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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 259/93 av 1.
februar 1993 om overvåking og kontroll av avfallstransport
innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap(1), sist endret
ved kommisjonsvedtak 98/368/EØF(2), særlig artikkel 16 nr. 1
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det europeiske fellesskap har, siden 7. februar 1994, i
henhold til rådsbeslutning 93/98/EØF(3) vært part i
Baselkonvensjonen om kontroll av grensekryssende
transport av farlig avfall og dets disponering.

2) Etter artikkel 16 i forordning (EØF) nr. 259/93, endret
ved forordning (EF) nr. 120/97(4), bør vedlegg V til
nevnte forordning endres for fullt ut å ta hensyn til
avfallstypene som er oppført på listen over avfall vedtatt
etter artikkel 1 nr. 4 i rådsdirektiv 91/689/EØF av 12.
desember 1991 om farlig avfall(5), endret ved direktiv
94/31/EF(6), og eventuelle lister over avfall som etter
Baselkonvensjonen betegnes som farlig.

3) Ved den fjerde konferansen mellom partene i
Baselkonvensjonen ble det gjort et vedtak («vedtak
IV/9») om tilføyelse av nye vedlegg VIII og IX til
konvensjonen, med oppføring av henholdsvis en liste
over avfall som betegnes som farlig etter artikkel 1 nr. 1
bokstav a) i konvensjonen, og en liste over avfall som
ikke omfattes av artikkel 1 nr. 1 bokstav a) i
konvensjonen.

4) I henhold til artikkel 18 nr. 2 bokstav c) i
Baselkonvensjonen skal nevnte vedlegg VIII og IX tre i
kraft for alle parter som ikke har underrettet depositaren

om at de ikke kan godta dem, innen seks måneder fra den
dato depositaren oversendte melding om vedtaket.

5) I henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav b) i
Baselkonvensjonen skal avfall som ikke omfattes av
artikkel 1 nr. 1 bokstav a), men som er definert som eller
ansett som, farlig avfall etter en parts nasjonale
lovgivning, anses som «farlig avfall» etter nevnte
konvensjon. I henhold til artikkel 4 nr. 11 i
Baselkonvensjonen skal intet i konvensjonen hindre en
part i å innføre ytterligere krav som er forenlige med
konvensjonens bestemmelser og i samsvar med
folkerettens regler, for bedre å kunne verne menneskers
helse og miljøet. Denne endring av vedlegg V berører
derfor ikke eventuelle framtidige vedtak om vedlegg V,
særlig når det gjelder vedtakelse av strengere
fellesskapsbestemmelser.

6) Av hensyn til mer effektiv gjennomføring av vedtak II/12
og III/1 fra henholdsvis den andre og tredje konferansen
mellom partene i Baselkonvensjonen er det viktig at alt
avfall som klassifiseres som farlig etter
Baselkonvensjonen eller Fellesskapets regelverk,
oppføres i vedlegg V. De nye vedlegg VIII og IX til
Baselkonvensjonen utgjør imidlertid den nyeste
klassifiseringen av farlig avfall. I tilfelle tvister eller
avvik anses det derfor som hensiktsmessig på dette
stadium at de nye vedleggene overholdes. Eksport av
avfall oppført i del 1, liste B (vedlegg IX til
Baselkonvensjonen) forhindres derfor ikke av vedlegg V
til forordning (EØF) nr. 259/93, siden det ikke anses som
farlig i henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav a) i
Baselkonvensjonen.

7) I samsvar med innledningen til vedlegg VIII til
Baselkonvensjonen kan medlemsstatene i
unntakstilfeller, på grunnlag av dokumentasjon framlagt
på en hensiktsmessig måte av innehaveren, treffe tiltak
for å fastsette at en bestemt avfallstype oppført i vedlegg
V skal unntas fra eksportforbudet nevnt i artikkel 16 nr. 1
i forordning (EØF) nr. 259/93 dersom den ikke framviser
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noen av egenskapene nevnt i vedlegg III til direktiv
91/689/EØF, idet det for H3-H8 i nevnte vedlegg tas
hensyn til grenseverdiene fastsatt i rådsvedtak
94/904/EF(1).

8) I samsvar med innledningen til vedlegg IX til
Baselkonvensjonen, artikkel 1 nr. 4 annet strekpunkt i
direktiv 91/689/EØF og innledningen til vedlegg II til
forordning (EØF) nr. 259/93 utelukker ikke det faktum at
en avfallstype ikke er oppført i vedlegg V, eller at den er
oppført i del 1 liste B, at dette avfallet i unntakstilfeller
kan betegnes som farlig og derfor underlegges
eksportforbudet nevnt i artikkel 16 nr. 1 i forordning
(EØF) nr. 259/93 dersom det framviser noen av
egenskapene nevnt i vedlegg III til direktiv 91/689/EØF,
idet det for H3-H8 i nevnte vedlegg tas hensyn til
grenseverdiene fastsatt i rådsvedtak 94/904/EF.

9) I slike tilfeller må den påtenkte importstaten underrettes,
og medlemsstatene må melde alle slike tilfeller til
Kommisjonen, som må videresende opplysningene til de
andre medlemsstatene og til sekretariatet for
Baselkonvensjonen. På grunnlag av de innsendte
opplysningene kan Kommisjonen komme med
kommentarer og eventuelt framlegge forslag for
komiteen nedsatt i henhold til artikkel 18 i rådsdirektiv
75/442/EØF(2), sist endret ved kommisjonsvedtak

96/350/EF(3), med sikte på tilpasning av vedlegg V.

10) I lys av det ovennevnte bør vedlegg V til forordning
(EØF) nr. 259/93 endres.

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra ovennevnte komité nedsatt i henhold til
artikkel 18 i direktiv 75/442/EØF —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg V til forordning (EØF) nr. 259/93 erstattes av
vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning berører ikke eventuelle framtidige vedtak
med hensyn til endringer av vedlegg V til rådsforordning
(EØF) nr. 259/93, særlig med henblikk på muligheten for å
vedta strengere fellesskapstiltak i samsvar med artikkel 1 nr. 1
bokstav b) og artikkel 4 nr. 11 i Baselkonvensjonen.

Artikkel 3

Denne forordning ter i kraft den tredje dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 6. november 1998.

For Kommisjonen

Ritt BJERREGAARD

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

[Vedlegget erstattet av vedlegg V til 399D0816]


