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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 255/2013 

av 20. mars 2013 

om endring av vedlegg IC, VII og VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 

om overføring av avfall for å tilpasse dem til den tekniske og vitenskapelige utvikling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1013/2006 av 14. juni 2006 om overføring av avfall(1), 

særlig artikkel 58 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 1013/2006 angir på hvilke vilkår 

overføring av avfall oppført i enten vedlegg IIIA eller 

IIIB til nevnte forordning er underlagt framgangsmåten 

for skriftlig forhåndsmelding og samtykke. Sending av 

en melding krever at dokumentene for melding og 

bevegelse i vedlegg IA og IB i nevnte forordning fylles 

ut. Avfall som er oppført i vedlegg IIIA, IIIB eller IVA 

til forordning (EF) nr. 1013/2006, kan identifiseres i 

rubrikk 14 i vedlegg IA eller vedlegg IB, under punkt 

vi), «Annet (gi nærmere opplysninger)». Vedlegg IC til 

forordningen, som gir nærmere veiledning i hvordan 

man fyller ut vedlegg IA eller IB, må endres for å 

klargjøre hvordan dette avfallet skal angis i vedlegg IA 

eller IB. 

2) Forordning (EF) nr. 1013/2006 angir også på hvilke 

vilkår avfall oppført i vedlegg IIIA og IIIB til 

forordningen må ledsages av dokumentet i vedlegg VII 

til forordningen når dette avfallet skal overføres. Siden 

rubrikk 10 i vedlegg VII ikke har noe alternativ for å 

identifisere avfall oppført i vedlegg IIIA og IIIB, kan 

ikke slikt avfall identifiseres korrekt i vedlegg VII. For 

at avfall skal tas med i vedlegg IIIA og IIIB, er det 

nødvendig å utvide alternativene i rubrikk 10 i vedlegg 

VII. 

  

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 21.3.2013,  

s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 209/2013 av  

8. november 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 

av 27.3.2014, s. 39. 

(1) EUT 190 av 12.7.2006, s 1. 

3) På det tiende møtet til Basel-konvensjonens 

Partskonferanse om kontroll av grensekryssende 

transport av farlig avfall og dets disponering,  

17. -21. oktober 2011, ble det vedtatt tekniske 

retningslinjer og veiledningsdokumenter for 

miljømessig forsvarlig håndtering av avfall. Som følge 

av at disse dokumentene er vedtatt, bør vedlegg VIII til 

forordning (EF) nr. 1013/2006 ajourføres tilsvarende. 

4) Forordning (EF) nr. 1013/2006 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 39 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av  

19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse 

direktiver(2) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1013/2006 gjøres følgende endringer: 

1)  Vedlegg IC endres i samsvar med vedlegg I til denne 

forordning. 

2)  Vedlegg VII erstattes med teksten i vedlegg II til denne 

forordning. 

3)  Vedlegg VIII erstattes med teksten i vedlegg III til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(2) EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3. 

2017/EØS/70/41 

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

Utferdiget i Brussel, 20. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg IC til forordning (EF) nr 1013/2006 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 25 bokstav c) utgår annet punktum. 

b)  I nr. 25 bokstav d) utgår annet punktum. 

c)  I nr. 25 bokstav e) tilføyes følgende ledd: 

 «Slike koder kan oppføres i vedlegg IIIA, IIIB eller IVA til denne forordning. I så fall angis vedleggsnummeret før 

kodene. Når det gjelder vedlegg IIIA, brukes relevant(e) kode(r) som angitt i vedlegg IIIA, i relevant rekkefølge. 

Enkelte Basel-oppføringer som f.eks. B1100, B3010 og B3020 er begrenset til bestemte avfallsstrømmer, som 

angitt i vedlegg IIIA.» 

______ 
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VEDLEGG II 

«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 

Navn: 

Adresse: 

Kontaktperson: 

Tlf.: Faks: 

E-post: 

2.  Importør/mottaker 

Navn: 

Adresse: 

Kontaktperson: 

Tlf.: Faks: 

E-post: 

3.  Faktisk mengde: Tonn (Mg): m
3
: 4.  Faktisk transporttidspunkt: 

5.(a) Første transportør (2) 

Navn: 

Adresse: 

Kontaktperson: 

Tlf.: 

Faks: 

E-post: 

Transportmiddel: 

Overføringsdato: 

Underskrift: 

5. b) Andre transportør 

Navn: 

Adresse: 

Kontaktperson: 

Tlf.: 

Faks: 

E-post: 

Transportmiddel: 

Overføringsdato: 

Underskrift: 

5. c) Tredje transportør 

Navn: 

Adresse: 

Kontaktperson: 

Tlf.: 

Faks: 

E-post: 

Transportmiddel: 

Overføringsdato: 

Underskrift: 

6.  Avfallsprodusent (3) 

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

innsamler: 

Navn: 

Adresse: 

Kontaktperson: 

Tlf.: Faks: 

E-post: 

8. Gjenvinningsmetode (eller eventuelt 

sluttbehandlingsmetode i tilfelle avfall som omhandlet i 

artikkel 3 nr. 4): 

 R-kode/D-kode: 

9. Vanlig beskrivelse av avfallet: 

7.  Gjenvinningsanlegg □ Laboratorium □ 

Navn: 

Adresse: 

Kontaktperson: 

Tlf.: Faks: 

E-post: 

10. Avfallsidentifisering (fyll ut med relevante koder): 

i) Kode i Baselkonvensjonens vedlegg IX: 

ii) OECD (dersom forskjellig fra i)): 

iii) Vedlegg IIIA (4) 

iv) Vedlegg IIIB (5) 

v) EFs avfallsliste: 

vi) Nasjonal kode: 

11.  Berørte stater/land: 

Eksport-/avsenderstat Transittstat Import-/mottakerstat 

     

12.  Erklæring fra personen 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: 

13.  Mottakerens underskrift ved mottak av avfallet: 

Navn: Dato: Underskrift: 

FYLLES UT AV GJENVINNINGSANLEGGET ELLER AV LABORATORIET: 

14.  Overføring mottatt ved gjenvinningsanlegget □ eller laboratoriet □ Mottatt mengde: Tonn (Mg):  m
3
: 

Navn: Dato: Underskrift: 

(1) Opplysninger som ledsager overføringer av avfall på «grønn liste» for gjenvinning eller avfall for laboratorieanalyse i henhold til forordning (EF) 

nr. 1013/2006.Ved utfylling av dette dokumentet vises det også til de tilsvarende særlige instruksjonene i vedlegg IC til forordning (EF) nr. 1013/2006. 

(2) Dersom det er flere enn tre transportører, vedlegges de opplysningene som kreves i rubrikk 5 a), b) og c). 

(3) Når den personen som organiserer overføringen, ikke er avfallsprodusenten eller -innsamleren, skal opplysninger om avfallsprodusent eller -innsamler 

legges fram. 

(4) Relevant(e) kode(r) som angitt i vedlegg IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006 skal brukes, i relevant rekkefølge. Enkelte Basel-oppføringer som f.eks. 

B1100, B3010 og B3020 er begrenset til bestemte avfallsstrømmer, som angitt i vedlegg IIIA. 

(5) BEU-kodene som er oppført i vedlegg IIIB til forordning (EF) nr. 1013/2006, skal brukes.» 
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VEDLEGG III 

«VEDLEGG VIII 

RETNINGSLINJER FOR MILJØMESSIG FORSVARLIG HÅNDTERING (ARTIKKEL 49) 

I.  Retningslinjer og veiledningsdokumenter vedtatt i henhold til Baselkonvensjonen: 

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.  Technical Guidelines on the Environmentally Sound Recycling/Reclamation of Metals and Metal Compounds 

(R4)(2) 

5.  Updated General Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, 

Containing or Contaminated with Persistent Organic Pollutants (POPs)(3) 

6.  Updated 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)(3) 

7.  Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or 

Contaminated with the Pesticides Aldrin, Chlordane, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Hexachlorobenzene (HCB), 

Mirex or Toxaphene or with HCB as an Industrial Chemical(3) 

8.  Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or 

Contaminated with 1,1,1-trichloro-2,2-bis (4 chlorophenyl)ethane (DDT)(3) 

9.  Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Containing or Contaminated with 

Unintentionally Produced Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins (PCDDs), Polychlorinated Dibenzofurans 

(PCDFs), Hexachlorobenzene (HCB) or Polychlorinated Biphenyls (PCBs)(3) 

10.  Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Used and Waste Pneumatic Tyres(4) 

11.  Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of Elemental 

Mercury and Wastes Containing or Contaminated with Mercury(4) 

12.  Technical Guidelines for the Environmentally Sound Co-processing of Hazardous Wastes in Cement Kilns(4) 

13.  Guidance Document on the Environmentally Sound Management of Used and End-of-life Mobile Phones(4) 

14.  Guidance Document on Environmentally Sound Management of Used and End-of-life Computing Equipment, 

Sections 1, 2, 4 and 5(4) 

II.  Retningslinjer vedtatt av OECD: 

 Technical guidance for the environmentally sound management of specific waste streams: 

 Used and scrap personal computers(5) 

  

(1) Vedtatt på det sjette møtet til Basel-konvensjonens partskonferanse om kontroll av grensekryssende transport av 

farlig avfall og dets disponering, 9.–13. desember 2002. 

(2) Vedtatt på det sjuende møtet til Basel-konvensjonens partskonferanse om kontroll av grensekryssende transport av 

farlig avfall og dets disponering, 25.–29. oktober 2004. 

(3) Vedtatt på det åttende møtet til Basel-konvensjonens partskonferanse om kontroll av grensekryssende transport av 

farlig avfall og dets disponering, 27. november–1. desember 2006. 

(4) Vedtatt på det tiende møtet til Basel-konvensjonens partskonferanse om kontroll av grensekryssende transport av 

farlig avfall og dets disponering 17.–21. november 2011. 

(5) Vedtatt av OECDs miljøpolitiske komité i februar 2003 (dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL). 
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III.  Retningslinjer vedtatt av Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO): 

 Guidelines on ship recycling(1) 

IV.  Retningslinjer vedtatt av Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO): 

 Safety and health in shipbreaking: guidelines for Asian countries and Turkey(2)’ 

 ____________  

  

(1) Resolusjon A.962 vedtatt av IMOs forsamling på dens 23. regulære sesjon, 24. november til 5. desember 2003. 

(2) Godkjent for offentliggjøring av ILOs styringsorgan på dets 289. møte 11.-26. mars 2004. 


