandling
før gjenvinning eller disponering.
Dersom det senere finner sted midlertidige eller endelige
operasjoner i en annen stat enn den første mottakerstaten,
skal den endelige operasjonen og bestemmelsesstedet angis
i meldingen, og artikkel 15 bokstav f) får anvendelse.

En melding skal anses som korrekt utfylt når
vedkommende avsendermyndighet anser det godtgjort at
meldingsdokumentet og transportdokumentet er utfylt i
samsvar med første ledd.

Hver melding skal bare omfatte
avfallsidentifiseringskode, med unntak av

3. Tilleggsopplysninger og –dokumentasjon:

4. Inngåelse av en kontrakt mellom melderen og mottakeren:
Melderen skal inngå en kontrakt som beskrevet i artikkel
5 med mottakeren om gjenvinning eller disponering av det
meldte avfallet.
Dokumentasjon av denne kontrakten, eller en erklæring
som godtgjør at en slik kontrakt foreligger i samsvar med
vedlegg IA, skal legges fram for berørte vedkommende
myndigheter på meldingstidspunktet. En kopi av kontrakten
eller slik dokumentasjon som berørte vedkommende
myndigheter anser for tilfredsstillende, skal legges fram av
melderen eller mottakeren på anmodning fra vedkommende
myndighet.

enkelt

a) avfall som ikke er klassifisert under en enkelt oppføring
enten i vedlegg III, IIIB, IV eller IVA. I dette tilfellet
skal det bare angis én type avfall,

Dersom noen av de berørte vedkommende myndigheter
anmoder om dette, skal melderen legge fram
tilleggsopplysninger og ‑dokumentasjon. En liste over
tilleggsopplysninger og ‑dokumentasjon som det vil kunne
anmodes om, er omhandlet i vedlegg II del 3.
En melding skal anses for å være behørig fullført når
vedkommende mottakermyndighet anser det godtgjort at
meldingsdokumentet og transportdokumentet er utfylt, og
at opplysningene og dokumentasjonen på listen i vedlegg
II del 1 og 2, samt eventuelle tilleggsopplysninger og
eventuell tilleggsdokumentasjon som det er anmodet om i
samsvar med dette nummer og i henhold til vedlegg II del
3, er lagt fram av melderen.

en

b) blandinger av avfall som ikke er klassifisert under en
enkelt oppføring enten i vedlegg III, IIIB, IV eller
IVA, med mindre det er oppført i vedlegg IIIA. I dette
tilfellet skal koden for hver enkelt del av avfallet angis
i rekkefølge etter hvor viktig hver del er.
Artikkel 5
Kontrakt
1. Alle overføringer av avfall som det kreves melding om,
skal være underlagt et krav om at det skal være inngått en
kontrakt mellom melderen og mottakeren for gjenvinning eller
disponering av det meldte avfallet.
2. Kontrakten skal være inngått og gjelde på
meldingstidspunktet og så lenge overføringen varer, fram til
det er utstedt en erklæring i samsvar med artikkel 15 bokstav
e), artikkel 16 bokstav e) eller eventuelt artikkel 15 bokstav d).
3.

Kontrakten skal inneholde krav om

a) at melderen skal ta tilbake avfallet dersom overføringen
eller gjenvinningen eller disponeringen ikke er fullført slik
det var ment, eller dersom overføringen er blitt utført som
en ulovlig overføring, i samsvar med artikkel 22 og artikkel
24 nr. 2,
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b) at mottakeren skal gjenvinne eller disponere avfallet dersom
overføringen er blitt utført som en ulovlig overføring, i
samsvar med artikkel 24 nr. 3, og
c) at anlegget skal legge fram, i samsvar med artikkel 16
bokstav e), en erklæring som bekrefter at avfallet er
gjenvunnet eller disponert, i samsvar med meldingen
og de vilkår som er angitt i denne samt kravene i denne
forordning.
4. Dersom det overførte avfallet er bestemt for midlertidig
behandling før gjenvinning eller disponering, skal kontrakten
inneholde følgende tilleggsplikter:
a) en plikt for anlegget som er bestemmelsesstedet for
avfallet, til å legge fram, i samsvar med artikkel 15 bokstav
d) og eventuelt artikkel 15 bokstav e), en erklæring som
bekrefter at avfallet er gjenvunnet eller disponert i samsvar
med meldingen og med de vilkår som er angitt i denne,
samt med kravene i denne forordning, og
b) en plikt for mottakeren til eventuelt å legge fram en
melding for den opprinnelige vedkommende myndighet i
den opprinnelige avsenderstaten i samsvar med artikkel 15
bokstav f) ii).
5. Dersom avfallet overføres mellom to virksomheter
som kontrolleres av samme juridiske person, kan kontrakten
erstattes med en erklæring fra vedkommende juridiske person
om at denne påtar seg å gjenvinne eller disponere avfallet.
Artikkel 6
Økonomisk garanti
1. Alle overføringer av avfall som det kreves melding for,
skal være underlagt kravet om en økonomisk garanti eller
tilsvarende forsikring som dekker
a) transportkostnader,
b) kostnadene ved gjenvinning eller disponering, herunder
eventuelle nødvendige midlertidige operasjoner, og
c) lagringskostnader i 90 dager.
2. Den økonomiske garantien eller tilsvarende forsikring er
ment å dekke kostnader som oppstår i forbindelse med
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overføringen starter, og får anvendelse på den meldte
overføringen senest når denne starter.
4. Vedkommende avsendermyndighet skal godkjenne den
økonomiske garantien eller tilsvarende forsikring, herunder
dekningens form, ordlyd og beløp.
Når det imidlertid gjelder import til Fellesskapet, skal
vedkommende mottakermyndighet i Fellesskapet vurdere
dekningsbeløpet og om nødvendig godkjenne en økonomisk
tilleggsgaranti eller tilsvarende tilleggsforsikring.
5. Den økonomiske garantien eller tilsvarende forsikring
skal være gyldig for og dekke en meldt overføring og fullføring
av gjenvinningen eller disponeringen av det meldte avfallet.
Den økonomiske garantien eller tilsvarende forsikring skal
frigis når vedkommende berørte myndighet har mottatt
erklæringen omhandlet i artikkel 16 bokstav e), eller eventuelt
i artikkel 15 bokstav e), med hensyn til midlertidig behandling
før gjenvinning eller disponering.
6. Som unntak fra nr. 5 kan den økonomiske garantien
eller tilsvarende forsikring, dersom det overførte avfallet
er bestemt for midlertidig behandling før gjenvinning eller
disponering, og ytterligere gjenvinning eller disponering finner
sted i mottakerstaten, frigis når avfallet forlater anlegget for
midlertidig gjenvinning eller disponering og vedkommende
berørte myndighet har mottatt erklæringen omhandlet i artikkel
15 bokstav d). I dette tilfellet skal en eventuell ny overføring
til et gjenvinnings‑ eller disponeringsanlegg omfattes av en ny
økonomisk garanti eller tilsvarende forsikring, med mindre
vedkommende mottakermyndighet anser det for godtgjort at
det ikke er påkrevd med noen slik økonomisk garanti eller
tilsvarende forsikring. I disse tilfellene skal vedkommende
mottakermyndighet ha ansvar for plikter som oppstår i tilfelle
av en ulovlig overføring, eller for plikten til å ta tilbake
avfall dersom overføringen eller ytterligere gjenvinning eller
disponering ikke kan fullføres som forutsatt.
7. Vedkommende myndighet i Fellesskapet som har
godkjent den økonomiske garantien eller den tilsvarende
forsikringen, skal ha tilgang til garantien eller forsikringen, og
skal anvende finansieringen, blant annet for betaling til andre
berørte myndigheter, for å oppfylle pliktene som oppstår i
samsvar med artikkel 23 og 25.

b) tilfeller der en overføring eller gjenvinning eller disponering
er ulovlig, som omhandlet i artikkel 24.

8. Ved en samlet melding i henhold til artikkel 13 kan det
stilles en økonomisk garanti eller tegnes tilsvarende forsikring
som omfatter deler av den samlede meldingen, istedenfor en
økonomisk garanti eller tilsvarende forsikring som omfatter
hele den samlede meldingen. I slike tilfeller får den økonomiske
garantien eller den tilsvarende forsikringen anvendelse på
overføringen senest når den meldte overføringen den gjelder
for, starter.

3. Den økonomiske garantien eller tilsvarende forsikring
skal stilles henholdsvis tegnes av melderen eller av en annen
fysisk eller juridisk person på melderens vegne, og skal være
gjeldende på meldingstidspunktet eller, dersom vedkommende
myndighet som godkjenner den økonomiske garantien eller
tilsvarende forsikring tillater dette, senest på det tidspunkt

Den økonomiske garantien eller tilsvarende forsikring skal
frigis når vedkommende berørte myndighet har mottatt
erklæringen omhandlet i artikkel 16 bokstav e), eller eventuelt
i artikkel 15 bokstav e) for de tilfeller som gjelder midlertidig
behandling før gjenvinning eller disponering av vedkommende
avfall. Nr. 6 får tilsvarende anvendelse.

a) tilfeller der en overføring eller gjenvinning eller disponering
ikke kan fullføres som forutsatt, som omhandlet i artikkel
22, og
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9. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om
bestemmelser i nasjonal lovgivning vedtatt i henhold til denne
artikkel.
Artikkel 7
Vedkommende avsendermyndighets oversending av
meldingen
1. Når meldingen er korrekt utfylt, slik det er
beskrevet i artikkel 4 nr. 2 annet ledd, skal vedkommende
avsendermyndighet beholde en kopi av meldingen og oversende
meldingen til vedkommende mottakermyndighet med kopier til
alle berørte vedkommende transittmyndigheter samt meddele
melderen at slik oversending er skjedd. Dette skal skje innen
tre virkedager etter at meldingen er mottatt.
2. Dersom meldingen ikke er korrekt utfylt, skal
vedkommende avsendermyndighet anmode om opplysninger
og dokumentasjon fra melderen i samsvar med i artikkel 4 nr. 2
annet ledd.
Dette skal skje innen tre virkedager etter at meldingen er
mottatt.
I slike tilfeller skal vedkommende avsendermyndighet ha
tre virkedager etter at de har mottatt opplysningene og/eller
dokumentasjonen det ble anmodet om, til å etterkomme
bestemmelsene i nr. 1.
3. Når meldingen er korrekt utfylt, slik det er beskrevet i
artikkel 4 nr. 2 annet ledd, kan vedkommende avsendermyndighet
innen tre virkedager bestemme at de ikke vil fortsette
behandlingen av meldingen dersom avsendermyndigheten har
innvendinger mot overføringen i samsvar med artikkel 11 og
12.
Vedkommende avsendermyndighet skal umiddelbart underrette
melderen om sin avgjørelse og om disse innvendingene.
4. Dersom vedkommende avsendermyndighet innen 30
dager etter mottakelsen av meldingen ikke har oversendt
meldingen slik det kreves i henhold til nr. 1, skal vedkommende
avsendermyndighet på anmodning gi melderen en begrunnet
forklaring. Dette gjelder ikke når anmodningen om opplysninger
omhandlet i nr. 2 ikke er etterkommet.
Artikkel 8
Vedkommende berørte myndigheters anmodninger
om opplysninger og dokumentasjon og vedkommende
mottakermyndighets bekreftelse
1. Etter vedkommende avsendermyndighets oversending
av meldingen, og dersom noen av de berørte vedkommende
myndigheter anser at er nødvendig med tilleggsopplysninger og
–dokumentasjon som omhandlet i artikkel 4 nr. 3 annet ledd, skal
avsendermyndigheten anmode melderen om slike opplysninger
og slik dokumentasjon og underrette andre vedkommende
myndigheter om denne anmodningen. Dette skal skje innen tre
virkedager etter at meldingen er mottatt. I slike tilfeller skal
vedkommende berørte myndigheter ha tre virkedager etter
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at de har mottatt opplysningene og dokumentasjonen det ble
anmodet om til å underrette vedkommende mottakermyndighet.
2. Når vedkommende mottakermyndighet anser at
meldingen er behørig utført som beskrevet i artikkel 4 nr. 3
annet ledd, skal den oversende en bekreftelse til melderen med
kopier til andre berørte vedkommende myndigheter. Dette
skal skje innen tre virkedager etter at den behørig fullførte
meldingen er mottatt.
3. Dersom vedkommende mottakermyndighet innen 30
dager etter å ha mottatt meldingen ikke har bekreftet meldingen
slik det kreves i henhold til nr. 2, skal vedkommende
mottakermyndighet på anmodning gi melderen en begrunnet
forklaring.
Artikkel 9
Samtykke fra vedkommende mottakermyndighet,
avsendermyndighet og transittmyndighet samt tidsrom for
transport, gjenvinning eller disponering
1. Vedkommende mottakermyndighet, avsendermyndighet
og transittmyndighet skal ha 30 dager etter tidspunktet for
oversending av vedkommende mottakermyndighets bekreftelse
i samsvar med artikkel 8, til å treffe en av de følgende behørig
begrunnede, skriftlige avgjørelsene med hensyn til den meldte
overføringen:
a) samtykke uten vilkår,
b) samtykke underlagt vilkår i samsvar med artikkel 10 eller
c) innvendinger i samsvar med artikkel 11 og 12.
Stilltiende samtykke fra vedkommende transittmyndighet kan
anses å foreligge dersom det ikke er reist innvendinger innen
den nevnte fristen på 30 dager.
2. Vedkommende mottakermyndighet, vedkommende
avsendermyndighet
og
eventuelt
vedkommende
transittmyndighet skal oversende sitt samtykke og grunnene for
dette skriftlig til melderen innen fristen på 30 dager omhandlet i
nr. 1, med kopier til andre berørte vedkommende myndigheter.
3. Vedkommende mottakermyndighet, vedkommende
avsendermyndighet
og
eventuelt
vedkommende
transittmyndighet skal angi sitt skriftlige samtykke ved egnet
stempling, undertegning og datering av meldingsdokumentet
eller sine kopier av dette.
4. Et skriftlig samtykke til en planlagt overføring skal utløpe
ett kalenderår etter at det er utstedt, eller på et annet senere
tidspunkt som angis i meldingsdokumentet. Dette gjelder
imidlertid ikke dersom vedkommende berørte myndigheter har
angitt en kortere periode.
5. Stilltiende samtykke til en planlagt overføring skal utløpe
ett kalenderår etter utløpet av fristen på 30 dager omhandlet i
nr. 1.
6. Den planlagte overføringen kan bare finne sted etter at
kravene i artikkel 16 bokstav a) og b) er oppfylt, og innen
gyldighetsperioden til de stilltiende eller skriftlige samtykkene
til alle vedkommende myndigheter.
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7. Gjenvinning eller disponering av avfall i tilknytning til
en planlagt overføring skal gjennomføres senest ett kalenderår
etter at anlegget har mottatt avfallet, med mindre en kortere
periode angis av vedkommende berørte myndigheter.
8. Vedkommende berørte myndigheter skal trekke tilbake
sitt samtykke når de får kjennskap til at
a) sammensetningen av avfallet ikke er slik det er meldt, eller
b) de pålagte vilkårene for overføringen ikke er overholdt,
eller
c) avfallet ikke blir gjenvunnet eller disponert i samsvar
med tillatelsen til det anlegget som utfører den nevnte
operasjonen, eller
d) avfallet skal eller er blitt overført, gjenvunnet eller
disponert på en måte som ikke er i samsvar med de
opplysningene som ble gitt i eller som vedlegg til meldings‑ 
og transportdokumentene.
9. Tilbakekalling av et samtykke skal oversendes ved en
offisiell underretning til melderen med kopier til de andre
berørte vedkommende myndigheter og til mottakeren.
Artikkel 10
Vilkår for overføring
1. Vedkommende avsendermyndighet, mottakermyndighet
og transittmyndighet kan innen 30 dager etter
oversendingstidspunktet for bekreftelsen fra vedkommende
mottakermyndighet i samsvar med artikkel 8, fastsette vilkår
i forbindelse med sitt samtykke til en meldt overføring. Slike
vilkår kan være basert på en eller flere av grunnene angitt enten
i artikkel 11 eller artikkel 12.
2. Vedkommende avsendermyndighet, mottakermyndighet
og transittmyndighet kan også innen fristen på 30 dager
omhandlet i nr. 1 fastsette vilkår for transport av avfall innenfor
de nevnte myndigheters jurisdiksjon. Slike transportvilkår
skal ikke være strengere enn slike som er fastsatt for lignende
overføringer som i sin helhet finner sted innenfor nevnte
myndigheters jurisdiksjon, og skal ta behørig hensyn til
gjeldende avtaler, særlig relevante internasjonale avtaler.
3. Vedkommende avsendermyndighet, mottakermyndighet
og transittmyndighet kan også, innen fristen på 30 dager
omhandlet i nr. 1, fastsette et vilkår om at deres samtykke
skal anses for å være trukket tilbake dersom den økonomiske
garantien eller tilsvarende forsikring ikke er gjeldende senest
når den meldte overføringen starter, slik det kreves i artikkel 6
nr. 3.
4. Vilkårene skal oversendes melderen skriftlig av den
vedkommende myndighet som fastsetter dem, med kopier til
andre berørte vedkommende myndigheter.
Vilkårene skal gis i eller som vedlegg til meldingsdokumentet
fra relevant vedkommende myndighet.
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5. Vedkommende mottakermyndighet kan også, innen
fristen på 30 dager omhandlet i nr. 1, fastsette et vilkår om at
anlegget som mottar avfallet, skal ha innført en regelmessig
registrering av avfall som kommer inn, avfall som sendes ut
og/eller forskjellen mellom disse, samt tilknyttet gjenvinnings‑ 
eller disponeringsvirksomhet i henhold til meldingen og
i meldingens gyldighetsperiode. Slike registreringer skal
undertegnes av en person som er juridisk ansvarlig for anlegget,
og sendes til vedkommende mottakermyndighet innen én
måned etter at den meldte gjenvinningen eller disponeringen er
fullført.
Artikkel 11
Innvendinger mot overføringer av avfall for disponering
1. Dersom det er gitt melding om en planlagt overføring av
avfall for disponering, kan vedkommende mottakermyndighet
og vedkommende avsendermyndighet innen 30 dager etter
tidspunktet for oversending av bekreftelsen fra vedkommende
mottakermyndighet i samsvar med artikkel 8, reise begrunnede
innvendinger basert på en eller flere av følgende grunner og i
samsvar med traktaten:
a) den planlagte overføringen eller disponeringen ville ikke
være i samsvar med tiltak som er truffet for å gjennomføre
nærhetsprinsippet, prinsippet om prioritet for gjenvinning
og selvhjelpsprinsippet på fellesskapsplan og på nasjonalt
plan i samsvar med direktiv 2006/12/EF, for helt eller
delvis å forby, eller for å reise systematiske innvendinger
mot, overføring av avfall, eller
b) den planlagte overføringen eller disponeringen ville ikke
være i samsvar med nasjonal lovgivning når det gjelder
miljøvern, offentlig orden, offentlig sikkerhet eller
helsevern som gjelder handlinger som finner sted i staten
som reiser innvendingene, eller
c) melderen eller mottakeren er tidligere dømt for ulovlig
overføring eller en annen ulovlig handling i tilknytning
til miljøvern. I dette tilfelle kan vedkommende
avsendermyndighet og mottakermyndighet i samsvar
med nasjonal lovgivning nekte alle overføringer som den
aktuelle personen er involvert i, eller
d) melderen eller anlegget har gjentatte ganger latt være å
opptre i samsvar med artikkel 15 og 16 i forbindelse med
tidligere overføringer, eller
e) medlemsstaten ønsker å utøve sin rett i henhold til artikkel
4 nr. 1 i Basel‑konvensjonen til å forby import av farlig
avfall eller av avfall oppført på listen i vedlegg II til nevnte
konvensjon, eller
f) den planlagte overføringen eller disponeringen er i
konflikt med forpliktelser som følger av internasjonale
konvensjoner som vedkommende medlemsstat(er) eller
Fellesskapet har inngått, eller
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g) den planlagte overføringen eller disponeringen er ikke
i samsvar med direktiv 2006/12/EF, særlig direktivets
artikkel 5 og 7, samtidig som det tas hensyn til geografiske
omstendigheter eller behovet for spesialiserte installasjoner
for visse typer avfall,
i) for
å
gjennomføre
selvhjelpsprinsippet
fellesskapsplan og nasjonalt plan, eller

på

ii) dersom det spesialiserte anlegget må disponere avfall
fra en mer nærliggende kilde og vedkommende
myndighet har gitt dette avfallet prioritet, eller
iii) for å sikre at overføringene er i samsvar med
avfallshåndteringsplanene, eller
h) avfallet vil bli behandlet i et anlegg som omfattes av direktiv
96/61/EF, men som ikke benytter de beste tilgjengelige
teknikker som definert i nevnte direktivs artikkel 9 nr. 4 i
samsvar med anleggets tillatelse, eller
i) avfallet er blandet kommunalt avfall innsamlet fra private
husholdninger (avfallsoppføring 20 03 01), eller
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5. Dersom problemene som var årsak til innvendingene,
ikke er løst innen fristen på 30 dager omhandlet i nr. 1, er
meldingen ikke lenger gyldig. I tilfeller der melderen fremdeles
har til hensikt å utføre overføringen, skal det legges fram en ny
melding, med mindre alle berørte vedkommende myndigheter
og melderen kommer til enighet om noe annet.
6. Tiltak truffet av medlemsstater i samsvar med nr. 1
bokstav a) for helt eller delvis å forby, eller reise systematiske
innvendinger mot, overføringer av avfall for disponering, eller
i samsvar med nr. 1 bokstav e), skal umiddelbart meddeles
Kommisjonen, som skal underrette de andre medlemsstatene.
Artikkel 12
Innvendinger mot overføring av avfall for gjenvinning
1. Når det er gitt melding om en planlagt overføring
av avfall for gjenvinning, kan vedkommende mottakerog avsendermyndighet innen 30 dager etter tidspunktet
for oversendelse av bekreftelsen fra vedkommende
mottakermyndighet i samsvar med artikkel 8, reise begrunnede
innvendinger basert på en eller flere av følgende grunner og i
samsvar med traktaten:

j) det berørte avfallet vil ikke bli behandlet i samsvar med
juridisk bindende miljøvernstandarder i forbindelse med
disponeringsoperasjoner fastsatt i Fellesskapets regelverk
(også i tilfeller der det er gitt midlertidige unntak).

a) den planlagte overføringen eller gjenvinningen ville ikke
være i samsvar med direktiv 2006/12/EF, særlig artikkel 3,
4, 7 og 10, eller

2. Vedkommende transittmyndighet(er) kan innen fristen på
30 dager omhandlet i nr. 1 reise begrunnede innvendinger bare
basert på nr. 1 bokstav b), c), d) og f).

b) den planlagte overføringen eller gjenvinningen ville ikke
være i samsvar med nasjonal lovgivning med hensyn
til miljøvern, offentlig orden, offentlig sikkerhet eller
helsevern som gjelder for handlinger som finner sted i
staten som reiser innvendingene, eller

3. Dersom det gjelder farlig avfall som blir produsert
i en avsendermedlemsstat i en så liten samlet mengde per
år at det vil være uøkonomisk å etablere nye, spesialiserte
disponeringsanlegg i vedkommende medlemsstat, får nr. 1
bokstav a) ikke anvendelse.
Vedkommende mottakermyndighet skal samarbeide med
relevant vedkommende avsendermyndighet som anser at dette
nummer og ikke nr. 1 bokstav a) skal anvendes, for å løse
spørsmålet på tosidig grunnlag.

c) den planlagte overføringen eller gjenvinningen ville ikke
være i samsvar med avsenderstatens nasjonale lovgivning
om gjenvinning av avfall, herunder også når den planlagte
overføringen gjelder avfall som er bestemt til gjenvinning
i et anlegg som har lavere behandlingsstandarder for den
aktuelle type avfall enn avsenderstatens anlegg, men idet
det tas hensyn til behovet for å sikre et velfungerende indre
marked.
Dette får ikke anvendelse dersom

Dersom det ikke finnes noen tilfredsstillende løsning, kan
hver av medlemsstatene legge saken fram for Kommisjonen.
Kommisjonen skal deretter treffe en avgjørelse i dette
spørsmålet etter framgangsmåten nevnt i artikkel 18 nr. 3 i
direktiv 2006/12/EF.
4. Dersom vedkommende myndigheter innen fristen på 30
dager omhandlet i nr. 1 anser at problemene som var årsak
til deres innvendinger, er løst, skal de umiddelbart underrette
melderen skriftlig om dette, med kopier til mottakeren og til
andre berørte vedkommende myndigheter.

i) det foreligger tilsvarende fellesskapsregelverk,
særlig knyttet til avfall, og dersom det i den
nasjonale lovgivningen som skal gjennomføre dette
fellesskapsregelverket på nasjonalt plan, er innarbeidet
minst like strenge krav som dem som er fastsatt i
fellesskapsregelverket,
ii) gjenvinningsoperasjonen i mottakerstaten finner sted
på vilkår som stort sett tilsvarer dem som er fastsatt i
avsenderstatens nasjonale lovgivning,
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iii) annen nasjonal lovgivning i avsenderstaten enn den
lovgivning som omfattes av punkt i), ikke er meldt i
samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/
EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for
standarder og tekniske forskrifter samt regler for in
formasjonssamfunnstjenester(1), der dette kreves i
henhold til nevnte direktiv, eller
d) melderen eller mottakeren er tidligere dømt for ulovlig
overføring eller en annen ulovlig handling i tilknytning til
miljøvern. I dette tilfelle kan vedkommende avsender- og
mottakermyndighet i samsvar med nasjonal lovgivning
nekte alle overføringer som den aktuelle personen er
involvert i, eller
e) melderen eller anlegget har gjentatte ganger latt være å
opptre i samsvar med artikkel 15 og 16 i forbindelse med
tidligere overføringer, eller
f) den planlagte overføringen eller gjenvinningen er i strid
med forpliktelser som følger av internasjonale konvensjoner
som vedkommende medlemsstat(er) eller Fellesskapet har
inngått, eller
g) forholdet mellom det avfall som kan gjenvinnes og det som
ikke kan gjenvinnes, dvs. anslått verdi av materialet som
kan endelig gjenvinnes, eller kostnadene ved gjenvinningen
og kostnadene ved disponeringen av den delen som ikke
kan gjenvinnes, ikke rettferdiggjør gjenvinningen ut fra
økonomiske og/eller miljømessige betraktninger, eller
h) det avfallet som overføres, er bestemt for disponering og
ikke for gjenvinning, eller
i) avfallet vil bli behandlet i et anlegg som omfattes av direktiv
96/61/EF, men som ikke benytter de beste tilgjengelige
teknikker som definert i nevnte direktivs artikkel 9 nr. 4 i
samsvar med anleggets tillatelse, eller
j) vedkommende avfall vil ikke bli behandlet i samsvar
med juridisk bindende miljøvernstandarder for
gjenvinningsoperasjoner
eller
juridisk
bindende
gjenvinnings‑  eller resirkuleringsplikter fastsatt i
Fellesskapets regelverk (også i tilfeller der midlertidige
unntak er gitt), eller
k) vedkommende avfall vil ikke bli behandlet i samsvar med
avfallsplaner utarbeidet i henhold til artikkel 7 i direktiv
2006/12/EF for å sikre gjennomføringen av juridisk
bindende gjenvinnings‑ eller resirkuleringsplikter fastsatt i
Fellesskapets regelverk.
2. Vedkommende transittmyndighet(er) kan innen fristen på
30 dager omhandlet i nr. 1 bare reise begrunnede innvendinger
mot den planlagte overføringen basert på nr. 1 bokstav b), d), e)
og f).
3. Dersom vedkommende myndigheter innen fristen på 30
dager omhandlet i nr. 1 anser at problemene som var årsak
til deres innvendinger, er løst, skal de umiddelbart underrette
(1)
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melderen skriftlig om dette, med kopier til mottakeren og til
andre berørte vedkommende myndigheter.
4. Dersom problemene som var årsak til innvendingene,
ikke er løst innen fristen på 30 dager omhandlet i nr. 1, er
meldingen ikke lenger gyldig. I tilfeller der melderen fremdeles
har til hensikt å utføre overføringen , skal det legges fram en ny
melding, med mindre alle berørte vedkommende myndigheter
og melderen kommer til enighet om noe annet.
5. Innvendinger
som
vedkommende
myndigheter
reiser i samsvar med nr. 1 bokstav c), skal rapporteres av
medlemsstatene til Kommisjonen i samsvar med artikkel 51.
6. Avsendermedlemsstaten skal underrette Kommisjonen
og de andre medlemsstatene om hvilke deler av nasjonal
lovgivning som innvendingene fra vedkommende myndigheter
er basert på i samsvar med nr. 1 bokstav c), og skal angi
hvilket avfall og hvilke avfallsgjenvinningsoperasjoner disse
innvendingene gjelder før slik lovgivning påberopes for å reise
begrunnede innvendinger.
Artikkel 13
Samlet melding
1. Melderen kan gi en samlet melding som omfatter flere
overføringer dersom følgende er tilfellet for hver enkelt
overføring:
a) avfallet har i hovedsak de samme fysiske og kjemiske
egenskapene, og
b) avfallet blir overført til samme mottaker og samme anlegg,
og
c) transportruten som angis i meldingsdokumentet er den
samme.
2. Dersom den samme transportruten på grunn av uforutsette
omstendigheter ikke kan følges, skal melderen underrette
berørte vedkommende myndigheter så snart som mulig, og
om mulig før overføringen starter dersom behovet for en slik
endring allerede er kjent.
I tilfeller der ruteendringen er kjent før overføringen starter, og
den berører andre vedkommende myndigheter enn dem som
berøres av den samlede meldingen, kan den samlede meldingen
ikke benyttes, og det skal gis ny melding.
3. Vedkommende berørte myndigheter kan gjøre avtale om
bruk av en samlet melding under forutsetning av at det senere
legges fram tilleggsopplysninger og ‑dokumentasjon, i samsvar
med artikkel 4 nr. 2 og 3 annet ledd.
Artikkel 14
Gjenvinningsanlegg med forhåndssamtykke
1. Vedkommende
mottakermyndigheter
som
har
jurisdiksjon over bestemte gjenvinningsanlegg, kan vedta å
utstede forhåndssamtykke til slike anlegg.
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Slike vedtak skal være begrenset til en bestemt periode, og kan
tilbakekalles når som helst.
2. Når det gjelder en samlet melding gitt i samsvar
med artikkel 13, kan gyldighetsperioden for samtykket
omhandlet i artikkel 9 nr. 4 og 5 forlenges for opptil tre år
av vedkommende mottakermyndighet etter avtale med andre
berørte vedkommende myndigheter.
3. Vedkommende myndigheter som vedtar å utstede et
forhåndssamtykke til et anlegg i samsvar med nr. 1 og 2, skal
underrette Kommisjonen og eventuelt OECD‑sekretariatet om
a) gjenvinningsanleggets
adresse,

navn,

registreringsnummer

og

b) en beskrivelse av hvilke teknologier som benyttes, herunder
R-kode(r),
c) avfall som er oppført i vedlegg IV og IVA, eller avfall som
vedtaket gjelder for,
d) den samlede mengden det er gitt forhåndssamtykke for,
e) gyldighetsperiode,
f) eventuelle endringer i forhåndssamtykket,
g) eventuelle endringer i de meldte opplysningene og
h) eventuell tilbakekalling av forhåndssamtykket.
For dette formål skal skjemaet i vedlegg VI benyttes.
4. Som unntak fra artikkel 9, 10 og 12 skal det samtykket
som er gitt i samsvar med artikkel 9, vilkår pålagt i samsvar med
artikkel 10 eller innvendinger reist i samsvar med artikkel 12 av
vedkommende berørte myndigheter, være underlagt en tidsfrist
på sju virkedager fra datoen vedkommende mottakermyndighet
oversendte bekreftelsen i samsvar med artikkel 8.
5. Uten hensyn til nr. 4 kan vedkommende avsendermyndighet
bestemme at det er nødvendig med mer tid for å framskaffe
ytterligere opplysninger eller dokumentasjon fra melderen.
I slike tilfeller skal vedkommende myndighet innen sju
virkedager underrette melderen skriftlig med kopier til andre
berørte vedkommende myndigheter.
Den samlede tiden skal ikke overstige 30 dager fra
datoen for oversending av bekreftelsen fra vedkommende
mottakermyndighet i samsvar med artikkel 8.
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Artikkel 15
Tilleggsbestemmelser om midlertidig behandling før
gjenvinning og disponering
Overføring av avfall bestemt for midlertidig behandling før
gjenvinning eller disponering skal være underlagt følgende
tilleggsbestemmelser:
a) Når en overføring av avfall er bestemt for midlertidig
behandling før gjenvinning eller disponering, skal
alle anlegg der etterfølgende midlertidig og endelig
gjenvinning og disponering skal finne sted, også angis i
meldingsdokumentet, i tillegg til den første midlertidige
behandlingen før gjenvinning eller disponering.
b) Vedkommende avsender- og mottakermyndighet kan gi
samtykke til en overføring av avfall bestemt for midlertidig
behandling før gjenvinning eller disponering bare dersom
det ikke er noen grunn til å reise innvendinger i samsvar
med artikkel 11 eller 12 mot transporten(e) av avfall til de
anlegg som skal utføre eventuell etterfølgende midlertidig
eller endelig behandling før gjenvinning eller disponering.
c) Innen tre dager etter at anlegget som utfører den midlertidige
behandlingen før gjenvinning eller disponering, har mottatt
avfallet, skal nevnte anlegg gi en skriftlig bekreftelse på at
avfallet er mottatt.
Denne bekreftelsen skal gis i eller vedlegges
transportdokumentet. Vedkommende anlegg skal sende
undertegnede kopier av transportdokumentet som
inneholder denne bekreftelsen, til melderen og til berørte
vedkommende myndigheter.
d) Så snart som mulig, men senest 30 dager etter fullføring
av den midlertidige behandlingen før gjenvinning eller
disponering, og senest innen ett kalenderår eller en kortere
periode i samsvar med artikkel 9 nr. 7 etter at avfallet er
mottatt, skal anlegget som utfører denne operasjonen, på
eget ansvar bekrefte at den midlertidige behandlingen før
gjenvinning eller disponering er fullført.
Denne erklæringen
transportdokumentet.

skal

gis

i

eller

vedlegges

Det berørte anlegg skal sende undertegnede kopier av
transportdokumentet som inneholder denne erklæringen,
til melderen og til vedkommende berørte myndigheter.
e) Når et gjenvinnings‑ eller disponeringsanlegg som utfører
en midlertidig behandling før gjenvinning eller disponering,
leverer avfallet for en eventuell etterfølgende midlertidig
behandling før endelig gjenvinning eller disponering til et
anlegg i mottakerstaten, skal det så snart som mulig etter
at avfallet er levert, men ikke senere enn ett kalenderår,
eller en kortere periode i samsvar med artikkel 9 nr. 7, få en
erklæring fra vedkommende anlegg om at den etterfølgende
endelige gjenvinningen eller disponeringen er fullført.
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Det berørte anlegg som utfører en midlertidig behandling
før gjenvinning eller disponering, skal omgående
oversende relevant(e) erklæring(er) til melderen og
berørte vedkommende myndigheter, som identifiserer
transporten(e) som erklæringen (e) gjelder.
f) Når en levering som beskrevet i bokstav e) har funnet sted
til et anlegg som henholdsvis er plassert
i) i den opprinnelige avsenderstaten eller i en annen
medlemsstat, skal det kreves en ny melding i samsvar
med bestemmelsene i denne avdeling, eller
ii) i en tredjestat, skal en ny melding kreves i samsvar med
bestemmelsene i denne forordning, med det tillegg at
bestemmelsene om berørte vedkommende myndigheter
også får anvendelse på den opprinnelige vedkommende
myndighet i den opprinnelige avsenderstaten.
Artikkel 16
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Denne bekreftelsen
transportdokumentet.

skal

gis

i

eller

vedlegges

Anlegget skal sende undertegnede kopier av
transportdokumentet som inneholder denne bekreftelsen,
til melderen og til berørte vedkommende myndigheter.
e) Anleggets erklæring om endelig gjenvinning eller
disponering: Så snart som mulig, men senest 30 dager etter
den endelige gjenvinningen eller disponeringen og senest
ett kalenderår, eller en kortere periode i samsvar med
artikkel 9 nr. 7, etter at avfallet er mottatt, skal anlegget som
utfører gjenvinningen eller disponeringen, på eget ansvar
bekrefte at den endelige gjenvinningen eller disponeringen
er fullført.
Denne erklæringen
transportdokumentet.

skal

gis

i

eller

vedlegges

Anlegget skal sende undertegnede kopier av
transportdokumentet som inneholder denne erklæringen,
til melderen og til berørte vedkommende myndigheter.

Krav etter at samtykke til en overføring er gitt

Artikkel 17

Etter at berørte vedkommende myndigheter har gitt samtykke
til en meldt overføring, skal alle berørte foretak fylle ut
transportdokumentet, eller transportdokumentene når det
gjelder en samlet melding, i de rubrikker som er angitt,
undertegne det eller dem og beholde en eller flere kopier.
Følgende krav skal oppfylles:

Endringer i overføringen etter at samtykke er gitt

a) Melderens utfylling av transportdokumentet: Når melderen
har fått samtykke fra vedkommende avsender-, mottakerog transittmyndigheter, eller kan forutsette stilltiende
samtykke fra vedkommende transittmyndighet, skal
melderen sette inn den faktiske datoen for overføringen og
ellers så langt det er mulig fylle ut transportdokumentet.
b) Forhåndsopplysninger om faktisk start for overføringen:
Melderen skal sende undertegnede kopier av det utfylte
transportdokumentet, som beskrevet under bokstav a),
til vedkommende berørte myndigheter og til mottakeren
minst tre virkedager før overføringen starter.
c) Dokumenter som skal ledsage hver transport: Melderen
skal beholde en kopi av transportdokumentet.
Transportdokumentet og kopier av meldingsdokumentet
som inneholder de skriftlige samtykkene og vilkårene
fastsatt av berørte vedkommende myndigheter skal ledsage
hver transport. Transportdokumentet skal beholdes av
anlegget som mottar avfallet.
d) Anleggets skriftlige bekreftelse av at det har mottatt
avfallet: Innen tre dager etter at avfallet er mottatt, skal
anlegget skriftlig bekrefte at avfallet er mottatt.

1. Dersom det skjer vesentlige endringer i detaljer i og/
eller vilkår for den tillatte overføringen, herunder endringer
av forutsatt mengde, transportrute, veivalg, transportdato eller
transportør, skal melderen umiddelbart underrette berørte
vedkommende myndigheter og mottakeren, om mulig før
overføringen starter.
2. I slike tilfeller skal det legges fram en ny melding, med
mindre alle berørte vedkommende myndigheter anser at de
foreslåtte endringene ikke krever noen ny melding.
3. Dersom slike endringer berører andre vedkommende
myndigheter enn dem som er berørt i den opprinnelige
meldingen, skal det legges fram en ny melding.
KAPITTEL 2
Generelle
Artikkel 18
Avfall som skal ledsages av visse opplysninger
1. Avfall som omhandlet i artikkel 3 nr. 2 og 4 som skal
overføres, skal være underlagt følgende krav til framgangsmåte:
a) For å lette sporing av transporter av nevnte avfall skal
den person underlagt avsenderstatens jurisdiksjon som
organiserer overføringen, sikre at avfallet blir ledsaget av
det dokumentet som omhandles i vedlegg VII.
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b) Dokumentet som omhandles i vedlegg VII, skal
undertegnes av den person som organiserer overføringen,
før overføringen finner sted, og dessuten undertegnes av
gjenvinningsanlegget eller laboratoriet og mottakeren når
vedkommende avfall blir mottatt.
2. Den kontrakten som omhandles i vedlegg VII mellom den
person som organiserer overføringen og mottakeren der avfallet
gjenvinnes, skal være gjeldende når overføringen starter, og
skal dersom avfallsoverføringen eller –gjenvinningen ikke
kan fullføres slik det var ment, eller dersom det er utført en
ulovlig overføring, inneholde en plikt for den person som
organiserer overføringen, eller dersom vedkommende person
ikke kan fullføre overføringen eller gjenvinningen av avfallet
(for eksempel på grunn av insolvens), for mottakeren til å
a) ta avfallet tilbake eller sikre at det gjenvinnes på en
alternativ måte, og
b) om nødvendig sørge for lagring av avfallet i mellomtiden.
Den person som organiserer overføringen, eller mottakeren,
skal på anmodning fra berørte vedkommende myndighet legge
fram en kopi av kontrakten.
3. For kontroll‑, håndhevings‑, planleggings‑  og
statistikkformål kan medlemsstatene i samsvar med nasjonal
lovgivning kreve de opplysninger som omhandles i nr. 1, for
overføringer som omfattes av denne artikkel.
4. Opplysningene omhandlet i nr. 1 skal behandles som
fortrolige dersom dette kreves i henhold til Fellesskapets
regelverk og nasjonal lovgivning.
KAPITTEL 3
Generelle krav
Artikkel 19
Forbud mot å blande avfall under overføringen
Fra starten av overføringen til avfallet er mottatt i et
gjenvinnings‑ eller disponeringsanlegg, skal avfall, slik det er
angitt i meldingsdokumentet eller som omhandlet i artikkel 18,
ikke blandes med annet avfall.
Artikkel 20
Oppbevaring av dokumenter og opplysninger
1. Alle dokumenter som er sendt til eller av vedkommende
myndigheter i tilknytning til en meldt overføring, skal
oppbevares i Fellesskapet i minst tre år fra den dato da
overføringen startet, av vedkommende myndigheter, melderen,
mottakeren og anlegget som mottar avfallet.
2. Opplysninger som er gitt i henhold til artikkel 18 nr.
1, skal oppbevares i Fellesskapet i minst tre år fra den dato
da overføringen startet, av den person som organiserer
overføringen, mottakeren og anlegget som mottar avfallet.
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Artikkel 21
Offentlig tilgang til meldinger
Vedkommende avsendermyndigheter eller vedkommende
mottakermyndigheter kan på egnet måte gjøre offentlig
tilgjengelig, for eksempel på Internett, opplysninger om
meldinger om overføringer som de har gitt samtykke til, men
bare dersom slike opplysninger ikke er fortrolige i henhold til
nasjonal lovgivning eller Fellesskapets regelverk.
KAPITTEL 4
Artikkel 22
Plikt til å ta tilbake avfall når en overføring ikke kan
fullføres som forutsatt
1. Når en berørt vedkommende myndighet blir oppmerksom
på at en overføring av avfall, herunder avfallets gjenvinning
eller disponering, ikke kan fullføres som forutsatt i samsvar
med vilkårene i meldings‑  og transportdokumentene og/
eller kontrakten omhandlet i artikkel 4 nr. 4 annet ledd og i
artikkel 5, skal den umiddelbart underrette vedkommende
avsendermyndighet. Dersom et gjenvinnings‑  eller
disponeringsanlegg avviser en mottatt overføring, skal anlegget
umiddelbart underrette vedkommende mottakermyndighet.
2. Vedkommende avsendermyndighet skal, unntatt i de
tilfeller som er omhandlet i nr. 3, påse at det aktuelle avfall
blir tatt tilbake til sitt jurisdiksjonsområde eller et annet sted i
avsenderstaten av den melder som er identifisert i samsvar med
rekkefølgen fastsatt i artikkel 2 nr.15, eller, dersom dette ikke
er praktisk mulig, av vedkommende myndighet selv eller av
en fysisk eller juridisk person på vedkommende myndighets
vegne.
Dette skal finne sted innen 90 dager, eller innen en periode som
kan avtales mellom berørte vedkommende myndigheter, etter at
vedkommende avsendermyndighet blir oppmerksom på, eller
av vedkommende mottakermyndighet eller transittmyndighet
skriftlig er blitt gjort oppmerksom på, at den tillatte
overføringen av avfall eller gjenvinning eller disponering av
avfallet ikke kan fullføres, og er blitt underrettet om grunnen(e)
til dette. At vedkommende mottaker‑ eller transittmyndigheter
blir oppmerksom på dette, kan være en følge av opplysninger
som blir oversendt til disse fra blant annet andre vedkommende
myndigheter.
3. Plikten til å ta tilbake avfall i henhold til nr. 2 får ikke
anvendelse dersom vedkommende avsendermyndigheter,
transittmyndigheter og mottakermyndigheter som er involvert
i disponering eller gjenvinning av avfallet, er overbevist om
at avfallet kan gjenvinnes eller disponeres på en alternativ
måte i mottakerstaten eller et annet sted av melderen eller,
dersom dette ikke er praktisk mulig, av vedkommende
avsendermyndighet eller av en fysisk eller juridisk person på
vedkommende myndighets vegne.
Plikten til å ta tilbake avfall i nr. 2 får ikke anvendelse dersom
det overførte avfallet i løpet av operasjoner som er skjedd
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ved vedkommende anlegg er blitt ugjenkallelig blandet med
annet avfall før en berørt vedkommende myndighet er blitt
oppmerksom på at den meldte overføringen ikke kan fullføres
som omhandlet i nr. 1. En slik blanding skal gjenvinnes eller
disponeres på en alternativ måte i samsvar med første ledd.
4. I tilfeller der avfall skal tas tilbake som omhandlet i nr. 2,
skal det gis en ny melding, med mindre berørte vedkommende
myndigheter er enige om at en behørig begrunnet anmodning
fra den opprinnelige vedkommende avsendermyndighet er
tilstrekkelig.
En ny melding skal, dersom dette er hensiktsmessig, gis av den
opprinnelige melderen eller, dersom dette ikke er praktisk mulig,
av andre fysiske eller juridiske personer identifisert i samsvar
med artikkel 2 nr. 15, eller, dersom dette ikke er praktisk mulig,
av vedkommende opprinnelige avsendermyndighet eller av en
fysisk eller juridisk person på denne myndighets vegne.
Ingen vedkommende myndighet skal motsette seg eller reise
innvendinger mot retur av avfall fra en overføring som ikke
kan fullføres, eller mot den tilknyttede gjenvinnings‑  og
disponeringsmetoden.
5. I tilfelle av alternative ordninger utenfor den opprinnelige
mottakerstaten som omhandlet i nr. 3, skal en ny melding, der
dette er hensiktsmessig, gis av den opprinnelige melderen eller,
dersom dette ikke er praktisk mulig, av andre fysiske eller
juridiske personer identifisert i samsvar med artikkel 2 nr. 15,
eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, av vedkommende
opprinnelige avsendermyndighet eller av en fysisk eller juridisk
person på denne myndighets vegne.
Når melderen gir en slik ny melding, skal denne meldingen
også gis til vedkommende myndighet i den opprinnelige
avsenderstaten.
6. I tilfelle av alternative ordninger i den opprinnelige
mottakerstaten som omhandlet i nr. 3, er det ikke påkrevd
med noen ny melding, og en behørig begrunnet anmodning er
tilstrekkelig. En slik behørig begrunnet anmodning om samtykke
til den alternative ordningen skal oversendes vedkommende
mottakermyndighet og vedkommende avsendermyndighet av
den opprinnelige melderen eller, dersom dette ikke er praktisk
mulig, av den opprinnelige vedkommende avsendermyndighet,
til vedkommende mottakermyndighet.
7. Dersom det ikke skal oversendes noen ny melding i
samsvar med nr. 4 eller 6, skal et nytt transportdokument fylles
ut i samsvar med artikkel 15 eller 16 av den opprinnelige
melderen eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, av andre
fysiske eller juridiske personer identifisert i samsvar med
artikkel 2 nr. 15, eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, av
den opprinnelige vedkommende avsendermyndighet eller av en
fysisk eller juridisk person på denne myndighetens vegne.
Dersom en ny melding blir oversendt av vedkommende
opprinnelige avsendermyndighet i samsvar med nr. 4 eller 5,
skal det ikke kreves noen ny økonomisk garanti eller tilsvarende
forsikring.
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8. Melderens plikt og avsenderstatens subsidiære plikt til å
ta tilbake avfallet eller sørge for en alternativ gjenvinning eller
disponering skal opphøre når anlegget utsteder erklæringen om
endelig gjenvinning eller disponering som omhandlet i artikkel
16 bokstav e), eller eventuelt i artikkel 15 bokstav e). I tilfeller
av midlertidig behandling før gjenvinning eller disponering
som omhandlet i artikkel 6 nr. 6, skal den subsidiære plikten
til avsenderstaten opphøre når anlegget utsteder erklæringen
omhandlet i artikkel 15 bokstav d).
Dersom et anlegg utsteder en erklæring om gjenvinning eller
disponering på en slik måte at det fører til en ulovlig overføring,
og med den følge at den økonomiske garantien utløses, kommer
artikkel 24 nr. 3 og artikkel 25 nr. 2 til anvendelse.
9. Dersom avfall fra en overføring som ikke kan fullføres,
herunder gjenvinning eller disponering av avfallet, blir
oppdaget i en medlemsstat, skal vedkommende myndighet med
jurisdiksjon over området der avfallet ble oppdaget, ha ansvar
for å påse at det treffes tiltak for sikker lagring av avfallet i
påvente av at det returneres, eller at det skjer en endelig
gjenvinning eller disponering på en alternativ måte.
Artikkel 23
Kostnader ved å ta tilbake avfall når en overføring ikke
kan fullføres
1. Kostnader i forbindelse med retur av avfall fra en
overføring som ikke kan fullføres, herunder kostnader for
transport, gjenvinning eller disponering av avfallet i henhold
til artikkel 22 nr. 2 eller 3 og, fra det tidspunkt vedkommende
avsendermyndighet blir oppmerksom på at en overføring av
avfall, eller gjenvinning eller disponering av avfallet, ikke kan
fullføres, lagringskostnader i henhold til artikkel 22 nr. 9, skal
belastes
a) den melder som er identifisert i samsvar med rekkefølgen
fastsatt i artikkel 2 nr. 15, eller, dersom dette ikke er
praktisk mulig,
b) eventuelle andre fysiske eller juridiske personer, eller,
dersom dette ikke er praktisk mulig,
c) vedkommende avsendermyndighet, eller, dersom dette
ikke er praktisk mulig,
d) på annen måte som avtalt mellom berørte vedkommende
myndigheter.
2. Denne artikkel berører ikke fellesskapsbestemmelser og
nasjonal bestemmelser om ansvar.
Artikkel 24
Plikt til å ta tilbake avfall når en overføring er ulovlig
1. Når en vedkommende myndighet oppdager en
overføring som den anser for å være en ulovlig overføring,
skal den umiddelbart underrette andre berørte vedkommende
myndigheter.
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2. Dersom ansvaret for en slik ulovlig overføring ligger hos
melderen, skal vedkommende avsendermyndighet påse at det
aktuelle avfallet
a) tas tilbake av den faktiske melderen, eller, dersom det ikke
er oversendt noen melding, at det
b) tas tilbake av den som rettslig sett kan anses som melderen,
eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, at det
c) tas tilbake av vedkommende avsendermyndighet selv eller
av en fysisk eller juridisk person på denne myndighets
vegne, eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, at det
d) blir gjenvunnet eller disponert på en alternativ måte i
mottakerstaten eller avsenderstaten av vedkommende
avsendermyndighet selv eller av en fysisk eller juridisk
person på denne myndighets vegne, eller, dersom dette ikke
er praktisk mulig, at det
e) blir gjenvunnet eller disponert på en alternativ måte i en
annen stat av vedkommende avsendermyndighet selv eller
av en fysisk eller juridisk person på denne myndighets
vegne dersom alle berørte vedkommende myndigheter er
enige om dette.
Slik tilbaketaking, gjenvinning eller disponering skal finne
sted innen 30 dager, eller innen et annet tidsrom som kan
avtales mellom berørte vedkommende myndigheter, etter at
vedkommende avsendermyndighet blir oppmerksom på eller
av vedkommende mottakermyndighet eller transittmyndighet
skriftlig er blitt gjort oppmerksom på den ulovlige overføringen,
og er blitt underrettet om grunnen(e) til dette. At vedkommende
mottaker‑ eller transittmyndigheter blir oppmerksom på dette,
kan være en følge av opplysninger som blir oversendt til disse
fra blant annet andre vedkommende myndigheter.
I tilfeller der avfall skal tas tilbake som omhandlet i bokstav
a), b) og c), skal det oversendes en ny melding, med mindre
berørte vedkommende myndigheter er enige om at en behørig
begrunnet anmodning fra den opprinnelige vedkommende
avsendermyndighet er tilstrekkelig.
Den nye meldingen skal oversendes av den person eller
myndighet som er oppført i bokstav a), b) eller c), og i samsvar
med den rekkefølgen.
Ingen vedkommende myndighet skal motsette seg eller reise
innvendinger mot retur av avfall fra en ulovlig overføring.
I tilfelle av alternative tiltak som omhandlet i bokstav d) og
e) som treffes av vedkommende avsendermyndighet, skal
en ny melding oversendes av vedkommende opprinnelige
avsendermyndighet eller av en fysisk eller juridisk person på
denne myndighets vegne, med mindre berørte vedkommende
myndigheter er enige om at en behørig begrunnet anmodning
fra denne myndighet er tilstrekkelig.
3. Dersom en ulovlig overføring er mottakers ansvar, skal
vedkommende mottakermyndighet påse at det aktuelle avfallet
blir gjenvunnet eller disponert på en miljømessig forsvarlig
måte
a) av mottakeren, eller, dersom dette ikke er praktisk mulig,
b) av vedkommende myndighet selv eller av en fysisk eller
juridisk person på denne myndighets vegne.
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Slik gjenvinning eller disponering skal finne sted innen 30
dager, eller innen et annet tidsrom som kan avtales mellom
berørte vedkommende myndigheter, etter at vedkommende
mottakermyndighet blir oppmerksom på eller av vedkommende
avsendermyndighet eller transittmyndighet skriftlig er blitt
gjort oppmerksom på den ulovlige overføringen, og er blitt
informert om grunnen(e) til dette. At vedkommende avsender‑ 
eller transittmyndigheter blir oppmerksom på dette, kan være
en følge av opplysninger som blir oversendt til disse fra blant
annet andre vedkommende myndigheter.
For dette formål skal vedkommende berørte myndigheter
samarbeide, der dette er nødvendig, om gjenvinning eller
disponering av avfallet.
4. Dersom det ikke skal gis noen ny melding, skal det
fylles ut et nytt transportdokument i samsvar med artikkel 15
eller 16 av den person som har ansvar for å ta tilbake avfallet
eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, av den opprinnelige
vedkommende avsendermyndighet.
Dersom en ny melding gis av vedkommende opprinnelige
avsendermyndighet, skal det ikke kreves noen ny økonomisk
garanti eller tilsvarende forsikring.
5. Særlig i tilfeller der ansvaret for den ulovlige overføringen
verken kan tilskrives melderen eller mottakeren, skal berørte
vedkommende myndigheter samarbeide for å påse at det
aktuelle avfallet gjenvinnes eller disponeres.
6. I tilfeller av midlertidig behandling før gjenvinning eller
disponering som omhandlet i artikkel 6 nr. 6, der en ulovlig
overføring oppdages etter at den midlertidige gjenvinningen
eller disponeringen er fullført, skal avsenderstatens subsidiære
plikt til å ta tilbake avfallet eller sørge for alternativ gjenvinning
eller disponering opphøre når anlegget har utstedt erklæringen
omhandlet i artikkel 15 bokstav d).
Dersom et anlegg utsteder en erklæring om gjenvinning eller
disponering på en slik måte at det fører til en ulovlig overføring,
og med den følge at den økonomiske garantien utløses, kommer
nr. 3 og artikkel 25 nr. 2 til anvendelse.
7. Dersom avfall fra en ulovlig overføring blir oppdaget i en
medlemsstat, skal vedkommende myndighet med jurisdiksjon
over området der avfallet ble oppdaget, ha ansvar for å påse at
det treffes tiltak for sikker lagring av avfallet i påvente av at
det returneres, eller at det skjer en endelig gjenvinning eller
disponering på en alternativ måte.
8. Artikkel 34 og 36 kommer ikke til anvendelse i tilfeller
der ulovlige overføringer blir returnert til avsenderstaten
og vedkommende avsenderstat er en stat som omfattes av
forbudene i de nevnte artiklene.
9. I tilfelle av en ulovlig overføring slik det er definert i
artikkel 2 nr. 35 bokstav g), skal den person som organiserer
overføringen, være underlagt de samme pliktene i henhold til
denne artikkel som melderen.
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KAPITTEL 5

10. Denne artikkel berører ikke fellesskapsbestemmelser og
nasjonale bestemmelser om ansvar.

Generelle administrative bestemmelser
Artikkel 25

Artikkel 26

Kostnader ved å ta tilbake avfall når en overføring er
ulovlig

Kommunikasjonsmåter

1. Kostnader i forbindelse med at avfall fra en ulovlig
overføring må tas tilbake, herunder kostnader ved transport,
gjenvinning eller disponering i henhold til artikkel 24 nr. 2
og, fra det tidspunkt vedkommende avsendermyndighet blir
oppmerksom på at en overføring er ulovlig, lagringskostnader i
henhold til artikkel 24 nr. 7, skal betales av
a) den faktiske melderen som identifisert i samsvar med
rekkefølgen fastsatt i artikkel 2 nr. 15, eller, dersom det
ikke er gitt noen melding, av
b) den rettmessige melderen eller eventuelle andre fysiske
eller juridiske personer, eller, dersom dette ikke er praktisk
mulig, av

1. Opplysningene og dokumentene nedenfor kan legges
fram per post:
a) melding om en planlagt overføring i henhold til artikkel 4
og 13,
b) anmodning om opplysninger og dokumentasjon i henhold
til artikkel 4, 7 og 8,
c) framlegging av opplysninger og dokumentasjon i henhold
til artikkel 4, 7 og 8,
d) skriftlig samtykke til en meldt overføring i henhold til
artikkel 9,
e) vilkår for en overføring i henhold til artikkel 10,

c) vedkommende avsendermyndighet.
2. Kostnader i forbindelse med gjenvinning eller disponering
i henhold til artikkel 24 nr. 3, herunder eventuelle transport‑ og
lagringskostnader i henhold til artikkel 24 nr. 7, skal betales av
a) mottakeren, eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, av

3. Kostnader i forbindelse med gjenvinning eller disponering
i henhold til artikkel 24 nr. 5, herunder eventuelle transport‑ og
lagringskostnader i henhold til artikkel 24 nr. 7, skal betales av
a) melderen, slik denne er identifisert i samsvar med
rekkefølgen fastsatt i artikkel 2 nr. 15, og/eller mottakeren,
avhengig av hva som er besluttet av berørte vedkommende
myndigheter, eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, av
b) eventuelle andre fysiske eller juridiske personer, eller,
dersom dette ikke er praktisk mulig, av
avsendermyndigheter

g) opplysninger
om
beslutninger
om
å
utstede
forhåndssamtykke for særlige gjenvinningsanlegg i
henhold til artikkel 14 nr. 3,
h) skriftlig bekreftelse av at avfall er mottatt i henhold til
artikkel 15 og 16,

b) vedkommende mottakermyndighet.

c) vedkommende
mottakermyndigheter.

f) innvendinger mot en overføring i henhold til artikkel 11 og
12,

og

4. I tilfelle av en ulovlig overføring slik det er definert i
artikkel 2 nr. 35 bokstav g), skal den person som organiserer
overføringen, være underlagt de samme pliktene som melderen
i henhold til denne artikkel.
5. Denne artikkel berører ikke fellesskapsbestemmelser og
nasjonale bestemmelser om ansvar.

i) erklæring om gjenvinning eller disponering av avfall i
henhold til artikkel 15 og 16,
j) forhåndsopplysninger om faktisk start på overføringen i
henhold til artikkel 16,
k) opplysninger om endringer i overføringen etter samtykke i
henhold til artikkel 17, og
l) skriftlig samtykke og transportdokumenter som skal sendes
i henhold til avdeling IV, V og VI.
2. Etter avtale mellom berørte vedkommende myndigheter
og melderen kan dokumentene omhandlet i nr. 1 også legges
fram ved hjelp av følgende kommunikasjonsmåter:
a) telefaks, eller
b) telefaks og deretter post, eller
c) e-post med elektronisk signatur. I det siste tilfellet skal alle
nødvendige stempler eller underskrifter erstattes med den
elektroniske signaturen, eller
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d) e-post uten elektronisk signatur og deretter post.
3. Dokumentene som skal ledsage en transport i samsvar
med artikkel 16 bokstav c) og artikkel 18, kan være i
elektronisk form med elektroniske signaturer dersom de kan
gjøres lesbare når som helst i løpet av transporten, og dersom
dette er akseptabelt for berørte vedkommende myndigheter.
4. Dersom berørte vedkommende myndigheter og melderen
blir enige om det, kan opplysningene og dokumentene oppført
i nr. 1 legges fram og utveksles ved hjelp av elektronisk
datautveksling med elektronisk signatur eller elektronisk
autentisering i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv
1999/93/EF av 13. desember 1999 om en fellesskapsramme
for elektroniske signaturer(1), eller et tilsvarende elektronisk
autentiseringssystem som gir samme sikkerhetsnivå. I slike
tilfeller kan det fastsettes organisatoriske ordninger for flyten
av den elektroniske datautvekslingen.
Artikkel 27
Språk
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Artikkel 29
Administrative kostnader
Melderen kan pålegges å betale egnede og forholdsmessige
administrasjonskostnader
ved
gjennomføringen
av
framgangsmåtene for melding og overvåking, samt vanlige
kostnader for nødvendige analyser og kontroll.
Artikkel 30
Avtaler om grenseområder
1. I unntakstilfeller, og dersom dette er berettiget ut fra
den særlige geografiske eller demografiske situasjonen,
kan medlemsstatene inngå bilaterale avtaler som gjør
framgangsmåten ved meldinger om overføringer av
særlige avfallsstrømmer mindre strenge ved overføring
over landegrensene til nærmeste egnede anlegg plassert i
grenseområdet mellom de to berørte medlemsstatene.

1. Meldinger, opplysninger, dokumentasjon eller annen
kommunikasjon som legges fram i henhold til bestemmelsene
i denne avdeling, skal gis på et språk som er akseptabelt for
berørte vedkommende myndigheter.

2. Slike bilaterale avtaler kan også inngås når det dreier
seg om overføring av avfall som sendes fra og blir behandlet i
avsenderstaten, men er i transitt gjennom en annen medlemsstat.

2. Melderen skal gi vedkommende berørte myndigheter
godkjent(e) oversettelse(r) til et språk som er akseptabelt for
disse myndighetene, dersom de anmoder om dette.

3. Medlemsstatene kan også inngå slike avtaler med
stater som er parter i avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde.

Artikkel 28

4. Slike avtaler skal meldes til Kommisjonen før de trer i
kraft.

Uenighet om klassifiseringsspørsmål
1. Dersom vedkommende avsendermyndigheter og
mottakermyndigheter ikke kan komme til enighet om hvorvidt
innholdet skal klassifiseres som avfall eller ikke, skal det
behandles som om det er avfall. Dette skal ikke berøre
mottakerstatens rett til å behandle det transporterte materialet
i samsvar med vedkommende stats nasjonale lovgivning etter
at det er ankommet, og når slik lovgivning er i samsvar med
fellesskapsretten eller folkeretten.
2. Dersom vedkommende avsendermyndigheter og
mottakermyndigheter ikke kan komme til enighet om hvorvidt
det meldte avfallet omfattes av klassifiseringen i vedlegg III,
IIIA, IIIB eller IV, skal avfallet anses for å være omfattet av
vedlegg IV.
3. Dersom vedkommende avsendermyndigheter og
mottakermyndigheter ikke kan komme til enighet om hvorvidt
avfallsbehandlingen som er meldt, skal klassifiseres som
gjenvinning eller disponering, kommer bestemmelsene om
disponering til anvendelse.
4. Nr. 1‑3 får anvendelse bare for denne forordnings formål,
og skal ikke påvirke berørte parters rett til å løse enhver tvist i
tilknytning til disse spørsmålene ved en domstol.
( 1)

EFT L 13 av 19.1.2000, s. 12.

KAPITTEL 6
Overføringer innenfor Fellesskapet med transitt via
tredjestater
Artikkel 31
Overføringer av avfall for disponering
Når en overføring av avfall som er bestemt for disponering,
finner sted innenfor Fellesskapet med transitt via en eller
flere tredjestater, skal vedkommende avsendermyndighet, i
tillegg til å følge bestemmelsene i denne avdeling, forespørre
vedkommende myndighet i de enkelte tredjestatene om
denne ønsker å sende sitt skriftlige samtykke til den planlagte
overføringen
a) innen 60 dager dersom det gjelder parter i
Basel‑konvensjonen, med mindre parten har frafalt denne
retten i samsvar med vilkårene i nevnte konvensjon, eller
b) innen et tidsrom som vedkommende myndigheter
skal bli enige om, dersom statene ikke er parter i
Basel‑konvensjonen.
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Artikkel 32
Overføringer av avfall for gjenvinning
1. Når en overføring av avfall som skal til gjenvinning,
finner sted innenfor Fellesskapet med transitt via en eller
flere tredjestater som OECD‑vedtaket ikke får anvendelse på,
kommer artikkel 31 til anvendelse.
2. Når en overføring av avfall som skal til gjenvinning,
finner sted innenfor Fellesskapet, herunder overføringer
mellom steder innenfor samme medlemsstat med transitt via
en eller flere tredjestater som OECD‑vedtaket får anvendelse
på, kan samtykket omhandlet i artikkel 9 gis stilltiende, og
dersom det ikke er reist innvendinger mot, eller det ikke er
fastsatt vilkår for overføringen, kan den starte 30 dager etter
tidspunktet for oversending av bekreftelse fra vedkommende
mottakermyndighet i samsvar med artikkel 8.
AVDELING III
OVERFØRINGER UTELUKKENDE INNENFOR
MEDLEMSSTATER
Artikkel 33
Anvendelse av denne forordning på overføringer
utelukkende innenfor medlemsstater
1. Medlemsstatene skal innføre en egnet ordning for
overvåking av og kontroll med overføringer av avfall som
utelukkende skjer innenfor deres jurisdiksjon. Denne ordningen
skal ta hensyn til behovet for samsvar med fellesskapsordningen
innført ved avdeling II og VII.
2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine
ordninger for overvåking av og kontroll med overføringer av
avfall. Kommisjonen skal underrette de andre medlemsstatene
om dette.
3. Medlemsstatene kan anvende ordningen fastsatt i
avdeling II og VII innenfor sin jurisdiksjon.
AVDELING IV
EKSPORT FRA FELLESSKAPET TIL TREDJESTATER
KAPITTEL 1
Eksport av avfall for disponering
Artikkel 34
Eksport som er forbudt, unntatt til EFTA‑stater
1. All eksport av avfall fra Fellesskapet for disponering er
forbudt.
2. Forbudet i nr. 1 kommer ikke til anvendelse på eksport
av avfall for disponering i EFTA‑stater som også er parter i
Basel‑konvensjonen.

24.10.2013

3. Eksport av avfall for disponering til en EFTA‑stat som er
part i Basel‑konvensjonen, er imidlertid også forbudt
a) når EFTA‑staten forbyr import av slikt avfall, eller
b) dersom vedkommende avsendermyndighet har grunn til
å tro at avfallet ikke vil bli håndtert på en miljømessig
forsvarlig måte, som omhandlet i artikkel 49, i den berørte
mottakerstaten.
4. Denne bestemmelsen berører ikke plikten til å ta tilbake
avfall fastsatt i artikkel 22 og 24.
Artikkel 35
Framgangsmåter ved eksport til EFTA‑stater
1. Når avfall blir eksportert fra Fellesskapet for disponering
i EFTA‑stater som er parter i Basel‑konvensjonen, får
bestemmelsene i avdeling II tilsvarende anvendelse, med de
tilpasninger og tillegg som omhandles i nr. 2 og 3.
2.

Følgende tilpasninger får anvendelse:

a) Vedkommende transittmyndighet utenfor Fellesskapet skal
etter tidspunktet for oversendelse av sin bekreftelse av at
den har mottatt meldingen, ha 60 dager på seg til å anmode
om tilleggsopplysninger om den meldte overføringen, og
dersom den berørte staten har besluttet ikke å kreve skriftlig
forhåndssamtykke, og har underrettet de andre partene om
dette i samsvar med artikkel 6 nr. 4 i Basel‑konvensjonen,
gi sitt stilltiende samtykke eller gi et skriftlig samtykke
med eller uten vilkår.
b) Vedkommende avsendermyndighet i Fellesskapet skal først
treffe en beslutning om å gi samtykke til overføringen som
omhandlet i artikkel 9 etter å ha mottatt skriftlig samtykke
fra vedkommende mottakermyndighet og eventuelt et
stilltiende eller skriftlig samtykke fra vedkommende
transittmyndighet utenfor Fellesskapet, og tidligst 61
dager etter tidspunktet for oversendelse av bekreftelsen
fra vedkommende transittmyndighet. Vedkommende
avsendermyndighet kan treffe en slik beslutning før utløpet
av fristen på 61 dager dersom den har mottatt skriftlig
samtykke fra de andre berørte vedkommende myndigheter.
3.

Følgende tilleggsbestemmelser får anvendelse:

a) Vedkommende transittmyndighet i Fellesskapet skal
bekrefte mottak av meldingen overfor melderen.
b) Vedkommende
avsendermyndighet
og
eventuelt
vedkommende transittmyndighet i Fellesskapet skal
oversende en stemplet kopi av sine beslutninger om
samtykke til overføringen til utførselstollstedet og til
utpasseringstollstedet fra Fellesskapet.
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c) Transportøren skal levere en kopi av transportdokumentet
til utførselstollstedet og til utpasseringstollstedet fra
Fellesskapet.

5. Dersom avfall blir eksportert, skal det være for disponering
i et anlegg som drives i henhold til relevant nasjonal lovgivning,
eller har tillatelse til å drive virksomhet i mottakerstaten.

d) Så snart avfallet har forlatt Fellesskapet, skal
utpasseringstollstedet fra Fellesskapet sende en
stemplet kopi av transportdokumentet til vedkommende
avsendermyndighet i Fellesskapet, med angivelse av at
avfallet har forlatt Fellesskapet.

6. Dersom et utførselstollsted fra eller et utpasseringstollsted
fra Fellesskapet blir oppmerksom på en ulovlig overføring,
skal tollstedet omgående underrette vedkommende myndighet
i tollstedets stat, som skal

e) Dersom vedkommende avsendermyndighet 42 dager
etter at avfallet har forlatt Fellesskapet, ikke har mottatt
noen opplysninger fra anlegget om at dette har mottatt
avfallet, skal vedkommende avsendermyndighet omgående
underrette vedkommende mottakermyndighet.
f) Kontrakten omhandlet i artikkel 4 nr. 4 annet ledd og i
artikkel 5 skal fastsette at

a) underrette vedkommende avsendermyndighet i Fellesskapet
omgående, og
b) sikre at avfallet holdes tilbake inntil vedkommende
avsendermyndighet har besluttet noe annet, og har meddelt
denne beslutningen skriftlig til vedkommende myndighet i
staten der tollstedet ligger, og der avfallet holdes tilbake.
KAPITTEL 2

i) dersom et anlegg utsteder en ukorrekt erklæring om
disponering som medfører at den økonomiske garantien
utløses, skal mottakeren bære kostnadene som følger
av plikten til å returnere avfallet til området for
vedkommende avsendermyndighets jurisdiksjon, og av
å gjenvinne eller disponere avfallet på en alternativ og
miljømessig forsvarlig måte,
ii) innen tre virkedager etter at avfallet for disponering er
mottatt, skal anlegget sende undertegnede kopier av det
utfylte transportdokumentet, unntatt erklæringen om
disponering som omhandlet i punkt iii), til melderen og
til vedkommende berørte myndigheter, og
iii) så snart som mulig, men senest 30 dager etter at
disponeringen er fullført og senest ett kalenderår
etter at anlegget har mottatt avfallet, skal anlegget på
eget ansvar bekrefte at disponeringen er fullført og
sende undertegnede kopier av transportdokumentet
som inneholder denne bekreftelsen til melderen og til
vedkommende berørte myndigheter.
4.

Overføringen kan finne sted bare dersom

a) melderen har mottatt skriftlig samtykke fra vedkommende
avsendermyndighet, vedkommende mottakermyndighet
og eventuelt vedkommende transittmyndighet utenfor
Fellesskapet, og dersom de fastsatte vilkårene er oppfylt,
b) det er inngått en kontrakt mellom melderen og mottakeren,
og denne er gjeldende, slik det kreves i artikkel 4 nr. 4 annet
ledd og i artikkel 5,

Eksport av avfall for gjenvinning
AV S N I T T 1
Eksport til stater som ikke omfattes av
OECD‑vedtaket
Artikkel 36
Eksportforbud
1. Eksport fra Fellesskapet av følgende typer avfall for
gjenvinning i stater som OECD‑vedtaket ikke får anvendelse
på, er forbudt:
a) avfall oppført som farlig avfall i vedlegg V,
b) avfall oppført i vedlegg V del 3,
c) farlig avfall som ikke er klassifisert under en enkelt
oppføring i vedlegg V,
d) blandinger av farlig avfall og blandinger av farlig avfall
med ufarlig avfall som ikke er klassifisert under en enkelt
oppføring i vedlegg V,
e) avfall som mottakerstaten har varslet at er farlig i henhold
til artikkel 3 i Basel‑konvensjonen,
f) avfall som mottakerstaten har importforbud mot, eller

c) det er opprettet en økonomisk garanti eller tilsvarende
forsikring, og denne er gjeldende, slik det kreves i artikkel
4 nr. 5 annet ledd og i artikkel 6, og

g) avfall som vedkommende avsendermyndighet har grunn
til å tro ikke vil bli håndtert på en miljømessig forsvarlige
måte i den berørte mottakerstaten, som omhandlet i artikkel
49.

d) en miljømessig forsvarlig håndtering som omhandlet i
artikkel 49 er sikret.

2.

Denne bestemmelsen berører ikke plikten til å ta tilbake
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avfall som fastsatt i artikkel 22 og 24.
3. Medlemsstatene kan i unntakstilfeller vedta bestemmelser
for å fastsette, på grunnlag av dokumentasjon som er gitt på en
egnet måte av melderen, at en bestemt type farlig avfall oppført
i vedlegg V blir unntatt fra eksportforbudet dersom det ikke har
noen av egenskapene på listen i vedlegg III til direktiv 91/689/
EØF, idet det med hensyn til egenskapene H3-H8, H10 og H11
som definert i nevnte vedlegg, tas hensyn til de grenseverdiene
som er fastsatt i kommisjonsvedtak 2000/532/EF av 3. mai 2000
om erstatning av vedtak 94/3/EF om utarbeiding av en liste over
avfall i henhold til artikkel 1 bokstav a) i rådsdirektiv 75/442/
EØF om avfall og rådsvedtak 94/904/EF om utarbeiding av en
liste over farlig avfall i henhold til artikkel 1 nr. 4 i rådsdirektiv
91/689/EØF om farlig avfall(1).
4. Det faktum at avfall ikke er oppført som farlig i vedlegg
V, eller at det er oppført i vedlegg V del 1 liste B, utelukker
ikke at dette avfallet i unntakstilfeller kan betegnes som farlig
og dermed er underlagt eksportforbudet dersom det har noen
av egenskapene omhandlet i vedlegg III til direktiv 91/689/
EØF, idet det for egenskapene H3-H8, H10 og H11 definert
i nevnte vedlegg tas hensyn til grenseverdiene fastsatt i
kommisjonsvedtak 2000/532/EF, i samsvar med artikkel 1
nr. 4 annet strekpunkt i direktiv 91/689/EØF og det innledende
avsnittet til vedlegg III til denne forordning.
5. I tilfellene omhandlet i nr. 3 og 4 skal berørte medlemsstater
underrette den planlagte mottakerstaten før det treffes noen
beslutning. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om
slike tilfeller innen utgangen av hvert kalenderår. Kommisjonen
skal videresende opplysningene til alle medlemsstatene og
til sekretariatet for Basel‑konvensjonen. På grunnlag av de
opplysningene som framkommer, kan Kommisjonen framsette
merknader og, der dette er hensiktsmessig, tilpasse vedlegg V i
samsvar med artikkel 58.

c) ingen kontroll i mottakerstaten.
2. Før tidspunktet for anvendelsen av denne forordning
skal Kommisjonen vedta en forordning som tar hensyn til alle
svar som er mottatt i henhold til nr. 1, og underrette komiteen
nedsatt i henhold til artikkel 18 i direktiv 2006/12/EF.
Dersom en stat ikke har utstedt noen bekreftelse som omhandlet
i nr. 1, eller dersom en stat av en eller annen grunn ennå ikke er
blitt kontaktet, får nr. 1 bokstav b) anvendelse.
Kommisjonen skal regelmessig ajourføre den vedtatte
forordningen.
3. Dersom en stat i sitt svar angir at visse overføringer av
avfall ikke er underlagt noen form for kontroll, skal artikkel 18
gjelde tilsvarende for slike overføringer.
4. Når avfall blir eksportert, skal det være for gjenvinning
i et anlegg som i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning
driver virksomhet, eller har tillatelse til å drive virksomhet, i
mottakerstaten.
5. Når det gjelder en overføring av avfall som ikke er
klassifisert under en enkelt oppføring i vedlegg III, eller en
overføring av blandinger av avfall som ikke er klassifisert under
en enkelt oppføring i vedlegg III eller IIIA, eller en overføring
av avfall som er klassifisert i vedlegg IIIB, får denne artikkels
nr. 1 bokstav b) anvendelse, forutsatt at eksport av dette ikke er
forbudt i henhold til artikkel 36.
AV S N I T T 2
Eksport til stater som omfattes av
OECD‑vedtaket

Artikkel 37
Framgangsmåter ved eksport av avfall oppført i vedlegg
III eller IIIA
1. For avfall som er oppført i vedlegg III eller IIIA, og
som det ikke er forbudt å eksportere i henhold til artikkel 36,
skal Kommisjonen innen 20 dager etter denne forordnings
ikrafttredelse sende en skriftlig anmodning til hver stat som
ikke omfattes av OECD‑vedtaket, for å få
i) en skriftlig bekreftelse på at avfallet kan eksporteres fra
Fellesskapet for gjenvinning i vedkommende stat, og
ii) en angivelse av hvilken kontrollprosedyre, om noen, som
vil bli fulgt i mottakerstaten.
Hver stat som ikke omfattes av OECD‑vedtaket, skal gis
følgende alternativer:
a) et forbud, eller
b) en framgangsmåte med skriftlig forhåndsmelding og
‑samtykke som beskrevet i artikkel 35, eller
(1)

EFT L 226 av 6.9.2000, s. 3. Vedtaket sist endret ved rådsvedtak
2001/573/EF (EFT L 203 av 28.7.2001, s. 18).

24.10.2013

Artikkel 38
Eksport av avfall oppført i vedlegg III, IIIA, IIIB, IV og
IVA
1. Når avfall oppført i vedlegg III, IIIA, IIIB, IV og IVA,
avfall som ikke er klassifisert, eller blandinger av avfall
som ikke er klassifisert under en enkelt oppføring enten i
vedlegg III, IV eller IVA, blir eksportert fra Fellesskapet for
gjenvinning i stater som omfattes av OECD‑vedtaket, med eller
uten transitt gjennom stater som omfattes av OECD‑vedtaket,
skal bestemmelsene i avdeling II gjelde tilsvarende, med de
tilpasningene og tilleggene som omhandles i nr. 2, 3 og 5.
2.

Følgende tilpasninger får anvendelse:

a) Blandinger av avfall oppført i vedlegg IIIA for midlertidig
behandling skal være underlagt framgangsmåten
med skriftlig forhåndsmelding og ‑samtykke dersom
etterfølgende midlertidig eller endelig gjenvinning eller
disponering skal finne sted i en stat som ikke omfattes av
OECD‑vedtaket.
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b) Avfall oppført i vedlegg IIIB skal være underlagt
framgangsmåten med skriftlig forhåndsmelding og
‑samtykke.
c) Det samtykket som kreves i samsvar med artikkel 9,
kan gis i form av stilltiende samtykke fra vedkommende
mottakermyndighet utenfor Fellesskapet.
3. For eksport av avfall oppført i vedlegg IV og IVA skal
følgende tilleggsbestemmelser gjelde:
a) Vedkommende
avsendermyndighet
og
eventuelt
vedkommende
transittmyndighet
i
Fellesskapet
skal sende en stemplet kopi av sine beslutninger om
samtykke til overføringen til utførselstollstedet og til
utpasseringstollstedet fra Fellesskapet.
b) Transportøren skal levere en kopi av transportdokumentet
til utførselstollstedet og til utpasseringstollstedet fra
Fellesskapet.
c) Så snart avfallet har forlatt Fellesskapet, skal
utpasseringstollstedet fra Fellesskapet sende en
stemplet kopi av transportdokumentet til vedkommende
avsendermyndighet i Fellesskapet, med angivelse av at
avfallet har forlatt Fellesskapet.
d) Dersom vedkommende avsendermyndighet 42 dager
etter at avfallet har forlatt Fellesskapet, ikke har mottatt
noen opplysninger fra anlegget om at dette har mottatt
avfallet, skal vedkommende avsendermyndighet omgående
underrette vedkommende mottakermyndighet.
e) kontrakten omhandlet i artikkel 4 nr. 4 annet ledd og i
artikkel 5 skal fastsette at
i) dersom et anlegg utsteder en ukorrekt erklæring om
gjenvinning som medfører at den økonomiske garantien
utløses, skal mottakeren bære kostnadene som følger
av plikten til å returnere avfallet til området for
vedkommende avsendermyndighets jurisdiksjon, og av
å gjenvinne eller disponere avfallet på en alternativ og
miljømessig forsvarlig måte,
ii) innen tre virkedager etter at avfallet for gjenvinning er
mottatt, skal anlegget sende undertegnede kopier av det
utfylte transportdokumentet, unntatt erklæringen om
gjenvinning som omhandlet i punkt iii), til melderen og
til vedkommende berørte myndigheter, og
iii) så snart som mulig, men senest 30 dager etter at
gjenvinningen er fullført og senest ett kalenderår
etter at anlegget har mottatt avfallet, skal anlegget, på
eget ansvar, bekrefte at gjenvinningen er fullført og
sende undertegnede kopier av transportdokumentet
som inneholder denne bekreftelsen til melderen og til
vedkommende berørte myndigheter.

4.
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Overføringen kan finne sted bare dersom

a) melderen har mottatt et skriftlig samtykke fra
vedkommende
avsendermyndighet,
vedkommende
mottakermyndighet
og
eventuelt
vedkommende
transittmyndighet eller, dersom stilltiende samtykke fra
vedkommende mottakermyndigheter og vedkommende
transittmyndigheter utenfor Fellesskapet er gitt eller kan
antas å være gitt, og dersom de fastsatte vilkårene er
oppfylt, og
b) artikkel 35 nr. 4 bokstav b), c) og d) er oppfylt
5. Dersom en eksport som beskrevet i nr. 1 av avfall
oppført i vedlegg IV og IVA er i transitt gjennom en stat som
ikke omfattes av OECD‑vedtaket, får følgende tilpasninger
anvendelse:
a) Vedkommende transittmyndighet som ikke omfattes av
OECD‑vedtaket, skal ha 60 dager på seg fra tidspunktet
for oversendelse av sin bekreftelse av at den har mottatt
meldingen, til å anmode om tilleggsopplysninger om den
meldte overføringen, og dersom den berørte staten har
besluttet ikke å kreve skriftlig forhåndssamtykke og har
underrettet de andre partene om dette i samsvar med artikkel
6 nr. 4 i Basel‑konvensjonen, gi sitt stilltiende samtykke
eller gi et skriftlig samtykke med eller uten vilkår.
b) Vedkommende avsendermyndighet i Fellesskapet skal
først treffe en beslutning om samtykke til overføringen
som omhandlet i artikkel 9 etter å ha fått stilltiende eller
skriftlig samtykke fra den vedkommende transittmyndighet
som ikke omfattes av OECD‑vedtaket, og tidligst 61
dager etter tidspunktet for oversendelse av bekreftelsen
fra vedkommende transittmyndighet. Vedkommende
avsendermyndighet kan treffe en slik beslutning før utløpet
av fristen på 61 dager dersom den har mottatt skriftlig
samtykke fra de andre berørte vedkommende myndigheter.
6. Når avfall blir eksportert, skal det være for gjenvinning
i et anlegg som i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning
driver virksomhet, eller har tillatelse til å drive virksomhet, i
mottakerstaten.
7. Dersom et utførselstollsted fra eller et utpasseringstollsted
fra Fellesskapet blir oppmerksom på en ulovlig overføring,
skal tollstedet omgående underrette vedkommende myndighet
i tollstedets stat, som skal
a) underrette vedkommende avsendermyndighet i Fellesskapet
omgående, og
b) sikre at avfallet holdes tilbake inntil vedkommende
avsendermyndighet har besluttet noe annet, og har meddelt
denne beslutningen skriftlig til vedkommende myndighet i
staten der tollstedet ligger, og der avfallet holdes tilbake.

Nr. 59/602

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KAPITTEL 3
Alminnelige bestemmelser
Artikkel 39
Eksport til Antarktis
Eksport av avfall fra Fellesskapet til Antarktis er forbudt.
Artikkel 40
Eksport til oversjøiske land eller territorier
1. Eksport fra Fellesskapet av avfall for disponering i
oversjøiske land eller territorier er forbudt.
2. For eksport av avfall bestemt for gjenvinning i oversjøiske
land eller territorier får forbudet i artikkel 36 tilsvarende
anvendelse.
3. For eksport av avfall bestemt for gjenvinning i oversjøiske
land eller territorier som ikke omfattes av forbudet i nr. 2, får
bestemmelsene i avdeling II tilsvarende anvendelse.
AVDELING V
IMPORT TIL FELLESSKAPET FRA TREDJESTATER
KAPITTEL 1
Import av avfall for disponering
Artikkel 41
Forbud mot import, unntatt fra en stat som er part i
Basel‑konvensjonen, eller som det er inngått en avtale
med, eller fra andre områder i krise‑ eller krigssituasjoner
1. Import til Fellesskapet av avfall bestemt for disponering
er forbudt, med unntak for import fra
a) stater som er parter i Basel‑konvensjonen, eller
b) andre stater som Fellesskapet, eller Fellesskapet og dets
medlemsstater, har inngått bilaterale eller multilaterale
avtaler eller ordninger med som er forenlige med
Fellesskapets regelverk og i samsvar med artikkel 11 i
Basel‑konvensjonen, eller
c) andre stater som de enkelte medlemsstatene har inngått
bilaterale avtaler eller ordninger med i samsvar med nr. 2,
eller
d) andre områder i tilfeller der det unntaksvis i forbindelse
med krisesituasjoner, fredsskapende og fredsbevarende
operasjoner eller krigssituasjoner ikke kan inngås noen
bilaterale avtaler eller ordninger i henhold til bokstav b) eller
c), eller der en vedkommende myndighet i avsenderstaten
enten ikke er utpekt eller ikke er i stand til å handle.
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2. I tilfeller der slikt avfall ikke vil bli håndtert på en
miljømessig forsvarlig måte i avsenderstaten, som omhandlet
i artikkel 49, kan de enkelte medlemsstatene unntaksvis inngå
bilaterale avtaler og ordninger for disponering av særlig avfall
i disse medlemsstatene.
Slike avtaler og ordninger skal være forenlige med Fellesskapets
regelverk og i samsvar med Basel-konvensjonens artikkel 11.
Slike avtaler og ordninger skal garantere at disponeringen
vil bli utført i et godkjent anlegg og vil være i samsvar med
kravene til miljømessig forsvarlig håndtering.
Slike avtaler og ordninger skal også garantere at avfallet er
produsert i avsenderstaten, og at disponeringen utelukkende
vil bli utført i den medlemsstaten som har inngått avtalen eller
ordningen.
Slike avtaler eller ordninger skal meldes til Kommisjonen før
de inngås. I nødssituasjoner kan de imidlertid meldes inntil én
måned etter at de er inngått.
3. Bilaterale eller multilaterale avtaler eller ordninger
inngått i samsvar med nr. 1 bokstav b) og c) skal være basert på
kravene til framgangsmåte i artikkel 42.
4. De stater som er omhandlet i nr. 1 bokstav a), b) og c), skal
pålegges å legge fram en behørig begrunnet forhåndsanmodning
for vedkommende myndighet i mottakermedlemsstaten, der det
framgår at de ikke har og ikke på rimelig måte kan skaffe den
nødvendige tekniske kapasitet og de nødvendige anlegg som
trengs for å disponere avfallet på en miljømessig forsvarlig
måte.
Artikkel 42
Krav til framgangsmåte for import fra en stat som er part
i Basel‑konvensjonen, eller fra andre områder i krise‑ eller
krigssituasjoner
1. Når avfall blir importert for disponering til Fellesskapet fra
stater som er parter i Basel‑konvensjonen, får bestemmelsene
i avdeling II tilsvarende anvendelse, med de tilpasninger og
tillegg som omhandles i nr. 2 og 3.
2.

Følgende tilpasninger får anvendelse:

a) Vedkommende transittmyndighet utenfor Fellesskapet skal
etter tidspunktet for oversendelse av sin bekreftelse av at
den har mottatt meldingen, ha 60 dager på seg til å anmode
om tilleggsopplysninger om den meldte overføringen, og
dersom den berørte staten har besluttet ikke å kreve skriftlig
forhåndssamtykke, og har underrettet de andre partene om
dette i samsvar med artikkel 6 nr. 4 i Basel‑konvensjonen,
gi sitt stilltiende samtykke eller gi et skriftlig samtykke
med eller uten vilkår.
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b) I tilfelle av krisesituasjoner, fredsskapende og
fredsbevarende operasjoner og krigssituasjoner som
omhandlet i artikkel 41 nr. 1 bokstav d), skal det ikke
kreves samtykke fra vedkommende avsendermyndighet.
3.

Følgende tilleggsbestemmelser får anvendelse:

a) Vedkommende transittmyndighet i Fellesskapet skal
bekrefte mottak av meldingen overfor melderen, med
kopier til vedkommende berørte myndigheter.
b) Vedkommende
mottakermyndighet
og
eventuelt
vedkommende transittmyndighet i Fellesskapet skal sende
en stemplet kopi av sine beslutninger om samtykke til
overføringen til innpasseringstollstedet til Fellesskapet.
c) Transportøren skal levere en kopi av transportdokumentet
til innpasseringstollstedet til Fellesskapet.
d) Etter å ha utført de nødvendige tollformalitetene
skal innpasseringstollstedet til Fellesskapet sende en
stemplet kopi av transportdokumentet til vedkommende
mottakermyndighet og vedkommende transittmyndighet i
Fellesskapet, med angivelse av at avfallet er kommet inn i
Fellesskapet.
4.

Overføringen kan finne sted bare dersom

a) melderen har mottatt skriftlig samtykke fra vedkommende
avsendermyndighet, vedkommende mottakermyndighet og
eventuelt vedkommende transittmyndighet, og dersom de
fastsatte vilkårene er oppfylt,
b) det er inngått en kontrakt mellom melderen og mottakeren,
og denne er gjeldende , slik det kreves i artikkel 4 nr. 4
annet ledd og i artikkel 5,
c) det er opprettet en økonomisk garanti eller tilsvarende
forsikring, og denne er gjeldende, slik det kreves i artikkel
4 nr. 5 annet ledd og i artikkel 6, og
d) miljømessig forsvarlig håndtering som omhandlet i artikkel
49 er sikret.
5. Dersom et innpasseringstollsted til Fellesskapet blir
oppmerksom på en ulovlig overføring, skal tollstedet omgående
underrette vedkommende myndighet i tollstedets stat, som skal
a) underrette vedkommende mottakermyndighet i Fellesskapet
omgående, som igjen skal underrette vedkommende
avsendermyndighet utenfor Fellesskapet, og
b) sikre at avfallet holdes tilbake inntil vedkommende
avsendermyndighet utenfor Fellesskapet har besluttet
noe annet og har meddelt denne beslutningen skriftlig til
vedkommende myndighet i staten der tollstedet ligger, og
der avfallet holdes tilbake.
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KAPITTEL 2
Import av avfall for gjenvinning
Artikkel 43
Forbud mot import, unntatt fra en stat som omfattes av
OECD‑vedtaket, som er part i Basel‑konvensjonen, eller
som det er inngått en avtale med, eller fra andre områder i
krise‑ eller krigssituasjoner
1. All import til Fellesskapet av avfall for gjenvinning er
forbudt, med unntak for import fra
a) stater som omfattes av OECD-vedtaket, eller
b) andre stater som er parter i Basel‑konvensjonen, eller
c) andre stater som Fellesskapet, eller Fellesskapet og dets
medlemsstater, har inngått bilaterale eller multilaterale
avtaler eller ordninger med som er forenlige med
Fellesskapets regelverk og i samsvar med artikkel 11 i
Basel‑konvensjonen, eller
d) andre stater som de enkelte medlemsstatene har inngått
bilaterale avtaler eller ordninger med i samsvar med nr. 2,
eller
e) andre områder i tilfeller der det unntaksvis i forbindelse
med krisesituasjoner, fredsskapende og fredsbevarende
operasjoner eller krigssituasjoner ikke kan inngås noen
bilaterale avtaler eller ordninger i henhold til bokstav b) eller
c), eller der en vedkommende myndighet i avsenderstaten
enten ikke er utpekt eller ikke er i stand til å handle.
2. I unntakstilfeller kan de enkelte medlemsstatene inngå
bilaterale avtaler og ordninger for gjenvinning av særlig avfall
i disse medlemsstatene når slikt avfall ikke vil bli håndtert på
en miljømessig forsvarlig måte, som omhandlet i artikkel 49, i
avsenderstaten.
I slike tilfeller får artikkel 41 nr. 2 anvendelse.
3. Bilaterale eller multilaterale avtaler eller ordninger
inngått i samsvar med nr. 1 bokstav c) og d) skal være basert
på kravene til framgangsmåte i artikkel 42 i den grad det er
relevant.
Artikkel 44
Krav til framgangsmåte for import fra en stat som
omfattes av OECD‑vedtaket, eller fra andre områder i
krise‑ eller krigssituasjoner
1. Når avfall blir importert for gjenvinning til Fellesskapet
fra stater og gjennom stater som omfattes av OECD‑vedtaket,
får bestemmelsene i avdeling II tilsvarende anvendelse, med de
tilpasninger og tillegg som omhandles i nr. 2 og 3.
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Følgende tilpasninger får anvendelse:

a) Det samtykket som kreves i samsvar med artikkel 9,
kan gis i form av stilltiende samtykke fra vedkommende
avsendermyndighet utenfor Fellesskapet.
b) Melderen kan gi en skriftlig forhåndsmelding i samsvar
med artikkel 4.
c) I tilfelle av krisesituasjoner, fredsskapende og
fredsbevarende operasjoner eller krigssituasjoner som
omhandlet i artikkel 43 nr. 1 bokstav e), skal det ikke
kreves samtykke fra vedkommende avsendermyndighet.
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Artikkel 45
Krav til framgangsmåte for import fra en stat som
ikke omfattes av OECD‑vedtaket, men som er part i
Basel‑konvensjonen, eller fra andre områder i krise‑ eller
krigssituasjoner
Når avfall for gjenvinning blir importert til Fellesskapet
a) fra en stat som ikke omfattes av OECD‑vedtaket, eller
b) gjennom en stat som ikke omfattes av OECD‑vedtaket, og
som er part i Basel‑konvensjonen,
får artikkel 42 tilsvarende anvendelse.
KAPITTEL 3

3. I tillegg skal artikkel 42 nr. 3 bokstav b), c) og d) være
oppfylt.

Alminnelige bestemmelser
Artikkel 46

4.

Overføringen kan finne sted bare dersom

Import fra oversjøiske land eller territorier

a) melderen har mottatt skriftlig samtykke fra vedkommende
avsendermyndighet, vedkommende mottakermyndighet og
eventuelt vedkommende transittmyndighet eller, dersom
stilltiende samtykke fra vedkommende avsendermyndighet
utenfor Fellesskapet er gitt eller kan antas å være gitt, og
dersom de fastsatte vilkårene er oppfylt,

1. Når avfall blir importert til Fellesskapet fra oversjøiske
land eller territorier, skal avdeling II gjelde tilsvarende.

b) det er inngått en kontrakt mellom melderen og mottakeren,
og denne er gjeldende , slik det kreves i artikkel 4 nr. 4
annet ledd og i artikkel 5,

3. Medlemsstater som anvender nr. 2, skal underrette
Kommisjonen om de nasjonale framgangsmåtene som
anvendes.

c) det er opprettet en økonomisk garanti eller tilsvarende
forsikring, og denne er gjeldende, slik det kreves i artikkel
4 nr. 5 annet ledd og i artikkel 6, og
d) miljømessig forsvarlig håndtering som omhandlet i artikkel
49 er sikret.
5. Dersom et innpasseringstollsted til Fellesskapet blir
oppmerksom på en ulovlig overføring, skal tollstedet omgående
underrette vedkommende myndighet i tollstedets stat, som skal
a) underrette vedkommende mottakermyndighet i Fellesskapet
omgående, som igjen skal underrette vedkommende
avsendermyndighet utenfor Fellesskapet, og
b) sikre at avfallet holdes tilbake inntil vedkommende
avsendermyndighet utenfor Fellesskapet har besluttet
noe annet og har meddelt denne beslutningen skriftlig til
vedkommende myndighet i staten der tollstedet ligger, og
der avfallet holdes tilbake.

2. Ett eller flere oversjøiske land og territorier samt de
medlemsstatene de er knyttet til, kan anvende nasjonale
framgangsmåter på overføringer fra vedkommende oversjøiske
land eller territorium til medlemsstaten.

AVDELING VI
TRANSITT GJENNOM FELLESSKAPET FRA OG TIL
TREDJESTATER
KAPITTEL 1
Transitt av avfall for disponering
Artikkel 47
Transitt gjennom Fellesskapet av avfall for disponering
Når avfall for disponering transporteres gjennom medlemsstater
fra og til tredjestater, får artikkel 42 tilsvarende anvendelse,
med de tilpasninger og tillegg som omhandles nedenfor:
a) Den første og siste vedkommende transittmyndighet
i Fellesskapet skal, der dette er hensiktsmessig, sende
en stemplet kopi av beslutningene om samtykke til
overføringen eller, dersom de har gitt stilltiende samtykke,
en kopi av bekreftelsen i samsvar med artikkel 42 nr. 3
bokstav a), til henholdsvis innpasseringstollstedene til og
utpasseringstollstedene fra Fellesskapet, og
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b) så snart avfallet har forlatt Fellesskapet, skal
utpasseringstollstedet fra Fellesskapet sende en
stemplet kopi av transportdokumentet til vedkommende
transittmyndighet(er) i Fellesskapet med angivelse av at
avfallet har forlatt Fellesskapet.
KAPITTEL 2
Transitt av avfall for gjenvinning
Artikkel 48
Transitt gjennom Fellesskapet av avfall for gjenvinning
1. Når avfall for gjenvinning transporteres gjennom
medlemsstater fra og til en stat som ikke omfattes av
OECD‑vedtaket, får artikkel 47 tilsvarende anvendelse.
2. Når avfall for gjenvinning transporteres gjennom
medlemsstater fra og til en stat som omfattes av OECD‑vedtaket,
får artikkel 44 tilsvarende anvendelse, med de tilpasninger og
tillegg som omhandles nedenfor:
a) Den første og siste vedkommende transittmyndighet
i Fellesskapet skal, der dette er hensiktsmessig, sende
en stemplet kopi av beslutningene om samtykke til
overføringen eller, dersom de har gitt stilltiende samtykke,
en kopi av bekreftelsen i samsvar med artikkel 42 nr. 3
bokstav a), til henholdsvis innpasseringstollstedene til og
utpasseringstollstedene fra Fellesskapet.
b) Så snart avfallet har forlatt Fellesskapet, skal
utpasseringstollstedet fra Fellesskapet sende en
stemplet kopi av transportdokumentet til vedkommende
transittmyndighet(er) i Fellesskapet med angivelse av at
avfallet har forlatt Fellesskapet.
3. Når avfall for gjenvinning transporteres gjennom
medlemsstater fra en stat som ikke omfattes av OECD‑vedtaket,
til en stat som omfattes av OECD‑vedtaket, eller omvendt, får
nr. 1 anvendelse med hensyn til den stat som ikke omfattes av
OECD‑vedtaket, og nr. 2 anvendelse med hensyn til den stat
som omfattes av OECD‑vedtaket.
AVDELING VII
ANDRE BESTEMMELSER
KAPITTEL 1
Tilleggsplikter
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transportperioden og under gjenvinning og disponering av
avfallet. Når overføringen finner sted innenfor Fellesskapet,
skal særlig kravene i artikkel 4 i direktiv 2006/12/EF og andre
deler av Fellesskapets regelverk for avfall respekteres.
2. Ved eksport fra Fellesskapet skal vedkommende
avsendermyndighet i Fellesskapet
a) kreve og bestrebe seg på å sikre at alt avfall som eksporteres,
blir håndtert på en miljømessig forsvarlig måte i hele
transportperioden, herunder gjenvinning som omhandlet
i artikkel 36 og 38 eller disponering som omhandlet i
artikkel 34, i den mottakende tredjestat,
b) forby eksport av avfall til tredjestater dersom vedkommende
avsendermyndighet har grunn til å tro at avfallet ikke vil bli
håndtert i samsvar med kravene i bokstav a).
Miljømessig forsvarlig håndtering kan blant annet forutsettes
med hensyn til det berørte avfallets gjenvinning eller
disponering dersom melderen eller vedkommende myndighet
i mottakerstaten kan vise at anlegget som mottar avfallet, vil
bli drevet i samsvar med standarder for menneskers helse og
miljøvern som i hovedsak tilsvarer standarder som er nedfelt i
Fellesskapets regelverk.
Denne antakelsen skal imidlertid ikke berøre den generelle
vurderingen av miljømessig forsvarlig håndtering i løpet av
hele transportperioden, herunder gjenvinning eller disponering
i den mottakende tredjestat.
Med det formål å søke veiledning om miljømessig forsvarlig
håndtering kan retningslinjene i vedlegg VIII vurderes.
3. Ved import til Fellesskapet
mottakermyndighet i Fellesskapet

skal

vedkommende

a) kreve og treffe de nødvendige tiltak for å sikre at alt avfall
som blir overført til vedkommende mottakermyndighets
jurisdiksjon, blir håndtert uten at det setter menneskers
helse i fare, og uten at det benyttes prosesser eller metoder
som vil kunne skade miljøet, og i samsvar med artikkel
4 i direktiv 2006/12/EF og andre deler av Fellesskapets
regelverk for avfall i løpet av hele transportperioden,
herunder gjenvinning eller disponering i mottakerstaten,
b) forby import av avfall fra tredjestater dersom vedkommende
mottakermyndighet har grunn til å tro at avfallet ikke vil bli
håndtert i samsvar med kravene i bokstav a).

Artikkel 49

Artikkel 50

Vern av miljøet

Håndheving i medlemsstatene

1. Produsent, melder og andre foretak som er involvert i en
overføring av avfall og/eller gjenvinning eller disponering av
avfall, skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at alt avfall
de transporterer blir håndtert uten at det setter menneskers
helse i fare og på en miljømessig forsvarlig måte i hele

1. Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som
får anvendelse på brudd på bestemmelsene i denne forordning,
og treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene
gjennomføres. Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i
forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene
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skal underrette Kommisjonen om sin nasjonale lovgivning med
hensyn til å forhindre og oppdage ulovlige overføringer, samt
sanksjoner ved slike overføringer.

4. Kommisjonen skal på grunnlag av disse rapportene hvert
tredje år utarbeide en rapport om gjennomføringen av denne
forordning i Fellesskapet og dets medlemsstater.

2. Medlemsstatene skal, ved hjelp av tiltak for håndheving
av denne forordning, blant annet sørge for inspeksjon av
virksomheter og foretak i samsvar med artikkel 13 i direktiv
2006/12/EF, og for stikkprøvekontroll av overføringer av avfall
eller av tilknyttet gjenvinning eller disponering.

Artikkel 52

3.

Kontroll av overføringer kan særlig finne sted

a) på opprinnelsesstedet, utført hos produsenten, besitteren
eller melderen,
b) på mottaksstedet, utført hos mottakeren eller på anlegget,
c) ved Fellesskapets grenser, og/eller
d) under overføring innenfor Fellesskapet.
4. Kontroll av overføringer skal omfatte inspeksjon av
dokumenter, identitetskontroll og, der dette er hensiktsmessig,
fysisk kontroll av avfallet.
5. Medlemsstatene skal samarbeide med hverandre,
bilateralt eller multilateralt, for å legge forholdene til rette for å
forhindre og oppdage ulovlige transporter.
6. Medlemsstatene skal utpeke de medlemmene av sitt
personale som skal ha ansvar for samarbeidet omhandlet
i nr. 5, samt identifisere kontaktpunktene for de fysiske
kontrollene omhandlet i nr. 4. Opplysningene skal oversendes
til Kommisjonen, som skal distribuere en sammenfattet liste til
kontaktorganene omhandlet i artikkel 54.
7. På anmodning fra en annen medlemsstat kan en
medlemsstat treffe håndhevingstiltak overfor personer som
er mistenkt for å delta i ulovlig overføring av avfall, og som
befinner seg i vedkommende medlemsstat.
Artikkel 51
Rapportering fra medlemsstatene
1. Før utløpet av hvert kalenderår skal hver av
medlemsstatene sende Kommisjonen en kopi av rapporten
for forrige kalenderår, som den har utarbeidet og lagt fram for
sekretariatet for nevnte konvensjon i samsvar med artikkel 13
nr. 3 i Basel‑konvensjonen.
2. Før utløpet av hvert kalenderår skal medlemsstatene også
utarbeide en rapport for foregående år basert på spørreskjemaet
for tilleggsrapportering i vedlegg IX, og oversende denne til
Kommisjonen.
3. Rapportene utarbeidet av medlemsstatene i samsvar med
nr. 1 og 2 skal oversendes Kommisjonen elektronisk.

Internasjonalt samarbeid
Medlemsstatene skal, der dette er hensiktsmessig og om
nødvendige sammen med Kommisjonen, samarbeide med
andre parter i Basel‑konvensjonen og med mellomstatlige
organisasjoner, blant annet ved informasjonsutveksling og/eller
deling av informasjon, fremming av miljømessig forsvarlige
teknologier og utvikling av hensiktsmessig regelverk for god
praksis.
Artikkel 53
Utpeking av vedkommende myndigheter
Medlemsstatene skal utpeke vedkommende myndighet eller
myndigheter som skal ha ansvar for å gjennomføre denne
forordning. Hver medlemsstat skal bare utpeke én enkelt
vedkommende transittmyndighet.
Artikkel 54
Utpeking av kontaktorganer
Medlemsstatene og Kommisjonen skal hver utpeke ett eller
flere kontaktorganer med ansvar for å informere eller gi råd til
personer eller foretak som ber om opplysninger. Kommisjonens
kontaktorgan skal formidle til medlemsstatenes kontaktorganer
alle spørsmål som stilles til det, og som gjelder de sistnevnte,
og omvendt.
Artikkel 55
Utpeking av tollsteder for innpassering til og utpassering
fra Fellesskapet
Medlemsstatene kan utpeke særlige tollsteder for inn- og
utpassering i Fellesskapet for overføringer av avfall inn i og
ut av Fellesskapet. Dersom medlemsstatene beslutter å utpeke
slike tollsteder, skal ingen overføring av avfall tillates å bruke
andre grensepasseringssteder i en medlemsstat for inn‑  eller
utpassering i Fellesskapet.
Artikkel 56
Melding av og opplysninger om utpekte myndigheter
1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om at de
har utpekt
a) vedkommende myndigheter, i henhold til artikkel 53,
b) kontaktorganer, i henhold til artikkel 54 og
c) der dette er relevant, tollsteder for innpassering til og
utpassering fra Fellesskapet, i henhold til artikkel 55.
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2. Med hensyn til ovennevnte utpekte myndigheter skal
medlemsstatene gi Kommisjonen følgende opplysninger:
a) navn,
b) postadresse(r),

Nr. 59/607

b) Ikke‑klassifisert avfall kan tilføyes i vedlegg IIIB, IV eller
V på foreløpig grunnlag i påvente av en avgjørelse om at
de skal oppføres i relevante vedlegg til Basel‑konvensjonen
eller OECD‑vedtaket.

3. Medlemsstatene
skal
umiddelbart
underrette
Kommisjonen om eventuelle endringer i disse opplysningene.

c) På anmodning fra en medlemsstat kan blandinger av to
eller flere typer avfall oppført i vedlegg III vurderes for
oppføring i vedlegg IIIA i tilfellene omhandlet i artikkel 3
nr. 2 på foreløpig grunnlag i påvente av en avgjørelse om at
de skal oppføres i relevante vedlegg til Basel‑konvensjonen
eller til OECD‑vedtaket. De første oppføringene som skal
føres inn i vedlegg IIIA, skal, dersom det er praktisk mulig,
føres inn innen tidspunktet for anvendelsen av denne
forordning og senest seks måneder etter dette tidspunkt.
Vedlegg IIIA kan inneholde det forbehold at en eller flere
av oppføringene i nevnte vedlegg ikke får anvendelse på
eksport til stater som ikke omfattes av OECD‑vedtaket.

4. Disse opplysningene samt eventuelle endringer skal
oversendes Kommisjonen elektronisk samt i en papirversjon
dersom det anmodes om dette.

d) Unntakstilfellene omhandlet i artikkel 3 nr. 3 skal fastsettes
og, der dette er nødvendig, skal slikt avfall tilføyes til
vedlegg IVA og V og slettes fra vedlegg III.

5. Kommisjonen skal på sitt nettsted offentliggjøre lister
over utpekte vedkommende myndigheter, kontaktorganer og
tollsteder for innpassering til og utpassering fra Fellesskapet,
og ajourføre slike lister der dette er nødvendig.

e) Vedlegg V skal endres for å gjenspeile endringer i listen av
farlig avfall vedtatt i samsvar med artikkel 1 nr. 4 i direktiv
91/689/EØF.

c) e-postadresse(r),
d) telefonnummer(‑numre),
e) telefaksnummer(‑numre), og
f) hvilke språk som er akseptable for vedkommende
myndigheter.

KAPITTEL 2
Andre bestemmelser
Artikkel 57
Kontaktorganenes møter
Kommisjonen skal, dersom medlemsstatene anmoder om det,
eller dersom det ellers er hensiktsmessig, med jevne mellomrom
avholde et møte med kontaktorganene for å se nærmere på
spørsmål som blir reist i forbindelse med gjennomføringen
av denne forordning. Dersom alle medlemsstatene og
Kommisjonen er enige om at dette er hensiktsmessig, skal
relevante berørte parter inviteres til slike møter, eller til deler
av slike møter.
Artikkel 58
Endringer av vedlegg
1. Vedleggene kan endres av Kommisjonen ved forordninger
og i samsvar med framgangsmåten omhandlet i artikkel 18 nr. 3
i direktiv 2006/12/EF, for å ta hensyn til relevant vitenskapelig
og teknisk utvikling. I tillegg kan følgende endres:
a) Vedlegg I, II, III, IIIA, IV og V skal endres for å ta hensyn
til endringer som er avtalt i henhold til Basel‑konvensjonen
og OECD‑vedtaket, og dessuten skal vedlegg IC om
særlige instruksjoner for utfylling av meldings‑  og
transportdokumentene fullføres senest på tidspunktet for
anvendelsen av denne forordning, idet det tas hensyn til
OECD‑instruksjonene.

f) Vedlegg VIII skal endres for å gjenspeile relevante
internasjonale konvensjoner og avtaler.
2. Ved endring av vedlegg IX skal komiteen nedsatt
ved rådsdirektiv 91/692/EØF av 23. desember 1991 om
standardisering og rasjonalisering med hensyn til rapporter
om gjennomføring av enkelte miljødirektiver(1) ta del i disse
drøftingene fullt ut.
3. Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning
1999/468/EF skal være tre måneder.
Artikkel 59
Ytterligere tiltak
1. Kommisjonen kan treffe følgende ytterligere tiltak i
tilknytning til gjennomføringen av denne forordning:
a) en metode for beregning av den økonomiske garantien eller
tilsvarende forsikring som fastsatt i artikkel 6,
b) retningslinjer for anvendelsen av artikkel 12 nr. 1 bokstav
g),
c) ytterligere vilkår og krav i tilknytning til forhåndssamtykke
til gjenvinningsanlegg som omhandlet i artikkel 14,
d) retningslinjer for anvendelsen av artikkel 15 i tilknytning
til identifisering og sporing av avfall som gjennomgår
vesentlige endringer i den midlertidige gjenvinnings‑ eller
disponeringsoperasjonen,
(1)

EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48. Direktivet endret ved europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
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e) retningslinjer for samarbeidet mellom vedkommende
myndigheter med hensyn til ulovlige overføringer, som
omhandlet i artikkel 24,
f) tekniske og organisatoriske krav for den praktiske
gjennomføringen av elektronisk datautveksling for
framlegging av dokumenter og opplysninger i samsvar med
artikkel 26 nr. 4,
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mottakermyndighet har bekreftet før 12. juli 2007, skal være
underlagt bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 259/93.
2. Enhver overføring som vedkommende berørte
myndigheter har gitt samtykke til i henhold til forordning
(EØF) nr. 259/93, skal fullføres senest ett år etter 12. juli 2007.

g) ytterligere retningslinjer for bruken av språk som omhandlet
i artikkel 27,

3. Rapportering i henhold til artikkel 41 nr. 2 i forordning
(EØF) nr. 259/93 og artikkel 51 i denne forordning for året
2007 skal være basert på spørreskjemaet i vedtak 1999/412/EF.

h) ytterligere klargjøring av kravene til framgangsmåte i
avdeling II når det gjelder anvendelsen av disse på eksport,
import og transitt av avfall fra, til og gjennom Fellesskapet,

Artikkel 63

i) ytterligere retningslinjer for ikke-definerte juridiske
begreper.
2. Slike tiltak skal fastsettes i samsvar med framgangsmåten
omhandlet i artikkel 18 nr. 3 i direktiv 2006/12/EF.
3. Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning
1999/468/EF skal være tre måneder.
Artikkel 60
Gjennomgåelse
1. Innen 15. juli 2006 skal Kommisjonen fullføre
sin gjennomgåelse av forholdet mellom eksisterende
sektorlovgivning med hensyn til dyre‑ og folkehelse, herunder
overføring av avfall som omfattes av forordning (EF) nr.
1774/2002, og bestemmelsene i denne forordning. Om
nødvendig skal denne gjennomgåelsen følges av egnede forslag
med henblikk på å oppnå et tilsvarende nivå for framgangsmåter
og kontrollordninger for overføring av slikt avfall.
2. Innen fem år etter 12. juli 2007 skal Kommisjonen
nærmere vurdere gjennomføringen av artikkel 12 nr. 1 bokstav
c), herunder artikkelens virkning på miljøvern og på det indre
markeds virkemåte. Om nødvendig skal denne revisjonen
følges av egnede forslag om å endre denne bestemmelsen.
Artikkel 61
Oppheving

Overgangsordninger for visse medlemsstater
1. Fram til 31. desember 2010 skal all overføring til Latvia
av avfall for gjenvinning oppført i vedlegg III og IV samt
overføring av avfall for gjenvinning som ikke er oppført i de
nevnte vedlegg, være underlagt framgangsmåten med skriftlig
forhåndsmelding og ‑samtykke i samsvar med avdeling II.
Som unntak fra artikkel 12 skal vedkommende myndigheter
reise innvendinger mot overføring av avfall for gjenvinning
oppført i vedlegg III og IV samt overføring av avfall for
gjenvinning som ikke er oppført i de nevnte vedlegg, og som er
bestemt for et anlegg som nyter godt av et midlertidig unntak fra
visse bestemmelser i direktiv 96/61/EF, i løpet av perioden der
det midlertidige unntaket får anvendelse på mottaksanlegget.
2. Fram til 31. desember 2012 skal all overføring til Polen
av avfall for gjenvinning oppført i vedlegg III være underlagt
framgangsmåten med skriftlig forhåndsmelding og ‑samtykke i
samsvar med avdeling II.
Som unntak fra artikkel 12 kan vedkommende myndigheter
fram til 31. desember 2007 reise innvendinger mot transport til
Polen for gjenvinning av følgende avfall oppført i vedlegg III
og IV i samsvar med grunnene for slike innvendinger fastsatt
i artikkel 11:
B2020 og GE020 (glassavfall)

1. Forordning (EØF) nr. 259/93 og vedtak 94/774/EF
oppheves med virkning fra 12. juli 2007.

B2070

2. Henvisninger til den opphevede forordningen (EØF) nr.
259/93 skal forstås som henvisninger til denne forordning.

B2080

3. Vedtak 1999/412/EØF oppheves med virkning fra
1. januar 2008.
Artikkel 62
Overgangsbestemmelser
1.

All overføring som er meldt, og som vedkommende

B2100
B2120
B3010 og GH013 (plastavfall i fast form)
B3020 (papiravfall)
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B3140 (brukte dekk)

AC080

Y46

AC150

Y47

AC160

A1010 og A1030 (bare de strekpunkter som omhandler arsen
og kvikksølv)

AC260

A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
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AD150
Med unntak for glassavfall, papiravfall og avfall i form av
brukte dekk, kan denne perioden forlenges til senest 31.
desember 2012 i samsvar med framgangsmåten omhandlet i
artikkel 18 nr. 3 i direktiv 2006/12/EF.
Som unntak fra artikkel 12 kan vedkommende myndigheter
fram til 31. desember 2012 reise innvendinger i samsvar med
grunnene til slike innvendinger fastsatt i artikkel 11 når det
gjelder overføring til Polen av
a) følgende avfall for gjenvinning oppført på listen i vedlegg
IV:
A2050
A3030
A3180, unntatt polyklorerte naftalener (PCN)
A3190

A3170

A4110

A3180 (gjelder bare for polyklorerte naftalener (PCN))

A4120

A4010

RB020

A4050

og av

A4060

b) avfall for gjenvinning som ikke er oppført i vedleggene.

A4070

Som unntak fra artikkel 12 skal vedkommende myndigheter
reise innvendinger mot overføring av avfall for gjenvinning
oppført i vedlegg III og IV samt overføring av avfall for
gjenvinning som ikke er oppført i de nevnte vedlegg, og som er
bestemt for et anlegg som nyter godt av et midlertidig unntak fra
visse bestemmelser i direktiv 96/61/EF, i løpet av perioden der
det midlertidige unntaket får anvendelse på mottaksanlegget.

A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
AC070

3. Fram til 31. desember 2011 skal all overføring til Slovakia
av avfall for gjenvinning oppført i vedlegg III og IV samt
overføring av avfall for gjenvinning som ikke er oppført i de
nevnte vedlegg, være underlagt framgangsmåten med skriftlig
forhåndsmelding og ‑samtykke i samsvar med avdeling II.
Som unntak fra artikkel 12 skal vedkommende myndigheter
reise innvendinger mot overføring av avfall for gjenvinning
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oppført i vedlegg III og IV samt overføring av avfall for
gjenvinning som ikke er oppført i de nevnte vedlegg, og som er
bestemt for et anlegg som nyter godt av et midlertidig unntak
fra visse bestemmelser i direktiv 94/67/EF(1) og 96/61/EF,
europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/76/EF av 4. desember
2000 om forbrenning av avfall(2) og europaparlamentsog rådsdirektiv 2001/80/EF av 23. oktober 2001 om
begrensning av utslipp av visse luftforurensende stoffer fra
store forbrenningsanlegg(3) i løpet av den perioden der det
midlertidige unntaket får anvendelse på mottaksanlegget.
4. Fram til 31. desember 2014 skal all overføring til Bulgaria
av avfall for gjenvinning oppført i vedlegg III være underlagt
framgangsmåten med skriftlig forhåndsmelding og ‑samtykke i
samsvar med avdeling II.

A3160
A3170
A3180 (gjelder bare for polyklorerte naftalener (PCN))
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090

Som unntak fra artikkel 12 kan vedkommende bulgarske
myndigheter fram til 31. desember 2009 reise innvendinger
mot overføring til Bulgaria for gjenvinning av følgende avfall
oppført i vedlegg III og IV i samsvar med grunnene for slike
innvendinger fastsatt i artikkel 11:

AB030

B2070

AB130

B2080

AB150

B2100
B2120
Y46
Y47
A1010 og A1030 (bare de strekpunkter som omhandler arsen
og kvikksølv)

AB070
AB120

AC060
AC070
AC080
AC150
AC160

A1060

AC260

A1140

AD150

A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
(1)
(2)
(3)

EFT L 365 av 31.12.1994, s. 34.
EFT L 332 av 28.12.2000, s. 91.
EFT L 309 av 27.11.2001, s. 1. Direktivet endret ved tiltredelsesakten av
2003.

24.10.2013

Denne perioden kan forlenges fram til senest 31. desember
2012 i samsvar med framgangsmåten omhandlet i artikkel 18
nr. 3 i direktiv 2006/12/EF.
Som unntak fra artikkel 12 kan vedkommende bulgarske
myndigheter fram til 31. desember 2009 reise innvendinger i
samsvar med grunnene til slike innvendinger fastsatt i artikkel
11 når det gjelder overføring til Bulgaria av
a) følgende avfall for gjenvinning oppført på listen i vedlegg
IV:
A2050
A3030
A3180, unntatt polyklorerte naftalener (PCN)
A3190

24.10.2013
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A4110

A3060

A4120

A3070

RB020

A3120

og av
b) avfall for gjenvinning som ikke er oppført i de nevnte
vedleggene.
Som unntak fra artikkel 12 skal vedkommende bulgarske
myndigheter reise innvendinger mot overføring av avfall for
gjenvinning oppført i vedlegg III og IV samt overføring av
avfall for gjenvinning som ikke er oppført i de nevnte vedlegg,
og som er bestemt for et anlegg som nyter godt av et midlertidig
unntak fra visse bestemmelser i direktiv 96/61/EF eller direktiv
2001/80/EF, i løpet av perioden der det midlertidige unntaket
får anvendelse på mottaksanlegget.
5. Fram til 31. desember 2015 skal all overføring til Romania
av avfall for gjenvinning oppført i vedlegg III være underlagt
framgangsmåten med skriftlig forhåndsmelding og ‑samtykke i
samsvar med avdeling II.
Som unntak fra artikkel 12 kan vedkommende rumenske
myndigheter fram til 31. desember 2011 reise innvendinger
mot overføring til Romania for gjenvinning av følgende avfall
oppført i vedlegg III og IV i samsvar med grunnene for slike
innvendinger fastsatt i artikkel 11:
B2070
B2100, unntatt avfall av aluminiumoksid
B2120
B4030
Y46
Y47
A1010 og A1030 (bare de strekpunkter som omhandler arsen,
kvikksølv og tallium)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A3030

Nr. 59/611

A3130
A3140
A3150
A3160
A3170
A3180 (gjelder bare for polyklorerte naftalener (PCN))
A4010
A4030
A4040
A4050
A4080
A4090
A4100
A4160
AA060
AB030
AB120
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AC270

A3040

AD120

A3050

AD150
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Denne perioden kan forlenges fram til senest 31. desember
2015 i samsvar med framgangsmåten omhandlet i artikkel 18
nr. 3 i direktiv 2006/12/EF.
Som unntak fra artikkel 12 kan vedkommende rumenske
myndigheter fram til 31. desember 2011 reise innvendinger i
samsvar med grunnene til slike innvendinger fastsatt i artikkel
11 når det gjelder overføring til Romania av
a) følgende avfall for gjenvinning oppført på listen i vedlegg
IV:
A2050
A3030

24.10.2013

Som unntak fra artikkel 12 skal vedkommende rumenske
myndigheter reise innvendinger mot overføring av avfall for
gjenvinning oppført i vedlegg III og IV samt overføring av
avfall for gjenvinning som ikke er oppført i de nevnte vedlegg,
og som er bestemt for et anlegg som nyter godt av et midlertidig
unntak fra visse bestemmelser i direktiv 96/61/EF, direktiv
2000/76/EF eller direktiv 2001/80/EF, i løpet av perioden der
det midlertidige unntaket får anvendelse på mottaksanlegget.
6. Når det i denne artikkel vises til avdeling II i tilknytning
til avfall oppført i vedlegg III, kommer artikkel 3 nr. 2, artikkel
4 annet ledd nr. 5 og artikkel 6, 11, 22, 23, 24, 25 og 31 ikke til
anvendelse.

A3180, unntatt polyklorerte naftalener (PCN)
Artikkel 64

A3190

Ikrafttredelse og anvendelse

A4110

1. Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

A4120
RB020

Den får anvendelse fra 12. juli 2007.

og av
b) avfall for gjenvinning som ikke er oppført i de nevnte
vedleggene.
Denne perioden kan forlenges fram til senest 31. desember
2015 i samsvar med framgangsmåten omhandlet i artikkel 18
nr. 3 i direktiv 2006/12/EF.

2. Dersom tidspunktet for Bulgarias eller Romanias
tiltredelse er senere enn tidspunktet for anvendelse angitt i nr.
1, skal artikkel 63 nr. 4 og 5, som unntak fra denne artikkels nr.
1, komme til anvendelse fra tiltredelsestidspunktet.
3. Etter avtale med de berørte medlemsstater kan artikkel 26
nr. 4 få anvendelse før 12. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Strasbourg, 14. juni 2006.
For Europaparlamentet

For Rådet

J. BORRELL FONTELLES

H. WINKLER

President

Formann
__________

24.10.2013
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VEDLEGG IA
Meldingsdokument for grensekryssende bevegelser/overføringer av avfall
1.

Eksportør - melder

Registreringsnr.:

Melding:

Melding om

Navn:
Adresse:
Kontaktperson:
Tlf.:

A.

(i) Enkelt overføring:
(ii) Flere overføringer:

☐
☐

B.

(i)

☐

Faks:

E-post:
2.

3.

EU

lmportør - mottaker

Registreringsnr.:
Navn:
Adresse:

Disponering(1):

(ii) Gjenvinning:
C.

Gjenvinningsanlegg med forhåndssamtykke(2, 3)

4.

Samlet antall planlagte overføringer:

5.

Samlet planlagt mengde (kg/liter)(4):

6.

Planlagt periode for overføring(er)(4):

Første avreise:
7.

Kontaktperson:
Tlf.:

Faks:

☐

Planlagt(e) transportør(er)

Registreringsnr.:

Disponerings‑/gjenvinningsmetode(r)(2)

D‑kode/R‑kode(5):

Navn(7):

Teknologi som benyttes(6):

Adresse:

Grunn for eksport (1, 6):

Kontaktperson:
Faks:

Tlf.:

12.

Avfallets betegnelse og sammensetning (6):

13.

Fysiske kjennetegn(5):

E-post:

14.

Avfallsidentifisering (fyll ut med relevante koder)

Sted og prosess for avfallsproduksjon(6):

(i)

Basel‑konvensjonens vedlegg VIII (eller eventuelt IX):

(ii)

OECD‑kode (dersom forskjellig fra (i)):

Registreringsnr.:

(iii)

EFs avfallsliste:

Navn:

(iv)

Nasjonal kode i eksportstaten:

Adresse:

(v)

Nasjonal kode i importstaten:

(vi)

Annet (gi nærmere opplysninger):

(vii)

Y‑kode:

E-post:
Befordringsmiddel( ):
5

9.

Avfallsprodusent(er)(1, 7, 8)

Registreringsnr.:
Navn:
Adresse:
Kontaktperson:
Tlf.:  

10. Disponeringsanlegg(2):

Faks:

☐

eller gjenvinningsanlegg(2):
☐

Kontaktperson:
Tlf.:
E-post:
Faktisk sted for disponering/gjenvinning:

Faks:

Ja ☐

Nei ☐

Siste avreise:

Særlige håndteringskrav (6):

11.

Nei ☐

Emballeringstype(r) (5):

E-post:
8.

Ja ☐

(viii) H‑kode(5):
(ix)

FN‑klasse(5):

(x)

FN‑nummer:

(xi)

FNs transportbetegnelse:

(xii)

Tollkode(r) (HS):

Nr. 59/614
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15. Berørte stater (a), kodenr. på eventuelle vedkommende myndigheter (b), særlige ut‑ eller innpasseringssteder (c)
Eksportstat/avsenderstat

Transittstat(er) (inn‑ og utpassering)

Importstat/mottakerstat

(a)
(b)
(c)
16. Tollsteder for innpassering og/eller utpassering og/eller eksport
Innpassering:

(Det europeiske fellesskap):

Utpassering:

Eksport:

17. Erklæring avgitt av eksportør/melder/avfallsprodusent(1):
18. Antall vedlegg:

Jeg bekrefter herved at opplysningene er fullstendige og korrekte.
Jeg bekrefter herved også at det er inngått skriftlige avtaler om juridisk håndhevbare kontraktsmessige plikter og at en relevant forsikring eller
annen økonomisk garanti som omfatter den grensekryssende transporten, er trådt eller vil tre i kraft:
Eksportørs/melders navn:

Underskrift

Dato

Avfallsprodusentens navn:

Underskrift

Dato

FOR VEDKOMMENDE MYNDIGHETERS BRUK
19. Bekreftelse fra relevant vedkommende myndighet i importstater – 20. Skriftlig samtykke (1, 8) til transporten gitt av vedkommende myndighet i
mottakerstater/transittstater(1) / eksportstater – avsenderstater (9):
(stat):
Stat:

Samtykke gitt den:

Melding mottatt den:

Samtykke gyldig fra:
til:

Bekreftelse sendt den:

Særlige vilkår:

Navn på vedkommende myndighet:

Navn på vedkommende myndighet:

Stempel og/eller underskrift:

Stempel og/eller underskrift:

Nei ☐

Hvis ja, se rubrikk 21 nr. (6) ☐

21. Særlige vilkår for samtykke til transport eller grunner til å reise innvendinger:
(1)
(2)
(3)
(4)

Påkrevd i henhold til Basel‑konvensjonen.
For en operasjon av type R12/R13 eller D13-D15, vedlegg også tilsvarende
opplysninger om de(t) etterfølgende R1‑R11‑ eller D1-D12-anlegg når dette er
påkrevd.
Skal fylles ut for transporter innen OECD‑området og bare dersom B(ii) får
anvendelse.
Vedlegg en detaljert liste i tilfelle av flere overføringer.

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Se listen med forkortelser og koder på neste side.
Vedlegg ytterligere detaljer dersom dette er nødvendig.
Vedlegg liste dersom dette gjelder flere.
Dersom dette kreves av nasjonal lovgivning.
Dersom dette får anvendelse i henhold til OECD‑vedtaket.
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Liste over forkortelser og koder benyttet i meldingsdokumentet
DISPONERINGSMETODER (rubrikk 11)
D1

Deponering i eller på bakken (f.eks. fyllplasser osv.)

D2

Behandling i jordmiljø (f.eks. biologisk nedbryting av flytende avfall eller slam i jord, osv.)

D3

Innpumping i dypere lag (f.eks. innpumping av pumpbart avfall i borehull, saltformasjoner eller naturlige geologiske sprekker osv.)

D4

Lagunering (f.eks. tømming av flytende avfall eller slam i utgravinger, dammer eller laguner osv.)

D5

Deponering på spesielt tilrettelagt fyllplass (f.eks. plassering i atskilte fôrede hulrom som er tildekket og isolert fra hverandre og fra miljøet osv.)

D6

Utslipp i vann, unntatt i havet

D7

Utslipp i havet, herunder deponering i havbunnen

D8

Biologisk behandling som ikke er angitt annet sted på denne listen, og som resulterer i forbindelser eller blandinger som disponeres etter en av metodene på denne
listen

D9

Fysisk-kjemisk behandling som ikke er angitt annet sted på denne listen, og som resulterer i forbindelser eller blandinger som disponeres etter en av metodene på
denne listen (f.eks. fordamping, tørking, kalisinering, osv.)

D10

Forbrenning på land

D11

Forbrenning til havs

D12

Permanent lagring (f.eks. plassering av beholdere i gruver osv.)

D13

Blanding før avfallet gjennomgår en av disponeringsmetodene på denne listen

D14

Ompakking før avfallet gjennomgår en av disponeringsmetodene på denne listen

D15

Lagring før en av disponeringsmetodene på denne listen

GJENVINNINGSMETODER (rubrikk 11)
R1

Anvendelse som brennstoff (bortsett fra ved direkte forbrenning) eller til annen energiproduksjon/Anvendelse i hovedsak som brennstoff eller annen energikilde

R2

Materialgjenvinning/oppgradering av løsemidler

R3

Materialgjenvinning/oppgradering av organiske stoffer som ikke brukes som løsemidler

R4

Materialgjenvinning/oppgradering av metaller og av metallforbindelser

R5

Materialgjenvinning/oppgradering av andre uorganiske materialer

R6

Regenerering av syrer eller baser

R7

Gjenvinning av bestanddeler som er brukt til forurensningsbekjempelse

R8

Gjenvinning av produkter fra katalysatorer

R9

Omraffinering av brukt olje eller annen gjenbruk av tidligere brukt olje

R10

Jordbehandling som er til fordel for landbruket eller det økologiske system

R11

Bruk av restmaterialer fra en av gjenvinningsformene nevnt under kode R1‑R10

R12

Utveksling av avfall for å la det gjennomgå en av gjenvinningsmetodene nevnt under kode R1‑R11

R13

Lagring av materialer for å la det gjennomgå en av gjenvinningsmetodene på denne listen  

Nr. 59/616

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

24.10.2013

EMBALLERINGSTYPER (rubrikk 7)

H‑KODE OG FN‑KLASSE (rubrikk 14)

1.

Fat

FN‑klasse

H‑kode

Egenskaper

2.

Tretønne

1

H1

Eksplosivt

3.

Dunk

3

H3

Brannfarlige væsker

4.

Kasse

4.1

H4.1

Brannfarlig fast stoff

5.

Sekk

4.2

H4.2

Selvantennelige faste stoffer

6.

Emballasje av komposittmateriale

4.3

H4.3

Stoffer som utskiller brennbare gasser ved kontakt med
vann

7.

Trykkbeholder

8.

Bulk

5.1

H5.1

Brennstoff

9.

Annet (gi nærmere opplysninger):

5.2

H5.2

Organiske peroksider

TRANSPORTMIDDEL (rubrikk 8)

6.1

H6.1

Giftige stoffer (akutte)

R=

Vei

6.2

H6.2

Smittefarlige stoffer

T=

Tog/jernbane

8

H8

Etsende stoffer

5=

Sjøtransport

9

H10

Stoffer som utskiller giftige gasser ved kontakt med luft
eller vann

A=

Lufttransport

9

H11

Giftige stoffer (utsatte eller kroniske virkninger)

W=

Innlands vannveier

9

H12

Økotoksiske stoffer

9

H13

Stoffer som etter disponering kan avgi annet materiale,
f.eks. et utvasket stoff, som har en eller flere av
egenskapene foran

FYSISKE KJENNETEGN (rubrikk 13)

1

Pulveraktig/pulver

2.

Fast form

3.

Tyktflytende/pasta

4.

Slam

5.

Flytende

6.

Gassformig

7.

Annet (gi nærmere opplysninger):

Ytterligere informasjon, særlig i tilknytning til avfallsidentifisering (rubrikk 14), dvs. om kodene i Basel‑konvensjonens vedlegg VIII og IX, OECD‑kodene og Y‑kodene,
kan finnes i en håndbok med veiledning/instruksjoner som kan fås fra OECD og fra Basel‑konvensjonens sekretariat.
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VEDLEGG IB
Transportdokument for grensekryssende transporter/overføringer av EU‑avfall  
1.

Svarer til melding nr.:

3.

Eksportør - melder

Registreringsnr.:

2.

Serienummer for/samlet antall overføringer:

4.

Importør - mottaker

Navn:

Navn:

Adresse:

Adresse:

Kontaktperson:

EU

Registreringsnr.:

Kontaktperson:

Tlf.:

Faks:

Tlf.:

E-post:

Faks:

E-post:

5.

Faktisk mengde:

7.

Emballeringstype(r) (1):

kg:

6.

liter:

Faktisk transporttidspunkt:

Antall kolli:

Særlige håndteringskrav (2)

Ja

☐

Nei

☐

8 a) Første transportør (3):

8 b) Andre transportør:

8 c) Siste transportør:

Registreringsnr.:

Registreringsnr.:

Registreringsnr.:

Navn

Navn:

Navn:

Adresse:

Adresse:

Tlf.:

Tlf.:

Tlf.:

Faks:

Faks:

Faks:

E-post:

E-post:

E-post:

Adresse:

- - - - - - - Fylles ut av transportørens representant - - - - -

Flere enn tre transportører (2)

☐

Transportmiddel (1):

Transportmiddel (1):

Transportmiddel (1):

Overføringsdato:

Overføringsdato:

Overføringsdato:

Underskrift:

Underskrift:

Underskrift:

9.

12. Avfallets betegnelse og sammensetning (2):

Avfallsprodusent(er) (4, 5, 6)

Registreringsnr.:
Navn:
Adresse:
Kontaktperson:
Tlf.:

Faks:

E-post:

13. Fysiske kjennetegn (1):

Sted for avfallsproduksjon (2):

10. Disponeringsanlegg

☐

eller gjenvinningsanlegg

☐

14. Avfallsidentifisering (fyll ut med relevante koder)

Registreringsnr.:

(i)

Basel‑konvensjonens vedlegg VIII (eller eventuelt IX):

Navn

(ii)

OECD‑kode (dersom forskjellig fra (i)):

(iii)

EFs avfallsliste:

Adresse:
Kontaktperson:
Tlf.:
E-post:
Faktisk sted for disponering/gjenvinning (2)

Faks:

(iv)

Nasjonal kode i eksportstaten:

(v)

Nasjonal kode i importstaten:

(vi)

Annet (gi nærmere opplysninger):

(vii)

Y‑kode:

(viii)

H‑kode(1):

(ix)

FN‑klasse (1):

(x)

FN‑nummer:

11. Disponerings‑/gjenvinningsmetode(r)

(xi)

FNs transportbetegnelse:

D‑kode/R‑kode (1):

(xii)

Tollkode(r) (HS):  
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15. Erklæring avgitt av eksportør/melder/avfallsprodusent (4):

Jeg bekrefter herved at opplysningene foran er fullstendige og korrekte så langt jeg vet. Jeg bekrefter også at det er inngått juridisk håndhevbare, skriftlige, kontraktsmessige plikter, at en relevant forsikring eller annen økonomisk garanti er gjeldende og omfatter den grensekryssende transporten og at alle nødvendige
samtykker er mottatt fra vedkommende myndigheter i de berørte stater.

Navn:

Underskrift:

Dato:

16. Til bruk for andre personer involvert i den grensekryssende transporten dersom det kreves tilleggsopplysninger:

FYLLES UT AV DISPONERINGS‑ /GJENVINNINGSANLEGGET
17. Overføring mottatt ved disponeringsanlegget ☐
Mottatt dato:
Mottatt mengde:

eller gjenvinningsanlegg ☐

Godkjent: ☐
kg:

Avvist*: ☐

18. Jeg bekrefter at disponering/gjenvinning
av avfallet beskrevet foran er gjennomført.

liter:

Anslagsvis dato for disponering/gjenvinning:

*

Kontakt vedkommende
myndigheter umiddelbart

Disponerings‑/gjenvinningsmetode (1):

Dato:
Navn:

Dato:
Underskrift og stempel:

Navn:
Underskrift:

(1)
(2)
(3)

Se listen med forkortelser og koder på neste side.
Vedlegg ytterligere detaljer dersom dette er nødvendig.
Dersom det er flere enn tre transportører, vedlegg de opplysninger som kreves
i rubrikk 8(a, b, c).

( 4)
( 5)
( 6)

Påkrevd i henhold til Basel‑konvensjonen.
Vedlegg liste dersom dette gjelder flere.
Dersom dette kreves av nasjonal lovgivning.
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TIL BRUK FOR TOLLSTEDENE (dersom dette kreves av nasjonal lovgivning)
19. EKSPORTSTAT/AVSENDERSTAT ELLER
UTPASSERINGSTOLLSTED

20. EKSPORTSTAT/MOTTAKERSTAT
INNPASSERING

ELLER

TOLLSTED

Avfallet beskrevet i dette transportdokumentet forlot denne stat:

Avfallet beskrevet i dette transportdokumentet ankom denne stat:

Underskrift:

Underskrift:

Stempel:

Stempel:

FOR

21. STEMPLER FRA TOLLSTEDER I TRANSITTSTATER
Stat:

Stat:

Innpassert:

Utpassert:

Innpassert:

Utpassert:

Stat:
Innpassert:

Utpassert:

Innpassert:

Utpassert:

Liste over forkortelser og koder benyttet i transportdokumentet
DISPONERINGSMETODER (rubrikk 11)

GJENVINNINGSMETODER (rubrikk 11)

D1

Deponering i eller på bakken (f.eks. fyllplasser osv.)

R1

D2

Behandling i jordmiljø (f.eks. biologisk nedbryting av flytende avfall eller slam i jord, osv.)

D3

Innpumping i dypere lag (f.eks. innpumping av pumpbart avfall i borehull, saltformasjoner
eller naturlige geologiske sprekker osv.)

Anvendelse som brennstoff (bortsett fra ved direkte
forbrenning) eller til annen energiproduksjon/Anvendelse
i hovedsak som brennstoff eller annen energikilde

R2

Materialgjenvinning/oppgradering av løsemidler

D4

Lagunering (f.eks. tømming av flytende avfall eller slam i utgravinger, dammer eller laguner
osv.)

R3

Materialgjenvinning/oppgradering av organiske stoffer
som ikke brukes som løsemidler

D5

Deponering på spesielt tilrettelagt fyllplass (f.eks. plassering i atskilte fôrede hulrom som er
tildekket og isolert fra hverandre og fra miljøet)

R4

Materialgjenvinning/oppgradering av metaller og av
metallforbindelser

D6

Utslipp i vann, unntatt i havet

R5

D7

Utslipp i havet, herunder nedgraving i havbunnen

Materialgjenvinning/oppgradering av andre uorganiske
materialer

D8

Biologisk behandling som ikke er angitt annet sted på denne listen, og som resulterer i
sammensetninger eller blandinger som disponeres etter en av metodene på denne listen

R6

Regenerering av syrer eller baser

R7

D9

Fysisk-kjemisk behandling som ikke er angitt annet sted på denne listen, og som resulterer
i forbindelser eller blandinger som disponeres etter en av metodene på denne listen (f.eks.
fordamping, tørking, kalisinering)

Gjenvinning av bestanddeler
forurensningsbekjempelse

R8

Gjenvinning av produkter fra katalysatorer

R9

Omraffinering av brukt olje eller annen gjenbruk av
tidligere brukt olje

D 10 Forbrenning på land
D 11 Forbrenning til havs
D 12 Permanent lagring (f.eks. plassering av beholdere i gruver osv.)
D 13 Blanding før avfallet gjennomgår en av disponeringsformene på denne listen
D 14 Ompakking før avfallet gjennomgår en av disponeringsformene på denne listen
D 15 Lagring før en av disponeringsmetodene på denne listen

som

er

brukt

til

R 10 Jordbehandling som er til fordel for landbruket eller det
økologiske system
R 11 Bruk av restmaterialer fra en av gjenvinningsformene
nevnt under kode R1‑R10
R 12 Utveksling av avfall for å la det gjennomgå en av
gjenvinningsmetodene nevnt under kode R1‑R11
R 13 Lagring av materialer for å la det gjennomgå en av
gjenvinningsmetodene på denne listen
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EMBALLERINGSTYPER (rubrikk 7)

FN-KLASSE OG H‑KODE (rubrikk 14)

1.

Fat

FN‑klasse

H‑kode

Egenskaper

2.

Tretønne

1

H1

Eksplosivt

3.

Dunk

3

H3

Brannfarlige væsker

4.

Kasse

4.1

H4.1

Brannfarlig fast stoff Etsende stoffer

5.

Sekk

4.2

H4.2

Selvantennelige faste stoffer

6.

Emballasje av komposittmateriale

7.

Trykkbeholder

4.3

H4.3

8.

Bulk

9.

Annet (gi nærmere opplysninger)

5.1

H5.1

Giftige stoffer (akutte)

5.2

H5.2

Smittefarlige stoffer

6.1

H6.1

Giftige stoffer (utsatte eller kroniske virkninger)

6.2

H6.2

Økotoksiske stoffer

9

H10

Stoffer som etter disponering kan avgi annet materiale, f.eks. et
utvasket stoff, som har en eller flere av egenskapene foran

9

H11

9

H12

9

H13

TRANSPORTMIDDEL (rubrikk 8)
R = på vei T = med tog/jernbane
S=til sjøs

A= i luften

W = innlands vannveier
FYSISKE KJENNETEGN (rubrikk 13)
1.

Pulveraktig/pulver

2.

Fast form

3.

Tyktflytende/pasta

4.

Slam

5.

Flytende

6.

Gassformig

7.

Annet (gi nærmere opplysninger):

Stoffer som utskiller brennbare gasser ved kontakt med vann
Brennstoff
Organiske peroksider

Stoffer som utskiller giftige gasser ved kontakt med luft eller vann

Ytterligere informasjon, særlig i tilknytning til avfallsidentifisering (rubrikk 14), dvs. om koder i Basel‑konvensjonens vedlegg VIII og IX, OECD‑koder og Y‑koder, kan
finnes i en håndbok med veiledning/instruksjoner som kan fås fra OECD og fra Basel‑konvensjonens sekretariat.
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VEDLEGG IC
NÆRMERE VEILEDNING FOR UTFYLLING AV MELDINGS‑ OG TRANSPORTDOKUMENTENE

__________
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VEDLEGG II

OPPLYSNINGER OG DOKUMENTASJON KNYTTET TIL MELDING

Del 1: Opplysninger som skal gis i eller vedlegges meldingsdokumentet:
1.

Serienummer for eller annen akseptert identifikator for meldingsdokumentet og det samlede antallet planlagte
overføringer.

2.

Melderens navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer, e-postadresse, registreringsnummer og
kontaktperson.

3.

Dersom melderen ikke er produsenten: produsentens (produsentenes) navn, adresse, telefonnummer,
telefaksnummer, e-postadresse og kontaktperson.

4.

Forhandlerens (forhandlernes) eller meglerens (meglernes) navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer,
e-postadresse og kontaktperson, i de tilfeller der melderen har godkjent de førstnevnte i samsvar med artikkel
2, nr. 15.

5.

Gjenvinnings‑  eller disponeringsanleggets navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer, e-postadresse,
registreringsnummer, kontaktperson, hvilke teknologier som er benyttet og mulig status som forhåndstillatt i
samsvar med artikkel 14.
Dersom avfallet er bestemt for midlertidig gjenvinning eller disponering, skal det gis tilsvarende opplysninger
om alle anlegg der etterfølgende midlertidig og endelig gjenvinning eller disponering skal skje.
Dersom gjenvinnings‑  eller disponeringsanlegget er oppført i vedlegg I kategori 5 i direktiv 96/61/EF, skal
det legges fram dokumentasjon (f.eks. en erklæring som bekrefter anleggets eksistens) på en gyldig tillatelse
utstedt i samsvar med artikkel 4 og 5 i nevnte direktiv.

6.

Mottakerens navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer, e-postadresse, registreringsnummer og
kontaktperson.

7.

Planlagt(e) transportørs (transportørers) og eller deres agents (agenters) navn, adresse, telefonnummer,
telefaksnummer, e-postadresse, registreringsnummer og kontaktperson.

8.

Avsenderstat og relevant vedkommende myndighet.

9.

Transittstater og relevante vedkommende myndigheter.

10.

Mottakerstat og relevant vedkommende myndighet.

11.

Enkel melding eller generell melding. Dersom generell melding, gyldighetsperiode som det anmodes om.

12.

Tidspunkt(er) for planlagt start av overføringen(e).

13.

Planlagt transportmiddel.

14.

Planlagt transportmåte (utpasseringssted fra og innpasseringssted til hver enkelt berørt stat, herunder tollsted
for innpassering til og/eller for utpassering fra og/eller for eksport fra Fellesskapet) samt planlagt transportrute
(rute mellom utpassering- og innpasseringssted), herunder mulige alternativer, også i tilfelle av uforutsette
omstendigheter.

15.

Registreringsdokumentasjon av transportøren(e) med hensyn til avfallstransporter (f.eks. en erklæring som
bekrefter at den eksisterer).

16.

Angivelse av avfallet på den relevante listen, avfallets opprinnelse, beskrivelse, sammensetning og eventuelle
farlige egenskaper. Når det gjelder avfall med forskjellig opprinnelse, skal det også vedlegges en detaljert
fortegnelse over avfallet.

17.

Antatte største og minste mengder.

18.

Type planlagt emballering.
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19.

Spesifikasjon av gjenvinnings‑ eller disponeringsmetoden(e) som omhandlet i vedlegg II A og II B til direktiv
2006/12/EF.

20.

Dersom avfallet er bestemt for gjenvinning:
a) Den planlagte metoden for disponering for den ikke‑gjenvinnbare delen av avfallet etter gjenvinningen,
b) mengden av gjenvunnet materiale i forhold til ikke‑gjenvinnbart avfall,
c) den antatte verdien av det gjenvunne materialet,
d) kostnaden ved gjenvinning og kostnaden ved disponering av den ikke‑gjenvinnbare delen av avfallet.

21.

Dokumentasjon av forsikring av ansvar for skade på tredjemann (f.eks. en erklæring om at en slik forsikring
foreligger).

22.

Dokumentasjon av en kontrakt (eller en erklæring som bekrefter at en slik foreligger) mellom melder og mottaker
om gjenvinningen eller disponeringen av avfallet, som er inngått og er gjeldende på meldingstidspunktet, slik
det kreves i artikkel 4 nr. 4 annet ledd og i artikkel 5.

23.

En kopi av kontrakten eller dokumentasjon på kontrakten (eller en erklæring om at en slik kontrakt foreligger)
mellom produsenten, den nye produsenten eller innsamleren og megleren eller forhandleren, i det tilfelle at
avfallsmegleren eller forhandleren opptrer som melder.

24.

Dokumentasjon av en økonomisk garanti eller tilsvarende forsikring (eller en erklæring om at en slik foreligger
dersom vedkommende myndighet tillater dette) som er opprettet og er gjeldende på meldingstidspunktet, eller,
dersom vedkommende myndighet som godkjenner den økonomiske garantien eller tilsvarende forsikring
tillater dette, senest på det tidspunkt overføringen starter, slik det kreves i henhold til artikkel 4 nr. 5 annet ledd
og i artikkel 6.

25.

En bekreftelse fra melderen om at opplysningene etter dennes overbevisning er fullstendige og korrekte.

26.

Når melderen ikke er produsenten i samsvar med artikkel 2 nr. 15 bokstav a) i), skal melderen påse at
produsenten eller en av de personer som er angitt i artikkel 2 nr. 15 bokstav a) ii) eller iii), der dette er praktisk
mulig, også undertegner meldingsdokumentet i henhold til vedlegg IA.

Del 2: Opplysninger som skal gis i eller vedlegges transportdokumentet:
Alle opplysninger oppført i del 1 skal legges fram og være ajourført i samsvar med punktene nedenfor og de
øvrige tilleggsopplysningene som er angitt:
1.

Serienummer for og samlet antall overføringer.

2.

Tidspunkt da overføringen startet.

3.

Transportmiddel.

4.

Transportørens (transportørenes) navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer og e‑postadresse.

5.

Planlagt transportveiPlanlagt transportvei (utpasseringssted fra og innpasseringssted til hver enkelt berørt stat,
herunder tollsted for innpassering til og/eller for utpassering fra og/eller for eksport fra Fellesskapet) samt
planlagt transportrute (rute mellom utpasserings- og innpasseringssted), herunder mulige alternativer, også i
tilfelle av uforutsette omstendigheter.

6.

Mengder.

7.

Type emballering.

8.

Eventuelle særlige forholdsregler som transportøren(e) skal ta.

9.

En erklæring fra melderen om at alle nødvendige samtykker er mottatt fra vedkommende myndigheter i de
berørte statene. Denne erklæringen må være undertegnet av melderen.

10.

Relevante underskrifter for hver overføring av ansvar for avfallet.
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Del 3: Tilleggsopplysninger og ‑dokumentasjon som vedkommende myndigheter kan anmode om:
1.

Type og varighet på den godkjenningen som gjenvinnings‑ eller disponeringsanlegget driver i henhold til.

2.

Kopi av den tillatelse som er utstedt i samsvar med artikkel 4 og 5 i direktiv 96/61/EF.

3.

Opplysninger om de tiltak som skal treffes med hensyn til transportsikkerhet.

4.

TransportTransportavstand(er) mellom melderen og anlegget, inkludert mulige alternative transportruter, også
i tilfelle av uforutsette omstendigheter, samt, i tilfelle av transport med ulike kommunikasjonsmidler, stedet der
overføringen skal finne sted.

5.

Opplysninger om transportkostnadene mellom melderen og anlegget.

6.

Kopi av transportørens (transportørenes) registrering med hensyn til avfallstransporten.

7.

Kjemisk analyse av avfallets sammensetning.

8.

Beskrivelse av produksjonsprosessen for avfallet.

9.

Beskrivelse av behandlingsprosessen til anlegget som mottar avfallet.

10.

Den økonomiske garantien eller tilsvarende forsikring eller en kopi av dem.

11.

Informasjon om beregning av den økonomiske garantien eller tilsvarende forsikring slik det kreves i artikkel 4
nr. 5 annet ledd og i artikkel 6.

12.

Kopi av kontraktene omhandlet i del 1 nr. 22 og 23.

13.

Kopi av ansvarsforsikringspolisen for skade på tredjemann.

14.

Alle andre opplysninger som er relevante for vurderingen av meldingen i samsvar med denne forordning og
nasjonal lovgivning.

________
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VEDLEGG III
LISTE OVER AVFALL UNDERLAGT DE GENERELLE OPPLYSNINGSKRAVENE I ARTIKKEL 18
(AVFALL PÅ «GRØNN» LISTE)(1)

Uansett om avfall er omfattet av denne listen eller ikke, kan det være at det ikke er underlagt de generelle
opplysningskravene i artikkel 18 dersom det er forurenset av andre materialer i et omfang som
a) øker risikoen tilknyttet avfall i tilstrekkelig grad til at avfallet blir underlagt framgangsmåten med skriftlig
forhåndsmelding og ‑samtykke, idet det tas hensyn til de farlige egenskapene på listen i vedlegg III til direktiv
91/689/EØF, eller
b) forhindrer at avfallet gjenvinnes på en miljømessig forsvarlig måte.

Del I
Følgende avfall er omfattet av de generelle opplysningskravene i artikkel 18:
Avfall oppført i vedlegg IX til Basel‑konvensjonen(2).
I denne forordning
a) skal enhver henvisning til liste A i vedlegg IX til Basel‑konvensjonen forstås som en henvisning til vedlegg IV til
denne forordning,
b) omfatter begrepet omfatter begrepet «massiv, bearbeidet form» i Basel‑oppføring B1020 alle metalliske
ikke‑spredbare(3) former av skrap på nevnte liste,
c) får den del av Basel‑oppføring B1100 som viser til «slagg fra bearbeiding av kobber» osv., ikke anvendelse, og
isteden får (OECD‑) oppføring GB040 i del II anvendelse,
d) får Basel‑oppføring B1110 ikke anvendelse, og isteden får (OECD‑) oppføringene GC010 og GC020 i del II
anvendelse,
e) får Basel‑oppføring B2050 ikke anvendelse, og isteden får (OECD‑) oppføring GG040 i del II anvendelse,
f)

skal henvisningen i Basel‑oppføring B3010 til fluorinert polymeravfall anses for å omfatte polymerer og
kopolymerer av fluoretylen (PTFE).

Del II
Følgende avfall skal også være omfattet av de generelle opplysningskravene i artikkel 18:
Metallholdig avfall fra smelting og raffinering av metaller
GB040

7112

Slagg fra behandling av edelmetaller og kobber for ytterligere raffinering

262030
262090
(1)
(2)
(3)

Denne listen har sin opprinnelse i OECD‑vedtaket, Tillegg 3.
Vedlegg IX til Basel‑konvensjonen er oppført i denne forordning i vedlegg V del 1 liste B.
«Ikke-spredbar» omfatter ikke avfall i form av pulver, slam, støv eller faste gjenstander som inneholder innkapslet farlig avfall i
flytende form.
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Annet avfall som inneholder metaller
GC010

Avfall fra elektrisk utstyr som bare består av metaller eller legeringer

GC020

Elektronisk skrap (f.eks. trykte kretskort, elektroniske komponenter, ledninger osv.) og
oppgraderte elektroniske komponenter som det kan gjenvinnes uedle og edle metaller
fra

GC030

ex 890800

Fartøyer og andre flytende innretninger for opphogging, helt tømt for all last og alt
annet materiale fra driften av fartøyet som kunne ha vært klassifisert som farlig stoff
eller farlig avfall

GC050

Brukte katalysatorer fra flytende katalytisk krakking (FCC) (f.eks. aluminiumoksid,
zeolitter)
Glassavfall i ikke-spredbar form
GE020

ex 7001

Glassfiberavfall

ex 701939
Keramikkavfall i ikke-spredbar form
GF010

Avfall av keramikkprodukter som er brent etter forming, herunder keramikkbeholdere
(før og/eller etter bruk)
Annet avfall som hovedsakelig inneholder uorganiske bestanddeler, men som kan inneholde metaller og organiske
materialer
GG030
ex 2621
GG040
ex 2621
Plastavfall i fast form

Bunnaske og slaggavtapping fra kullfyrte kraftverk
Flygeaske fra kullfyrte kraftverk

GH013

Polymerer av vinylklorid

391530

ex 390410—40
Avfall som oppstår av garving og beredning og bruk av huder
GN010

ex 050200

GN020
GN030

ex 050300
ex 050590

Avfall av bust fra svin eller villsvin eller av grevlinghår og annet hår til børste- og
penselproduksjon
Avfall av hestehår, også lagt i lag med eller uten støttemateriale
Avfall av skinn og andre deler av fugler med påsittende fjør eller dun eller av fjør og
deler av fjør (med eller uten avskårne kanter) og dun, som ikke er ytterligere bearbeidet
utover rensing, desinfisering eller behandling med sikte på bevaring
_________
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VEDLEGG IIIA
BLANDINGER AV TO ELLER FLERE TYPER AVFALL OPPFØRT I VEDLEGG III OG IKKE
KLASSIFISERT UNDER ÉN ENKELT OPPFØRING SOM OMHANDLET I ARTIKKEL 3 NR. 2

________

VEDLEGG IIIB
YTTERLIGERE AVFALL PÅ «GRØNN» LISTE I PÅVENTE AV AT DET VIL BLI OPPFØRT I DE
RELEVANTE VEDLEGG TIL BASEL‑KONVENSJONEN ELLER OECD‑VEDTAKET SOM OMHANDLET
I ARTIKKEL 58 NR. 1 BOKSTAV b)

_______
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VEDLEGG IV
LISTE OVER AVFALL SOM ER UNDERLAGT FRAMGANGSMÅTEN MED SKRIFTLIG
FORHÅNDSMELDING OG ‑SAMTYKKE (AVFALL PÅ «ORANSJE LISTE»)(1)

Del I
Følgende avfall skal være underlagt framgangsmåten med skriftlig forhåndsmelding og –samtykke:
Avfall oppført i vedlegg II og VIII til Basel‑konvensjonen(2).
I denne forordning gjelder følgende:
a) Alle henvisninger til liste B i vedlegg VIII til Basel‑konvensjonen skal forstås som en henvisning til vedlegg III til
denne forordning.
b) I Basel‑oppføring A1010 er betegnelsen «unntatt avfall som er oppført særskilt i liste B (vedlegg IX)» en henvisning
til både Basel‑oppføring B1020 og merknaden til B1020 i vedlegg III til denne forordning, del I bokstav b).
c) Basel‑oppføringene A1180 og A2060 får ikke anvendelse, og OECD‑oppføringene GC010, GC020 og GG040 i
vedlegg III del II får isteden anvendelse der dette er hensiktsmessig.
d) Basel‑oppføring A4050 omfatter brukte ovnsfôringer fra aluminiumssmelting fordi disse inneholder Y33 uorganiske
cyanider. Dersom cyanidene er destruert, blir brukte ovnsfôringer tilordnet til del II oppføring AB120 fordi de
inneholder Y32, uorganiske fluorforbindelser unntatt kalsiumfluorid.

Del II
Følgende avfall skal også være underlagt framgangsmåten med skriftlig forhåndsmelding og ‑samtykke:
Metallholdig avfall
AA010

261900

Dross, glødeskall og annet avfall fra produksjon av jern og stål(3)

AA060

262050

Aske og rester av vanadium(3)

AA190

810420 ex
810430

Avfall og skrap av magnesium som er brennbart eller pyrofort, eller som ved kontakt
med vann avgir brennbare gasser i farlige mengder

Avfall som hovedsakelig inneholder uorganiske bestanddeler, men som kan inneholde metaller og organiske materialer
AB030

Avfall fra ikke-cyanidbaserte produkter som stammer fra overflatebehandling av
metaller

AB070

Brukt støpesand

AB120

ex 281290 ex
3824

AB130
AB150

Uorganiske halogenforbindelser som ikke er spesifisert eller inkludert andre steder
Brukt blåsesand

ex 382490

Uraffinert kalsiumsulfitt og kalsiumsulfat fra avsvovling av røykgass

Avfall som hovedsakelig inneholder organiske bestanddeler, men som kan inneholde metaller og uorganiske materialer
AC060

ex 381900

Hydraulikkvæsker

AC070

ex 381900

Bremsevæsker

AC080

ex 382000

Frostvæsker

AC150

Klorfluorkarboner

AC160

Haloner

(1) Denne listen stammer fra OECD-vedtaket, Tillegg 4.
(2)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Vedlegg VIII til Basel‑konvensjonen er oppført i denne forordning i vedlegg V del 1 liste A. Vedlegg II til Basel‑konvensjonen inneholder følgende oppføringer: Y46 Avfall innsamlet fra husholdninger, med mindre det på egnet måte er klassifisert under en enkelt
oppføring i vedlegg III. Y47 Rester som oppstår av forbrenning av husholdningsavfall.
(3) Denne oppføringen omfatter avfall i form av aske, rester, slagg, dross, avrakingsslagg, glødeskall, pulver, støv, slam og (filter)kake,
med mindre slikt avfall uttrykkelig er oppført et annet sted.
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AC170

ex 440310

AC250
AC260

Behandlet kork- og treavfall
Overflateaktive stoffer

ex 3101

AC270

Flytende grisegjødsel; ekskrementer
Kloakkslam

Avfall som kan inneholde enten uorganiske eller organiske bestanddeler
AD090

ex 382490

AD100
AD120

Avfall fra produksjon, bearbeiding og bruk av reprografiske og fotografiske kjemikalier
og materiale som ikke er spesifisert eller inkludert andre steder
Avfall fra ikke-cyanidbaserte produkter som stammer fra overflatebehandling av
plaststoffer

ex 391400 ex
3915

AD150

Ionebytterharpiks
Naturlig forekommende organiske stoffer brukt som filtermedium (f.eks. biofiltre)

Avfall som hovedsakelig inneholder uorganiske bestanddeler, men som kan inneholde metaller og organiske materialer
RB020

ex 6815

Keramikkbaserte fibrer med fysisk-kjemiske egenskaper tilsvarende de som finnes i
asbest

________
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VEDLEGG IVA
AVFALL OPPFØRT I VEDLEGG III, MEN SOM ER UNDERLAGT FRAMGANGSMÅTEN MED SKRIFTLIG
FORHÅNDSMELDING OG ‑SAMTYKKE (ARTIKKEL 3 NR. 3)

_______
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VEDLEGG V
AVFALL UNDERLAGT EKSPORTFORBUDET I ARTIKKEL 36

Innledende merknader
1.

Dette vedlegg berører ikke direktiv 91/689/EF og 2006/12/EF.

2.
Dette vedlegg består av tre deler, der del 2 og 3 bare får anvendelse når del 1 ikke får anvendelse. Følgelig må
det først undersøkes om avfallet er oppført i del 1 for å avgjøre om en særskilt type avfall er oppført i dette vedlegg, og,
dersom det ikke er det, om det er oppført i del 2, og, dersom det heller ikke er det, om det er oppført i del 3.
Del 1 er inndelt i to underdeler: Liste A inneholder avfall som er klassifisert som farlig avfall i henhold til artikkel 1 nr.
1 bokstav a) i Basel‑konvensjonen, og som derfor omfattes av eksportforbudet, og liste B inneholder avfall som ikke
omfattes av artikkel 1 nr. 1 bokstav a) i Basel‑konvensjonen, og som derfor heller ikke omfattes av eksportforbudet.
Dersom en type avfall er oppført i del 1, må det derfor undersøkes om det er oppført i liste A eller i liste B. Bare i de
tilfeller der en type avfall verken er oppført i liste A eller liste B i del 1, må det undersøkes om det enten er oppført
på listen over farlige stoffer i del 2 (dvs. typer avfall merket med en stjerne) eller i del 3, og dersom dette er tilfellet,
omfattes det av eksportforbudet.
3.
Avfall oppført i liste B i del 1 eller avfall som er oppført som ufarlig avfall i del 2 (dvs. avfall som ikke er merket
med en stjerne), omfattes av eksportforbudet dersom det er forurenset av andre materialer i et omfang som
a) øker risikoen tilknyttet avfallet tilstrekkelig til at avfallet blir underlagt framgangsmåten med skriftlig
forhåndsmelding og ‑samtykke, idet det tas hensyn til de farlige egenskapene i vedlegg III til direktiv 91/689/EØF,
eller
b) forhindrer at avfallet gjenvinnes på en miljømessig forsvarlig måte.

Del 1(1)
Liste A (vedlegg VIII til Basel‑konvensjonen)

A1

METALL OG METALLHOLDIG AVFALL
A1010 Metallavfall og avfall som inneholder legeringer av følgende:
–

Antimon

–

Arsen

–

Beryllium

–

Kadmium

–

Bly

–

Kvikksølv

–

Selen

–

Tellur

–

Tallium

men unntatt avfall som er oppført særskilt på liste B.
(1)

Henvisninger i liste A og B til vedlegg I, III og IV viser til vedleggene til Basel‑konvensjonen.
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A1020

A1030

A1040

Avfall, unntatt massivt metallavfall, som inneholder følgende som bestanddel eller forurensning:
–

Antimon og antimonforbindelser

–

Beryllium og berylliumforbindelser

–

Kadmium og kadmiumforbindelser

–

Bly og blyforbindelser

–

Selen og selenforbindelser

–

Tellur og tellurforbindelser

Avfall som inneholder følgende som bestanddel eller forurensning:
–

Arsen og arsenforbindelser

–

Kvikksølv og kvikksølvforbindelser

–

Tallium og talliumforbindelser

Avfall som inneholder følgende som bestanddel:
–

Metallkarbonyler

–

Seksverdige kromforbindelser

A1050

Slam fra galvanisering

A1060

Væskeavfall fra metallbeising

A1070

Utlutingsrester fra behandling av sink, støv og slam som f.eks. jarositt, hematitt osv.

A1080

Sinkavfall som ikke er oppført på liste B, og som inneholder bly og kadmium i konsentrasjoner som er
tilstrekkelige til at det framviser egenskaper nevnt i vedlegg III

A1090

Aske fra forbrenning av isolert kobbertråd

A1100

Støv og rester fra gassrensesystemer ved kobbersmelteanlegg

A1110

Brukte løsninger fra elektrolytisk utvinning og raffinering av kobber

A1120

Avfallsslam, unntatt anodeslam, fra elektrolyserensesystemer, fra elektrolytisk utvinning og raffinering av
kobber

A1130

Brukte etsende løsninger som inneholder oppløst kobber

A1140

Brukte kobberklorid- og kobbercyanidkatalysatorer

A1150

Edelmetallaske fra forbrenning av trykte kretskort som ikke er oppført på liste B(1)

A1160

Kasserte blybatterier, hele eller knuste

A1170

Usorterte, kasserte batterier, med unntak for blandinger av batterier som bare er oppført i liste B.  Kasserte
batterier ikke oppført på liste B som inneholder bestanddeler nevnt i vedlegg I i et omfang som gjør at de
anses som farlig avfall

(1)

Merk at tilsvarende oppføring på liste B (B1160) ikke inneholder noen unntak.

24.10.2013

24.10.2013

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

A1180

Avfall eller skrap av elektriske og elektroniske apparater(1) som inneholder komponenter som akkumulatorer
og andre batterier som er oppført på liste A, kvikksølvbrytere, glass fra katodestrålerør og annet aktivert
glass og PCB-kondensatorer, eller som er forurenset av bestanddeler oppført i vedlegg I (f.eks. kadmium,
kvikksølv, bly, polyklorert bifenyl) i et omfang som gjør at de framviser noen av egenskapene nevnt i vedlegg
III (se tilsvarende oppføring på liste B, B1110)(2)

A1190

Avfall i form av metallkabler overtrukket eller isolert med plast som inneholder eller er forurenset med
steinkulltjære, PCB(3), bly, kadmium, andre organiske halogenforbindelser eller andre bestanddeler oppført i
vedlegg I, i et omfang som gjør at de framviser egenskaper som nevnt i vedlegg III

A2

AVFALL SOM HOVEDSAKELIG INNEHOLDER UORGANISKE BESTANDDELER, OG SOM KAN
INNEHOLDE METALLER OG ORGANISKE MATERIALER

A2010

Glassavfall fra katodestrålerør samt annet aktivert glass

A2020

Avfall av uorganiske fluorforbindelser i form av væsker eller slam, unntatt avfall som er oppført på liste B

A2030

Brukte katalysatorer, unntatt avfall oppført på liste B

A2040

Gipsavfall fra kjemiske industriprosesser, dersom innholdet av bestanddeler oppført i vedlegg I er så høyt at
avfallet framviser farlige egenskaper som nevnt i vedlegg III (se tilsvarende oppføring på liste B, B2080)

A2050

Asbestavfall (støv og fibrer)

A2060

Flygeaske fra kullfyrte kraftverk som inneholder stoffer oppført i vedlegg I i konsentrasjoner som er
tilstrekkelige til at den framviser egenskaper nevnt i vedlegg III (se tilsvarende oppføring på liste B, B2050)

A3

AVFALL SOM HOVEDSAKELIG INNEHOLDER ORGANISKE BESTANDDELER, OG SOM KAN
INNEHOLDE METALLER OG UORGANISKE MATERIALER

A3010

Avfall fra produksjon eller behandling av petroleumskoks og petroleumsbitumen

A3020

Avfall av mineraloljer som er uegnet for sin opprinnelige bruk

A3030

Avfall som inneholder, består av eller er forurenset av blyholdig slam av antibankemidler

A3040

Avfall fra varmeoverføringsvæsker

A3050

Avfall fra produksjon, tilberedning og bruk av harpikser, lateks, myknere, lim og klebemidler, unntatt avfall
som er oppført på liste B (se tilsvarende oppføring på liste B, B4020)

A3060

Nitrocelluloseavfall

A3070

Avfall av fenoler, fenolforbindelser, herunder klorfenol i form av væsker eller slam

A3080

Avfall av etere unntatt dem som er oppført på liste B

A3090

Avfall av støv, aske, slam og mel av lær som inneholder seksverdige kromforbindelser eller biocider (se
tilsvarende oppføring på liste B, B3100)

A3100

Avskjær og annet avfall av lær eller kunstlær som ikke er egnet for framstilling av lærvarer, og som inneholder
seksverdige kromforbindelser eller biocider (se tilsvarende oppføring på liste B, B3090)

(1)
(2)
(3)

Denne oppføringen omfatter ikke skrap av utstyr fra elektrisitetsproduksjon.
PCB i en konsentrasjon på 50 mg/kg eller mer.
PCB i en konsentrasjon på 50mg/kg eller mer.
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A3110

Avfall fra pelsberedning som inneholder seksverdige kromforbindelser eller biocider eller smittestoffer (se
tilsvarende oppføring på liste B, B3110)

A3120

Lett avfall fra bilfragmentering

A3130

Avfall av organiske fosforforbindelser

A3140

Avfall av ikke-halogenerte organiske løsemidler, unntatt avfall som er oppført på liste B

A3150

Avfall av halogenerte organiske løsemidler

A3160

Avfall av halogenerte eller ikke-halogenerte ikke-vandige destillasjonsrester fra gjenvinning av organiske
løsemidler

A3170

Avfall fra produksjon av alifatiske halogenerte hydrokarboner (for eksempel klormetan, dikloretan,
vinylklorid, vinylidenklorid, allylklorid og epiklorhydrin)

A3180

Avfall, stoffer og gjenstander som inneholder, består av eller er forurenset av polyklorerte bifenyler (PCB),
polyklorerte terfenyler (PCT), polyklorerte naftalener (PCN) eller polybromerte bifenyler (PBB) eller andre
polybromerte analoger av disse forbindelsene, med en konsentrasjon på 50 mg/kg eller høyere(1)

A3190

Tjærerestavfall (unntatt asfaltsementer) som stammer fra raffinering, destillering og pyrolytisk behandling av
organiske materialer

A3200

Bituminøst materiale (asfaltavfall) fra bygging og vedlikehold av veier og som inneholder tjære (se tilsvarende
oppføring på liste B, B2130)

A4

AVFALL SOM KAN INNEHOLDE ENTEN UORGANISKE ELLER ORGANISKE BESTANDDELER

A4010

Avfall fra produksjon, tilberedning og bruk av legemidler, unntatt avfall oppført på liste B

A4020

Sykehusavfall og beslektet avfall, dvs. avfall som stammer fra legebehandling, sykepleie, tannlegebehandling,
veterinærbehandling eller annen lignende behandling, samt avfall produsert i sykehus eller andre institusjoner
ved undersøkelse eller behandling av pasienter eller ved forskningsprosjekter

A4030

Avfall fra produksjon, tilberedning og bruk av biocider og plantefarmasøytiske produkter, herunder avfall av
plantevernmidler og ugressmidler som er feilprodusert, for gamle(2) eller uegnet for sin opprinnelige bruk

A4040

Avfall fra produksjon, bearbeiding og bruk av treimpregneringsmidler(3)

A4050

Avfall som inneholder, består av eller er forurenset med:
–

Uorganiske cyanider, unntatt edelmetallrester i fast form med spor av uorganiske cyanider

–

Organiske cyanider

A4060

Avfall i form av blandinger eller emulsjoner av olje/vann eller hydrokarboner/vann

A4070

Avfall fra produksjon, tilberedning og bruk av trykkfarger, fargestoffer, pigmenter, malinger, fargelakker eller
lakk, unntatt avfall oppført på liste B (se tilsvarende oppføring på liste B, B4010)

A4080

Eksplosivt avfall (unntatt avfall som er oppført på liste B)

A4090

Avfall av sure eller basiske løsninger, unntatt dem som er oppført i tilsvarende oppføring på liste B (se
tilsvarende oppføring på liste B, B2120)

(1)
(2)
(3)

Grensen på 50 mg/kg anses for å være et internasjonalt anvendt nivå for alt avfall. Flere enkeltstater har imidlertid fastsatt lavere
lovbestemte nivåer (f.eks. 20 mg/kg) for særlige typer avfall.
«For gamle» betyr at det ikke er brukt innen den periode som ble anbefalt av produsenten.
Denne oppføringen omfatter ikke tre behandlet med treimpregneringsmidler.
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A4100

Avfall fra industrielle anlegg for rensing av avgasser fra industri, unntatt avfall som er oppført på liste B

A4110

Avfall som inneholder, består av eller er forurenset med:
–

En forbindelse i gruppen polyklorerte dibenzofuraner

–

En forbindelse i gruppen polyklorerte dibenzodioksiner

A4120

Avfall som inneholder, består av eller er forurenset av peroksider

A4130

Avfall av emballasje og beholdere som inneholder stoffer oppført i vedlegg I i konsentrasjoner som er
tilstrekkelige til at det framviser farlige egenskaper som nevnt i vedlegg III

A4140

Avfall som består av eller inneholder feilproduserte eller for gamle(1) kjemikalier som tilsvarer kategorier i
vedlegg I og framviser farlige egenskaper som nevnt i vedlegg III

A4150

Avfall av kjemiske stoffer fra forsknings-, utviklings- eller opplæringsvirksomhet som ikke er identifisert og/
eller er nye, og hvis virkninger på menneskers helse og/eller miljøet ikke er kjent

A4160

Brukt aktivkull som ikke er oppført på liste B (se tilsvarende oppføring på liste B, B2060)

Liste B (vedlegg IX til Basel‑konvensjonen)

B1

METALL OG METALLHOLDIG AVFALL

B1010

(1)

Metall- og metallegeringsvfall i metallisk, ikke-spredbar form:
–

Edelmetaller (gull, sølv, platinagruppen, men ikke kvikksølv)

–

Jern- og stålskrap

–

Kobberskrap

–

Nikkelskrap

–

Aluminiumsskrap

–

Sinkskrap

–

Tinnskrap

–

Wolframskrap

–

Molybdenskrap

–

Tantalskrap

–

Magnesiumskrap

–

Koboltskrap

–

Vismutskrap

–

Titanskrap

–

Zirkoniumskrap

–

Manganskrap

–

Germaniumskrap

–

Vanadiumskrap

«For gamle» betyr at det ikke er brukt innen den periode som ble anbefalt av produsenten.
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B1020

–

Skrap av hafnium, indium, niob, rhenium og gallium

–

Thoriumskrap

–

Skrap av sjeldne jordmetaller

–

Kromskrap

Rent, ikke-forurenset metallskrap, herunder legeringer, i massiv, ferdig bearbeidet form (tynnplater, plater,
bjelker, stenger osv.):
–

Antimonskrap

–

Berylliumskrap

–

Kadmiumskrap

–

Blyskrap (unntatt blyakkumulatorer)

–

Selenskrap

–

Tellurskrap

B1030

Varmebestandige metaller som inneholder rester

B1031

Avfall av metaller og metallegeringer av molybden, wolfram, titan, tantal, niob og rhenium i spredbart metall
(metallpulver), men unntatt de typer som er angitt på liste A under oppføring A1050, Slam fra galvanisering.

B1040

Skrap av utstyr fra elektrisitetsproduksjon som ikke er forurenset av smøreolje, PCB eller PCT i et omfang
som gjør det farlig

B1050

Blandet ikke-jernholdig metall (tungfraksjonsskrap) som ikke inneholder materiale oppført i vedlegg I i
tilstrekkelige konsentrasjoner til at det framviser egenskaper som nevnt i vedlegg III(1)

B1060

Avfall av selen og tellur i fri metallform, herunder som pulver

B1070

Avfall av kobber og kobberlegeringer i spredbar form, med mindre det inneholder bestanddeler nevnt i
vedlegg I i tilstrekkelige konsentrasjoner til at det framviser farlige egenskaper som nevnt i vedlegg III

B1080

Sinkaske og -rester, herunder rester av sinklegeringer i spredbar form, med mindre det inneholder bestanddeler
som nevnt i vedlegg I i konsentrasjoner som gjør at det framviser egenskaper som nevnt i vedlegg III eller
farlig egenskap H4.3(2)

B1090

Kasserte batterier som oppfyller en spesifikasjon, unntatt dem som er framstilt med bly, kadmium eller
kvikksølv

B1100

Metallholdig avfall fra smelting og raffinering av metaller:
–

Hardsink (varmgalvanisering)

–

Sinkholdig slagg (dross):

–
(1)

–

Toppslagg (> 90% Zn)

–

Bunnslagg  (> 92% Zn)

–

Slagg fra presstøping av sink (> 85% Zn)

–

Slagg fra varmgalvanisering med sink (satsvis) (> 92% Zn)

–

Avrakingsslagg (skimming) av sink

Avrakingsslagg (skimming) av aluminium, unntatt saltslagg

Merk at til og med der det i utgangspunktet foreligger lavnivåforurensning med materialer oppført i vedlegg I, kan etterfølgende
prosesser, herunder resirkulering, føre til separerte fraksjoner som inneholder betydelig større konsentrasjoner av materialer som er
oppført i vedlegg I.
(2)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Status for sinkaske er for tiden til revisjon, og det foreligger en anbefaling fra De forente nasjoners konferanse for handel og utvikling (UNCTAD) om at sinkaske ikke skal anses som farlig gods.
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B1110

Nr. 59/637

–

Slagg fra bearbeiding av kobber for videre foredling eller raffinering som ikke inneholder tilstrekkelig
arsen, bly eller kadmium til at det framviser farlige egenskaper som nevnt i vedlegg III

–

Avfall av ildfaste fôringer, herunder digler, fra kobberstøping

–

Slagg fra behandling av edelmetaller for ytterligere raffinering

–

Tantalholdig tinnslagg med mindre enn 0,5 % tinn

Elektrisk og elektronisk utstyr:
–

Elektrisk utstyr som består av bare metaller eller legeringer

–

Avfall eller skrap av elektrisk og elektronisk utstyr eller skrap(1) (herunder trykte kretskort) som
ikke inneholder komponenter, f.eks. akkumulatorer og andre batterier, som er oppført på liste A,
kvikksølvbrytere, glass fra katodestrålerør og annet aktivert glass samt PCB-kondensatorer, eller som
ikke er forurenset av bestanddeler som nevnt i vedlegg I (f.eks. kadmium, kvikksølv, bly, polyklorert
bifenyl) eller der slike bestanddeler eller slik forurensning er fjernet i et omfang som gjør at de ikke
lenger framviser noen av egenskapene nevnt i vedlegg III (se tilsvarende oppføring på liste A, A1180)

–

Elektrisk og elektronisk utstyr (herunder trykte kretskort, elektroniske komponenter og ledninger)
beregnet på direkte ombruk(2) og ikke på gjenvinning eller endelig disponering(3)

B1115

Avfall i form av metallkabler overtrukket eller isolert med plast som ikke omfattes av liste A1190, unntatt
slikt avfall som er bestemt for operasjoner i vedlegg IVA eller annen disponering som på et hvilket som helst
trinn omfatter ukontrollerte termiske prosesser, som for eksempel åpen avbrenning

B1120

Brukte katalysatorer, unntatt væsker brukt som katalysator, som inneholder noe av følgende:
—

—

Overgangsmetaller, unntatt katalysatoravfall (brukte katalysatorer, skandium
brukte væskekatalysatorer eller andre katalysatorer) oppført på
vanadium
liste A
mangan

Lantanoider (sjeldne jordmetaller):

titan
krom
jern

kobolt

nikkel

kobber

sink

yttrium

zirkonium

niob

molybden

hafnium

tantal

wolfram

rhenium

lantan

cerium

praseodym

neodymium

samarium

europium

gadolinium

terbium

dysprosium

holmium

erbium

thulium

ytterbium

lutetium

B1130

Rensede, brukte edelmetallholdige katalysatorer

B1140

Edelmetallholdige rester i fast form som inneholder spor av uorganiske cyanider

B1150

Avfall av edelmetaller og edelmetallegeringer (gull, sølv, platinagruppen, men ikke kvikksølv) i spredbar,
ikke-vandig form med relevant emballasje og merking

B1160

Edelmetallaske fra forbrenning av trykte kretskort (se tilsvarende oppføring på liste A, A1150)

(1)
(2)
(3)

Denne oppføringen omfatter ikke skrap fra elektrisitetsproduksjon.
Gjenbruk kan omfatte reparasjon, istandsettelse eller oppgradering, men ikke større gjenmontering.
I enkelte stater anses slike materialer for direkte gjenbruk ikke som avfall.
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B1170

Edelmetallaske fra forbrenning av fotografisk film

B1180

Avfall av fotografisk film som inneholder sølvhalogener og metallisk sølv

B1190

Avfall av fotografisk papir som inneholder sølvhalogener og metallisk sølv

B1200

Granulert slagg fra produksjon av jern og stål

B1210

Slagg fra produksjon av jern og stål, herunder slagg som kilde til titandioksid og vanadium

B1220

Slagg fra sinkproduksjon, kjemisk stabilisert, med høyt jerninnhold (over 20 %) og bearbeidet etter
industrispesifikasjoner (f.eks. DIN 4301), hovedsakelig til byggeformål

B1230

Glødeskall fra produksjon av jern og stål

B1240

Glødeskall av kobberoksid

B1250

Kasserte motorvogner som verken inneholder væsker eller andre farlige komponenter

B2

AVFALL SOM HOVEDSAKELIG INNEHOLDER UORGANISKE BESTANDDELER, OG SOM KAN
INNEHOLDE METALLER OG ORGANISKE MATERIALER

B2010

Avfall fra gruvedrift, i ikke-spredbar form:

B2020

–

Avfall av naturlig grafitt

–

Avfall av skifer, enten grovt tilhogdeller bare tilskåret, ved saging eller på annen måte

–

Glimmeravfall

–

Avfall av leucitt, nefelin og nefelinsyenitt

–

Feltspatavfall

–

Flusspatavfall

–

Silisiumavfall i fast form, unntatt avfall som benyttes i støpeprosesser

Glassavfall i ikke-spredbar form:
–

B2030

B2040

Glasskår og annet avfall og skrap av glass, unntatt glass fra katodestrålerør og annet aktivert glass

Keramikkavfall i ikke-spredbar form:
–

Cermetavfall og -skrap (kompositter av metall og keramikk)

–

Keramikkbaserte fibrer som ikke er inkludert eller spesifisert andre steder

Annet avfall som hovedsakelig inneholder uorganiske bestanddeler:
–

Delvis raffinert kalsiumsulfat fra avsvovling av røykgass

–

Avfall av gipsplater som stammer fra riving av bygninger

–

Slagg fra kobberproduksjon, kjemisk stabilisert, med høyt jerninnhold (over 20 %) og behandlet i samsvar
med industrispesifikasjoner (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsakelig til bygge- og slipeformål

–

Svovel i fast form

–

Kalkstein fra kalsiumcyanamidproduksjon (med pH-verdi lavere enn 9)

–

Natrium-, kalium- og kalsiumklorider

–

Karborundum (silisiumkarbid)

24.10.2013

24.10.2013

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

–

Knust betong

–

Glassavfall som inneholder litium-tantal eller litium-niob

B2050

Flygeaske fra kullfyrte kraftverk, ikke oppført på liste A (se tilsvarende oppføring på liste A, A2060)

B2060

Brukt aktivkull som ikke inneholder noen av bestanddelene nevnt i vedlegg I i et omfang som gjør at de
framviser egenskaper omhandlet i vedlegg III, for eksempel, kull fra behandling av drikkevann og prosesser
i næringsmiddelindustrien og vitaminproduksjon (se tilsvarende oppføring på liste A, A4160)

B2070

Kalsiumfluoridslam

B2080

Gipsavfall fra kjemiske industriprosesser som ikke er oppført på liste A (se tilsvarende oppføring på liste A,
A2040)

B2090

Rester av anoder av petroleumskoks eller petroleumsbitumen benyttet i stål- eller aluminiumsproduksjon og
renset til vanlige industrispesifikasjoner (unntatt anoderester benyttet i kloralkalielektrolyse og i metallurgisk
industri)

B2100

Avfall av aluminiumhydrater og aluminiumoksid og rester fra aluminiumoksidproduksjon, unntatt materialer
brukt til gassrensing, flokkulering eller filtrering

B2110

Bauxittrester («rødt slam») (pH senket til under 11,5)

B2120

Avfall av sure eller basiske løsninger med pH over 2, eller under 11,5, som ikke er etsende eller farlige på
annen måte (se tilsvarende oppføring på liste A, A4090)

B2130

Bituminøst materiale (asfaltavfall) fra bygging og vedlikehold av veier og som ikke inneholder tjære(1)(se
tilsvarende oppføring på liste A, A3200)

B3

AVFALL SOM HOVEDSAKELIG INNEHOLDER ORGANISKE BESTANDDELER, OG SOM KAN
INNEHOLDE METALLER OG UORGANISKE MATERIALER

B3010

Plastavfall i fast form:
Følgende plastmaterialer eller blandede plastmaterialer, forutsatt at de ikke er blandet med annet avfall og
oppfyller en spesifikasjon:
–

(1)
(2)

Plastskrap av ikke-halogenerte polymerer og kopolymerer, herunder, men ikke begrenset til, følgende(2):
–

etylen

–

styren

–

polypropylen

–

polyetylentereftalat

–

akrylnitril

–

butadien

–

polyacetaler

–

polyamider

–

polybutylentereftalat

–

polykarbonater

–

polyetere

–

polyfenylensulfider

Konsentrasjonsnivået av benzol[a]pyren bør ikke være 50 mg/kg eller mer.
Det er forutsatt at alt slikt skrap er fullstendig polymerisert.
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–

–

B3020

–

akrylpolymerer

–

alkaner C10-C13 (myknere)

–

polyuretan (uten KFK)

–

polysiloksaner

–

polymetylmetakrylat

–

polyvinylalkohol

–

polyvinylbutyral

–

polyvinylacetat

Herdet harpiksavfall eller kondenseringsprodukter, herunder:
–

ureaformaldehydharpikser

–

fenolformaldehydharpikser

–

melaminformaldehydharpikser

–

epoksyharpikser

–

alkydharpikser

–

polyamider

Følgende former for fluorinert polymeravfall(1):
–

perfluoretylen/-propylen (FEP)

–

perfluoralkoksylalkan

–

tetrafluoretylen/perfluorvinyleter (PFA)

–

tetrafluoretylen/perfluormetylvinyleter (MFA)

–

polyvinylfluorid (PVF)

–

polyvinylidenfluorid (PVDF)
Avfall av papir, papp og papirprodukter
Følgende materialer, såframt de ikke er blandet med farlig avfall:
Avfall og skrap av papir eller papp av:

(1)

–
–
–

–

ubleket papir eller papp eller av bølgepapir eller bølgepapp

–

annet papir eller papp, framstilt hovedsakelig av bleket kjemisk masse, ikke gjennomfarget

–

papir eller papp som hovedsakelig er laget av mekanisk papirmasse (for eksempel aviser, tidsskrifter og
lignende trykksaker)

–

annet, herunder, men ikke begrenset til
1.

laminert papp,

2.

usortert skrap

Forbrukeravfall inngår ikke i denne oppføringen.
Avfall skal ikke blandes.
Problemer som følger av praksis med åpen forbrenning må tas hensyn til.
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B3030

Tekstilavfall
Følgende materialer, forutsatt at de ikke er blandet med annet avfall og oppfyller en spesifikasjon:
–

–

–

Silkeavfall (herunder kokonger uegnet for spoling, garnavfall og opprevet materiale,
–

ikke kardet eller børstet

–

annet

Avfall av ull eller av fint eller grovt dyrehår, herunder garnavfall, men ikke opprevet materiale:
–

kardet ull eller kardet fint dyrehår

–

annet avfall av ull eller fint dyrehår

–

avfall av grovt dyrehår

Bomullsavfall (herunder garnavfall og opprevet materiale)
–

garnavfall (herunder trådavfall)

–

opprevet materiale

–

annet

–

Stry og avfall av lin

–

Stry og avfall (herunder garnavfall og opprevet materiale) av ekte hamp (Cannabis sativa L.)

–

Stry og avfall (herunder garnavfall og opprevet materiale) av jute og andre tekstilbastfibrer (unntatt lin,
ekte hamp og rami)

–

Stry og avfall (herunder garnavfall og opprevet materiale) av sisal og andre tekstilfibrer av agaveslekten

–

Stry, fiber og avfall (herunder garnavfall og opprevet materiale) av kokosnøtt

–

Stry, fiber og avfall (herunder garnavfall og opprevet materiale av manila (manilahamp eller Musa textilis
Nee)

–

Stry, fiber og avfall (herunder garnavfall og opprevet materiale) av rami og andre plantetekstilfibrer som
ikke er spesifisert eller inkludert andre steder

–

Avfall (herunder fiber, garnavfall og opprevet materiale) av kunstige fibrer
–

av syntetiske fibrer

–

av kunstige fibrer

–

Brukte klær og andre slitte tekstilartikler

–

Brukte filler, hyssing, tauverk, tau og kabler og utslitte artikler av hyssing, tauverk, tau eller tekstilkabler
–

sortert

–

annet

B3035

Avfall av gulvbelegg av tekstil og av tepper

B3040

Gummiavfall
Følgende materialer, forutsatt at de ikke er blandet med annet avfall:
–

Avfall og skrap av hardgummi (for eksempel ebonitt)

–

Annet gummiavfall (unntatt avfall som er oppført andre steder)
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B3050

B3060

Ubehandlet kork- og treavfall:
–

Avfall og skrap av tre, også samlet i kubber, briketter, pelleter eller lignende

–

Korkavfall: knust, granulert eller malt kork

Avfall fra landbruksbasert og annen næringsmiddelindustri, forutsatt at det ikke er smittefarlig:
–

Bunnfall fra vinproduksjon

–

Tørket og sterilisert vegetabilsk avfall, rester og biprodukter, også i form av pelleter, eller brukt i fôr, ikke
spesifisert eller inkludert andre steder

–

Garvefett; rester etter behandling av fettstoffer eller animalsk eller vegetabilsk voks

–

Avfall av bein og horn, ubearbeidet, avfettet, enkelt bearbeidet (men ikke tilskåret), syrebehandlet eller
avgelatinisert

–

Fiskeavfall

–

Skall, skinn (skrell) og annet avfall av kakao

–

Annet avfall fra landbruksbasert og annen næringsmiddelindustri med unntak av biprodukter som
oppfyller nasjonale og internasjonale krav og standarder for produkter beregnet på konsum eller på
fôrvarer

B3065

Avfall av matfett og matolje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse (f.eks. stekeoljer), forutsatt at de ikke
framviser egenskaper som nevnt i vedlegg III

B3070

Følgende avfall:
–

Avfall av menneskehår

–

Avfall av halm

–

Deaktivert soppsmycel fra penicillinproduksjon til bruk i fôr

B3080

Avskjær og skrap av gummi

B3090

Avskjær og annet avfall av lær eller kunstlær som ikke er egnet for framstilling av lærvarer, unntatt lærslam,
som ikke inneholder seksverdige kromforbindelser eller biocider (se tilsvarende oppføring på liste A, A3100)

B3100

Avfall av støv, aske, slam og mel av lær som ikke inneholder seksverdige kromforbindelser eller biocider (se
tilsvarende oppføring på liste A, A3090)

B3110

Avfall fra pelsberedning som ikke inneholder seksverdige kromforbindelser eller biocider eller smittestoffer
(se tilsvarende oppføring på liste A, A3110)

B3120

Avfall som inneholder fargestoffer til næringsmidler

B3130

Avfall av eterpolymerer og ikke-farlige etermonomerer som ikke kan danne peroksider

B3140

Kasserte dekk, unntatt dekk beregnet på behandling som nevnt i vedlegg IVA

B4

AVFALL SOM KAN INNEHOLDE ENTEN UORGANISKE ELLER ORGANISKE BESTANDDELER

B4010

Avfall som hovedsakelig består av vannbaserte/lateksbaserte malinger, trykkfarger og herdet lakk som ikke
inneholder organiske løsemidler, tungmetaller eller biocider i et omfang som gjør dem farlige (se tilsvarende
oppføring på liste A, A4070)

B4020

Avfall fra produksjon, tilberedning og bruk av harpikser, lateks, myknere, lim og klebemidler som ikke er
oppført på liste A, og som ikke inneholder løsemidler og andre forurensende stoffer i et omfang som gjør
at det framviser egenskaper som nevnt i vedlegg III, f.eks. vannbaserte, eller lim basert på kaseinstivelse,
dekstrin, celluloseetere eller polyvinylalkoholer (se tilsvarende oppføring på liste A, A3050)

B4030

Brukte engangskameraer med batterier som ikke er oppført på liste A
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Del 2
Avfall oppført i vedlegget til vedtak 2000/532/EF(1)
01

AVFALL FRA LETING, UTVINNING VED GRUVEDRIFT OG I STEINBRUDD, SAMT FYSISK OG
KJEMISK BEHANDLING AV MINERALER

01 01

avfall fra utvinning av mineraler

01 01 01

avfall fra utvinning av metallholdige mineraler

01 01 02

avfall fra utvinning av ikke-metallholdige mineraler

01 03

avfall fra fysisk og kjemisk bearbeiding av metallholdige mineraler

01 03 04*

syredannende avgangsmasse fra bearbeiding av sulfidholdig malm

01 03 05*

annen avgangsmasse som inneholder farlige stoffer

01 03 06

annen avgangsmasse enn det som er nevnt i 01 03 04 og 01 03 05

01 03 07*

annet avfall som inneholder farlige stoffer fra fysisk og kjemisk bearbeiding av metallholdige mineraler

01 03 08

annet støv- og pulveravfall enn det nevnt i 01 03 07

01 03 09

annet rødslam fra aluminiumsproduksjon enn det som er nevnt i 01 03 07

01 03 99

avfall som ikke er spesifisert andre steder

01 04

avfall fra fysisk og kjemisk bearbeiding av ikke-metallholdige mineraler

01 04 07*

avfall som inneholder farlige stoffer fra fysisk og kjemisk bearbeiding av ikke-metallholdige mineraler

01 04 08

annet avfall av grus og knust stein enn det nevnt i 01 04 07

01 04 09

sand- og leireavfall

01 04 10

annet støv- og pulveravfall enn det nevnt i 01 04 07

01 04 11

annet avfall fra bearbeiding av kaliumkarbonat og mineralsalter enn det nevnt i 01 04 07

01 04 12

annen avgangsmasse og annet avfall fra vasking og rensing av mineraler enn den/det nevnt i 01 04 07 og
01 04 11

01 04 13

annet avfall fra hogging og saging av stein enn det nevnt i 01 04 07

01 04 99

avfall som ikke er spesifisert andre steder

01 05

boreslam og annet boreavfall

01 05 04

ferskvannsholdig boreslam og boreavfall

01 05 05*

oljeholdig boreslam og boreavfall

01 05 06*

boreslam og annet boreavfall som inneholder farlige stoffer

01 05 07

annet baryttholdig boreslam og annet baryttholdig boreavfall enn den/det nevnt i 01 05 05 og 01 05 06

01 05 08

annet kloridholdig boreslam og annet kloridholdig boreavfall enn den/det nevnt i 01 05 05 og 01 05 06

01 05 99

avfall som ikke er spesifisert andre steder

02

AVFALL FRA JORDBRUK, HAGEBRUK, AKVAKULTUR, SKOGBRUK, JAKT OG FISKE SAMT
PRODUKSJON OG BEARBEIDING AV NÆRINGSMIDLER

02 01

avfall fra jordbruk, hagebruk, akvakultur, skogbruk, jakt og fiske

02 01 01

slam fra vasking og rensing

02 01 02

avfall i form av vevsdeler fra dyr

02 01 03

planteavfall

02 01 04

plastavfall (unntatt emballasje)

02 01 06

dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel (herunder forurenset halm), avløpsvann, innsamlet separat og
behandlet eksternt

02 01 07

avfall fra skogbruk

02 01 08*

landbrukskjemisk avfall som inneholder farlige stoffer

02 01 09

annet landbrukskjemisk avfall enn det nevnt i 02 01 08

02 01 10

metallavfall

02 01 99

avfall som ikke er spesifisert andre steder

02 02

avfall fra tilberedning og bearbeiding av kjøtt, fisk og andre næringsmidler av animalsk opprinnelse

02 02 01

slam fra vasking og rensing

02 02 02

avfall i form av vevsdeler fra dyr

(1)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Avfall som er merket med en stjerne, betraktes som farlig avfall i henhold til direktiv 91/689/EØF. Når en type avfall skal identifiseres på listen nedenfor, er innledningen til vedlegget til vedtak 2000/532/EF relevant.
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02 02 03
02 02 04
02 02 99
02 03
02 03 01
02 03 02
02 03 03
02 03 04
02 03 05
02 03 99
02 04
02 04 01
02 04 02
02 04 03
02 04 99
02 05
02 05 01
02 05 02
02 05 99
02 06
02 06 01
02 06 02
02 06 03
02 06 99
02 07
02 07 01
02 07 02
02 07 03
02 07 04
02 07 05
02 07 99

materiale som er uegnet som næringsmidler eller til bearbeiding
slam fra behandling av avløpsvann på stedet
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra tilberedning og bearbeiding av frukt, grønnsaker, korn, matoljer, kakao, kaffe, te og tobakk;
produksjon av konserver; produksjon av gjær og gjærekstrakt, tilberedning og gjæring av melasse
slam fra vasking, rengjøring, skrelling, sentrifugering og separering
avfall av konserveringsmidler
avfall fra ekstraksjon ved hjelp av løsemidler
materiale som er uegnet som næringsmidler eller til bearbeiding
slam fra behandling av avløpsvann på stedet
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra sukkerproduksjon
jord fra rengjøring og vasking av sukkerbeter
kalsiumkarbonat som ikke oppfyller spesifikasjonene
slam fra behandling av avløpsvann på stedet
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra meieriindustri
materiale som er uegnet som næringsmidler eller til bearbeiding
slam fra behandling av avløpsvann på stedet
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra bakeri- og sukkervareindustri
materiale som er uegnet som næringsmidler eller til bearbeiding
avfall av konserveringsmidler
slam fra behandling av avløpsvann på stedet
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra produksjon av alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer (unntatt kaffe, te og kakao)
avfall fra vasking, rengjøring og mekanisk reduksjon av råvarer
avfall fra alkoholdestillasjon
avfall fra kjemisk behandling
materiale som er uegnet som næringsmidler eller til bearbeiding
slam fra behandling av avløpsvann på stedet
avfall som ikke er spesifisert andre steder

03

AVFALL FRA TREINDUSTRI OG PRODUKSJON AV PLATER OG MØBLER, PAPIRMASSE, PAPIR
OG PAPP

03 01
03 01 01
03 01 04*
03 01 05
03 01 99
03 02
03 02 01*
03 02 02*
03 02 03*
03 02 04*
03 02 05*
03 02 99
03 03
03 03 01
03 03 02
03 03 05
03 03 07
03 03 08
03 03 09
03 03 10
03 03 11
03 03 99

avfall fra treindustri og produksjon av plater og møbler
bark- og korkavfall
sagflis, spon, kapp, tre, sponplater og finér som inneholder farlige stoffer
annen sagflis, spon, kapp, tre, sponplater og finér enn den/det nevnt i 03 01 04
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra impregnering av tre
ikke-halogenerte organiske treimpregneringsmidler
klororganiske treimpregneringsmidler
metallorganiske treimpregneringsmidler
uorganiske treimpregneringsmidler
andre treimpregneringsmidler som inneholder farlige stoffer
treimpregneringsmidler som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra produksjon og bearbeiding av papir, papp og papirmasse
bark- og treavfall
grønnlutslam (fra gjenvinning av kokevæske)
avsvertingsslam fra gjenvinning av papir
mekanisk separerte rester fra oppmaling av papir- og pappavfall
avfall fra sortering av papir og papp til gjenvinning
avfall av kalkslam
fiberrest, fiber-  fyllstoff- og overflatebehandlingsslam fra mekanisk separering
annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 03 03 10
avfall som ikke er spesifisert andre steder
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04

AVFALL FRA LÆRVARE-, PELSVERK- OG TEKSTILINDUSTRIEN

04 01

avfall fra lærvare- og pelsverkindustrien

04 01 01

avfall fra skaving og spalting med kalk

04 01 02

avfall fra kalkbehandling

04 01 03*

avfettingsavfall som inneholder løsemidler uten flytende fase

04 01 04

kromholdig garvevæske

04 01 05

ikke-kromholdig garvevæske

04 01 06

kromholdig slam, særlig fra behandling av avløpsvann på stedet

04 01 07

ikke-kromholdig slam, særlig fra behandling av avløpsvann på stedet

04 01 08

kromholdig avfall av garvet lær (blåspalting, skav, avskjær, poleringsstøv)

04 01 09

avfall fra beredning og ferdigbehandling

04 01 99

avfall som ikke er spesifisert andre steder

04 02

avfall fra tekstilindustrien

04 02 09

avfall av sammensatte materialer (impregnerte tekstiler, elastomer, plastomer)

04 02 10

organiske stoffer av naturprodukter (for eksempel fett, voks)

04 02 14*

avfall fra etterbehandling som inneholder organiske løsemidler

04 02 15

annet avfall fra etterbehandling enn det nevnt i 04 02 14

04 02 16*

fargestoffer og pigmenter som inneholder farlige stoffer

04 02 17

andre fargestoffer og pigmenter enn dem nevnt i 04 02 16

04 02 19*

slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

04 02 20

annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 04 02 19

04 02 21

avfall av ubearbeidede tekstilfibrer

04 02 22

avfall av bearbeidede tekstilfibrer

04 02 99

avfall som ikke er spesifisert andre steder

05

AVFALL FRA OLJERAFFINERING, RENSING AV NATURGASS OG PYROLYTISK BEHANDLING
AV KULL

05 01

avfall fra oljeraffinering

05 01 02*

avsaltingsslam

05 01 03*

bunnslam fra tanker

05 01 04*

alkylsyreslam

05 01 05*

oljespill

05 01 06*

oljeholdig slam fra vedlikeholdsarbeid på anlegg eller utstyr

05 01 07*

syreholdig tjære

05 01 08*

annen tjære

05 01 09*

slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

05 01 10

annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 05 01 09

05 01 11*

avfall fra behandling av brennstoff med baser

05 01 12*

syreholdig olje

05 01 13

slam fra behandling av tilførselsvann til fyrkjeler

05 01 14

avfall fra kjølekolonner

05 01 15*

brukte filtreringsleirer

05 01 16

svovelholdig avfall fra avsvovling av olje

05 01 17

bitumen

05 01 99

avfall som ikke er spesifisert andre steder

05 06

avfall fra pyrolytisk behandling av kull

05 06 01*

syreholdig tjære

05 06 03*

annen tjære

05 06 04

avfall fra kjølekolonner

05 06 99

avfall som ikke er spesifisert andre steder

05 07

avfall fra rensing og transport av naturgass

05 07 01*

kvikksølvholdig avfall

05 07 02

svovelholdig avfall

05 07 99

avfall som ikke er spesifisert andre steder
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06

AVFALL FRA UORGANISKE KJEMISKE PROSESSER

06 01
06 01 01*
06 01 02*
06 01 03*
06 01 04*
06 01 05*
06 01 06*
06 01 99
06 02
06 02 01*
06 02 03*
06 02 04*
06 02 05*
06 02 99
06 03
06 03 11*
06 03 13*
06 03 14
06 03 15*
06 03 16
06 03 99
06 04
06 04 03*
06 04 04*
06 04 05*
06 04 99
06 05
06 05 02*
06 05 03
06 06
06 06 02*
06 06 03
06 06 99
06 07
06 07 01*
06 07 02*
06 07 03*
06 07 04*
06 07 99
06 08
06 08 02*
06 08 99
06 09
06 09 02
06 09 03*
06 09 04
06 09 99
06 10
06 10 02*
06 10 99
06 11
06 11 01
06 11 99
06 13
06 13 01*
06 13 02*
06 13 03

avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av syrer
svovelsyre og svovelsyrling
saltsyre
hydrogenfluorid
fosforsyre og fosforsyrling
salpetersyre og salpetersyrling
andre syrer
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra PBDB av baser
kalsiumhydroksid
ammoniumhydroksid
natrium- og kaliumhydroksid
andre baser
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra PBDB av salter og saltløsninger og av metalloksider
faste salter og saltløsninger som inneholder cyanider
faste salter og saltløsninger som inneholder tungmetaller
andre faste salter og saltløsninger enn dem nevnt i 06 03 11 og 06 03 13
metalloksider som inneholder tungmetaller
andre metalloksider enn dem nevnt i 06 03 15
avfall som ikke er spesifisert andre steder
annet metallholdig avfall enn det nevnt i 06 03
arsenholdig avfall
kvikksølvholdig avfall
avfall som inneholder andre tungmetaller
avfall som ikke er spesifisert andre steder
slam fra behandling av avløpsvann på stedet
slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer
annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 06 05 02
avfall fra PBDB av svovelholdige kjemikalier og fra svovelkjemiske prosesser og avsvovlingsprosesser
avfall som inneholder farlige sulfider
avfall som inneholder andre sulfider enn dem nevnt i 06 06 02
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra PBDB av halogener og halogenkjemiske prosesser
avfall som inneholder asbest fra elektrolyse
aktivkull brukt til klorproduksjon
kvikksølvholdig slam av bariumsulfat
løsninger og syrer, for eksempel kontaktsyre
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra PBDB av silisium og silisiumderivater
avfall som inneholder farlige klorsilaner
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra PBDB av fosforholdige kjemikalier og fosforkjemiske prosesser
fosforholdig slagg
kalsiumbasert reaksjonsavfall som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer
annet kalsiumbasert reaksjonsavfall enn det nevnt i 06 09 03
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra PBDB av nitrogenholdige kjemikalier, nitrogenkjemiske prosesser og kunstgjødselproduksjon
avfall som inneholder farlige stoffer
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra produksjon av uorganiske pigmenter og opakiseringsmidler
kalsiumbasert reaksjonsavfall fra titandioksidproduksjon
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra uorganiske kjemiske prosesser som ikke er nevnt andre steder
uorganiske plantevernmidler, treimpregneringsmidler og andre biocider
brukt aktivkull (unntatt 06 07 02)
karbonstøv (carbon black)

24.10.2013

24.10.2013

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

06 13 04*
06 13 05*
06 13 99

avfall fra bearbeiding av asbest
sot
avfall som ikke er spesifisert andre steder

07

AVFALL FRA ORGANISKE KJEMISKE PROSESSER

07 01
07 01 01*
07 01 03*
07 01 04*
07 01 07*
07 01 08*
07 01 09*
07 01 10*
07 01 11*
07 01 12
07 01 99
07 02
07 02 01*
07 02 03*
07 02 04*
07 02 07*
07 02 08*
07 02 09*
07 02 10*
07 02 11*
07 02 12
07 02 13
07 02 14*
07 02 15
07 02 16*
07 02 17
07 02 99
07 03
07 03 01*
07 03 03*
07 03 04*
07 03 07*
07 03 08*
07 03 09*
07 03 10*
07 03 11*
07 03 12
07 03 99
07 04

avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av organiske basisprodukter
vandige vaskevæsker og morluter
halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester
andre destillasjonsrester og reaksjonsrester
halogenerte filterkaker og brukte absorbenter
andre filterkaker og brukte absorbenter
slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer
annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 01 11
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra PBDB av plastmaterialer, syntetisk gummi og kunstfibrer
vandige vaskevæsker og morluter
halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester
andre destillasjonsrester og reaksjonsrester
halogenerte filterkaker og brukte absorbenter
andre filterkaker og brukte absorbenter
slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer
annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 02 11
plastavfall
avfall fra tilsetningsstoffer som inneholder farlige stoffer
annet avfall fra tilsetningsstoffer enn det nevnt i 07 02 14
avfall som inneholder farlige silikoner
avfall som inneholder andre silikoner enn dem nevnt i 07 02 16
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra PBDB av organiske fargestoffer og pigmenter (unntatt 06 11)
vandige vaskevæsker og morluter
halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester
andre destillasjonsrester og reaksjonsrester
halogenerte filterkaker og brukte absorbenter
andre filterkaker og brukte absorbenter
slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer
annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 03 11
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra PBDB av organiske plantevernmidler (unntatt 02 01 08 og 02 01 09), treimpregneringsmidler
(unntatt 03 02) og andre biocider
vandige vaskevæsker og morluter
halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester
andre destillasjonsrester og reaksjonsrester
halogenerte filterkaker og brukte absorbenter
andre filterkaker og brukte absorbenter
slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer
annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 04 11
fast avfall som inneholder farlige stoffer
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra PBDB av legemidler
vandige vaskevæsker og morluter

07 04 01*
07 04 03*
07 04 04*
07 04 07*
07 04 08*
07 04 09*
07 04 10*
07 04 11*
07 04 12
07 04 13*
07 04 99
07 05
07 05 01*
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07 05 03*
07 05 04*
07 05 07*
07 05 08*
07 05 09*
07 05 10*
07 05 11*
07 05 12
07 05 13*
07 05 14
07 05 99
07 06
07 06 01*
07 06 03*
07 06 04*
07 06 07*
07 06 08*
07 06 09*
07 06 10*
07 06 11*
07 06 12
07 06 99
07 07
07 07 01*
07 07 03*
07 07 04*
07 07 07*
07 07 08*
07 07 09*
07 07 10*
07 07 11*
07 07 12
07 07 99

halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester
andre destillasjonsrester og reaksjonsrester
halogenerte filterkaker og brukte absorbenter
andre filterkaker og brukte absorbenter
slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer
annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 05 11
fast avfall som inneholder farlige stoffer
annet fast avfall enn det nevnt i 07 05 13
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra PBDB av fettstoffer, smøremidler, såpe, rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og kosmetikk
vandige vaskevæsker og morluter
halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester
andre destillasjonsrester og reaksjonsrester
halogenerte filterkaker og brukte absorbenter
andre filterkaker og brukte absorbenter
slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer
annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 06 11
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra PBDB av finkjemikalier og av kjemikalier som ikke er spesifisert andre steder
vandige vaskevæsker og morluter
halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester
andre destillasjonsrester og reaksjonsrester
halogenerte filterkaker og brukte absorbenter
andre filterkaker og brukte absorbenter
slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer
annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 07 11
avfall som ikke er spesifisert andre steder

08

AVFALL FRA PRODUKSJON, BEARBEIDING, DISTRIBUSJON OG BRUK (PBDB) AV
OVERFLATEBELEGGINGSPRODUKTER (MALINGER, LAKKER OG GLASSEMALJER),
KLEBEMIDLER, FUGEMASSE OG TRYKKFARGER

08 01
08 01 11*
08 01 12
08 01 13*
08 01 14
08 01 15*

avfall fra PBDB og fjerning av malinger og lakker
maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer
annet maling- og lakkavfall enn det nevnt i 08 01 11
slam av malinger og lakker som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer
annet slam av malinger og lakker enn det nevnt i 08 01 13
vandig slam som inneholder malinger eller lakker som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige
stoffer
annet vandig slam som inneholder malinger og lakker enn det nevnt i 08 01 15
avfall fra fjerning av malinger eller lakker som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer
annet avfall fra fjerning av malinger eller lakker enn det nevnt i 08 01 17
vandige suspensjoner som inneholder malinger eller lakker som inneholder organiske løsemidler eller
andre farlige stoffer
andre vandige suspensjoner som inneholder malinger eller lakker enn dem nevnt i 08 01 19
maling- eller lakkfjerneravfall
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra PBDB av andre overflatebelegg (herunder keramiske materialer)
avfall av pulverbaserte overflatebelegg
vandig slam som inneholder keramiske materialer
vandige suspensjoner som inneholder keramiske materialer
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra PBDB av trykkfarger
vandig slam som inneholder trykkfarger
vandig flytende avfall som inneholder trykkfarger

08 01 16
08 01 17*
08 01 18
08 01 19*
08 01 20
08 01 21*
08 01 99
08 02
08 02 01
08 02 02
08 02 03
08 02 99
08 03
08 03 07
08 03 08
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08 03 12*
08 03 13
08 03 14*
08 03 15
08 03 16*
08 03 17*
08 03 18
08 03 19*
08 03 99
08 04
08 04 09*
08 04 10
08 04 11*
08 04 12
08 04 13*

08 04 16
08 04 17*
08 04 99
08 05
08 05 01*

trykkfargeavfall som inneholder farlige stoffer
annet trykkfargeavfall enn det nevnt i 08 03 12
trykkfargeslam som inneholder farlige stoffer
annet trykkfargeslam enn det nevnt i 08 03 14
kasserte etsebad
toneravfall som inneholder farlige stoffer
annet toneravfall enn det nevnt i 08 03 17
dispergert olje
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra PBDB av klebemidler og fugemasse (herunder vanntetningsmidler)
avfall av klebemidler og fugemasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer
annet avfall av klebemidler og fugemasse enn det nevnt i 08 04 09
slam av klebemidler og fugemasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer
annet slam av klebemidler og fugemasse enn det nevnt i 08 04 11
vandig slam som inneholder klebemidler eller fugemasse som inneholder organiske løsemidler eller andre
farlige stoffer
annet vandig slam som inneholder klebemidler eller fugemasse enn det nevnt i 08 04 13
vandig flytende avfall som inneholder klebemidler eller fugemasse som inneholder organiske løsemidler
eller andre farlige stoffer
annet vandig flytende avfall som inneholder klebemidler eller fugemasse enn det nevnt i 08 04 15
harpiksolje
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall som ikke er spesifisert andre steder i 08
avfall av isocyanater

09

AVFALL FRA FOTOGRAFISK INDUSTRI

09 01
09 01 01*
09 01 02*
09 01 03*
09 01 04*
09 01 05*
09 01 06*
09 01 07
09 01 08
09 01 10
09 01 11*
09 01 12
09 01 13*
09 01 99

avfall fra fotografisk industri
vannbaserte framkallingsvæsker og aktivator
vannbaserte framkallingsvæsker for offsetplater
løsemiddelbaserte framkallingsvæsker
fikserbad
blekebad og bleke--/fikserbad
avfall som inneholder sølv fra behandling på stedet av fotografisk avfall
fotografisk film og papir som inneholder sølv eller sølvforbindelser
fotografisk film og papir uten sølv eller sølvforbindelser
kameraer for engangsbruk uten batterier
kameraer for engangsbruk med batterier nevnt i 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03
andre kameraer for engangsbruk med batterier enn dem nevnt i 09 01 11
annet vandig flytende avfall fra gjenvinning av sølv på stedet enn det nevnt i 09 01 06
avfall som ikke er spesifisert andre steder

10

AVFALL FRA TERMISKE PROSESSER

10 01
10 01 01
10 01 02
10 01 03
10 01 04*
10 01 05
10 01 07
10 01 09*
10 01 13*
10 01 14*
10 01 15
10 01 16*
10 01 17
10 01 18*
10 01 19
10 01 20*
10 01 21

avfall fra kraftverk og andre forbrenningsanlegg (unntatt kategori 19)
bunnaske, slagg og kjelstøv (unntatt kjelstøv nevnt i 10 01 04)
flygeaske fra forbrenning av kull
flygeaske fra forbrenning av torv og ubehandlet trevirke
flygeaske og kjelstøv fra forbrenning av olje
fast kalsiumbasert reaksjonsavfall fra avsvovling av røykgass
kalsiumbasert reaksjonsavfall i form av slam fra avsvovling av røykgass
svovelsyre
flygeaske fra emulgerte hydrokarboner brukt som brensel
bunnaske, slagg og kjelstøv fra samforbrenning som inneholder farlige stoffer
annen bunnaske og annet slagg og kjelstøv fra samforbrenning enn dem nevnt i 10 01 14
flygeaske fra samforbrenning som inneholder farlige stoffer
annen flygeaske fra samforbrenning enn den nevnt i 10 01 16
avfall fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer
annet avfall fra rensing av røykgass enn det nevnt i 10 01 05, 10 01 07 og 10 01 18
slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer
annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 10 01 20

08 04 14
08 04 15*
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10 01 22*
10 01 23
10 01 24
10 01 25
10 01 26
10 01 99
10 02
10 02 01
10 02 02
10 02 07*
10 02 08
10 02 10
10 02 11*
10 02 12
10 02 13*
10 02 14
10 02 15
10 02 99
10 03
10 03 02
10 03 04
10 03 05
10 03 08*
10 03 09*
10 03 15*
10 03 16
10 03 17*
10 03 18
10 03 19*
10 03 20
10 03 21*
10 03 22
10 03 23*
10 03 24
10 03 25*
10 03 26
10 03 27*
10 03 28
10 03 29*
10 03 30
10 03 99
10 04
10 04 01*
10 04 02*
10 04 03*
10 04 04*
10 04 05*
10 04 06*
10 04 07*
10 04 09*
10 04 10
10 04 99
10 05
10 05 01
10 05 03*
10 05 04
10 05 05*
10 05 06*

vandig slam fra kjelrensing som inneholder farlige stoffer
annet vandig slam fra kjelrensing enn det nevnt i 10 01 22
sand fra fluidised bed-anlegg
avfall fra lagring og behandling av brensel til kullfyrte kraftverk
avfall fra kjølevannbehandling
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra jern- og stålindustri
avfall fra slaggbehandling
ubehandlet slagg
fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer
annet fast avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 02 07
glødeskall
avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje
annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 02 11
slam og filterkaker fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer
annet slam og filterkaker fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 02 13
annet slam og filterkaker
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra varmebasert aluminiumsproduksjon
anodeavfall
slagg fra primærproduksjon
avfall av aluminiumoksid
saltslagg fra sekundærproduksjon
svart dross fra sekundærproduksjon
avrakingsslagg som er brannfarlig eller avgir farlige mengder brannfarlig gass ved kontakt med vann
annet avrakingsslagg enn det nevnt i 10 03 15
tjæreholdig avfall fra produksjon av anoder
annet karbonholdig avfall fra produksjon av anoder enn det nevnt i 10 03 17
støv fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer
annet støv fra rensing av røykgass enn det nevnt i 10 03 19
andre partikler og annet støv (herunder kulemøllestøv) som inneholder farlige stoffer
andre partikler og annet støv (herunder kulemøllestøv) enn det nevnt i 10 03 21
fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer
annet fast avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 03 23
slam og filterkaker fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer
annet slam og filterkaker fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 03 25
avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje
annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 03 27
avfall fra behandling av saltslagg og svart dross som inneholder farlige stoffer
annet avfall fra behandling av saltslagg og svart dross enn det nevnt i 10 03 29
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra varmebasert blyproduksjon
slagg fra primær- og sekundærproduksjon
dross og avrakingsslagg fra primær- og sekundærproduksjon
kalsiumarsenat
støv fra rensing av røykgass
andre partikler og støv
fast avfall fra behandling av avgasser
slam og filterkaker fra behandling av avgasser
avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje
annet avfall fra behandling av kjølevann enn det nevnt i 10 04 09
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra varmebasert produksjon av sink
slagg fra primær- og sekundærproduksjon
støv fra rensing av røykgass
andre partikler og støv
fast avfall fra behandling av avgasser
slam og filterkaker fra behandling av avgasser
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10 05 08*
10 05 09
10 05 10*
10 05 11
10 05 99
10 06
10 06 01
10 06 02
10 06 03*
10 06 04
10 06 06*
10 06 07*
10 06 09*
10 06 10
10 06 99
10 07
10 07 01
10 07 02
10 07 03
10 07 04
10 07 05
10 07 07*
10 07 08
10 07 99
10 08
10 08 04*
10 08 08*
10 08 09*
10 08 10*
10 08 11
10 08 12*
10 08 13
10 08 14
10 08 15*
10 08 16
10 08 17*
10 08 18
10 08 19*
10 08 20
10 08 99
10 09
10 09 03
10 09 05*
10 09 06
10 09 07*
10 09 08
10 09 09*
10 09 10
10 09 11*
10 09 12
10 09 13*
10 09 14
10 09 15*
10 09 16
10 09 99
10 10
10 10 03

avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje
annet avfall fra behandling av kjølevann enn det nevnt i 10 05 08
dross og avrakingsslagg som er brannfarlig eller avgir farlige mengder brannfarlig gass ved kontakt med
vann
annet dross og avrakingsslagg enn det nevnt i 10 05 10
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra varmebasert kobberproduksjon
dross og avrakingsslagg fra primær- og sekundærproduksjon
slagg fra primær- og sekundærproduksjon
støv fra rensing av røykgass
andre partikler og støv
fast avfall fra behandling av avgasser
slam og filterkaker fra behandling av avgasser
avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje
annet avfall fra behandling av kjølevann enn det nevnt i 10 06 09
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra varmebasert produksjon av sølv, gull og platina
slagg fra primær- og sekundærproduksjon
dross og avrakingsslagg fra primær- og sekundærproduksjon
fast avfall fra behandling av avgasser
andre partikler og støv
slam og filterkaker fra behandling av avgasser
avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje
annet avfall fra behandling av kjølevann enn det nevnt i 10 07 07
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra varmebasert produksjon av andre ikke-jernholdige metaller
partikler og støv
saltslagg fra primær- og sekundærproduksjon
annet slagg
dross og avrakingsslagg som er brannfarlig eller avgir farlige mengder brannfarlig gass ved kontakt med
vann
annet dross og avrakingsslagg enn det nevnt i 10 08 10
tjæreholdig avfall fra produksjon av anoder
annet karbonholdig avfall fra produksjon av anoder enn det nevnt i 10 08 12
anodeavfall
støv fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer
annet støv fra rensing av røykgass enn det nevnt i 10 08 15
slam og filterkaker fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer
annet slam og filterkaker fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 08 17
avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje
annet avfall fra behandling av kjølevann enn det nevnt i 10 08 19
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra jernstøping
støpeovnsslagg
støpekjerner og støpeformer som ikke er brukt til støping og som inneholder farlige stoffer
andre støpekjerner og støpeformer som ikke er brukt til støping enn dem nevnt i 10 09 05
støpekjerner og støpeformer som er brukt til støping og som inneholder farlige stoffer
andre støpekjerner og støpeformer som er brukt til støping enn dem nevnt i 10 09 07
støv fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer
annet støv fra rensing av røykgass enn det nevnt i 10 09 09
andre partikler som inneholder farlige stoffer
andre partikler enn dem nevnt i 10 09 11
bindemiddelavfall som inneholder farlige stoffer
annet bindemiddelavfall enn det nevnt i 10 09 13
avfall av sprekkindikatorvæske som inneholder farlige stoffer
annet avfall av sprekkindikatorvæske enn det nevnt i 10 09 15
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra støping av ikke-jernholdige metaller
støpeovnsslagg
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10 10 05*

støpekjerner og støpeformer som ikke er brukt til støping og som inneholder farlige stoffer

10 10 06

andre støpekjerner og støpeformer som ikke er brukt til støping enn dem nevnt i 10 10 05

10 10 07*

støpekjerner og støpeformer som er brukt til støping og som inneholder farlige stoffer

10 10 08

andre støpekjerner og støpeformer som er brukt til støping enn dem nevnt i 10 10 07

10 10 09*

støv fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer

10 10 10

annet støv fra rensing av røykgass enn det nevnt i 10 10 09

10 10 11*

andre partikler som inneholder farlige stoffer

10 10 12

andre partikler enn dem nevnt i 10 10 11

10 10 13*

bindemiddelavfall som inneholder farlige stoffer

10 10 14

annet bindemiddelavfall enn det nevnt i 10 10 13

10 10 15*

avfall av sprekkindikatorvæske som inneholder farlige stoffer

10 10 16

annet avfall av sprekkindikatorvæske enn det nevnt i 10 10 15

10 10 99

avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 11

avfall fra produksjon av glass og glassprodukter

10 11 03

glassfiberavfall

10 11 05

partikler og støv

10 11 09*

avfall av råstoffblanding før varmebehandling som inneholder farlige stoffer

10 11 10

annet avfall av råstoffblanding før varmebehandling enn det nevnt i 10 11 09

10 11 11*

glassavfall i små partikler og glasspulver som inneholder tungmetaller (for eksempel fra katodestrålerør)

10 11 12

annet glassavfall enn det nevnt i 10 11 11

10 11 13*

slam fra polering og sliping av glass som inneholder farlige stoffer

10 11 14

annet slam fra polering og sliping av glass enn det nevnt i 10 11 13

10 11 15*

fast avfall fra behandling av røykgass som inneholder farlige stoffer

10 11 16

annet fast avfall fra behandling av røykgass enn det nevnt i 10 11 15

10 11 17*

slam og filterkaker fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer

10 11 18

annet slam og filterkaker fra behandling av røykgass enn det nevnt i 10 11 17

10 11 19*

fast avfall fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

10 11 20

annet fast avfall fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 10 11 19

10 11 99

avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 12

avfall fra produksjon av keramikk, murstein, fliser og byggevarer

10 12 01

avfall av råstoffblanding før varmebehandling

10 12 03

partikler og støv

10 12 05

slam og filterkaker fra behandling av avgasser

10 12 06

kasserte former

10 12 08

avfall av keramikk, murstein, fliser og byggevarer (etter varmebehandling)

10 12 09*

fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer

10 12 10

annet fast avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 12 09

10 12 11*

glaseringsavfall som inneholder tungmetaller

10 12 12

annet glaseringsavfall enn det nevnt i 10 12 11

10 12 13

slam fra behandling av avløpsvann på stedet

10 12 99

avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 13

avfall fra produksjon av sement, kalk og mørtel og gjenstander og produkter framstilt av disse
materialene

10 13 01

avfall av råstoffblanding før varmebehandling

10 13 04

avfall fra kalsinering og lesking av kalk

10 13 06

partikler og støv (unntatt 10 13 12 og 10 13 13)

10 13 07

slam og filterkaker fra behandling av avgasser

10 13 09*

asbestholdig avfall fra framstilling av asbestsement

10 13 10

annet avfall fra framstilling av asbestsement enn det nevnt i 10 13 09

10 13 11

annet avfall av sementbaserte komposittmaterialer enn det nevnt i 10 13 09 og 10 13 10

10 13 12*

fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer

10 13 13

annet fast avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 13 12

10 13 14

betongavfall og betongslam

10 13 99

avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 14

avfall fra krematorier

10 14 01*

kvikksølvholdig avfall fra rensing av avgasser
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11

AVFALL FRA KJEMISK OVERFLATEBEHANDLING OG BELEGGING AV METALLER OG ANDRE
MATERIALER, OG FRA HYDROMETALLURGI MED IKKE-JERNHOLDIGE METALLER

11 01

avfall fra kjemisk overflatebehandling og belegging av metaller og andre materialer (f. eks.
galvaniseringsprosesser, forsinkingsprosesser, beising, etsing, fosfatering, alkalisk avfetting og
anodisering)
sure beisløsninger
syrer som ikke er spesifisert andre steder
basiske beisløsninger
fosfateringsslam
slam og filterkaker som inneholder farlige stoffer
annet slam og filterkaker enn det nevnt i 11 01 09
skyllevann som inneholder farlige stoffer
annet skyllevann enn det nevnt i 11 01 11
avfettingsavfall som inneholder farlige stoffer
annet avfettingsavfall enn det nevnt i 11 01 13
eluat og slam fra membransystemer eller ionebyttingssystemer som inneholder farlige stoffer
mettede eller brukte ionebytterharpikser
annet avfall som inneholder farlige stoffer
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra hydrometallurgiske prosesser med ikke-jernholdige metaller
slam fra sinkhydrometallurgi (herunder jarositt og goethitt)
avfall fra produksjon av anoder for vandige elektrolyseprosesser
avfall fra kobberbaserte hydrometallurgiske prosesser som inneholder farlige stoffer
annet avfall fra kobberbaserte hydrometallurgiske prosesser enn det nevnt i 11 02 05
annet avfall som inneholder farlige stoffer
avfall som ikke er spesifisert andre steder
slam og fast avfall fra herdeprosesser
cyanidholdig avfall
annet avfall
avfall fra varmforsinkingsprosesser
hardsink
sinkaske
fast avfall fra behandling av avgasser
brukt flussmiddel
avfall som ikke er spesifisert andre steder

11 01 05*
11 01 06*
11 01 07*
11 01 08*
11 01 09*
11 01 10
11 01 11*
11 01 12
11 01 13*
11 01 14
11 01 15*
11 01 16*
11 01 98*
11 01 99
11 02
11 02 02*
11 02 03
11 02 05*
11 02 06
11 02 07*
11 02 99
11 03
11 03 01*
11 03 02*
11 05
11 05 01
11 05 02
11 05 03*
11 05 04*
11 05 99
12

AVFALL FRA FORMING OG FYSISK OG MEKANISK OVERFLATEBEHANDLING AV METALLER
OG PLAST

12 01
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 04
12 01 05
12 01 06*
12 01 07*
12 01 08*
12 01 09*
12 01 10*
12 01 12*
12 01 13
12 01 14*
12 01 15
12 01 16*
12 01 17
12 01 18*
12 01 19*
12 01 20*

avfall fra forming og fysisk og mekanisk overflatebehandling av metaller og plast
filspon og dreiespon av jernmetaller
støv og partikler av jernmetaller
filspon og dreiespon av ikke-jernholdige metaller
støv og partikler av ikke-jernholdige metaller
plastspon
mineralbaserte bearbeidingsoljer som inneholder halogener (unntatt emulsjoner og løsninger)
mineralbaserte bearbeidingsoljer uten halogener (unntatt emulsjoner og løsninger)
bearbeidingsemulsjoner og -løsninger som inneholder halogener
bearbeidingsemulsjoner og -løsninger uten halogener
syntetiske bearbeidingsoljer
voks- og fettavfall
sveiseavfall
bearbeidingsslam som inneholder farlige stoffer
annet bearbeidingsslam enn det nevnt i 12 01 14
avfall fra sandblåsing som inneholder farlige stoffer
annet avfall fra sandblåsing enn det nevnt i 12 01 16
oljeholdig metallslam (fra sliping, honing og polering)
biologisk lett nedbrytbar bearbeidingsolje
brukte slipegjenstander og slipematerialer som inneholder farlige stoffer
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12 01 21
12 01 99
12 03
12 03 01*
12 03 02*

andre brukte slipegjenstander og slipematerialer enn dem nevnt i 12 01 20
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra avfettingsprosesser med vann og damp (unntatt 11)
vandige rengjøringsvæsker
avfall fra dampavfetting

13

AVFALL AV OLJER OG FLYTENDE BRENSEL (UNNTATT MATOLJER OG DE I KAPITTEL 05, 12
OG 19)

13 01

avfall av hydrauliske oljer

13 01 01*

hydrauliske oljer som inneholder PCB(1)

13 01 04*

klorerte emulsjoner

13 01 05*

ikke-klorerte emulsjoner

13 01 09*

mineralbaserte klorerte hydrauliske oljer

13 01 10*

mineralbaserte ikke-klorerte hydrauliske oljer

13 01 11*

syntetiske hydrauliske oljer

13 01 12*

biologisk lett nedbrytbare hydrauliske oljer

13 01 13*

andre hydrauliske oljer

13 02

avfall av motoroljer, giroljer og smøreoljer

13 02 04*

mineralbaserte klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer

13 02 05*

mineralbaserte ikke-klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer

13 02 06*

syntetiske motoroljer, giroljer og smøreoljer

13 02 07*

biologisk lett nedbrytbare motoroljer, giroljer og smøreoljer

13 02 08*

andre motoroljer, giroljer og smøreoljer

13 03

avfall av isoleringsoljer og varmeoverførende oljer

13 03 01*

isoleringsoljer og varmeoverførende oljer som inneholder PCB

13 03 06*

andre mineralbaserte klorerte isoleringsoljer og varmeoverførende oljer enn dem nevnt i 13 03 01

13 03 07*

mineralbaserte ikke-klorerte isoleringsoljer og varmeoverførende oljer

13 03 08*

syntetiske isoleringsoljer og varmeoverførende oljer

13 03 09*

biologisk lett nedbrytbare isoleringsoljer og varmeoverførende oljer

13 03 10*

andre isoleringsoljer og varmeoverførende oljer

13 04

bunnoljer (maskinromsoljer)

13 04 01*

bunnoljer (maskinromsoljer) fra fart på innlands vannveier

13 04 02*

bunnoljer (maskinromsoljer) fra mottaksanlegg for oljeholdig avfall

13 04 03*

bunnoljer (maskinromsoljer) fra andre typer skipsfart

13 05

innhold i olje/vann-separatorer

13 05 01*

fast avfall fra sandfang og olje/vann-separatorer

13 05 02*

slam fra olje/vann-separatorer

13 05 03*

slam fra oljeutskillere

13 05 06*

olje fra olje/vann-separatorer

13 05 07*

oljeholdig vann fra olje/vann-separatorer

13 05 08*

blandet avfall fra sandfang og olje/vann-separatorer

13 07

avfall av flytende brensel

13 07 01*

fyringsolje og dieselolje

13 07 02*

bensin

13 07 03*

annet brensel (herunder blandinger)

13 08

oljeavfall som ikke er spesifisert andre steder

13 08 01*

avsaltingsslam eller -emulsjoner

13 08 02*

andre emulsjoner

13 08 99*

avfall som ikke er spesifisert andre steder

14

AVFALL AV ORGANISKE LØSEMIDLER, KJØLEMIDLER OG DRIVMIDLER (UNNTATT 07 OG
08)

14 06
14 06 01*

avfall av organiske løsemidler, kjølemidler og drivmidler for skum eller aerosoler
klorfluorkarboner, HKFK, HFK

______________
(1) I denne avfallslisten defineres PCB på samme måten som i rådsdirektiv 96/59/EF av 16. september 1996 om disponering av
polyklorerte bifenyl og polyklorerte terfenyl (PCB og PCT) (EFT L 243 av 24.9.1996, s. 31).
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14 06 02*

andre halogenerte løsemidler og løsemiddelblandinger

14 06 03*

andre løsemidler og løsemiddelblandinger

14 06 04*

slam eller fast avfall som inneholder halogenerte løsemidler

14 06 05*

slam eller fast avfall som inneholder andre løsemidler

15

EMBALLASJEAVFALL, ABSORBENTER, TØRKEKLUTER, FILTRERINGSMATERIALER OG
VERNETØY SOM IKKE ER SPESIFISERT ANDRE STEDER

15 01

emballasje (herunder separat innsamlet kommunalt emballasjeavfall)

15 01 01

emballasje av papir og papp

15 01 02

emballasje av plast

15 01 03

emballasje av tre

15 01 04

emballasje av metall

15 01 05

emballasje av komposittmateriale

15 01 06

blandet emballasje

15 01 07

emballasje av glass

15 01 09

emballasje av tekstil

15 01 10*

emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer

15 01 11*

emballasje av metall som inneholder et farlig, fast porøst materiale (f. eks. asbest), herunder tomme
trykkbeholdere

15 02

absorbenter, filtreringsmaterialer, tørkekluter og vernetøy

15 02 02*

absorbenter, filtreringsmaterialer (herunder oljefiltre som ikke er spesifisert andre steder), tørkekluter og
vernetøy som er forurenset av farlige stoffer

15 02 03

andre absorbenter, filtreringsmaterialer, tørkekluter og vernetøy enn dem nevnt i 15 02 02

16

AVFALL SOM IKKE ER SPESIFISERT ANDRE STEDER PÅ LISTEN

16 01

kasserte kjøretøyer fra forskjellige typer transport (herunder terrenggående maskiner) og avfall fra
demontering av kasserte kjøretøyer og fra vedlikehold av kjøretøyer (unntatt 13, 14, 16 06 og 16 08)

16 01 03

kasserte dekk

16 01 04*

kasserte kjøretøyer

16 01 06

kasserte kjøretøyer som inneholder verken væsker eller andre farlige komponenter

16 01 07*

oljefiltre

16 01 08*

kvikksølvholdige komponenter

16 01 09*

komponenter som inneholder PCB

16 01 10*

eksplosive komponenter (f.eks. kollisjonsputer)

16 01 11*

bremsebelegg som inneholder asbest

16 01 12

andre typer bremsebelegg enn dem nevnt i 16 01 11

16 01 13*

bremsevæske

16 01 14*

frostvæske som inneholder farlige stoffer

16 01 15

annen frostvæske enn den nevnt i 16 01 14

16 01 16

tanker til flytende gass

16 01 17

ferrometall

16 01 18

ikke-jernholdig metall

16 01 19

plast

16 01 20

glass

16 01 21*

andre farlige komponenter enn dem nevnt i 16 01 07 - 16 01 11 samt i 16 01 13 og 16 01 14

16 01 22

komponenter som ikke er spesifisert andre steder

16 01 99

avfall som ikke er spesifisert andre steder

16 02

avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr

16 02 09*

transformatorer og kondensatorer som inneholder PCB

16 02 10*

annet kassert utstyr som inneholder eller er forurenset av PCB enn det nevnt i 16 02 09

16 02 11*

kassert utstyr som inneholder klorfluorkarboner, HKFK, HFK

16 02 12*

kassert utstyr som inneholder fri asbest

16 02 13*

annet kassert utstyr som inneholder farlige komponenter(1) enn det nevnt i 16 02 09‑16 02 12

16 02 14

annet kassert utstyr enn det nevnt i 16 02 09 16 02 13

________________
(1) Farlige deler fra elektrisk og elektronisk utstyr kan inneholde akkumulatorer og batterier nevnt i 16 06 og merket som farlige,
kvikksølvbrytere, glass fra katodestrålerør og annet aktivert glass osv.
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16 02 15*

farlige deler som er fjernet fra kassert utstyr

16 02 16

andre deler fjernet fra kassert utstyr enn dem nevnt i 16 02 15

16 03

produksjonsserier som ikke oppfyller spesifikasjonene og ubrukte produkter

16 03 03*

uorganisk avfall som inneholder farlige stoffer

16 03 04

annet uorganisk avfall enn det nevnt i 16 03 03

16 03 05*

organisk avfall som inneholder farlige stoffer

16 03 06

annet organisk avfall enn det nevnt i 16 03 05

16 04

avfall av eksplosive varer

16 04 01*

ammunisjonsavfall

16 04 02*

fyrverkeriavfall

16 04 03*

annet avfall av eksplosive varer

16 05

gass i trykkbeholdere og kasserte kjemikalier

16 05 04*

gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer

16 05 05

annen gass i trykkbeholdere enn den nevnt i 16 05 04

16 05 06*

laboratoriekjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer, herunder blandinger av
laboratoriekjemikalier

16 05 07*

kasserte uorganiske kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer

16 05 08*

kasserte organiske kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer

16 05 09

andre kasserte kjemikalier enn dem nevnt i 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08

16 06

batterier og akkumulatorer

16 06 01*

blybatterier

16 06 02*

Ni-Cd-batterier

16 06 03*

batterier som inneholder kvikksølv

16 06 04

alkaliske batterier (unntatt 16 06 03)

16 06 05

andre batterier og akkumulatorer

16 06 06*

separat innsamlet elektrolytt fra batterier og akkumulatorer

16 07

avfall fra rengjøring av transport- og lagringstanker og tønner (unntatt kategori 05 og 13)

16 07 08*

oljeholdig avfall

16 07 09*

avfall som inneholder andre farlige stoffer

16 07 99

avfall som ikke er spesifisert andre steder

16 08

brukte katalysatorer

16 08 01

brukte katalysatorer som inneholder gull, sølv, rhenium, rodium, palladium, iridium eller platina (unntatt
16 08 07)

16 08 02*

brukte katalysatorer som inneholder farlige overgangsmetaller(1) eller farlige overgangsmetallforbindelser

16 08 03

brukte katalysatorer som inneholder overgangsmetaller eller overgangsmetallforbindelser som ikke er
spesifisert andre steder

16 08 04

brukte flytende katalysatorer for katalytisk krakking (unntatt 16 08 07)

16 08 05*

brukte katalysatorer som inneholder fosforsyre

16 08 06*

væsker som har vært brukt som katalysator

16 08 07*

brukte katalysatorer som er forurenset av farlige stoffer

16 09

oksiderende stoffer

16 09 01*

permanganater, f.eks. kaliumpermanganat

16 09 02*

kromater, f.eks. kaliumkromat, kalium- eller natriumdikromat

16 09 03*

peroksider, f.eks. hydrogenperoksid

16 09 04*

oksiderende stoffer som ikke er spesifisert andre steder

16 10

vandig flytende avfall som skal behandles eksternt

16 10 01*

vandig flytende avfall som inneholder farlige stoffer

16 10 02

annet vandig flytende avfall enn det nevnt i 16 10 01

16 10 03*

vandige konsentrater som inneholder farlige stoffer

16 10 04

andre vandige konsentrater enn dem nevnt i 16 10 03

16 11

brukte fôringer og ildfaste materialer

16 11 01*

karbonbaserte fôringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser som inneholder farlige stoffer

16 11 02

andre karbonbaserte fôringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser enn dem nevnt i 16 11 01

16 11 03*

andre fôringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser som inneholder farlige stoffer

________________
(1) For denne oppførings formål er overgangsmetaller: scandium, vanadium, mangan, kobolt, kobber, yttrium, niob, hafnium,
wolfram, titan, krom, jern, nikkel, sink, zirkonium, molybden og tantal. Disse metallene eller deres forbindelser er farlige dersom
de er klassifisert som farlige stoffer. Klassifiseringen av farlige stoffer skal avgjøre hvilke av disse overgangsmetallene og disse
overgangsmetallforbindelsene som er farlige.
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16 11 04
16 11 05*
16 11 06

andre fôringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser enn dem nevnt i 16 11 03
fôringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske prosesser som inneholder farlige stoffer
andre fôringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske prosesser enn dem nevnt i 16 11 05

17

AVFALL FRA BYGGE‑ OG RIVINGSARBEID (HERUNDER UTGRAVD MASSE FRA
FORURENSEDE BYGGEPLASSER)

17 01

betong, murstein, teglstein og keramikk

17 01 01

betong

17 01 02

murstein

17 01 03

teglstein og keramikk

17 01 06*

blandinger eller frasorterte fraksjoner av betong, murstein, takstein og keramikk som inneholder farlige
stoffer

17 01 07

andre blandinger av betong, murstein, teglstein og keramikk enn dem nevnt i 17 01 06

17 02

tre, glass og plast

17 02 01

tre

17 02 02

glass

17 02 03

plast

17 02 04*

tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer

17 03

bitumenblandinger, kulltjære og tjæreprodukter

17 03 01*

bitumenblandinger som inneholder kulltjære

17 03 02

andre bitumenblandinger enn dem nevnt i 17 03 01

17 03 03*

kulltjære og tjæreprodukter

17 04

metaller (herunder legeringer)

17 04 01

kobber, bronse, messing

17 04 02

aluminium

17 04 03

Bly

17 04 04

Sink

17 04 05

jern og stål

17 04 06

Tinn

17 04 07

metaller i blanding

17 04 09*

metallavfall som er forurenset av farlige stoffer

17 04 10*

kabler som inneholder olje, kulltjære eller andre farlige stoffer

17 04 11

andre kabler enn dem nevnt i 17 04 10

17 05

jord (herunder utgravd masse fra forurensede byggeplasser), stein og mudringsslam

17 05 03*

jord og stein som inneholder farlige stoffer

17 05 04

annen jord og stein enn den nevnt i 17 05 03

17 05 05*

mudringsslam som inneholder farlige stoffer

17 05 06

annet mudringsslam enn det nevnt i 17 05 05

17 05 07*

jernbanegrus som inneholder farlige stoffer

17 05 08

annen jernbanegrus enn den nevnt i 17 05 07

17 06

isolasjonsmaterialer og asbestholdige byggematerialer

17 06 01*

asbestholdige isolasjonsmaterialer

17 06 03*

andre isolasjonsmaterialer som består av eller inneholder farlige stoffer

17 06 04

andre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i 17 06 01 og 17 06 03

17 06 05*

asbestholdige byggematerialer

17 08

gipsbaserte byggematerialer

17 08 01*

gipsbaserte byggematerialer som er forurenset av farlige stoffer

17 08 02

andre gipsbaserte byggematerialer enn dem nevnt i 17 08 01

17 09

annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid

17 09 01*

kvikksølvholdig avfall fra bygge- og rivingsarbeid

17 09 02*

avfall fra bygge- og rivingsarbeid som inneholder PCB (f.eks. fugemasse, harpiksbaserte gulvbelegg,
isolerglass og kondensatorer som inneholder PCB)

17 09 03*

annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder blandet avfall) som inneholder farlige stoffer

17 09 04

annet blandet avfall fra bygge- og rivingsarbeid enn det nevnt i 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03
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18

AVFALL FRA MEDISINSK BEHANDLING ELLER VETERINÆRBEHANDLING OG/ELLER
TILHØRENDE FORSKNING (UNNTATT KJØKKEN‑ OG RESTAURANTAVFALL SOM IKKE HAR
DIREKTE TILKNYTNING TIL MEDISINSK BEHANDLING)

18 01

avfall fra fødeavdelinger og fra diagnose, behandling eller forebygging av sykdom hos mennesker

18 01 01

skarpe og spisse gjenstander (unntatt 18 01 03)

18 01 02

kroppsdeler og organer, herunder blodposer og blodprodukter (unntatt 18 01 03)

18 01 03*

avfall der innsamling og disponering er underlagt særlige krav av hensyn til forebygging av infeksjoner

18 01 04

avfall der innsamling og disponering ikke er underlagt særlige krav av hensyn til forebygging av
infeksjoner (f. eks. forbindinger, gipsbandasjer, sengetøy, klær til engangsbruk, bleier)

18 01 06*

kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer

18 01 07

andre kjemikalier enn dem nevnt i 18 01 06

18 01 08*

cytotoksiske og cytostatiske legemidler

18 01 09

andre legemidler enn dem nevnt i 18 01 08

18 01 10*

amalgamavfall fra tannbehandling

18 02

avfall fra forskning, diagnose, behandling eller forebygging av sykdom hos dyr

18 02 01

skarpe og spisse gjenstander (unntatt 18 02 02)

18 02 02*

avfall der innsamling og disponering er underlagt særlige krav av hensyn til forebygging av infeksjoner

18 02 03

avfall der innsamling og disponering ikke underlagt særlige krav av hensyn til forebygging av infeksjoner

18 02 05*

kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer

18 02 06

andre kjemikalier enn dem nevnt i 18 02 05

18 02 07*

cytotoksiske og cytostatiske legemidler

18 02 08

andre legemidler enn dem nevnt i 18 02 07

19

AVFALL FRA AVFALLSHÅNDTERINGSANLEGG, FRA EKSTERNE ANLEGG FOR RENSING AV
SPILLVANN OG FRA FRAMSTILLING AV DRIKKEVANN OG VANN TIL INDUSTRIELL BRUK

19 01

avfall fra forbrenning eller pyrolyse av avfall

19 01 02

jernholdige materialer utskilt fra bunnaske

19 01 05*

filterkaker fra behandling av avgasser

19 01 06*

vandig flytende avfall fra behandling av avgasser og annet vandig flytende avfall

19 01 07*

fast avfall fra behandling av avgasser

19 01 10*

brukt aktivkull fra behandling av røykgass

19 01 11*

bunnaske og slagg som inneholder farlige stoffer

19 01 12

annen bunnaske og slagg enn dem nevnt i 19 01 11

19 01 13*

flygeaske som inneholder farlige stoffer

19 01 14

annen flygeaske enn den nevnt i 19 01 13

19 01 15*

kjelstøv som inneholder farlige stoffer

19 01 16

annet kjelstøv enn det nevnt i 19 01 15

19 01 17*

pyrolyseavfall som inneholder farlige stoffer

19 01 18

annet pyrolyseavfall enn det nevnt i 19 01 17

19 01 19

sand fra fluidised bed-anlegg

19 01 99

avfall som ikke er spesifisert andre steder

19 02

avfall fra fysisk-kjemisk behandling av avfall (herunder fjerning av krom, fjerning av cyanid,
nøytralisering)

19 02 03

ferdigblandet avfall som består av bare ikke-farlig avfall

19 02 04*

ferdigblandet avfall der minst én type avfall er farlig

19 02 05*

slam fra fysisk-kjemisk behandling som inneholder farlig avfall

19 02 06

annet slam fra fysisk-kjemisk behandling enn det nevnt i 19 02 05

19 02 07*

olje og konsentrater fra separering

19 02 08*

brennbart flytende avfall som inneholder farlige stoffer

19 02 09*

fast brennbart avfall som inneholder farlige stoffer

19 02 10

annet brennbart avfall enn det nevnt i 19 02 08 og 19 02 09

24.10.2013

24.10.2013

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

19 02 11*

annet avfall som inneholder farlige stoffer

19 02 99

avfall som ikke er spesifisert andre steder

19 03

stabilisert/solidifisert avfall(1)

19 03 04*

avfall oppført som farlig, delvis(2)  stabilisert

19 03 05

annet stabilisert avfall enn det nevnt i 19 03 04

19 03 06*

avfall oppført som farlig, herdet

19 03 07

annet herdet avfall enn det nevnt i 19 03 06

19 04

forglasset avfall og avfall fra forglassing

19 04 01

forglasset avfall

19 04 02*

flygeaske og annet avfall fra behandling av røykgass

19 04 03*

ikke-forglasset fast fase

19 04 04

vandig flytende avfall fra herding av forglasset avfall

19 05

avfall fra aerob behandling av fast avfall

19 05 01

ikke-kompostert fraksjon av kommunalt avfall og lignende avfall

19 05 02

ikke-kompostert fraksjon av animalsk og vegetabilsk avfall

19 05 03

kompost som ikke oppfyller fastsatte krav

19 05 99

avfall som ikke er spesifisert andre steder

19 06

avfall fra anaerob behandling av avfall

19 06 03

væske fra anaerob behandling av kommunalt avfall

19 06 04

nedbrytingsrest fra anaerob behandling av kommunalt avfall

19 06 05

væske fra anaerob behandling av animalsk og vegetabilsk avfall

19 06 06

nedbrytingsrest fra anaerob behandling av animalsk og vegetabilsk avfall

19 06 99

avfall som ikke er spesifisert andre steder

19 07

sigevann fra fyllplasser

19 07 02*

sigevann fra fyllplasser som inneholder farlige stoffer

19 07 03

annet sigevann fra fyllplasser enn det nevnt i 19 07 02

19 08

avfall fra avløpsrenseanlegg som ikke er spesifisert andre steder

19 08 01

ristgods

19 08 02

sandfangavfall

19 08 05

slam fra behandling av avløpsvann fra byområder

19 08 06*

mettede eller brukte ionebytterharpikser

19 08 07*

løsninger og slam fra regenerering av ionebyttere

19 08 08*

avfall fra membransystemer som inneholder tungmetaller

19 08 09

blandinger av fett og olje fra olje/vann-separering som inneholder matolje og matfett

19 08 10*

andre blandinger av fett og olje fra olje/vann-separering enn dem nevnt i 19 08 09

19 08 11*

slam som inneholder farlige stoffer fra biologisk behandling av spillvann fra industri

19 08 12

annet slam fra biologisk behandling av spillvann fra industri enn det nevnt i 19 08 11

19 08 13*

slam som inneholder farlige stoffer fra annen behandling av spillvann fra industri

19 08 14

annet slam fra annen behandling av spillvann fra industri enn det nevnt i 19 08 13

19 08 99

avfall som ikke er spesifisert andre steder

19 09

avfall fra framstilling av drikkevann eller vann til industriell bruk

19 09 01

fast avfall fra første filtrering og fra grovsiling

19 09 02

slam fra vannklaring

19 09 03

avkarboneringsslam

19 09 04

brukt aktivkull

19 09 05

mettede eller brukte ionebytterharpikser

19 09 06

løsninger og slam fra regenerering av ionebyttere

19 09 99

avfall som ikke er spesifisert andre steder

19 10

avfall fra fragmentering av metallholdig avfall

19 10 01

avfall av jern og stål

______________
(1) Stabiliseringsprosesser endrer farene ved bestanddeler i avfallet og endrer dermed farlig avfall til ikke-farlig avfall. Herdingsprosesser
endrer bare avfallets fysiske tilstand (f.eks. flytende til fast tilstand) ved bruk av tilsetningsstoffer uten å endre avfallets kjemiske
egenskaper.
(2) En type avfall anses som delvis stabilisert dersom farlige bestanddeler som ikke er fullstendig endret til ikke farlige bestanddeler,
etter stabiliseringsprosessen kan avgis til miljøet på kort, middels eller lang sikt.
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19 10 02

ikke-jernholdig avfall

19 10 03*

fluff— lett fraksjon og støv som inneholder farlige stoffer

19 10 04

fluff — lett fraksjon og støv annet enn dem nevnt i 19 10 03

19 10 05*
19 10 06
19 11
19 11 01*
19 11 02*
19 11 03*
19 11 04*
19 11 05*
19 11 06
19 11 07*
19 11 99
19 12

andre fraksjoner som inneholder farlige stoffer
andre fraksjoner enn dem nevnt i 19 10 05
avfall fra regenerering av olje
brukte filtreringsleirer
syreholdig tjære
vandig flytende avfall
avfall fra rensing av brenselolje med baser
slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer
annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 19 11 05
avfall fra rensing av røykgass
avfall som ikke er spesifisert andre steder
avfall fra mekanisk behandling av avfall (f.eks. sortering, knusing, komprimering, pelletering) som ikke
er spesifisert andre steder
papir og papp
ferrometall
ikke-jernholdig metall
plast og gummi
glass
tre som inneholder farlige stoffer
annet tre enn det nevnt i 19 12 06
tekstiler
mineraler (f.eks. sand, stein)
brennbart avfall (avfallsbasert brensel)
annet avfall (herunder blandinger av materialer) fra mekanisk behandling av avfall som inneholder farlige
stoffer
annet avfall (herunder blandinger av materialer) fra mekanisk behandling av avfall enn det nevnt i
19 12 11
avfall fra dekontaminering av jord og grunnvann
fast avfall fra dekontaminering av jord som inneholder farlige stoffer
annet fast avfall fra dekontaminering av jord enn det nevnt i 19 13 01
slam fra dekontaminering av jord som inneholder farlige stoffer
annet slam fra dekontaminering av jord enn det nevnt i 19 13 03
slam fra dekontaminering av grunnvann som inneholder farlige stoffer
annet slam fra dekontaminering av grunnvann enn det nevnt i 19 13 05
vandig flytende avfall og vandige konsentrater fra dekontaminering av grunnvann som inneholder farlige
stoffer
annet vandig flytende avfall og vandige konsentrater fra dekontaminering av grunnvann enn det nevnt i
19 13 07

19 12 01
19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 05
19 12 06*
19 12 07
19 12 08
19 12 09
19 12 10
19 12 11*
19 12 12
19 13
19 13 01*
19 13 02
19 13 03*
19 13 04
19 13 05*
19 13 06
19 13 07*
19 13 08
20

KOMMUNALT AVFALL (HUSHOLDNINGSAVFALL OG LIGNENDE AVFALL FRA HANDEL,
INDUSTRI OG INSTITUSJONER) HERUNDER SEPARAT INNSAMLEDE FRAKSJONER

20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 13*
20 01 14*
20 01 15*
20 01 17*
20 01 19*
20 01 21*
20 01 23*
20 01 25
20 01 26*
20 01 27*
20 01 28
20 01 29*

separat innsamlede fraksjoner (unntatt 15 01)
papir og papp
glass
biologisk nedbrytbart kjøkken- og kantineavfall
klær
tekstiler
løsemidler
syrer
baser
fotografiske kjemikalier
plantevernmidler
lysstoffrør og annet kvikksølvholdig avfall
kassert utstyr som inneholder klorfluorkarboner
matolje og matfett
annen olje og annet fett enn dem nevnt i 20 01 25
maling, trykkfarger, klebemidler og harpikser som inneholder farlige stoffer
annen maling og andre trykkfarger, klebemidler og harpikser enn dem nevnt i 20 01 27
rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer
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20 01 30

andre rengjøringsmidler enn dem nevnt i 20 01 29

20 01 31*

cytotoksiske og cytostatiske legemidler

20 01 32

andre legemidler enn dem nevnt i 20 01 31

20 01 33*

batterier og akkumulatorer som omfattes av 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 og usorterte batterier og
akkumulatorer som inneholder slike batterier

20 01 34

andre batterier og akkumulatorer enn dem nevnt i 20 01 33

20 01 35*

annet kassert elektrisk og elektronisk utstyr enn dem nevnt i 20 01 21 og 20 01 23 som inneholder farlige
komponenter(1)

20 01 36

annet kassert elektrisk og elektronisk utstyr enn det nevnt i 20 01 21, 20 01 23 og 20 01 35

20 01 37*

tre som inneholder farlige stoffer

20 01 38

annet tre enn det nevnt i 20 01 37

20 01 39

plast

20 01 40

metall

20 01 41

avfall fra skorsteinsfeiing

20 01 99

andre fraksjoner som ikke er spesifisert andre steder

20 02

hage- og parkavfall (herunder gravlundsavfall)

20 02 01

biologisk nedbrytbart avfall

20 02 02

jord og stein

20 02 03

annet avfall som ikke er biologisk nedbrytbart

20 03

annet kommunalt avfall

20 03 01

blandet kommunalt avfall

20 03 02

torgavfall

20 03 03

avfall fra gaterengjøring

20 03 04

slam fra septiktanker

20 03 06

avfall fra kloakkrensing

20 03 07

voluminøst avfall

20 03 99

kommunalt avfall som ikke er spesifisert andre steder
Del 3
Liste A (vedlegg II til Basel‑konvensjonen)(2)

Y46

Avfall innsamlet fra husholdninger(3)

Y47

Rester som oppstår av forbrenning av husholdningsavfall.

Liste B (avfall fra tillegg 4 del II i OECD‑vedtaket(4))
Metallholdig avfall
AA 010

261900

Dross, glødeskall og annet avfall fra produksjon av jern og stål(5)

AA 060

262050

Aske og rester av vanadium(5)

AA 190

810420

Avfall og skrap av magnesium som er brennbart eller pyrofort, eller som ved kontakt med
vann avgir brennbare gasser i farlige mengder

ex 810430

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Farlige komponenter fra elektrisk og elektronisk utstyr kan inneholde akkumulatorer og batterier nevnt i 16 06 og merket som
farlige, kvikksølvbrytere, glass fra katodestrålerør og annet aktivert glass osv.
Denne listen har sin opprinnelse i tillegg 4 del I i OECD vedtaket.
Med mindre dette på egnet måte er klassifisert under en enkelt oppføring i vedlegg III.
Avfall med oppføringene AB130, AC250, AC260 og AC270 er fjernet ettersom de i samsvar med framgangsmåten i artikkel 18 i
rådsdirektiv 75/442/EØF av 15. juli 1975 om avfall (EFT L 194 av 25.7.1975, s. 39, opphevet ved direktiv 2006/12/EF), anses for å
være ikke farlige og derfor ikke underlagt eksportforbudet i denne forordnings artikkel 35.
Denne oppføringen omfatter avfall i form av aske, rester, slagg, dross, avrakingsslagg, glødeskall, støv, pulver, slam og kake, med
mindre slikt avfall uttrykkelig er oppført et annet sted.
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Avfall som hovedsakelig inneholder uorganiske bestanddeler, og som kan inneholde metaller og organiske materialer
AB 030

Avfall fra overflatebehandling av metaller med ikke-cyanidbaserte produkter

AB 070

Brukt støpesand

AB 120

ex 281290

Uorganiske halogenidforbindelser som ikke er spesifisert eller inkludert andre steder

ex 3824
AB150

ex 382490

Uraffinert kalsiumsulfitt og kalsiumsulfat fra avsvovling av røykgass

Avfall som hovedsakelig inneholder organiske bestanddeler, men som kan inneholde metaller og uorganiske materialer
AC060

ex 381900

Hydraulikkvæsker

AC070

ex 382000

Frostvæsker

AC080

ex 381900

Bremsevæsker

AC150

Klorfluorkarboner

AC160

Haloner

AC170

ex 440310

Behandlet kork- og treavfall

Avfall som kan inneholde enten uorganiske eller organiske bestanddeler
AD090

ex 382490

AD100
AD120

Avfall fra produksjon, bearbeiding og bruk av reprografiske og fotografiske kjemikalier
og materiale som ikke er spesifisert eller inkludert andre steder
Avfall fra ikke-cyanidbaserte produkter som stammer fra overflatebehandling av
plaststoffer

ex 391400

Ionebytterharpiks

ex 3915
AD150

Naturlig forekommende organiske stoffer brukt som filtermedium (f.eks. biofiltre)

Avfall som hovedsakelig inneholder uorganiske bestanddeler, og som kan inneholde metaller og organiske materialer
RB020

ex 6815

Keramikkfibrer med fysisk-kjemiske egenskaper tilsvarende dem som finnes i asbest
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Vedkommende myndighet

Navn og nummer på gjenvinningsanlegget

Adresse:

Gjenvinningsanlegg
Gjenvinningsmetode
(+ R‑kode)

Teknologier
benyttet
(kode)

Avfallsidentifisering

SKJEMA FOR ANLEGG DET ER GITT FORHÅNDSSAMTYKKE FOR (ARTIKKEL 14)

VEDLEGG VI

fra

til

Gyldighetsperiode
(kg/liter)

Samlet mengde det er gitt
forhånds-samtykke for
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VEDLEGG VII

OPPLYSNINGER SOM FØLGER OVERFØRINGER AV AVFALL, SOM OMHANDLET I ARTIKKEL 3 NR. 2 OG 4
Opplysninger i følgedokumentet (1)
1.

Person som organiserer overføringen:

2.

Importør/mottaker

Navn:

Navn:

Adresse:

Adresse:

Kontaktperson:

Kontaktperson:

Tlf.:

Tlf.:

Faks:

E-post:
3.

Faks:

E-post:
kg:

Faktisk mengde:

liter:

4.

Faktisk transporttidspunkt:

5 (a) Første transportør:

5 (b) Andre transportør:

5 (c) Tredje transportør:

Navn:

Navn:

Navn:

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Kontaktperson:

Kontaktperson:

Kontaktperson:

Tlf.:

Tlf.:

Tlf.:

Faks:

Faks:

Faks:

E-post:

E-post:

E-post:

Transportmiddel:

Transportmiddel:

Transportmiddel:

Overføringsdato:

Overføringsdato:

Overføringsdato:

Underskrift:

Underskrift:

Underskrift:
6.

Avfallsprodusent ( )
3

8.

Opprinnelig(e) produsent(er), ny(e) produsent(er) eller innsamler:

Gjenvinningsmetode (eller eventuelt disponeringsmetode i tilfelle av avfall
som omhandlet i artikkel 3 nr. 4):
R-kode/D kode:

Navn:
Adresse:
Kontaktperson:
Tlf.:

Faks:
9.

E-post:
7.

Gjenvinningsanlegg ☐

Laboratorium ☐

10. Avfallsidentifisering (fyll ut med relevante koder):

Navn:
Adresse:
Kontaktperson:
Tlf.:

Vanlig beskrivelse av avfallet:

i)

Kode i Basel‑konvensjonens vedlegg IX:

ii)

OECD‑kode (dersom forskjellig fra (i)):

iii) EFs avfallsliste:

Faks:

iv) Nasjonal kode:

E-post:
11. Berørte stater/land:
Eksport‑/avsenderstat

Transittstat

Import‑/mottakerstat

12. Erklæring fra den person som organiserer overføringen: Jeg bekrefter herved at opplysningene foran er fullstendige og korrekte. Jeg bekrefter også at avtale om
faktiske skriftlige kontraktsmessige plikter er inngått med mottakeren (ikke påkrevd når det gjelder avfall omhandlet i artikkel 3 nr. 4):
Navn:

Dato:

Underskrift

Dato:

Underskrift:

13. Mottakerens underskrift ved mottak av avfallet:
Navn:

FYLLES UT AV GJENVINNINGSANLEGGET ELLER AV LABORATORIET:
14. Transport mottatt ved gjenvinningsanlegget ☐
Navn:
(1)
(2)
(3)

Eller laboratoriet ☐
Dato:

Mottatt mengde:

kg:

liter:

Underskrift:

Opplysninger som ledsager overføringer av avfall på «grønn liste» for gjenvinning eller avfall for laboratorieanalyse i henhold til forordning (EF) nr. 1013/2006.
Dersom det er flere enn tre transportører, vedlegg de opplysninger som kreves i rubrikk 5(a), (b) og (c).
Når den person som organiserer overføringen, ikke er avfallsprodusenten eller ‑innsamleren, skal opplysninger om avfallsprodusent eller ‑innsamler legges fram.
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VEDLEGG VIII

RETNINGSLINJER FOR MILJØMESSIG FORSVARLIG HÅNDTERING (ARTIKKEL 49)
I.

Retningslinjer vedtatt i henhold til Basel‑konvensjonen:
1.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Biomedical and Health Care Wastes (Y1;
Y3)(1)

2.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Waste Lead Acid Batteries(1)

3.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of the Full and Partial Dismantling of
Ships(1)

4.

General Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing
or Contaminated with Persistent Organic Pollutants (POPs)(2)

5.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or
Contaminated with Polychlorinated Biphenyls (PCBs), Polychlorinated Terphenyls (PCTs) or Polybrominated
Biphenyls (PBBs)(2)

6.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Recycling/Reclamation of Metals and Metal Compounds
(R4)(2)

II. Retningslinjer vedtatt av OECD:
Technical guidance for the environmentally sound management of specific waste streams: Used and scrap personal
computers (3)
III. Guidelines adopted by the International Maritime Organisation (IMO) Guidelines on ship recycling (4)
IV. Retningslinjer vedtatt av Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO):   Safety and health in shipbreaking:
guidelines for Asian countries and Turkey (5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Vedtatt på det sjette møtet til Basel‑konvensjonens Partskonferanse om kontroll av grensekryssende transport av farlig avfall og dets
disponering, 9.‑13. desember 2002.
Vedtatt på det sjuende møtet til Basel‑konvensjonens Partskonferanse om kontroll av grensekryssende transport av farlig avfall og
dets disponering, 25.‑29. oktober 2004.
Vedtatt av OECDs miljøpolitiske komité i februar 2003 (dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).
Resolusjon A.962 vedtatt av IMOs forsamling på dens 23. regulære sesjon, 24. november til 5. desember 2003.
Godkjent for offentliggjøring av ILOs styringsorgan på dets 289. sesjon, 11.‑26. mars 2004.
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VEDLEGG IX

EKSTRA SPØRRESKJEMA FOR MEDLEMSSTATENES RAPPORTER I HENHOLD TIL ARTIKKEL 51 NR. 2
Artikkel 11 nr. 1
bokstav a)

Opplysninger om tiltak som er truffet for helt eller delvis å forby overføring av avfall mellom medlemsstater for å gjennomføre
nærhetsprinsippet, prinsippet om prioritet for gjenvinning og selvhjelpsprinsippet på fellesskapsplan og på nasjonalt plan i henhold
til direktiv 2006/12/EF.

Har denne bestemmelsen blitt anvendt?

Ja

Nei

(sett kryss)

☐

☐

Dersom ja, gi nærmere opplysninger om tiltakene som er truffet:
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

Andre merknader:
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Opplysninger om tiltak som er truffet for systematisk å reise innvendinger mot avfallsoverføringer mellom medlemsstater for å
gjennomføre nærhetsprinsippet, prinsippet om prioritet for gjenvinning og selvhjelpsprinsippet på fellesskapsplan og på nasjonalt
plan i henhold til direktiv 2006/12/EF.
Har denne bestemmelsen blitt anvendt?

Ja

Nei

(sett kryss)

☐

☐

Dersom ja, gi nærmere opplysninger om tiltakene som er truffet:
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
Andre merknader:
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
Artikkel 11 nr. 1
bokstav e)

Opplysninger om forbudet mot import av avfall

Har denne bestemmelsen blitt anvendt?

Ja

Nei

(sett kryss)

☐

☐

Dersom ja, gi nærmere opplysninger om tiltakene som er truffet:
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
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Opplysninger om unntak fra gjennomføringen av nærhetsprinsippet, prinsippet om prioritet for gjenvinning og selvhjelpsprinsippet
i tilfeller der farlig avfall produseres i en avsendermedlemsstat i så små mengder per år at det ville være uøkonomisk å etablere nye,
spesialiserte disponeringsanlegg i denne staten.
Er noen medlemsstat blitt bedt om å anvende dette unntaket?

Ja

Nei

(sett kryss)

☐

☐

Dersom ja, fyll ut tabell 1 og gi nærmere opplysninger nedenfor om eventuell bilateral løsning som er funnet i henhold til artikkel 11 nr. 3.
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Er det mottatt noen anmodning fra medlemsstater om å anvende dette unntaket?

Ja

Nei

(sett kryss)

☐

☐

Dersom ja, fyll ut tabell 1 og gi nærmere opplysninger nedenfor om eventuell bilateral løsning som er funnet i henhold til artikkel 11 nr. 3.
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Artikkel 11 nr. 1
bokstav g)

Opplysninger om innvendinger mot planlagte overføringer eller disponering på grunnlag av at de ikke er i samsvar med direktiv
2006/12/EF
Har denne bestemmelsen blitt anvendt?

Ja

Nei

(sett kryss)

☐

☐

Dersom ja, fyll ut tabell 2.
Artikkel 12 nr. 5

Opplysninger om innvendinger mot planlagte overføringer eller planlagt gjenvinning på grunnlag av at disse ikke er i samsvar med
artikkel 12 nr. 1 bokstav c)
Har denne bestemmelsen blitt anvendt?

Ja

Nei

(sett kryss)

☐

☐

Dersom ja, fyll ut tabell 3.
Artikkel 14

Opplysninger om beslutninger av vedkommende myndigheter med jurisdiksjon over særlige gjenvinningsanlegg om å utstede
forhåndssamtykker til slike anlegg
Har dette forekommet ?

Ja

Nei

(sett kryss)

☐

☐

Dersom ja, fyll ut tabell 4.
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Opplysninger om medlemsstatenes systemer for overvåking og kontroll av overføring av avfall som utelukkende skjer innenfor deres
jurisdiksjon
Finnes det et system for overvåking og kontroll av overføringav avfall innenfor vedkommende jurisdiksjon?

(sett kryss)

Ja

Nei

☐

☐

Dersom det finnes et slikt system, anvendes systemet omhandlet i forordningens avdeling II og VII?

(sett kryss)

Ja

Nei

☐

☐

Dersom det anvendes et annet system enn det som omhandles i forordningens avdeling II og VII, gi nærmere opplysninger om systemet som
anvendes:
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Artikkel 24 og
artikkel 50 nr. 1

Opplysninger om ulovlig overføring av avfall
Har det vært noe tilfelle av dette?
(sett kryss)

Ja

Nei

Dersom ja, fyll ut tabell 5.

☐

☐

Gi opplysninger om hvordan ulovlig overføring av avfall blir forhindret, oppdaget og straffet i henhold til nasjonal lovgivning:
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Artikkel 50 nr. 2

Opplysninger om stikkprøvekontroller av overføringer av avfall eller av tilknyttet gjenvinning eller disponering
Antall stikkprøvekontroller av overføringer av avfall eller av tilknyttet gjenvinning eller disponering:
Antall antatte ulovlige overføringer som ble fastslått ved disse stikkprøvekontrollene:
Andre merknader:
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

Artikkel 6

Opplysninger om en økonomisk garanti eller tilsvarende forsikring som dekker kostnader til transport, gjenvinning eller disponering
samt lagring av avfall, herunder tilfeller som omhandlet i artikkel 22 og 24
Gi nærmere opplysninger om bestemmelsene i nasjonal lovgivning som er vedtatt i henhold til denne artikkel.
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

Artikkel 55

Opplysninger om tollsteder som er utpekt av medlemsstatene for overføring av avfall til og fra Fellesskapet
Er slike tollsteder utpekt?

Ja

Ja

(sett kryss)

☐

☐

Dersom ja, fyll ut tabell 6.

Merknader til utfylling av tabellene:
D‑koder og R‑koder er de koder som er omhandlet i vedlegg IlA og IIB til direktiv 2006/12/EF.
Avfallsidentifiseringskoder er de koder som er omhandlet i vedlegg III, IIIA, IIIB, IV og lVA til denne forordning.

Avfallsidentifisering (kode)

Mengde (kg/liter)

Mottakerstat (De)/avsenderstat (Di)

D‑kode for disponeringsmetode

Saken henvist til Kommisjonen (Ja/Nei)

Opplysninger om unntak fra gjennomføringen av nærhetsprinsippet, prinsippet om prioritet for gjenvinning og selvhjelpsprinsippet (artikkel 11 nr. 3)

Tabell 1
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Avfallsidentifisering (kode)

Mengde (kg/liter)

Transittstat (T)/avsenderstat (Di)
Artikkel 11 nr. 1
bokstav g) i)

Artikkel 11 nr. 1
bokstav g) ii)

Artikkel 11 nr. 1
bokstav g) iii)

Grunner for innvendingen
(sett kryss)

Innvendinger mot planlagte overføringer eller disponering (artikkel 11 nr. 1 bokstav g))

Tabell 2

Navn (i tilfelle av artikkel 11 nr. 1
bokstav g) ii)

Anlegg
D‑kode for disponeringsmetode
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Avfallsidentifisering (kode)

Mengde (kg/
liter)
Mottakerstat

Grunner til innvendingen og nærmere opplysninger
om relevant nasjonal lovgivning

Innvendinger mot planlagte overføringer eller gjenvinning (artikkel 12 nr. 1 bokstav c))

Tabell 3

Navn

Gjenvinningsmetode
(R‑kode)

Anlegg (i mottakerstaten)
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Vedkommende
myndighet

Navn og nr.

Adresse:

Gjenvinningsmetode
(R‑kode)

Gjenvinningsanlegg
Teknologier benyttet

Avfallsidentifisering (kode)

Opplysninger om vedkommende myndigheters beslutninger om å utstede forhåndssamtykke (artikkel 14)

Tabell 4

Fra

Til

Gyldighetsperiode

Tilbakekalling
(dato)
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Mengde (kg/
liter)

Mottakerstat (M) og
avsenderstat (A)

Identifisering av grunnene til den ulovlige transporten (eventuell
henvisning til overtrådte artikler)
Melder

Mottaker

Andre

Ansvarlig for den ulovlige transporten
(sett kryss)

Tiltak truffet,
herunder eventuelle
straffereaksjoner

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

_______________
(*)
Opplysninger om tilfeller som er avsluttet i løpet av rapporteringsperioden.

Avfallsidentifisering (kode)

Opplysningene om ulovlige overføringer av avfall(*) (artikkel 24 og artikkel 50 nr. 1)

Tabell 5
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Tollsted

Plassering

Tollsted
Kontrollerte import‑/eksportstater

Opplysninger om tollsteder som er særlig utpekt av medlemsstatene for overføring av avfall til og fra Fellesskapet (artikkel 55)

Tabell 6
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