
Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το 
περιεχόμενό του 

►B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 14ης Ιουνίου 2006 

για τις μεταφορές αποβλήτων 

(EE L 190 της 12.7.2006, σ. 1) 

Τροποποιείται από: 

Επίσημη Εφημερίδα 

αριθ. σελίδα ημερομηνία 

►M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1379/2007 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 
2007 

L 309 7 27.11.2007 

►M2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2008 της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2008 L 188 7 16.7.2008 
►M3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 
L 87 109 31.3.2009 

►M4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 308/2009 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 
2009 

L 97 8 16.4.2009 

►M5 Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου 
λίου της 23ης Απριλίου 2009 

L 140 114 5.6.2009 

►M6 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 413/2010 της Επιτροπής της 12ης Μαΐου 2010 L 119 1 13.5.2010 
►M7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 664/2011 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2011 L 182 2 12.7.2011 
►M8 Κανονισμός (EE) αριθ. 135/2012 της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 

2012 
L 46 30 17.2.2012 

►M9 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 255/2013 της Επιτροπής της 20ής Μαρτίου 
2013 

L 79 19 21.3.2013 

►M10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1234/2014 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 
2014 

L 332 15 19.11.2014 

Διορθώνεται από: 

►C1 Διορθωτικό ΕΕ L 299 της 8.11.2008, σ. 50 (1379/2007) 
►C2 Διορθωτικό ΕΕ L 334 της 13.12.2013, σ. 46 (1013/2006) 
►C3 Διορθωτικό ΕΕ L 277 της 22.10.2015, σ. 61 (1013/2006) 

2006R1013 — EL — 26.05.2014 — 009.005 — 1



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 14ης Ιουνίου 2006 

για τις μεταφορές αποβλήτων 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪ 
ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 175 παράγραφος 1, 

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 1 ), 

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
251 της συνθήκης ( 2 ), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κύριος και εξέχων στόχος και συνιστώσα του παρόντος κανο 
νισμού είναι η προστασία του περιβάλλοντος, οι δε επιπτώσεις 
του στο διεθνές εμπόριο έχουν μόνον συμπτωματικό χαρακτήρα. 

(2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συμβουλίου, της 1ης 
Φεβρουαρίου 1993, σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας, καθώς 
και κατά την είσοδο και έξοδό τους ( 3 ), έχει ήδη τροποποιηθεί κατ' 
επανάληψη, σε σημαντικό βαθμό, και χρειάζεται περαιτέρω τροπο 
ποίηση. Είναι ανάγκη, ιδίως, να ενσωματωθεί στον εν λόγω κανονι 
σμό το περιεχόμενο της απόφασης 94/774/ΕΚ της Επιτροπής, της 
24ης Νοεμβρίου 1994, σχετικά με το τυποποιημένο έγγραφο παρα 
κολούθησης που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 
του Συμβουλίου ( 4 ) και της απόφασης 1999/412/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 3ης Ιουνίου 1999, σχετικά με ερωτηματολόγιο για τις υποχρεώ 
σεις αναφοράς των κρατών μελών δυνάμει του άρθρου 41 παράγρα 
φος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συμβουλίου ( 5 ). Ο 
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 θα πρέπει, επομένως, να αντικατα 
σταθεί για λόγους σαφήνειας. 

(3) Η απόφαση 93/98/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 6 ) αφορούσε τη σύνα 
ψη, για λογαριασμό της Κοινότητας, της Σύμβασης της Βασιλεί 
ας, της 22ας Μαρτίου 1989, για τον έλεγχο της διασυνοριακής 
διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους ( 7 ), 
στην οποία η Κοινότητα είναι μέρος από το 1994. Με τον κανο 
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93, το Συμβούλιο θέσπισε κανόνες για 
τον περιορισμό και τον έλεγχο των εν λόγω μεταφορών, με σκο 
πό, μεταξύ άλλων, να συμφωνήσει για το υπάρχον κοινοτικό 
σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου των μεταφορών αποβλή 
των, με τις απαιτήσεις της Σύμβασης της Βασιλείας. 

▼B 
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( 1 ) ΕΕ C 108 της 30.4.2004, σ. 58. 
( 2 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87 Ε 

της 7.4.2004, σ. 281), κοινή θέση του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2005 
(ΕΕ C 206 Ε της 23.8.2005, σ. 1) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 25ης Οκτωβρίου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφη 
μερίδα). Απόφαση του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2006. 

( 3 ) ΕΕ L 30 της 6.2.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2557/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 349 της 
31.12.2001, σ. 1). 

( 4 ) ΕΕ L 310 της 3.12.1994, σ. 70. 
( 5 ) ΕΕ L 156 της 23.6.1999, σ. 37. 
( 6 ) ΕΕ L 39 της 16.2.1993, σ. 1. 
( 7 ) ΕΕ L 39 της 16.2.1993, σ. 3.



 

(4) Η απόφαση 97/640/ΕΚ του Συμβουλίου ( 1 ) αφορούσε την έγκρι 
ση, για λογαριασμό της Κοινότητας, της τροποποίησης της Σύμ 
βασης της Βασιλείας, όπως θεσπίσθηκε με την απόφαση ΙΙΙ/1 της 
συνδιάσκεψης των μερών. Με την τροποποίηση αυτή, απαγορεύ 
τηκε κάθε εξαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων προοριζόμενων για 
διάθεση, από χώρες που απαριθμούνται στο παράρτημα VII της 
σύμβασης προς χώρες οι οποίες δεν απαριθμούνται στο παράρ 
τημα αυτό, όπως επίσης απαγορεύθηκε, από την 1η Ιανουαρίου 
1998, κάθε εξαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων, τα οποία αναφέρο 
νται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της σύμβασης και 
προορίζονται για αξιοποίηση. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 
τροποποιήθηκε αναλόγως από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 120/97 
του Συμβουλίου ( 2 ). 

(5) Εν όψει του γεγονότος ότι η Κοινότητα έχει εγκρίνει την από 
φαση C(2001) 107/τελικό του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ, σχετικά 
με την αναθεώρηση της απόφασης C(1992) 39/τελικό, για τον 
έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων προοριζομέ 
νων για εργασίες αξιοποίησης («απόφαση του ΟΟΣΑ»), ώστε να 
εναρμονισθούν οι κατάλογοι αποβλήτων με τη Σύμβαση της 
Βασιλείας και να αναθεωρηθούν ορισμένες άλλες απαιτήσεις, 
είναι αναγκαίο να ενσωματωθεί το περιεχόμενο της εν λόγω 
απόφασης στην κοινοτική νομοθεσία. 

(6) Η Κοινότητα έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Στοκχόλμης της 
22ας Μαΐου 2001 σχετικά με τους έμμονους οργανικούς ρύπους. 

(7) Είναι σημαντικό να οργανωθούν και να ρυθμισθούν η παρακο 
λούθηση και ο έλεγχος των μεταφορών αποβλήτων ούτως ώστε 
να ληφθεί υπόψη η ανάγκη διατήρησης, προστασίας και βελτίω 
σης της ποιότητας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας 
και να επιδιωχθεί η ευρύτερη ενιαία εφαρμογή του κανονισμού 
σε ολόκληρη την Κοινότητα. 

(8) Είναι σημαντικό επίσης να υπάρχει κατά νουν η απαίτηση του 
άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της Σύμβασης της Βασιλείας 
ότι πρέπει να μειωθούν στο ελάχιστο οι μεταφορές επικίνδυνων 
αποβλήτων, σε συνάρτηση με την αποτελεσματική και περιβαλ 
λοντικά ορθή διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων. 

(9) Περαιτέρω, είναι σημαντικό να υπάρχει κατά νουν το δικαίωμα 
κάθε μέρους της Σύμβασης της Βασιλείας να απαγορεύει, δυνά 
μει του άρθρου 4 της παραγράφου 1, την εισαγωγή επικίνδυνων 
αποβλήτων ή αποβλήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ 
της εν λόγω σύμβασης. 

(10) Οι μεταφορές αποβλήτων που παράγονται από ένοπλες δυνάμεις 
ή ανθρωπιστικές οργανώσεις θα πρέπει να εξαιρεθούν από το 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, όταν εισάγονται 
στην Κοινότητα υπό ειδικές συνθήκες (συμπεριλαμβανομένης 
της διαμετακόμισης στο εσωτερικό της Κοινότητας όταν τα από 
βλητα εισέρχονται στην Κοινότητα). Κατά τις εν λόγω μεταφο 
ρές, θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου 
και των διεθνών συμφωνιών. Στις περιπτώσεις αυτές, όλες οι 
αρμόδιες αρχές της διαμετακόμισης και η αρμόδια αρχή προ 
ορισμού στην Κοινότητα θα πρέπει να ενημερώνονται εκ των 
προτέρων σχετικά με τη μεταφορά και τον προορισμό της. 

▼B 
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( 1 ) ΕΕ L 272 της 4.10.1997, σ. 45. 
( 2 ) ΕΕ L 22 της 24.1.1997, σ. 14.



 

(11) Είναι αναγκαίο να αποφευχθεί η επικάλυψη με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό υγει 
ονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ( 1 ), που περιέχει 
ήδη διατάξεις που καλύπτουν στο σύνολό τους την αποστολή, τη 
διοχέτευση και τη μετακίνηση (συλλογή, μεταφορά, χειρισμό, 
επεξεργασία, χρήση, αξιοποίηση ή διάθεση, τήρηση μητρώων, 
συνοδευτικά έγγραφα και ιχνηλασιμότητα) των ζωικών υποπροϊ 
όντων εντός της Κοινότητας, καθώς και προς και από την Κοι 
νότητα. 

(12) Η Επιτροπή θα πρέπει, μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, να υποβάλει έκθεση για τη σχέση μεταξύ 
της ισχύουσας τομεακής νομοθεσίας για την υγεία των ζώων και 
τη δημόσια υγεία και των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, 
και θα πρέπει, μέχρι την ημερομηνία αυτή, να υποβάλει τις ανα 
γκαίες προτάσεις για την ευθυγράμμιση της εν λόγω νομοθεσίας 
με τον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να επιτευχθεί ισοδύναμο 
επίπεδο έλεγχου. 

(13) Αν και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταφορών αποβλή 
των εντός κράτους μέλους εναπόκεινται στο εν λόγω κράτος 
μέλος, τα εθνικά συστήματα που αφορούν τις μεταφορές απο 
βλήτων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη συνοχής με 
το κοινοτικό σύστημα, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. 

(14) Στην περίπτωση των μεταφορών αποβλήτων προοριζόμενων για 
εργασίες διάθεσης και αποβλήτων που δεν απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, ΙΙΙΑ ή ΙΙΙΒ προοριζόμενων για εργασίες αξιοποί 
ησης, είναι σκόπιμο να εξασφαλίζεται η βέλτιστη παρακολού 
θηση και ο έλεγχος, με απαίτηση προηγούμενης γραπτής συγκα 
τάθεσης για τις μεταφορές αυτές. Η εν λόγω διαδικασία θα πρέ 
πει, με τη σειρά της, να προϋποθέτει προηγούμενη κοινοποίηση, 
η οποία θα καθιστά δυνατή τη δέουσα ενημέρωση των αρμόδιων 
αρχών ώστε να είναι αυτές σε θέση να λαμβάνουν κάθε απαραί 
τητο μέτρο για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος. Θα πρέπει επίσης να καθιστά δυνατό στις αρχές 
αυτές να προβάλλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις για τη συγκε 
κριμένη μεταφορά. 

(15) Στην περίπτωση των μεταφορών αποβλήτων που απαριθμούνται 
στο παράρτημα ΙΙΙ, ΙΙΙΑ ή ΙΙΙΒ προοριζόμενων για εργασίες 
αξιοποίησης, είναι σκόπιμο να εξασφαλίζεται ελάχιστο επίπεδο 
παρακολούθησης και ελέγχου, απαιτώντας να συνοδεύονται οι 
μεταφορές αυτές από ορισμένες πληροφορίες. 

(16) Εν όψει της ανάγκης για την ενιαία εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγο 
ράς, είναι αναγκαίο, για λόγους αποδοτικότητας, να απαιτείται η 
διεκπεραίωση των κοινοποιήσεων μέσω της αρμόδιας αρχής απο 
στολής. 

(17) Είναι επίσης σημαντικό να αποσαφηνισθεί το σύστημα χρηματι 
κών εγγυήσεων ή ισοδύναμης ασφάλειας. 

▼B 
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( 1 ) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 416/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 66 της 
12.3.2005, σ. 10).



 

(18) Έχοντας υπόψη την ευθύνη των παραγωγών αποβλήτων για την 
περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αποβλήτων, τα έγγραφα 
κοινοποίησης και μεταφοράς για τις μεταφορές αποβλήτων θα 
πρέπει, όπου είναι πρακτικά δυνατόν, να συμπληρώνονται από 
τους παραγωγούς αποβλήτων. 

(19) Είναι αναγκαίο να παρέχονται διαδικαστικές διασφαλίσεις στον 
κοινοποιούντα, τόσο για λόγους ασφάλειας δικαίου όσο και για 
να εξασφαλίζονται η ενιαία εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
και η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

(20) Στην περίπτωση των μεταφορών αποβλήτων προς διάθεση, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της 
εγγύτητας, της προτεραιότητας αξιοποίησης και της αυτάρκειας, 
σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την οδηγία 
2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 5ης Απριλίου 2006, περί στερεών αποβλήτων ( 1 ), με τη λήψη 
μέτρων σύμφωνα με τη συνθήκη, για τη γενική ή μερική απαγό 
ρευση των μεταφορών αποβλήτων ή για τη συστηματική διατύ 
πωση αντιρρήσεων για τις εν λόγω μεταφορές. Θα πρέπει επίσης 
να ληφθεί υπόψη η απαίτηση της οδηγίας 2006/12/ΕΚ, βάσει της 
οποίας τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν ολοκληρωμένο 
και επαρκές δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων, προκει 
μένου να μπορέσει η Κοινότητα να καταστεί αυτάρκης ως 
σύνολο στον τομέα της διάθεσης αποβλήτων και τα κράτη 
μέλη να τείνουν χωριστά προς τον στόχο αυτόν, λαμβανομένων 
υπόψη των γεωγραφικών συνθηκών ή της ανάγκης ειδικών 
εγκαταστάσεων για ορισμένους τύπους αποβλήτων. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να μπορούν να εξασφαλίζουν ότι οι εγκα 
ταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, που καλύπτονται από την οδη 
γία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1996, 
σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης ( 2 ), εφαρμόζουν τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, 
κατά τα οριζόμενα στην εν λόγω οδηγία, σύμφωνα με την 
άδεια της εγκατάστασης, και ότι η επεξεργασία των αποβλήτων 
λαμβάνει χώρα σύμφωνα με νομικώς δεσμευτικά πρότυπα περι 
βαλλοντικής προστασίας σχετικά με εργασίες διάθεσης, που 
καθορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία. 

(21) Στην περίπτωση των μεταφορών αποβλήτων προοριζόμενων για 
αξιοποίηση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να εξασφαλί 
ζουν ότι οι εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, που καλύπτο 
νται από την οδηγία 96/61/ΕΚ, εφαρμόζουν τις βέλτιστες διαθέ 
σιμες τεχνικές, όπως ορίζονται στην εν λόγω οδηγία, σύμφωνα 
με την άδεια της εγκατάστασης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να μπορούν να εξασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των αποβλήτων 
λαμβάνει χώρα σύμφωνα με νομικώς δεσμευτικά πρότυπα περι 
βαλλοντικής προστασίας σχετικά με εργασίες αξιοποίησης, που 
καθορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία, και ότι, λαμβανομένου 
υπόψη του άρθρου 7 παράγραφος 4 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ, η 
επεξεργασία των αποβλήτων λαμβάνει χώρα σύμφωνα με σχέδια 
διαχείρισης αποβλήτων, που καταρτίζονται σύμφωνα με την εν 
λόγω οδηγία, με σκοπό να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των 
νομικά δεσμευτικών υποχρεώσεων αξιοποίησης ή ανακύκλωσης, 
που καθορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία. 
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(22) Η ανάπτυξη υποχρεωτικών απαιτήσεων για τις εγκαταστάσεις 
αποβλήτων και την επεξεργασία των επιμέρους υλικών αποβλή 
των σε κοινοτικό επίπεδο, επιπλέον των υφισταμένων διατάξεων 
κοινοτικού δικαίου, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία υψηλού 
επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας σε ολόκληρη την Κοινό 
τητα, να συνδράμει στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
όσον αφορά την ανακύκλωση και να βοηθήσει στη διασφάλιση 
ότι δεν θα παρεμποδίζεται η ανάπτυξη μιας οικονομικά βιώσιμης 
εσωτερικής αγοράς ανακύκλωσης. Χρειάζεται, επομένως, να ανα 
πτυχθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για την ανακύκλωση σε 
κοινοτικό επίπεδο, μέσω της εφαρμογής κοινών προτύπων σε 
ορισμένους τομείς, ενδεχομένως, και συμπεριλαμβανομένου, 
μεταξύ άλλων, σε σχέση με δευτερεύοντα υλικά, προκειμένου 
να βελτιωθεί η ποιότητα της ανακύκλωσης. Η Επιτροπή θα πρέ 
πει να υποβάλει, ενδεχομένως, προτάσεις τέτοιων προτύπων για 
ορισμένα απόβλητα και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, το ταχύ 
τερο δυνατόν, με βάση την περαιτέρω εξέταση στο πλαίσιο της 
στρατηγικής περί αποβλήτων και λαμβάνοντας υπόψη την 
ισχύουσα νομοθεσία της Κοινότητας και τη νομοθεσία των κρα 
τών μελών. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέ 
σεις, να είναι δυνατόν να προβάλλονται αντιρρήσεις για προ 
γραμματιζόμενες μεταφορές, εάν η σχετική αξιοποίηση δεν συμ 
φωνεί με την εθνική νομοθεσία της χώρας αποστολής σχετικά με 
την εθνική νομοθεσία αποβλήτων. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή θα 
πρέπει να συνεχίσει επίσης να παρακολουθεί την κατάσταση 
όσον αφορά τις ενδεχόμενες ανεπιθύμητες μεταφορές αποβλήτων 
προς τα νέα κράτη μέλη και, εάν κρίνεται απαραίτητο, να υπο 
βάλει κατάλληλες προτάσεις για την αντιμετώπιση των καταστά 
σεων αυτών. 

(23) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να εξασφαλίσουν ότι, 
σύμφωνα με τη σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη 
συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά θέματα της Οικονομικής Επι 
τροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), της 
25ης Ιουνίου 1998 («Σύμβαση Aarhus»), οι οικείες αρμόδιες 
αρχές καθιστούν δημοσίως διαθέσιμες, με κατάλληλα μέσα, τις 
πληροφορίες που αφορούν κοινοποιήσεις μεταφορών, εφόσον οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι εμπιστευτικές δυνάμει της εθνικής ή 
της κοινοτικής νομοθεσίας. 

(24) Θα πρέπει να προβλεφθεί η υποχρέωση ότι τα απόβλητα από 
μεταφορά που δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν, 
θα παραλαμβάνονται κατόπιν επιστροφής στη χώρα αποστολής ή 
θα αξιοποιούνται ή θα διατίθενται με εναλλακτικό τρόπο. 

(25) Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί η υποχρέωση του προσώπου, 
στις ενέργειες του οποίου οφείλεται η παράνομη μεταφορά, να 
παραλαμβάνει τα εν λόγω απόβλητα κατόπιν επιστροφής ή να 
λαμβάνει εναλλακτικά μέτρα για την αξιοποίηση ή τη διάθεσή 
τους. Εάν όχι, θα πρέπει να επεμβαίνουν οι ίδιες οι αρμόδιες 
αρχές αποστολής ή προορισμού, αναλόγως. 

(26) Είναι αναγκαίο να αποσαφηνισθεί το πεδίο εφαρμογής της απα 
γόρευσης, που επιβάλλεται σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βασι 
λείας, προκειμένου να προστατεύεται το περιβάλλον των σχετι 
κών χωρών, των εξαγωγών από την Κοινότητα τυχόν αποβλήτων 
που προορίζονται για διάθεση σε τρίτη χώρα, πλην χώρας της 
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). 

(27) Οι χώρες που είναι μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο μπορούν να υιοθετούν τις διαδικασίες ελέγχου 
που προβλέπονται για μεταφορές εντός της Κοινότητας. 
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(28) Είναι επίσης αναγκαίο να αποσαφηνισθεί το πεδίο εφαρμογής της 
απαγόρευσης των εξαγωγών επικίνδυνων αποβλήτων που προο 
ρίζονται για αξιοποίηση σε χώρα στην οποία δεν έχει εφαρμογή η 
απόφαση του ΟΟΣΑ, η οποία επίσης επιβάλλεται σύμφωνα με τη 
Σύμβαση της Βασιλείας, προκειμένου να προστατεύεται το περι 
βάλλον των εν λόγω χωρών. Είναι αναγκαίο, ιδίως, να αποσαφη 
νισθεί ο κατάλογος αποβλήτων για τα οποία ισχύει η απαγόρευση 
και να εξασφαλισθεί ότι συμπεριλαμβάνει και τα απόβλητα που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βασιλείας, 
και συγκεκριμένα τα απόβλητα που συλλέγονται από νοικοκυριά 
και τα κατάλοιπα από την καύση οικιακών απορριμμάτων. 

(29) Θα πρέπει να διατηρηθούν ειδικές ρυθμίσεις για τις εξαγωγές των 
μη επικίνδυνων αποβλήτων που προορίζονται για αξιοποίηση σε 
χώρες στις οποίες δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ και 
θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη για την περαιτέρω ευθυγράμ 
μισή τους σε μεταγενέστερη ημερομηνία. 

(30) Θα πρέπει να επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Κοινότητα απο 
βλήτων προς αξιοποίηση, εφόσον η χώρα εξαγωγής είναι μέρος 
της Σύμβασης της Βασιλείας. Θα πρέπει να επιτρέπονται οι εισα 
γωγές στην Κοινότητα αποβλήτων προς αξιοποίηση, εφόσον η 
χώρα εξαγωγής είναι χώρα στην οποία έχει εφαρμογή η απόφαση 
του ΟΟΣΑ ή είναι μέρος της Σύμβασης της Βασιλείας. Σε άλλες 
περιπτώσεις, ωστόσο, οι εισαγωγές θα πρέπει να επιτρέπονται 
μόνον εάν η χώρα εξαγωγής δεσμεύεται από διμερή ή πολυμερή 
συμφωνία ή από διακανονισμό συμβατό με την κοινοτική νομο 
θεσία και σύμφωνο με το άρθρο 11 της Σύμβασης της Βασιλείας, 
εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατό κατά τη διάρκεια κρίσεων και 
επιχειρήσεων επιβολής ή διατήρησης της ειρήνης ή πολέμου. 

(31) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με το 
διεθνές δίκαιο της θάλασσας. 

(32) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τους κανόνες 
σχετικά με τις εξαγωγές αποβλήτων σε υπερπόντιες χώρες και 
εδάφη και τις εισαγωγές από αυτές, που θεσπίζονται με την 
απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 
2001, για τη σύνδεση των υπερποντίων χωρών και εδαφών με 
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα («Overseas association») ( 1 ). 

(33) Θα πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλί 
ζεται ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2006/12/ΕΚ και άλλες διατάξεις 
της κοινοτικής νομοθεσίας περί αποβλήτων, τα απόβλητα που 
μεταφέρονται εντός της Κοινότητας καθώς και τα απόβλητα που 
εισάγονται στην Κοινότητα, τυγχάνουν τέτοιας διαχείρισης ώστε 
να μην τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και να μην χρησιμο 
ποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το 
περιβάλλον, καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς, συμπεριλαμβα 
νομένων της αξιοποίησης ή της διάθεσης στη χώρα προορισμού. 
Όσον αφορά τις εξαγωγές από την Κοινότητα που δεν απαγορεύο 
νται, θα πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να εξασφαλί 
ζεται ότι τα απόβλητα τυγχάνουν διαχείρισης με περιβαλλοντικά 
ορθό τρόπο, καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς, συμπεριλαμβα 
νομένων της αξιοποίησης ή της διάθεσης στην τρίτη χώρα προ 
ορισμού. Η εγκατάσταση παραλαβής των αποβλήτων θα πρέπει 
να λειτουργεί σύμφωνα με πρότυπα προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας και του περιβάλλοντος γενικά ισοδύναμα με τα πρότυπα που 
έχουν θεσπισθεί στην κοινοτική νομοθεσία. Θα πρέπει να καταρτι 
σθεί κατάλογος μη δεσμευτικών κατευθυντηρίων γραμμών, οι 
οποίες θα αποτελούν την πηγή για την αναζήτηση καθοδήγησης 
για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση. 
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(34) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή πληροφο 
ρίες σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τόσο 
μέσω των εκθέσεων που υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σύμ 
βασης της Βασιλείας όσο και βάσει χωριστού ερωτηματολογίου. 

(35) Επιβάλλεται να εξασφαλισθεί η ασφαλής και περιβαλλοντικά 
ορθή διαχείριση της διάλυσης πλοίων, ώστε να προστατεύονται 
η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Επιπλέον, θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι ένα πλοίο είναι δυνατόν να γίνει απόβλητο, σύμ 
φωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 της Σύμβασης της Βασιλείας, 
και ότι ταυτόχρονα είναι δυνατόν να ορίζεται ως πλοίο σύμφωνα 
με άλλους διεθνείς κανόνες. Είναι σημαντικό να υπομνησθεί ότι 
συνεχίζονται οι εργασίες, που περιλαμβάνουν διοργανική συνερ 
γασία μεταξύ της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), του 
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) και της Γραμματείας 
της Σύμβασης της Βασιλείας, για τη θέσπιση υποχρεωτικών απαι 
τήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελε 
σματική και αποδοτική επίλυση του προβλήματος της διάλυσης 
πλοίων. 

(36) Η αποτελεσματική διεθνής συνεργασία όσον αφορά τον έλεγχο 
των μεταφορών αποβλήτων είναι αποφασιστικής σημασίας για να 
εξασφαλίζεται ο έλεγχος των μεταφορών επικίνδυνων αποβλή 
των. Θα πρέπει να προαχθούν η ανταλλαγή πληροφοριών, ο 
επιμερισμός αρμοδιοτήτων και οι προσπάθειες σύμπραξης μεταξύ 
της Κοινότητας και των κρατών μελών της και των τρίτων 
χωρών, με σκοπό την εξασφάλιση της ορθής διαχείρισης των 
αποβλήτων. 

(37) Ορισμένα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
υιοθετούνται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 18, παράγραφος 3 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ. Η διαδικασία 
αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης για τις τροποποιήσεις των 
παραρτημάτων προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η επιστημο 
νική και τεχνολογική πρόοδος, οι τροποποιήσεις της σχετικής 
κοινοτικής νομοθεσίας ή γεγονότα που σχετίζονται με την από 
φαση του ΟΟΣΑ ή με τη Σύμβαση της Βασιλείας και με άλλες 
σχετικές διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες. 

(38) Κατά την κατάρτιση των οδηγιών συμπλήρωσης των εγγράφων 
κοινοποίησης και μεταφοράς που προβλέπονται στο παράρτημα 
ΙΓ, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του ΟΟΣΑ 
και τη Σύμβαση της Βασιλείας, θα πρέπει να καθορίζει, μεταξύ 
άλλων, ότι τα έγγραφα κοινοποίησης και μεταφοράς θα πρέπει, 
κατά το δυνατόν, να είναι σε δύο σελίδες και ποιο είναι το 
ακριβές χρονοδιάγραμμα για τη συμπλήρωση των εγγράφων κοι 
νοποίησης και μεταφοράς στα παραρτήματα ΙΑ και ΙΒ, λαμβάνο 
ντας υπόψη το παράρτημα ΙΙ. Επιπλέον, σε περιπτώσεις διαφοράς 
της ορολογίας και των απαιτήσεων μεταξύ της απόφασης του 
ΟΟΣΑ, ή της Σύμβασης της Βασιλείας, και του παρόντος κανο 
νισμού, θα πρέπει να διευκρινίζονται οι ειδικές απαιτήσεις. 

(39) Κατά την εξέταση των μιγμάτων αποβλήτων για να προστεθούν 
στο παράρτημα ΙΙΙΑ, θα πρέπει να εξετάζονται, μεταξύ άλλων, τα 
εξής: οι ιδιότητες των αποβλήτων, όπως πιθανά επικίνδυνα χαρα 
κτηριστικά, δυνατότητα μόλυνσης και φυσική κατάσταση των 
αποβλήτων, διαχειριστικές πτυχές, όπως η τεχνολογική δυνατό 
τητα αξιοποίησής τους και περιβαλλοντικά οφέλη που προκύ 
πτουν από τη διαδικασία αξιοποίησης, στα οποία συμπεριλαμβά 
νεται το κατά πόσον υπάρχουν κίνδυνοι παρεμπόδισης της περι 
βαλλοντικά ορθής διαχείρισης των αποβλήτων. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να προχωρήσει στην κατά το δυνατόν συμπλήρωση του 
παρόντος παραρτήματος πριν από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού και να ολοκληρώσει το έργο 
αυτό, το αργότερο, έξι μήνες μετά την ημερομηνία αυτή. 
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(40) Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να υιοθετήσει συμπληρωματικά 
μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 3 της οδηγίας 
2006/12/ΕΚ. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέθοδο 
για τον υπολογισμό της χρηματικής εγγύησης ή της ισοδύναμης 
ασφάλειας, η οποία θα πρέπει να καταρτισθεί από την Επιτροπή, 
ει δυνατόν πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. 

(41) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ 
του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των 
όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται 
στην Επιτροπή ( 1 ). 

(42) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και συγκε 
κριμένα η εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος όταν 
πραγματοποιείται μεταφορά αποβλήτων, δεν μπορεί να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύναται, συνεπώς, λόγω των 
διαστάσεων και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα 
σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, του άρθρου 5 της 
συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου 
άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια 
για την επίτευξη του στόχου αυτού, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

ΤΙΤΛΟΣ I 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει διαδικασίες και καθεστώτα ελέγχου 
για τις μεταφορές αποβλήτων, ανάλογα με την προέλευση, τον προορι 
σμό και το δρομολόγιο της μεταφοράς, τον τύπο των μεταφερομένων 
αποβλήτων και τον τύπο επεξεργασίας στον οποίο πρόκειται να υπο 
βληθούν τα απόβλητα στον προορισμό τους. 

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις μεταφορές αποβλήτων: 

α) μεταξύ κρατών μελών, εντός της Κοινότητας ή με διαμετακόμιση 
μέσω τρίτων χωρών· 

β) τα οποία εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες· 

γ) τα οποία εξάγονται από την Κοινότητα σε τρίτες χώρες· 

δ) τα οποία διαμετακομίζονται μέσω της Κοινότητας, καθ' οδόν από 
και προς τρίτες χώρες. 

3. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού τα 
ακόλουθα: 

α) οι εκφορτώσεις στην ξηρά αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
λυμάτων και καταλοίπων, που δημιουργούνται από την κανονική 
λειτουργία των πλοίων και των εξεδρών ανοικτής θαλάσσης, εφό 
σον τα απόβλητα αυτά υπόκεινται στις απαιτήσεις της διεθνούς 
σύμβασης για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, του 1973, 
όπως έχει τροποποιηθεί με το σχετικό πρωτόκολλο του 1978 (Mar
pol 73/78), ή άλλων δεσμευτικών διεθνών πράξεων· 

▼B 
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β) τα απόβλητα που δημιουργούνται επί των οχημάτων, των τραίνων, 
των αεροσκαφών και των πλοίων, μέχρις ότου τα εν λόγω από 
βλητα εκφορτωθούν προκειμένου να αξιοποιηθούν ή να διατεθούν· 

γ) οι μεταφορές ραδιενεργών αποβλήτων που ορίζονται στο άρθρο 2 
της οδηγίας 92/3/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 3ης Φεβρουαρίου 
1992, για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενερ 
γών αποβλήτων μεταξύ κρατών μελών καθώς και προς και από την 
Κοινότητα ( 1 )· 

δ) οι μεταφορές οι οποίες υπόκεινται στις απαιτήσεις έγκρισης του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002· 

ε) οι μεταφορές αποβλήτων κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγρα 
φος 1 στοιχείο β) σημεία ii), iv) και v) της οδηγίας 2006/12/ΕΚ, 
εφόσον οι εν λόγω μεταφορές καλύπτονται ήδη από άλλη κοινοτική 
νομοθεσία, που περιέχει παρόμοιες διατάξεις· 

στ) οι μεταφορές αποβλήτων από την Ανταρκτική στην Κοινότητα που 
είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου για την περι 
βαλλοντική προστασία της συνθήκης της Ανταρκτικής (1991)· 

ζ) οι εισαγωγές στην Κοινότητα αποβλήτων που παράγονται από ένο 
πλες δυνάμεις ή ανθρωπιστικές οργανώσεις, κατά τη διάρκεια κρί 
σεων, ή επιχειρήσεων επιβολής ή διατήρησης της ειρήνης, όπου τα 
απόβλητα αποστέλλονται, από τις οικείες ένοπλες δυνάμεις ή από 
τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, ή για λογαριασμό τους, απευθείας ή 
εμμέσως, στη χώρα προορισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, οποι 
αδήποτε αρμόδια αρχή διαμετακόμισης και η αρμόδια αρχή προ 
ορισμού στην Κοινότητα ενημερώνονται εκ των προτέρων σχετικά 
με τη μεταφορά και τον προορισμό της· 

▼M5 
η) Οι μεταφορές CO 2 για σκοπούς αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχη 

ματισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/31/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2009, σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεω 
λογικούς σχηματισμούς ( 2 ). 

▼B 
4. Οι μεταφορές αποβλήτων από την Ανταρκτική προς χώρες εκτός 
της Κοινότητας, οι οποίες διαμετακομίζονται μέσω της Κοινότητας, 
υπόκεινται στα άρθρα 36 και 49. 

5. Οι μεταφορές αποβλήτων αποκλειστικά στο εσωτερικό κράτους 
μέλους υπόκεινται μόνον στο άρθρο 33. 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως: 

1. «απόβλητα», τα απόβλητα όπως ορίζονται με το άρθρο 1 παράγρα 
φος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2006/12/ΕΚ· 

▼B 
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( 2 ) ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 114.



 

2. «επικίνδυνα απόβλητα», τα απόβλητα όπως ορίζονται με το άρθρο 
1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 1991, για τα επικίνδυνα απόβλητα ( 1 )· 

3. «μείγμα αποβλήτων», απόβλητο που προέρχεται από σκόπιμη ή μη 
σκόπιμη ανάμειξη δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών αποβλήτων 
και για την οποία δεν υπάρχει μια ενιαία καταχώριση στα παραρ 
τήματα ΙΙΙ, ΙΙΙ Β, IV και IVA. Απόβλητα που μεταφέρονται με 
ενιαία μεταφορά αποβλήτων, αποτελούμενη από δύο ή περισσότερα 
απόβλητα, όπου καθένα από τα απόβλητα είναι διαχωρισμένο, δεν 
συνιστούν μείγμα αποβλήτων· 

4. «διάθεση», η διάθεση όπως ορίζεται με το άρθρο 1 παράγραφος 1 
στοιχείο ε) της οδηγίας 2006/12/ΕΚ· 

5. «ενδιάμεση διάθεση», οι εργασίες διάθεσης D 13 έως D 15, όπως 
ορίζονται με το παράρτημα ΙΙ Α της οδηγίας 2006/12/ΕΚ· 

6. «αξιοποίηση», η αξιοποίηση όπως ορίζεται με το άρθρο 1 παρά 
γραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2006/12/ΕΚ· 

7. «ενδιάμεση αξιοποίηση», οι εργασίες αξιοποίησης R 12 και R 13, 
όπως ορίζονται με το παράρτημα ΙΙ Β της οδηγίας 2006/12/ΕΚ· 

8. «περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση», η λήψη όλων των πρακτικά 
δυνατόν μέτρων ώστε να εξασφαλίζεται ότι η διαχείριση των απο 
βλήτων λαμβάνει χώρα έτσι ώστε να προστατεύονται η ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον από τις δυσμενείς επιπτώσεις που ενδέχε 
ται να προκύψουν από τα εν λόγω απόβλητα· 

9. «παραγωγός», κάθε πρόσωπο η δραστηριότητα του οποίου παράγει 
απόβλητα (αρχικός παραγωγός) ή/και κάθε πρόσωπο που πραγμα 
τοποιεί προεπεξεργασία, ανάμειξη ή άλλες εργασίες που καταλή 
γουν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων 
αυτών (νέος παραγωγός) [όπως ορίζεται με το άρθρο 1 παράγραφος 
1 στοιχείο β) της οδηγίας 2006/12/ΕΚ]· 

10. «κάτοχος», ο παραγωγός των αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που έχει στην κατοχή του τα απόβλητα [όπως ορίζεται 
με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2006/12/ΕΚ]· 

11. «συλλέκτης», οιοσδήποτε προβαίνει σε συλλογή αποβλήτων, όπως 
ορίζεται με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) της οδηγίας 
2006/12/ΕΚ· 

12. «έμπορος», οιοσδήποτε ενεργεί ως εντολεύς για την αγορά και την 
περαιτέρω πώληση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπό 
ρων που δεν καθίστανται υλικοί κάτοχοι των αποβλήτων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 12 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ· 

13. «μεσίτης», οιοσδήποτε οργανώνει την αξιοποίηση ή τη διάθεση 
αποβλήτων για λογαριασμό τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των 
μεσιτών που δεν καθίστανται υλικοί κάτοχοι των αποβλήτων, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ· 

▼B 
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( 1 ) ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 20. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 
94/31/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 2.7.1994, σ. 28).



 

14. «παραλήπτης», το υποκείμενο στη δικαιοδοσία της χώρας προ 
ορισμού πρόσωπο ή επιχείρηση, προς το οποίο ή την οποία μετα 
φέρονται τα απόβλητα για αξιοποίηση ή διάθεση· 

15. «κοινοποιών»: 

α) σε περίπτωση μεταφοράς που προέρχεται από κράτος μέλος, 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό τη δικαιοδοσία του εν 
λόγω κράτους μέλους, το οποίο προτίθεται να διενεργήσει ή 
να αναθέσει μεταφορά αποβλήτων και στο οποίο έχει ανατεθεί 
υποχρέωση κοινοποίησης. Ο κοινοποιών είναι ένα από τα πρό 
σωπα ή τους φορείς που απαριθμούνται κατωτέρω και επιλέγε 
ται σύμφωνα με την ιεράρχηση που καθορίζεται σε αυτή την 
απαρίθμηση: 

i) ο αρχικός παραγωγός· ή 

ii) ο νέος παραγωγός που διαθέτει άδεια και διεξάγει εργασίες 
πριν από τη μεταφορά· ή 

iii) ο αδειούχος συλλέκτης, ο οποίος, από διάφορες μικρές 
ποσότητες της ιδίας κατηγορίας αποβλήτων συγκεντρωμέ 
νων από πολλές πηγές, έχει συγκροτήσει το προς μεταφορά 
φορτίο, το οποίο ξεκινά από μια ενιαία κοινοποιημένη τοπο 
θεσία· ή 

iv) ο καταχωρισμένος έμπορος στον οποίο έχει επιτραπεί εγγρά 
φως από τον αρχικό παραγωγό, τον νέο παραγωγό ή τον 
αδειούχο συλλέκτη, που ορίζονται στα σημεία i), ii) και iii), 
να ενεργεί για λογαριασμό τους, ως κοινοποιών· 

v) ο καταχωρισμένος μεσίτης στον οποίο έχει επιτραπεί εγγρά 
φως από τον αρχικό παραγωγό, τον νέο παραγωγό ή τον 
αδειούχο συλλέκτη, που ορίζονται στα σημεία i), ii) και iii), 
να ενεργεί για λογαριασμό τους, ως κοινοποιών· 

vi) εφόσον όλα τα πρόσωπα που ορίζονται στα σημεία i), ii), 
iii), iv) και v), είναι άγνωστα ή αφερέγγυα, ο κάτοχος. 

Εφόσον ο κοινοποιών που ορίζεται στα σημεία iv) ή v) παρα 
λείπει να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις παρα 
λαβής λόγω επιστροφής, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 22 
έως 25, ο αρχικός παραγωγός, ο νέος παραγωγός ή ο αδειούχος 
συλλέκτης κατά την έννοια των σημείων i), ii) ή iii), αντιστοί 
χως, ο οποίος επιτρέπει στον εν λόγω έμπορο ή μεσίτη να 
ενεργεί για λογαριασμό του, θεωρείται ως κοινοποιών για τους 
σκοπούς των εν λόγω υποχρεώσεων παραλαβής λόγω επιστρο 
φής. Στις περιπτώσεις παράνομης μεταφοράς, η οποία κοινοποι 
είται από αδειούχο έμπορο ή μεσίτη που ορίζεται στα σημεία iv) 
ή v), το πρόσωπο που ορίζεται στα σημεία i), ii) ή iii), το οποίο 
επέτρεψε στον εν λόγω έμπορο ή μεσίτη να ενεργεί για λογα 
ριασμό του, θεωρείται ως κοινοποιών για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού· 

β) σε περίπτωση εισαγωγής στην Κοινότητα ή διαμετακόμισης 
μέσω της Κοινότητας, αποβλήτων που δεν προέρχονται από 
κράτος μέλος, ο κοινοποιών είναι ένα από τα ακόλουθα φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα, υπό τη δικαιοδοσία της εν λόγω χώρας 
αποστολής, το οποίο προτίθεται να διενεργήσει ή να αναθέσει, 
ή έχει αναθέσει, μεταφορά αποβλήτων, και συγκεκριμένα: 

i) είτε το πρόσωπο που ορίζεται από το δίκαιο της χώρας απο 
στολής· ή, εάν δεν ορίζεται, 

ii) ο κάτοχος κατά τη στιγμή που έλαβε χώρα η εξαγωγή· 

▼B 
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16. «Σύμβαση της Βασιλείας»: η Σύμβαση της Βασιλείας, της 22ας 
Μαρτίου 1989, για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επι 
κίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους· 

17. «απόφαση του ΟΟΣΑ»: η απόφαση C(2001) 107/τελικό του Συμ 
βουλίου του ΟΟΣΑ, σχετικά με την αναθεώρηση της απόφασης 
C(92) 39/τελικό για τον έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων 
αποβλήτων προοριζόμενων για εργασίες αξιοποίησης· 

18. «αρμόδια αρχή»: 

α) στην περίπτωση κρατών μελών, ο φορέας τον οποίο ορίζει το 
σχετικό κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 53· ή 

β) στην περίπτωση μη κράτους μέλους που είναι μέρος της Σύμ 
βασης της Βασιλείας, ο φορέας τον οποίο ορίζει η χώρα αυτή 
ως αρμόδια αρχή για τους σκοπούς της εν λόγω σύμβασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 αυτής· ή 

γ) στην περίπτωση οιασδήποτε χώρας που δεν εμπίπτει στο στοι 
χείο α) ή β), ο φορέας τον οποίο ορίζει ως αρμόδια αρχή η εν 
λόγω χώρα ή περιφέρεια ή, εάν δεν έχει ορισθεί αρμόδια αρχή, 
η ρυθμιστική αρχή της χώρας ή της περιφέρειας, αναλόγως, που 
έχει δικαιοδοσία για τις μεταφορές αποβλήτων προς αξιοποίηση 
ή διάθεση ή διαμετακόμιση, ανάλογα με την περίπτωση· 

19. «αρμόδια αρχή αποστολής», η αρμόδια αρχή για την περιοχή από 
την οποία προγραμματίζεται να εκκινήσει ή εκκινεί η μεταφορά· 

20. «αρμόδια αρχή προορισμού», η αρμόδια αρχή για την περιοχή προς 
την οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί ή πραγματοποι 
είται η μεταφορά, ή στην οποία πραγματοποιείται η φόρτωση των 
αποβλήτων πριν από την αξιοποίηση ή διάθεση σε περιοχή εκτός 
της εθνικής δικαιοδοσίας οιασδήποτε χώρας· 

21. «αρμόδια αρχή διαμετακόμισης», η αρμόδια αρχή οιασδήποτε 
χώρας πλην εκείνης της αρμόδιας αρχής αποστολής ή προορισμού, 
μέσω της οποίας προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί ή πραγμα 
τοποιείται η μεταφορά· 

22. «χώρα αποστολής», κάθε χώρα από την οποία προγραμματίζεται να 
εκκινήσει ή εκκινεί μεταφορά αποβλήτων· 

23. «χώρα προορισμού», κάθε χώρα προς την οποία προγραμματίζεται 
να πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται μεταφορά αποβλήτων για 
αξιοποίηση ή διάθεση εντός της χώρας, ή με σκοπό τη φόρτωση 
πριν από την αξιοποίηση ή διάθεση σε περιοχή εκτός της εθνικής 
δικαιοδοσίας οιασδήποτε χώρας· 

24. «χώρα διαμετακόμισης», κάθε χώρα, πλην της χώρας αποστολής ή 
προορισμού, μέσω της οποίας έχει προγραμματισθεί να πραγματο 
ποιηθεί ή πραγματοποιείται μεταφορά αποβλήτων· 

▼B 
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25. «περιοχή υπό την εθνική δικαιοδοσία χώρας», κάθε έδαφος ή 
θαλάσσια περιοχή, στο εσωτερικό των οποίων ένα κράτος έχει 
διοικητική και κανονιστική αρμοδιότητα σύμφωνα με το διεθνές 
δίκαιο όσον αφορά την προστασία της ανθρώπινης υγείας ή του 
περιβάλλοντος· 

26. «υπερπόντιες χώρες και εδάφη», οι υπερπόντιες χώρες και 
εδάφη, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΑ της απόφασης 
2001/822/ΕΚ· 

27. «τελωνείο εξαγωγής από την Κοινότητα», το τελωνείο που ορίζεται 
με το άρθρο 161, παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί 
θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ( 1 )· 

28. «τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα», το τελωνείο που 
ορίζεται με το άρθρο 793 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθο 
ρισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελω 
νειακού κώδικα ( 2 )· 

29. «τελωνείο εισόδου στην Κοινότητα», το τελωνείο στο οποίο πρέπει 
να προσκομίζονται τα απόβλητα που εισέρχονται στο τελωνειακό 
έδαφος της Κοινότητας, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92· 

30. «εισαγωγή», κάθε είσοδος αποβλήτων στην Κοινότητα, αλλά εξαι 
ρουμένης της διαμετακόμισης διά μέσου της Κοινότητας· 

31. «εξαγωγή», η έξοδος των αποβλήτων από την Κοινότητα, αλλά 
εξαιρουμένης της διαμετακόμισης διά μέσου της Κοινότητας· 

32. «διαμετακόμιση», η μεταφορά αποβλήτων ή η προγραμματισμένη 
μεταφορά αποβλήτων διά μέσου μιας ή περισσοτέρων χωρών δια 
φόρων της χώρας αποστολής ή προορισμού· 

33. «διακομιδή», η οδική, σιδηροδρομική, αεροπορική, θαλάσσια ή 
μέσω εσωτερικών πλωτών οδών μεταφορά αποβλήτων· 

34. «μεταφορά», η μεταφορά αποβλήτων που προορίζονται για αξιοποί 
ηση ή διάθεση, η οποία έχει προγραμματισθεί ή πραγματοποιείται: 

α) μεταξύ μιας χώρας και άλλης χώρας· ή 

β) μεταξύ μιας χώρας και υπερπόντιων χωρών και εδαφών ή 
άλλων περιοχών που τελούν υπό την προστασία της εν λόγω 
χώρας· ή 

γ) μεταξύ μιας χώρας και οιασδήποτε χερσαίας περιοχής, η οποία 
δεν αποτελεί μέρος καμιάς χώρας κατά το διεθνές δίκαιο· ή 

δ) μεταξύ μιας χώρας και της Ανταρκτικής· ή 

▼B 
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ε) από μια χώρα, μέσω οιασδήποτε από τις περιοχές που αναφέ 
ρονται ανωτέρω· ή 

στ) εντός μιας χώρας, μέσω οποιασδήποτε από τις περιοχές που 
αναφέρονται ανωτέρω, και η οποία εκκινεί και τερματίζει στην 
ίδια χώρα· ή 

ζ) από γεωγραφική περιοχή εκτός της δικαιοδοσίας οιασδήποτε 
χώρας, προς μια χώρα· 

35. «παράνομη μεταφορά», κάθε μεταφορά αποβλήτων που πραγματο 
ποιείται: 

α) χωρίς κοινοποίηση προς όλες τις οικείες αρμόδιες αρχές σύμ 
φωνα με τον παρόντα κανονισμό· ή 

β) χωρίς τη συγκατάθεση των οικείων αρμόδιων αρχών σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό· ή 

γ) με συγκατάθεση των οικείων αρμόδιων αρχών η οποία έχει 
ληφθεί με παραποίηση, παραπλάνηση ή απάτη· ή 

δ) με τρόπο που δεν προσδιορίζεται ουσιαστικά στα έγγραφα κοι 
νοποίησης ή μεταφοράς· ή 

ε) με τρόπο ο οποίος οδηγεί σε αξιοποίηση ή διάθεση κατά παρά 
βαση κοινοτικών ή διεθνών κανόνων· ή 

στ) κατά παραβίαση των άρθρων 34, 36, 39, 40, 41 και 43· ή 

ζ) η οποία, σε σχέση με τις μεταφορές αποβλήτων που αναφέρο 
νται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 4, προέκυψε από τα εξής: 

i) αποκαλύφθηκε ότι τα απόβλητα δεν απαριθμούνται στα 
παραρτήματα ΙΙΙ, ΙΙΙΑ, ή ΙΙΙΒ· ή 

ii) δεν τηρήθηκε το άρθρο 3 παράγραφος 4· ή 

iii) η μεταφορά πραγματοποιήθηκε κατά τρόπο που δεν προσ 
διορίζεται σημαντικά στο έγγραφο του παραρτήματος VII. 

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ 
ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Άρθρο 3 

Γενικό διαδικαστικό πλαίσιο 

1. Οι μεταφορές των ακόλουθων αποβλήτων υπόκεινται στη διαδι 
κασία της προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης, 
κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του παρόντος τίτλου: 

α) εάν προορίζονται για εργασίες διάθεσης: 

όλα τα απόβλητα· 

β) εάν προορίζονται για εργασίες αξιοποίησης: 

i) τα απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, περιλαμβα 
νομένων και των αποβλήτων που απαριθμούνται στα παραρτή 
ματα II και VIII της Σύμβασης της Βασιλείας· 
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ii) τα απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα IVΑ· 

iii) τα απόβλητα που δεν είναι ταξινομημένα σε ενιαία καταχώριση 
σε κανένα από τα παραρτήματα III, ΙΙΙΒ, IV ή IVΑ· 

iv) τα μείγματα αποβλήτων που δεν είναι ταξινομημένα σε ενιαία 
καταχώριση σε κανένα από τα παραρτήματα III, ΙΙΙΒ, IV ή IVA, 
εκτός αν απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙΑ. 

2. Οι μεταφορές των ακόλουθων αποβλήτων που προορίζονται για 
αξιοποίηση υπόκεινται στις γενικές απαιτήσεις ενημέρωσης, του άρθρου 
18, εφόσον η ποσότητα των μεταφερόμενων αποβλήτων υπερβαίνει τα 
20 κιλά: 

α) τα απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα III ή ΙΙΙ Β· 

β) τα μείγματα, τα οποία δεν ταξινομούνται σε μία ενιαία καταχώριση 
στο παράρτημα ΙΙΙ, δύο ή περισσοτέρων αποβλήτων που απαριθμού 
νται στο παράρτημα ΙΙΙ, υπό τον όρο ότι η σύνθεση των μιγμάτων 
αυτών δεν μειώνει τη δυνατότητα περιβαλλοντικά ασφαλούς αξιο 
ποίησης και ότι τα μείγματα αυτά απαριθμούνται στο παράρτημα 
ΙΙΙΑ, σύμφωνα με το άρθρο 58. 

3. Για τα απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, σε εξαι 
ρετικές περιπτώσεις, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις, ως εάν είχαν 
απαριθμηθεί στο παράρτημα ΙV, εάν εμφανίζουν κάποιο από τα επικίν 
δυνα χαρακτηριστικά που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδη 
γίας 91/689/ΕΟΚ. Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 58. 

4. Οι μεταφορές αποβλήτων που προορίζονται ρητά για εργαστη 
ριακή ανάλυση, είτε για να εκτιμηθούν τα φυσικά ή χημικά χαρακτηρι 
στικά τους, είτε για να προσδιορισθεί η καταλληλότητά τους για εργα 
σίες αξιοποίησης ή διάθεσης, δεν υπόκεινται στη διαδικασία της προη 
γούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης, όπως περιγράφεται 
στην παράγραφο 1. Αντ' αυτής, εφαρμόζονται οι διαδικαστικές απαιτή 
σεις του άρθρου 18. Η εξαιρούμενη ποσότητα των εν λόγω αποβλήτων, 
όταν προορίζονται ρητά για εργαστηριακή ανάλυση, καθορίζεται ανά 
λογα με την ελάχιστη ποσότητα που λογικά απαιτείται ώστε να εκτελε 
σθεί ικανοποιητικά η ανάλυση σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, και 
δεν υπερβαίνει τα 25 kg. 

5. Οι μεταφορές οικιακών σύμμεικτων αστικών αποβλήτων (καταχώ 
ριση αποβλήτων 20 03 01), τα οποία συλλέγονται από νοικοκυριά, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η συλλογή αυτή καλύ 
πτει και απόβλητα από άλλους παραγωγούς, προς εγκαταστάσεις αξιο 
ποίησης ή διάθεσης, εμπίπτουν, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
στις ίδιες διατάξεις με τις μεταφορές αποβλήτων προς διάθεση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Προηγούμενη γραπτή κοινοποίηση και συγκατάθεση 

Άρθρο 4 

Κοινοποίηση 

Όταν ο κοινοποιών προτίθεται να μεταφέρει απόβλητα, κατά τα ανα 
φερόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β), απευθύνει 
προηγούμενη κοινοποίηση γραπτώς στην αρμόδια αρχή αποστολής 
και μέσω αυτής, και, εφόσον προβαίνει σε γενική κοινοποίηση, συμ 
μορφώνεται με το άρθρο 13. 
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Όταν απευθύνεται κοινοποίηση, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες 
απαιτήσεις: 

1. Έγγραφα κοινοποίησης και μεταφοράς: 

Η κοινοποίηση πραγματοποιείται με τα ακόλουθα έγγραφα: 

α) το έγγραφο κοινοποίησης που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΑ· 
και 

β) το έγγραφο μεταφοράς που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΒ. 

Όταν απευθύνεται κοινοποίηση, ο κοινοποιών συμπληρώνει το 
έγγραφο κοινοποίησης και, όπου απαιτείται, το έγγραφο μεταφοράς. 

Εφόσον ο κοινοποιών δεν είναι ο αρχικός παραγωγός σύμφωνα με 
το άρθρο 2 σημείο 15 στοιχείο α) σημείο i), ο κοινοποιών διασφα 
λίζει ότι ο παραγωγός αυτός ή ένα από τα πρόσωπα που ορίζονται 
στο άρθρο 2 σημείο 15 στοιχείο α) σημείο ii) ή iii), όπου είναι 
πρακτικά δυνατό, υπογράφει επίσης το έγγραφο κοινοποίησης που 
παρατίθεται στο παράρτημα ΙΑ. 

Το έγγραφο κοινοποίησης και το έγγραφο μεταφοράς παρέχονται 
στον κοινοποιούντα από την αρμόδια αρχή αποστολής. 

2. Πληροφορίες και τεκμηρίωση στα έγγραφα κοινοποίησης και μετα 
φοράς: 

O κοινοποιών παρέχει επί του εγγράφου κοινοποίησης, ή επισυνά 
πτει σε αυτό, ως παράρτημα, τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση 
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ μέρος 1. Ο κοινοποιών παρέχει 
επί του εγγράφου μεταφοράς, ή επισυνάπτει σε αυτό, ως παράρτημα, 
τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση, που αναφέρονται στο παράρ 
τημα ΙΙ μέρος 2, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό κατά τον χρόνο 
της κοινοποίησης. 

Η κοινοποίηση θεωρείται δεόντως διενεργηθείσα εφόσον αποδειχθεί 
στην αρμόδια αρχή αποστολής κατά τρόπο ικανοποιητικό ότι το 
έγγραφο κοινοποίησης και το έγγραφο μεταφοράς έχουν συμπληρω 
θεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. 

3. Συμπληρωματικές πληροφορίες και τεκμηρίωση: 

Εάν ζητηθεί από οποιαδήποτε από τις σχετικές αρμόδιες αρχές, ο 
κοινοποιών παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες και τεκμηρίωση. 
Ο κατάλογος των συμπληρωματικών πληροφοριών και της τεκμη 
ρίωσης που ενδέχεται να ζητηθούν παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ 
μέρος 3. 

Η κοινοποίηση θεωρείται δεόντως ολοκληρωμένη εφόσον αποδειχθεί 
στην αρμόδια αρχή προορισμού κατά τρόπο ικανοποιητικό ότι έχουν 
συμπληρωθεί το έγγραφο κοινοποίησης και το έγγραφο μεταφοράς 
και ότι έχουν παρασχεθεί από τον κοινοποιούντα οι πληροφορίες και 
η τεκμηρίωση που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ μέρη 1 και 2, 
καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και η τεκμη 
ρίωση που έχουν ζητηθεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 
και που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ μέρος 3. 

4. Σύναψη σύμβασης μεταξύ του κοινοποιούντος και του παραλήπτη: 

Ο κοινοποιών συνάπτει σύμβαση, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5, 
με τον παραλήπτη, για την αξιοποίηση ή τη διάθεση των κοινοποι 
ηθέντων αποβλήτων. 
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Αποδεικτικά στοιχεία της σύμβασης, ή δήλωση που βεβαιώνει την 
ύπαρξή της σύμφωνα με το παράρτημα ΙΑ, παρέχονται στις αρμόδιες 
αρχές που μεσολαβούν κατά τη στιγμή της κοινοποίησης. Εάν ζητη 
θεί από την αρμόδια αρχή, παρέχονται από τον κοινοποιούντα ή τον 
παραλήπτη, αντίγραφο της σύμβασης ή επαρκή αποδεικτικά στοι 
χεία, προς ικανοποίηση της εν λόγω αρμοδίας αρχής. 

5. Σύσταση χρηματικής εγγύησης ή ισοδύναμης ασφάλειας: 

Συνιστάται χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια, όπως περι 
γράφεται στο άρθρο 6. Για τον σκοπό αυτό, ο κοινοποιών προβαίνει 
σε σχετική δήλωση δια της συμπλήρωσης του κατάλληλου τμήματος 
του εγγράφου κοινοποίησης που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΑ. 

Η χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια (ή, εφόσον το επιτρέ 
πει η αρμόδια αρχή, αποδεικτικά στοιχεία της εν λόγω εγγύησης ή 
ασφάλειας, ή δήλωση που βεβαιώνει την ύπαρξή τους) παρέχονται 
ως μέρος του εγγράφου κοινοποίησης κατά τη στιγμή της κοινοποί 
ησης, ή, εφόσον η αρμοδία αρχή το επιτρέπει, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία, πριν από την έναρξη της μεταφοράς. 

6. Εύρος της κοινοποίησης: 

Η κοινοποίηση καλύπτει τη μεταφορά αποβλήτων από τον αρχικό 
τόπο αποστολής της, συμπεριλαμβανομένης της ενδιάμεσης και της 
μη ενδιάμεσης αξιοποίησης ή διάθεσής της. 

Εφόσον οι επακόλουθες ενδιάμεσες ή μη ενδιάμεσες εργασίες πραγ 
ματοποιούνται σε χώρα άλλη από την αρχική χώρα προορισμού, η 
μη ενδιάμεση εργασία και ο προορισμός της μνημονεύονται στην 
κοινοποίηση και εφαρμόζεται το άρθρο 15 στοιχείο στ). 

Κάθε κοινοποίηση αφορά μόνον ένα κωδικό ταυτοποίησης των απο 
βλήτων, εκτός από: 

α) τα απόβλητα που δεν ταξινομούνται σε ενιαία καταχώριση σε ένα 
από τα παραρτήματα ΙΙΙ, ΙΙΙΒ, IV ή IVA. Στην περίπτωση αυτή, 
πρέπει να προδιαγράφεται μόνον ένας τύπος αποβλήτων· 

β) τα μείγματα αποβλήτων που δεν ταξινομούνται σε ενιαία κατα 
χώριση σε ένα από τα παραρτήματα ΙΙΙ, ΙΙΙΒ, IV ή IVA, εκτός αν 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙΑ. Στην περίπτωση αυτή, ο 
κωδικός κάθε κλάσματος των αποβλήτων πρέπει να προδιαγρά 
φεται κατά σειρά μεγέθους. 

Άρθρο 5 

Σύμβαση 

1. Όλες οι μεταφορές αποβλήτων για τις οποίες απαιτείται κοινοποί 
ηση υπόκεινται στην απαίτηση να συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του 
κοινοποιούντος και του παραλήπτη, για την αξιοποίηση ή τη διάθεση 
των κοινοποιηθέντων αποβλήτων. 

2. Η σύμβαση πρέπει να έχει συναφθεί και να είναι ενεργός κατά τη 
στιγμή της κοινοποίησης και για τη διάρκεια της μεταφοράς, έως ότου 
εκδοθεί πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 15 στοιχείο ε), το άρθρο 
16 στοιχείο ε), ή, κατά περίπτωση, το άρθρο 15 στοιχείο δ). 
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3. Η σύμβαση περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις: 

α) του κοινοποιούντος, να παραλαμβάνει τα απόβλητα κατόπιν επι 
στροφής, εάν η μεταφορά ή η αξιοποίηση ή η διάθεση δεν μπορεί 
να ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν ή εάν έχει πραγματοποιηθεί ως 
παράνομη μεταφορά, σύμφωνα με το άρθρο 22 και το άρθρο 24 
παράγραφος 2· 

β) του παραλήπτη, να αξιοποιεί ή να διαθέτει τα απόβλητα, εφόσον η 
μεταφορά πραγματοποιήθηκε ως παράνομη μεταφορά, σύμφωνα με 
το άρθρο 24 παράγραφος 3· και 

γ) της εγκατάστασης να χορηγεί, σύμφωνα με το άρθρο 16 στοιχείο ε), 
πιστοποιητικό ότι τα απόβλητα αξιοποιήθηκαν ή διατέθηκαν, σύμ 
φωνα με την κοινοποίηση και τους όρους που καθορίζονται σ' 
αυτήν, καθώς και με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. 

4. Εάν τα μεταφερόμενα απόβλητα προορίζονται για ενδιάμεσες 
εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης, η σύμβαση περιλαμβάνει τις ακόλου 
θες επιπρόσθετες υποχρεώσεις: 

α) υποχρέωση να χορηγεί στην εγκατάσταση προορισμού, σύμφωνα με 
το άρθρο 15 στοιχείο δ) και, ενδεχομένως στοιχείο ε), πιστοποιητικά 
ότι τα απόβλητα αξιολογήθηκαν ή διατέθηκαν σύμφωνα με την 
κοινοποίηση και τους όρους που καθορίζονται σ' αυτήν, καθώς 
και με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού· και 

β) να διαβιβάζει, κατά περίπτωση, στον παραλήπτη, κοινοποίηση στην 
αρχική αρμόδια αρχή της αρχικής χώρας αποστολής, σύμφωνα με το 
άρθρο 15 στοιχείο στ) σημείο ii). 

5. Εάν τα απόβλητα μεταφέρονται μεταξύ δύο εγκαταστάσεων που 
ελέγχονται από την ίδια νομική οντότητα, η σύμβαση μπορεί να αντι 
καθίσταται από δήλωση της εν λόγω οντότητας που αναλαμβάνει να 
αξιοποιήσει ή να διαθέσει τα κοινοποιηθέντα απόβλητα. 

Άρθρο 6 

Χρηματική εγγύηση 

1. Όλες οι μεταφορές αποβλήτων για τις οποίες απαιτείται κοινοποί 
ηση υπόκεινται στην απαίτηση χρηματικής(-ών) εγγύησης(-εων) ή ισο 
δύναμης(-ων) ασφάλειας(-ών) που καλύπτει(-ουν): 

α) τα έξοδα μεταφοράς· 

β) τα έξοδα αξιοποίησης ή διάθεσης, συμπεριλαμβανομένης κάθε τυχόν 
απαραίτητης ενδιάμεσης εργασίας· και 

γ) το κόστος της αποθήκευσης για 90 ημέρες. 

2. Η χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια προορίζονται να 
καλύπτουν τα έξοδα που προκύπτουν, οσάκις: 

α) η μεταφορά ή η αξιοποίηση ή η διάθεση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί 
όπως προβλεπόταν, όπως σημειώνεται στο άρθρο 22· και 

β) η μεταφορά ή η αξιοποίηση ή η διάθεση είναι παράνομη, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 24. 
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3. Η χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια πρέπει να έχει 
συσταθεί από τον κοινοποιούντα ή από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του και να είναι ενεργός κατά τη 
στιγμή της κοινοποίησης ή, εφόσον η αρμόδια αρχή, η οποία εγκρίνει 
τη χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια το επιτρέπει, το αργότερο 
κατά την έναρξη της μεταφοράς, και πρέπει να ισχύει για την κοινοποι 
ημένη μεταφορά το αργότερο κατά την έναρξη της μεταφοράς. 

4. Η αρμόδια αρχή αποστολής εγκρίνει τη χρηματική εγγύηση ή 
ισοδύναμη ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων της μορφής, της διατύπω 
σης και του ποσού της κάλυψης. 

Ωστόσο, σε περίπτωση εισαγωγής στην Κοινότητα, η αρμόδια αρχή 
προορισμού στην Κοινότητα επανεξετάζει το ποσό της κάλυψης και, 
εν ανάγκη, εγκρίνει συμπληρωματική χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη 
ασφάλεια. 

5. Η (Οι) χρηματική(-ές) εγγύηση(-εις) ή ισοδύναμη(-ες) ασφάλεια(-ες) 
ισχύει(-ουν) και καλύπτει(-ουν) την κοινοποιημένη μεταφορά και την ολο 
κλήρωση της αξιοποίησης ή διάθεσης των κοινοποιηθέντων αποβλήτων. 

Η (Οι) χρηματική(-ές) εγγύηση(-εις) ή ισοδύναμη(-ες) ασφάλεια(-ες) 
αποδεσμεύεται(-ονται) μόλις η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή παραλάβει 
το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 16 στοιχείο ε) ή, κατά 
περίπτωση, στο άρθρο 15 στοιχείο ε), όσον αφορά τις ενδιάμεσες εργα 
σίες αξιοποίησης ή διάθεσης. 

6. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5, εάν τα μεταφερόμενα από 
βλητα προορίζονται για ενδιάμεσες εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης 
και εάν πραγματοποιούνται περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης 
στη χώρα προορισμού, η χρηματική εγγύηση ή η ενδιάμεση ασφάλεια 
μπορούν να αποδεσμεύονται όταν τα απόβλητα εξέρχονται από την 
εγκατάσταση ενδιάμεσης επεξεργασίας και η ενδιαφερόμενη αρμόδια 
αρχή παραλάβει το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 15 στοι 
χείο δ). Στην περίπτωση αυτή, κάθε περαιτέρω μεταφορά προς εγκατά 
σταση αξιοποίησης ή διάθεσης καλύπτεται από νέα χρηματική εγγύηση 
ή ισοδύναμη ασφάλεια, εκτός αν η αρμόδια αρχή προορισμού κρίνει ότι 
δεν απαιτείται παρόμοια χρηματική εγγύηση ή ασφάλεια. Υπό τις συν 
θήκες αυτές, η αρμόδια αρχή προορισμού είναι υπεύθυνη για τις υπο 
χρεώσεις που προκύπτουν στην περίπτωση παράνομης μεταφοράς ή για 
την παραλαβή κατόπιν επιστροφής των αποβλήτων, ή στην περίπτωση 
που η μεταφορά ή οι εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης δεν μπορούν να 
ολοκληρωθούν όπως είχε προβλεφθεί. 

7. Η αρμόδια αρχή εντός της Κοινότητας που έχει εγκρίνει τη χρη 
ματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια έχει πρόσβαση σε αυτή και 
μπορεί να χρησιμοποιεί τα ποσά, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού 
για την εκτέλεση πληρωμών σε άλλες σχετικές αρχές, προκειμένου να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 23 και 25. 

8. Σε περίπτωση γενικής κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 13, μπο 
ρεί(-ούν) να συσταθεί(-ούν) χρηματική(-ές) εγγύηση(-εις) ή ισοδύναμη(-ες) 
ασφάλεια(-ες) για την κάλυψη της γενικής κοινοποίησης κατά τμήματα, 
αντί της κάλυψης του συνόλου της γενικής κοινοποίησης. Στις εν λόγω 
περιπτώσεις, η (οι) χρηματική(-ές) εγγύηση(-εις) ή ισοδύναμη(-ες) ασφά 
λεια(-ες) ισχύει(-ουν) για τη μεταφορά το αργότερο κατά την έναρξη της 
κοινοποιημένης μεταφοράς την οποία καλύπτει(-ουν). 
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Η (Οι) χρηματική(-ές) εγγύηση(-εις) ή ισοδύναμη(-ες) ασφάλεια(-ες) 
αποδεσμεύεται(-ονται) μόλις η οικεία αρμόδια αρχή παραλάβει το 
πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 16 στοιχείο ε) ή, ανάλογα 
με την περίπτωση, στο άρθρο 15 στοιχείο ε) όσον αφορά τις δράσεις 
προσωρινής ανάκτησης ή διάθεσης για τα σχετικά απόβλητα. Η παρά 
γραφος 6 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών. 

9. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις διατά 
ξεις εθνικού δικαίου που θεσπίζουν σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

Άρθρο 7 

Διαβίβαση της κοινοποίησης από την αρμόδια αρχή αποστολής 

1. Μόλις διενεργηθεί δεόντως η κοινοποίηση, κατά τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 2, η αρμόδια αρχή αποστολής 
φυλάσσει αντίγραφό της και διαβιβάζει την κοινοποίηση στην αρμόδια 
αρχή προορισμού, με αντίγραφα σε κάθε αρμόδια(-ες) αρχή(-ές) διαμε 
τακόμισης και ενημερώνει τον κοινοποιούντα σχετικά με τη διαβίβαση. 
Αυτό λαμβάνει χώρα εντός τριών εργασίμων ημερών από την παραλαβή 
της κοινοποίησης. 

2. Εάν η κοινοποίηση δεν έχει διενεργηθεί δεόντως, η αρμόδια αρχή 
αποστολής ζητεί πληροφορίες και τεκμηρίωση από τον κοινοποιούντα, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 2. 

Αυτό λαμβάνει χώρα εντός τριών εργασίμων ημερών από την παραλαβή 
της κοινοποίησης. 

Στις περιπτώσεις αυτές, η αρμόδια αρχή αποστολής έχει τρεις εργάσιμες 
ημέρες από την παραλαβή των πληροφοριών και/ή της τεκμηρίωσης 
που ζητήθηκαν, προκειμένου να συμμορφωθεί με την παράγραφο 1. 

3. Μόλις διενεργηθεί δεόντως η κοινοποίηση, κατά τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 2, η αρμόδια αρχή αποστολής 
μπορεί να αποφασίζει, εντός τριών εργασίμων ημερών, να μην προβεί 
στην κοινοποίηση, εάν έχει να προβάλει αντιρρήσεις κατά της μεταφο 
ράς, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12. 

Ενημερώνει αμέσως τον κοινοποιούντα για την απόφασή της και για τις 
αντιρρήσεις αυτές. 

4. Εάν, εντός 30 ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, η 
αρμόδια αρχή αποστολής δεν έχει διαβιβάσει την κοινοποίηση, κατά 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, παρέχει αιτιολογημένη εξήγηση 
στον κοινοποιούντα κατόπιν αιτήσεώς του. Τούτο δεν ισχύει όταν η 
αναφερόμενη στην παράγραφο 2 αίτηση πληροφοριών δεν ικανοποι 
ηθεί. 

Άρθρο 8 

Αιτήσεις πληροφοριών και τεκμηρίωσης από τις οικείες αρμόδιες 
αρχές και απόδειξη παραλαβής από την αρμόδια αρχή προορισμού 

1. Μετά τη διαβίβαση της κοινοποίησης από την αρμόδια αρχή απο 
στολής, εάν οιαδήποτε από τις οικείες αρμόδιες αρχές κρίνει ότι απαι 
τούνται συμπληρωματικές πληροφορίες και τεκμηρίωση, όπως αναφέ 
ρεται στο άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 3, οι εν λόγω αρχές ζητούν 
τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση από τον κοινοποιούντα και ενη 
μερώνουν σχετικά με το αίτημα αυτό τις άλλες αρμόδιες αρχές. Αυτό 
λαμβάνει χώρα εντός τριών εργασίμων ημερών από την παραλαβή της 
κοινοποίησης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι οικείες αρμόδιες αρχές έχουν 
τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή των πληροφοριών και της 
τεκμηρίωσης που ζητήθηκαν προκείμενου να ενημερώσουν την αρμόδια 
αρχή προορισμού. 
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2. Εάν η αρμόδια αρχή προορισμού κρίνει ότι η κοινοποίηση είναι 
δεόντως συμπληρωμένη, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο 
σημείο 3, αποστέλλει απόδειξη παραλαβής στον κοινοποιούντα καθώς 
και αντίγραφα στις άλλες οικείες αρμόδιες αρχές. Αυτό λαμβάνει χώρα 
εντός τριών εργασίμων ημερών από την παραλαβή της δεόντως 
συμπληρωμένης κοινοποίησης. 

3. Εάν, εντός 30 ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, η 
αρμόδια αρχή προορισμού δεν έχει αποστείλει την απόδειξη παραλαβής 
της κοινοποίησης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, παρέχει αιτιο 
λογημένη εξήγηση στον κοινοποιούντα, κατόπιν αιτήσεώς του. 

Άρθρο 9 

Συγκαταθέσεις από τις αρμόδιες αρχές προορισμού, αποστολής και 
διαμετακόμισης και προθεσμίες για τη μεταφορά, την αξιοποίηση ή 

τη διάθεση 

1. Οι αρμόδιες αρχές προορισμού, αποστολής και διαμετακόμισης 
έχουν προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης της από 
δειξης παραλαβής από την αρμόδια αρχή προορισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο 8, για να λάβουν μία από τις ακόλουθες, δεόντως αιτιολογημέ 
νες, αποφάσεις, εγγράφως, όσον αφορά την κοινοποιημένη μεταφορά: 

α) συγκατάθεση άνευ όρων· 

β) συγκατάθεση υπό όρους, σύμφωνα με το άρθρο 10α ή 

γ) αντιρρήσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12. 

Εάν δεν έχει προβληθεί καμία αντίρρηση εντός της προαναφερθείσας 
προθεσμίας των 30 ημερών, μπορεί να τεκμαίρεται η σιωπηρή συγκα 
τάθεση της αρμόδιας αρχής διαμετακόμισης. 

2. Οι αρμόδιες αρχές προορισμού, αποστολής και, ενδεχομένως, δια 
μετακόμισης, διαβιβάζουν στον κοινοποιούντα την απόφασή τους, μαζί 
με τη σχετική αιτιολόγηση, εγγράφως εντός της προθεσμίας των 30 
ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, με αντίγραφα στις λοιπές 
οικείες αρμόδιες αρχές. 

3. Οι αρμόδιες αρχές προορισμού, αποστολής και, ενδεχομένως, δια 
μετακόμισης, εκφράζουν τη γραπτή συγκατάθεσή τους, σφραγίζοντας 
καταλλήλως, υπογράφοντας και χρονολογώντας το έγγραφο κοινοποί 
ησης ή τα αντίγραφά του. 

4. Η γραπτή συγκατάθεση για προγραμματισμένη μεταφορά λήγει 
ένα ημερολογιακό έτος μετά την έκδοσή της ή σε μεταγενέστερη ημε 
ρομηνία, όπως αναγράφεται στο έγγραφο κοινοποίησης. Ωστόσο, αυτό 
δεν ισχύει εάν οι οικείες αρμόδιες αρχές ορίσουν μικρότερη προθεσμία. 

5. Η σιωπηρή συγκατάθεση για προγραμματισμένη μεταφορά λήγει 
ένα ημερολογιακό έτος μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 30 
ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 1. 

6. Η προγραμματισμένη μεταφορά μπορεί να πραγματοποιείται 
μόνον αφού έχουν πληρωθεί οι απαιτήσεις του άρθρου 16 στοιχεία α) 
και β) και κατά την περίοδο κατά την οποία ισχύει η σιωπηρή ή 
έγγραφη συγκατάθεση όλων των αρμοδίων αρχών. 
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7. Η αξιοποίηση ή η διάθεση των αποβλήτων στα πλαίσια προγραμ 
ματισμένης μεταφοράς πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός 
ενός ημερολογιακού έτους από την παραλαβή των αποβλήτων από 
την εγκατάσταση, εκτός αν οι οικείες αρμόδιες αρχές ορίσουν μικρό 
τερη προθεσμία. 

8. Οι οικείες αρμόδιες αρχές ανακαλούν τη συγκατάθεσή τους, εάν 
πληροφορηθούν ότι: 

α) η σύνθεση των αποβλήτων δεν είναι αυτή που αναφέρεται στην 
κοινοποίηση· ή 

β) δεν έχουν τηρηθεί οι όροι που έχουν επιβληθεί για τη μεταφορά· ή 

γ) τα απόβλητα δεν αξιοποιούνται ή δεν διατίθενται σύμφωνα με την 
άδεια της εγκατάστασης η οποία εκτελεί την εν λόγω εργασία· ή 

δ) τα απόβλητα πρόκειται να μεταφερθούν ή έχουν μεταφερθεί, αξιο 
ποιηθεί ή διατεθεί με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τις πληρο 
φορίες που παρέχονται ή επισυνάπτονται ως παράρτημα στα 
έγγραφα κοινοποίησης και μεταφοράς. 

9. Κάθε ανάκληση συγκατάθεσης διαβιβάζεται με επίσημη ειδοποί 
ηση προς τον κοινοποιούντα και με αντίγραφα στις λοιπές οικείες 
αρμόδιες αρχές και στον παραλήπτη. 

Άρθρο 10 

Όροι της μεταφοράς 

1. Οι αρμόδιες αρχές αποστολής, προορισμού και διαμετακόμισης 
δύνανται, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης της από 
δειξης παραλαβής από την αρμόδια αρχή προορισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο 8, να επιβάλλουν όρους σε συνάρτηση με τη συγκατάθεσή τους 
για την κοινοποιημένη μεταφορά. Οι εν λόγω όροι μπορούν να βασίζο 
νται σε έναν ή περισσότερους από τους λόγους που ορίζονται στο 
άρθρο 11 ή στο άρθρο 12. 

2. Οι αρμόδιες αρχές αποστολής, προορισμού και διαμετακόμισης 
δύνανται επίσης, εντός της προθεσμίας των 30 ημερών που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, να επιβάλλουν όρους σχετικά με τη μεταφορά 
αποβλήτων εντός της δικαιοδοσίας τους. Οι εν λόγω όροι μεταφοράς 
δεν μπορούν να είναι αυστηρότεροι από τους όρους που επιβάλλονται 
σε παρόμοιες μεταφορές, οι οποίες διενεργούνται εξ ολοκλήρου εντός 
της δικαιοδοσίας τους, και λαμβάνουν δεόντως υπόψη υπάρχουσες συμ 
φωνίες, και ιδίως σχετικές διεθνείς συμφωνίες. 

3. Οι αρμόδιες αρχές αποστολής, προορισμού και διαμετακόμισης 
μπορούν επίσης, εντός της προθεσμίας των 30 ημερών που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, να επιβάλλουν όρο σύμφωνα με τον οποίο η συγκα 
τάθεσή τους πρέπει να θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί, εάν η (οι) χρημα 
τική(-ές) εγγύηση(-εις) ή ισοδύναμη(-ες) ασφάλεια(-ες) δεν έχει(-ουν) 
εφαρμογή το αργότερο κατά την έναρξη της κοινοποιημένης μεταφο 
ράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 3. 

4. Οι όροι διαβιβάζονται εγγράφως στον κοινοποιούντα από την 
αρμόδια αρχή η οποία τους επιβάλλει, με αντίγραφα στις οικείες αρμό 
διες αρχές. 

Οι όροι περιλαμβάνονται ή επισυνάπτονται ως παράρτημα, στο έγγραφο 
κοινοποίησης από τη σχετική αρμόδια αρχή. 
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5. Η αρμόδια αρχή προορισμού μπορεί επίσης, εντός της τριακονθή 
μερης προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, να ορίσει προϋ 
πόθεση σύμφωνα με την οποία η εγκατάσταση παραλαβής τηρεί 
τακτικό μητρώο των εισροών, εκροών και/ή ισοζυγίων των αποβλήτων 
και των συναφών επιχειρήσεων ανάκτησης ή διάθεσης, όπως περιέχο 
νται στην κοινοποίηση, και για την περίοδο ισχύος της κοινοποίησης. 
Το μητρώο αυτό υπογράφεται από πρόσωπο που είναι νομικά υπεύθυνο 
για την εγκατάσταση και αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή προορισμού 
μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση της κοινοποιηθείσας επιχείρη 
σης αξιοποίησης ή διάθεσης. 

Άρθρο 11 

Αντιρρήσεις για μεταφορές αποβλήτων που προορίζονται για 
διάθεση 

1. Όταν απευθύνεται κοινοποίηση που αφορά προγραμματισμένη 
μεταφορά αποβλήτων προοριζόμενων για διάθεση, οι αρμόδιες αρχές 
προορισμού και αποστολής μπορούν, εντός 30 ημερών από την ημερο 
μηνία διαβίβασης της απόδειξης παραλαβής από την αρμόδια αρχή 
προορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8, να προβάλλουν αιτιολογημένες 
αντιρρήσεις βάσει ενός ή περισσοτέρων από τους ακόλουθους λόγους 
και σύμφωνα με τη συνθήκη: 

α) ότι η προγραμματισμένη μεταφορά ή διάθεση δεν είναι σύμφωνη 
με μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή των αρχών της 
εγγύτητας, της κατά προτεραιότητα αξιοποίησης και της αυτάρκειας 
σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την οδηγία 
2006/12/ΕΚ για τη γενική ή μερική απαγόρευση των μεταφορών 
αποβλήτων ή τη συστηματική διατύπωση αντιρρήσεων για τις μετα 
φορές αποβλήτων· ή 

β) ότι η προγραμματισμένη μεταφορά ή διάθεση δεν είναι σύμφωνη 
με την εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία του περιβάλλο 
ντος, τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την προστασία της 
υγείας όσον αφορά δράσεις που εφαρμόζονται στη χώρα που προ 
βάλλει αντιρρήσεις· ή 

γ) ότι ο κοινοποιών ή ο παραλήπτης έχει καταδικασθεί στο παρελθόν 
για παράνομη μεταφορά ή κάποια άλλη παράνομη πράξη σχετική 
με την προστασία του περιβάλλοντος. Στην περίπτωση αυτή, οι 
αρμόδιες αρχές αποστολής και προορισμού μπορούν να απορρί 
πτουν όλες τις μεταφορές στις οποίες εμπλέκεται το εν λόγω πρό 
σωπο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία· ή 

δ) ότι ο κοινοποιών ή η εγκατάσταση παρέλειψε επανειλημμένως να 
συμμορφωθεί με τα άρθρα 15 και 16 σε σχέση με παρελθούσες 
μεταφορές· ή 

ε) ότι το κράτος μέλος επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της Σύμβασης της Βασιλείας, να 
απαγορεύσει την εισαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων ή αποβλήτων 
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της σύμβασης αυτής· ή 

στ) ότι η προγραμματισμένη μεταφορά ή διάθεση αντιβαίνει προς τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις οι οποίες 
έχουν συναφθεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή κράτη 
μέλη ή από την Κοινότητα· ή 
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ζ) ότι η προγραμματισμένη μεταφορά ή διάθεση δεν είναι σύμφωνη 
με την οδηγία 2006/12/ΕΚ, και ιδίως τα άρθρα 5 και 7, λαμβανο 
μένων υπόψη των γεωγραφικών συνθηκών ή της ανάγκης ειδικευ 
μένων εγκαταστάσεων για ορισμένους τύπους αποβλήτων: 

i) προκειμένου να εφαρμοσθεί η αρχή της αυτάρκειας σε κοινο 
τικό και εθνικό επίπεδο· ή 

ii) σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ειδικευμένη εγκατάσταση 
πρέπει να διαθέσει απόβλητα από πλησιέστερη πηγή και η 
αρμόδια αρχή έχει δώσει προτεραιότητα στα απόβλητα αυτά· ή 

iii) προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι μεταφορές είναι σύμφωνες 
με τα σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων· ή 

η) ότι τα απόβλητα θα τύχουν επεξεργασίας σε εγκατάσταση που 
καλύπτεται από την οδηγία 96/61/ΕΚ αλλά που δεν εφαρμόζει τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παρά 
γραφος 4 της οδηγίας αυτής σύμφωνα με την άδεια της εγκατά 
στασης· ή 

θ) ότι πρόκειται για ανάμεικτα αστικά απόβλητα από ιδιωτικά νοικο 
κυριά (καταχώριση 20 03 01)· ή 

ι) ότι τα σχετικά απόβλητα δεν θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με 
νομικώς δεσμευτικά πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας σχετικά 
με εργασίες διάθεσης, που καθορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία 
(καθώς και σε περιπτώσεις όπου έχουν χορηγηθεί προσωρινές 
παρεκκλίσεις). 

2. Η αρμόδια αρχή ή αρχές διαμετακόμισης μπορεί, εντός της προθε 
σμίας των 30 ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, να προβάλλει 
αιτιολογημένες αντιρρήσεις, μόνον βάσει της παραγράφου 1 στοιχεία 
β), γ), δ) και στ). 

3. Σε περίπτωση επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται σε κράτος 
μέλος αποστολής σε τόσο μικρή ετήσια συνολική ποσότητα ώστε να 
μην είναι οικονομικά συμφέρουσα η πρόβλεψη νέων ειδικευμένων 
εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων σε αυτό το κράτος μέλος, δεν 
εφαρμόζεται η παράγραφος 1 στοιχείο α). 

Η αρμόδια αρχή προορισμού συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή απο 
στολής που κρίνει εάν θα πρέπει να εφαρμοσθεί η παρούσα παράγρα 
φος και όχι η παράγραφος 1 στοιχείο α) προκειμένου να επιλυθεί το 
ζήτημα διμερώς. 

▼M3 
Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική λύση, εκάτερο κράτος μέλος μπορεί να 
παραπέμψει το ζήτημα στην Επιτροπή. Η Επιτροπή αποφαίνεται σχε 
τικά με το ζήτημα αυτό, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 59α παράγραφος 2. 

▼B 
4. Εάν, εντός της προθεσμίας των 30 ημερών που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές θεωρήσουν ότι έχουν επιλυθεί τα 
προβλήματα που προκάλεσαν τις αντιρρήσεις τους, ενημερώνουν αμέ 
σως τον κοινοποιούντα εγγράφως, με αντίγραφα στον παραλήπτη και 
στις λοιπές οικείες αρμόδιες αρχές. 

5. Εάν δεν έχουν επιλυθεί τα προβλήματα που προκάλεσαν τις αντιρ 
ρήσεις, εντός της προθεσμίας των 30 ημερών που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, η κοινοποίηση παύει να ισχύει. Εφόσον ο κοινοποιών 
συνεχίζει να έχει την πρόθεση να εκτελέσει τη μεταφορά, απευθύνεται 
νέα κοινοποίηση, εκτός εάν όλες οι οικείες αρμόδιες αρχές και ο κοι 
νοποιών συμφωνήσουν άλλως. 
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6. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 στοιχείο α) για τη γενική ή μερική απαγόρευση των 
μεταφορών αποβλήτων ή τη συστηματική διατύπωση αντιρρήσεων για 
τις μεταφορές αποβλήτων προοριζόμενων για διάθεση, ή δυνάμει της 
παραγράφου 1 στοιχείο ε), κοινοποιούνται αμέσως στην Επιτροπή, η 
οποία ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη. 

Άρθρο 12 

Αντιρρήσεις για μεταφορές αποβλήτων προοριζόμενες για 
αξιοποίηση 

1. Όταν απευθύνεται κοινοποίηση που αφορά προγραμματισμένη 
μεταφορά αποβλήτων προοριζόμενων για αξιοποίηση, οι αρμόδιες 
αρχές προορισμού και αποστολής μπορούν, εντός 30 ημερών από την 
ημερομηνία διαβίβασης της απόδειξης παραλαβής από την αρμόδια 
αρχή προορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8, να προβάλλουν αιτιολογη 
μένες αντιρρήσεις βάσει ενός ή περισσοτέρων από τους ακόλουθους 
λόγους και σύμφωνα με τη συνθήκη: 

α) ότι η προγραμματισμένη μεταφορά ή αξιοποίηση δεν είναι σύμ 
φωνη με την οδηγία 2006/12/ΕΚ, και ιδίως με τα άρθρα 3, 4, 7 
και 10 αυτής· ή 

β) ότι η προγραμματισμένη μεταφορά ή αξιοποίηση δεν είναι σύμ 
φωνη με την εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος, τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την προ 
στασία της υγείας όσον αφορά δράσεις που διεξάγονται στη χώρα 
που προβάλλει αντιρρήσεις· ή 

γ) ότι η προγραμματισμένη μεταφορά ή αξιοποίηση δεν είναι σύμ 
φωνη με την εθνική νομοθεσία τη σχετική με την αξιοποίηση 
των αποβλήτων, στη χώρα αποστολής, συμπεριλαμβανομένων των 
περιπτώσεων όπου η προγραμματισμένη μεταφορά αφορά από 
βλητα που προορίζονται να αξιοποιηθούν σε εγκατάσταση με χαμη 
λότερες προδιαγραφές επεξεργασίας για τα συγκεκριμένα απόβλητα 
από τις προδιαγραφές που ισχύουν στη χώρα αποστολής, στο πλαί 
σιο σεβασμού της ανάγκης για την εξασφάλιση της εύρυθμης λει 
τουργίας της εσωτερικής αγοράς· 

τα ανωτέρω δεν ισχύουν: 

i) εφόσον υφίσταται αντίστοιχη κοινοτική νομοθεσία, η οποία 
αφορά ιδίως τα απόβλητα, και εφόσον έχουν εισαχθεί στην 
εθνική νομοθεσία η οποία μεταφέρει τη σχετική κοινοτική 
νομοθεσία, απαιτήσεις τουλάχιστον εξίσου αυστηρές με τις 
απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας· 

ii) εφόσον οι εργασίες αξιοποίησης στη χώρα προορισμού διεξά 
γονται υπό συνθήκες γενικά ισοδύναμες με τις συνθήκες που 
προβλέπει η εθνική νομοθεσία της χώρας αποστολής· 

iii) εφόσον η εθνική νομοθεσία της χώρας αποστολής, πλην εκεί 
νης που καλύπτεται από το σημείο i), δεν έχει κοινοποιηθεί 
σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου 
λίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την 
καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των 
τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχε 
τικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών ( 1 ), οσά 
κις απαιτείται από την οδηγία αυτή· ή 
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δ) όταν ο κοινοποιών ή ο παραλήπτης έχει καταδικασθεί στο παρελ 
θόν για παράνομη μεταφορά ή κάποια άλλη παράνομη πράξη σχε 
τική με την προστασία του περιβάλλοντος. Στην περίπτωση αυτή, 
οι αρμόδιες αρχές αποστολής και προορισμού μπορούν να απορρί 
πτουν όλες τις μεταφορές στις οποίες έχει συμμετάσχει το εν λόγω 
πρόσωπο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία· ή 

ε) όταν ο κοινοποιών ή η εγκατάσταση παρέλειψε κατ' επανάληψη να 
συμμορφωθεί με τα άρθρα 15 και 16 σε σχέση με παρελθούσες 
μεταφορές· ή 

στ) όταν η προγραμματισμένη μεταφορά ή αξιοποίηση αντιβαίνει προς 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις τις οποίες 
έχει συνάψει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή κράτη μέλη ή η 
Κοινότητα· ή 

ζ) όταν ο λόγος αξιοποιήσιμων προς μη αξιοποιήσιμα απόβλητα, η 
εκτιμώμενη αξία των υλικών που θα αξιοποιηθούν τελικά ή το 
κόστος της αξιοποίησης και το κόστος της διάθεσης του μη αξιο 
ποιήσιμου κλάσματος, δεν δικαιολογούν την αξιοποίηση από οικο 
νομική ή/και περιβαλλοντική άποψη· ή 

η) όταν τα μεταφερόμενα απόβλητα προορίζονται για διάθεση και όχι 
για αξιοποίηση· ή 

θ) όταν τα απόβλητα θα τύχουν επεξεργασίας σε εγκατάσταση που 
καλύπτεται από την οδηγία 96/61/ΕΚ αλλά που δεν εφαρμόζει τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 
παράγραφος 4 της οδηγίας αυτής, σύμφωνα με την άδεια της εγκα 
τάστασης· ή 

ι) όταν τα σχετικά απόβλητα δεν θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα 
με νομικώς δεσμευτικά πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας σχε 
τικά με εργασίες αξιοποίησης ή με νομικώς δεσμευτικές υποχρεώ 
σεις αξιοποίησης ή ανακύκλωσης, που καθορίζονται στην κοινοτική 
νομοθεσία (καθώς και σε περιπτώσεις όπου έχουν χορηγηθεί προ 
σωρινές παρεκκλίσεις)· ή 

ια) όταν τα σχετικά απόβλητα δεν θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα 
με τα σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων που καταρτίζονται σύμ 
φωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ με σκοπό να εξα 
σφαλίζεται η εφαρμογή νομικώς δεσμευτικών υποχρεώσεων αξιο 
ποίησης ή ανακύκλωσης, που καθορίζονται στην κοινοτική νομο 
θεσία. 

2. Η αρμόδια αρχή ή αρχές διαμετακόμισης μπορούν, εντός της 
προθεσμίας των 30 ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, να 
προβάλλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις, κατά της προγραμματιζόμενης 
μεταφοράς, μόνον βάσει της παραγράφου 1 στοιχεία β), δ), ε) και στ). 

3. Εάν, εντός της προθεσμίας των 30 ημερών που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές θεωρήσουν ότι έχουν επιλυθεί τα 
προβλήματα που προκάλεσαν τις αντιρρήσεις τους, ενημερώνουν αμέ 
σως τον κοινοποιούντα εγγράφως, με αντίγραφα στον παραλήπτη και 
στις λοιπές οικείες αρμόδιες αρχές. 

4. Εάν δεν έχουν επιλυθεί τα προβλήματα που προκάλεσαν τις αντιρ 
ρήσεις, εντός της προθεσμίας των 30 ημερών, η οποία αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, η κοινοποίηση παύει να ισχύει. Εφόσον ο κοινοποιών 
συνεχίζει να έχει την πρόθεση να εκτελέσει τη μεταφορά, απευθύνεται 
νέα κοινοποίηση, εκτός εάν όλες οι οικείες αρμόδιες αρχές και ο κοι 
νοποιών συμφωνήσουν άλλως. 

5. Οι αντιρρήσεις που προβάλλουν οι αρμόδιες αρχές σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στοιχείο γ) αποτελούν αντικείμενο έκθεσης των κρα 
τών μελών στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 51. 
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6. Το κράτος μέλος αποστολής ενημερώνει την Επιτροπή και τα 
λοιπά κράτη μέλη σχετικά με την εθνική νομοθεσία του στην οποία 
μπορούν να βασίζονται οι αντιρρήσεις που προβάλλουν οι αρμόδιες 
αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο γ) και δηλώνει για 
ποια απόβλητα και για ποιες εργασίες αξιοποίησης ισχύουν αυτές οι 
αντιρρήσεις, πριν να γίνει επίκληση της εν λόγω νομοθεσίας για την 
προβολή αιτιολογημένων αντιρρήσεων. 

Άρθρο 13 

Γενική κοινοποίηση 

1. Ο κοινοποιών μπορεί να απευθύνει γενική κοινοποίηση, η οποία 
να καλύπτει περισσότερες από μία μεταφορές, εάν σε κάθε μεταφορά: 

α) τα απόβλητα έχουν ουσιαστικά παρόμοια φυσικά και χημικά χαρα 
κτηριστικά· και 

β) τα απόβλητα μεταφέρονται προς τον ίδιο παραλήπτη και την ίδια 
εγκατάσταση· και 

γ) η διαδρομή της μεταφοράς που αναφέρεται στο έγγραφο κοινοποί 
ησης είναι η ίδια. 

2. Εάν, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, δεν είναι δυνατόν να ακο 
λουθηθεί η ίδια διαδρομή, ο κοινοποιών ενημερώνει τις οικείες αρμό 
διες αρχές, το συντομότερο δυνατόν, και, κατά το δυνατόν, πριν αρχίσει 
η μεταφορά, εάν είναι ήδη γνωστή η ανάγκη της αλλαγής. 

Σε περίπτωση που η αλλαγή της διαδρομής είναι γνωστή πριν αρχίσει η 
μεταφορά και συνεπάγεται τη συμμετοχή αρμοδίων αρχών άλλων από 
εκείνες τις οποίες αφορά η γενική κοινοποίηση, η γενική κοινοποίηση 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και απευθύνεται νέα κοινοποίηση. 

3. Οι οικείες αρμόδιες αρχές μπορούν να συμφωνήσουν για τη χρη 
σιμοποίηση της γενικής κοινοποίησης, υπό την επιφύλαξη ότι, στη 
συνέχεια, παρέχονται συμπληρωματικές πληροφορίες και τεκμηρίωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημεία 2 και 3. 

Άρθρο 14 

Προεγκεκριμένες εγκαταστάσεις αξιοποίησης 

1. Οι αρμόδιες αρχές προορισμού, στη δικαιοδοσία των οποίων υπά 
γονται συγκεκριμένες εγκαταστάσεις αξιοποίησης, μπορούν να αποφα 
σίζουν να χορηγούν προέγκριση στις εν λόγω εγκαταστάσεις. 

Οι αποφάσεις αυτές είναι περιορισμένης χρονικής ισχύος και μπορούν 
να ανακαλούνται ανά πάσα στιγμή. 

2. Σε περίπτωση γενικής κοινοποίησης, η οποία απευθύνεται σύμ 
φωνα με το άρθρο 13, η διάρκεια ισχύος της συγκατάθεσης που ανα 
φέρεται στο άρθρο 9 παράγραφοι 4 και 5, μπορεί να παρατείνεται μέχρι 
τρία έτη το πολύ από την αρμόδια αρχή προορισμού σε συμφωνία με 
τις λοιπές οικείες αρμόδιες αρχές. 

3. Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες αποφασίζουν να προεγκρίνουν μια 
εγκατάσταση, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, γνωστοποιούν 
στην Επιτροπή και, κατά περίπτωση, στη Γραμματεία του ΟΟΣΑ, τα 
εξής: 

α) την ονομασία, τον αριθμό μητρώου και τη διεύθυνση της εγκατά 
στασης αξιοποίησης· 

β) την περιγραφή των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών, συμπεριλαμ 
βανομένου(-ων) του (των) κωδικού(-ών) R· 
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γ) τα απόβλητα, όπως απαριθμούνται στα παραρτήματα IV και IVA, ή 
τα απόβλητα για τα οποία έχει εφαρμογή η απόφαση· 

δ) τη συνολική ποσότητα την οποία αφορά η προέγκριση· 

ε) την περίοδο ισχύος· 

στ) κάθε αλλαγή στην προέγκριση· 

ζ) κάθε αλλαγή στις κοινοποιημένες πληροφορίες· και 

η) την τυχόν ανάκληση της προέγκρισης. 

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το έντυπο του παραρτήματος VI. 

4. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 9, 10 και 12, για τη συγκατάθεση 
που δίδεται σύμφωνα με το άρθρο 9, τους όρους που επιβάλλονται 
σύμφωνα με το άρθρο 10 ή τις αντιρρήσεις που προβάλλονται σύμφωνα 
με το άρθρο 12 από τις οικείες αρμόδιες αρχές, ισχύει προθεσμία των 
επτά εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης της απόδειξης 
παραλαβής από την αρμόδια αρχή προορισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο 8. 

5. Παρά την παράγραφο 4, η αρμόδια αρχή αποστολής μπορεί να 
αποφασίζει ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος προκειμένου να 
ληφθούν περαιτέρω πληροφορίες ή τεκμηρίωση από τον κοινοποιούντα. 

Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή, εντός επτά εργασίμων ημερών, 
ενημερώνει τον κοινοποιούντα εγγράφως, με αντίγραφα στις λοιπές 
οικείες αρμόδιες αρχές. 

Ο συνολικός απαιτούμενος χρόνος δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες από 
την ημερομηνία διαβίβασης της απόδειξης παραλαβής από την αρμόδια 
αρχή προορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8. 

Άρθρο 15 

Συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με ενδιάμεσες εργασίες 
αξιοποίησης και διάθεσης 

Οι μεταφορές αποβλήτων που προορίζονται για ενδιάμεσες εργασίες 
αξιοποίησης ή διάθεσης, διέπονται από τις ακόλουθες συμπληρωματικές 
διατάξεις: 

α) Εάν η μεταφορά αποβλήτων προορίζεται για ενδιάμεση εργασία 
αξιοποίησης ή διάθεσης, όλες οι εγκαταστάσεις στις οποίες μελε 
τάται να λάβουν χώρα οι επακόλουθες και μη ενδιάμεσες εργασίες 
αξιοποίησης και διάθεσης σημειώνονται επίσης στο έγγραφο κοι 
νοποίησης, επιπλέον της αρχικής ενδιάμεσης εργασίας αξιοποίησης 
ή διάθεσης. 

β) Οι αρμόδιες αρχές αποστολής και προορισμού μπορούν να δίδουν 
τη συγκατάθεσή τους για μεταφορά αποβλήτων που προορίζονται 
για ενδιάμεση εργασία αξιοποίησης ή διάθεσης μόνον εάν δεν υφί 
στανται λόγοι προβολής αντιρρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 11 ή 
12 για τη (τις) μεταφορά(-ές) των αποβλήτων προς την εγκατά 
σταση στην οποία εκτελούνται οι τυχόν επακόλουθες, ενδιάμεσες 
ή μη, εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης. 

γ) Εντός τριών ημερών από την παραλαβή των αποβλήτων από την 
εγκατάσταση που εκτελεί τη συγκεκριμένη ενδιάμεση εργασία αξιο 
ποίησης ή διάθεσης, η εν λόγω εγκατάσταση παρέχει εγγράφως 
βεβαίωση ότι παρελήφθησαν τα απόβλητα. 
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Η βεβαίωση αυτή περιέχεται στο έγγραφο μεταφοράς ή επισυνά 
πτεται ως παράρτημα αυτού. Η εν λόγω εγκατάσταση αποστέλλει 
υπογεγραμμένα αντίγραφα του εγγράφου μεταφοράς που περιέχει 
την βεβαίωση αυτή στον κοινοποιούντα και στις οικείες αρμόδιες 
αρχές. 

δ) Το συντομότερο δυνατόν, και πάντως το αργότερο σε 30 ημέρες 
μετά την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης εργασίας αξιοποίησης ή διά 
θεσης και, το αργότερο, σε ένα ημερολογιακό έτος ή σε βραχύτερο 
χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 7, από την 
παραλαβή των αποβλήτων, η εγκατάσταση που εκτελεί τις εργασίες 
αυτές, υπ' ευθύνη της, πιστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε η ενδιάμεση 
αξιοποίηση ή διάθεση των αποβλήτων. 

Το πιστοποιητικό αυτό περιέχεται στο έγγραφο μεταφοράς ή επι 
συνάπτεται ως παράρτημα αυτού. 

Η εν λόγω εγκατάσταση αποστέλλει υπογεγραμμένα αντίγραφα του 
εγγράφου μεταφοράς που περιέχει το πιστοποιητικό αυτό στον κοι 
νοποιούντα και στις οικείες αρμόδιες αρχές. 

ε) Όταν η εγκατάσταση αξιοποίησης ή διάθεσης που εκτελεί ενδιά 
μεση εργασία αξιοποίησης ή διάθεσης παραδίδει τα απόβλητα για 
οποιαδήποτε επακόλουθη, ενδιάμεση ή μη, εργασία αξιοποίησης ή 
διάθεσης σε εγκατάσταση που βρίσκεται στη χώρα προορισμού, 
λαμβάνει, το συντομότερο δυνατόν, αλλά, το αργότερο, σε ένα 
ημερολογιακό έτος από την παράδοση των αποβλήτων, ή σε βρα 
χύτερο χρονικό διάστημα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 7, 
πιστοποιητικό από την εγκατάσταση αυτή ότι ολοκληρώθηκε η 
επακόλουθη, μη ενδιάμεση, εργασία αξιοποίησης ή διάθεσης. 

Η εν λόγω εγκατάσταση που εκτελεί την ενδιάμεση εργασία 
αξιοποίησης ή διάθεσης διαβιβάζει αμέσως το (τα) σχετικό(-ά) 
πιστοποιητικό(-ά) στον κοινοποιούντα και στις οικείες αρμόδιες 
αρχές, ταυτοποιώντας τη (τις) μεταφορά(-ές) την (τις) οποία(-ες) 
αφορά(-ούν) το (τα) πιστοποιητικό(-ά). 

στ) Όταν γίνεται παράδοση, όπως περιγράφεται στο στοιχείο δ), σε 
εγκατάσταση που βρίσκεται αντιστοίχως: 

i) στην αρχική χώρα αποστολής, ή σε άλλο κράτος μέλος, απαι 
τείται νέα κοινοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
τίτλου· ή 

ii) σε τρίτη χώρα, απαιτείται νέα κοινοποίηση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, με την προσθήκη ότι οι 
διατάξεις που αφορούν τις οικείες αρμόδιες αρχές ισχύουν επί 
σης και για την αρχική αρμόδια αρχή της αρχικής χώρας απο 
στολής. 

Άρθρο 16 

Απαιτήσεις κατόπιν της συγκατάθεσης για μεταφορά 

Μετά τη συγκατάθεση των εμπλεκόμενων αρμοδίων αρχών για την 
κοινοποιηθείσα μεταφορά, όλες οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις συμπλη 
ρώνουν το έγγραφο μεταφοράς, ή, στην περίπτωση γενικής κοινοποί 
ησης, τα έγγραφα μεταφοράς στα ενδεδειγμένα σημεία, το ή τα υπο 
γράφουν και κρατούν αντίγραφο ή αντίγραφα. Πρέπει να πληρούνται οι 
ακόλουθες απαιτήσεις: 

α) Συμπλήρωση του εγγράφου μεταφοράς από τον κοινοποιούντα: 
Μόλις ο κοινοποιών λάβει τη συγκατάθεση των αρμοδίων αρχών 
αποστολής, προορισμού και διαμετακόμισης ή, όσον αφορά την 
αρμόδια αρχή διαμετακόμισης, μπορεί να υποθέσει ότι έχει δοθεί 
σιωπηρή συγκατάθεση, τότε συμπληρώνει το έγγραφο μεταφοράς 
με την πραγματική ημερομηνία της μεταφοράς και με ό, τι άλλα 
στοιχεία χρειάζονται, όσον το δυνατό πληρέστερα. 
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β) Προηγούμενη ενημέρωση σχετικά με την πραγματική έναρξη της 
μεταφοράς: Ο κοινοποιών αποστέλλει υπογεγραμμένα αντίγραφα 
του συμπληρωμένου πλέον, κατά τα περιγραφόμενα στο στοιχείο 
α) εγγράφου μεταφοράς, στις οικείες αρμόδιες αρχές και στον παρα 
λήπτη τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της 
μεταφοράς. 

γ) Έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν κάθε διακομιδή: Ο κοινοποιών 
διατηρεί αντίγραφο του εγγράφου μεταφοράς. Κάθε διακομιδή συνο 
δεύεται από το έγγραφο μεταφοράς και αντίγραφα του εγγράφου 
κοινοποίησης τα οποία περιέχουν τις γραπτές συγκαταθέσεις και 
τους όρους των οικείων αρμοδίων αρχών. Η εγκατάσταση που παρα 
λαμβάνει τα απόβλητα διατηρεί το έγγραφο μεταφοράς. 

δ) Γραπτή βεβαίωση της παραλαβής των αποβλήτων από την εγκατά 
σταση: Εντός τριών ημερών από την παραλαβή των αποβλήτων, η 
εγκατάσταση παρέχει εγγράφως βεβαίωση ότι παραλήφθησαν τα 
απόβλητα. 

Η βεβαίωση αυτή περιέχεται στο έγγραφο μεταφοράς ή επισυνάπτε 
ται σ' αυτό ως παράρτημα. 

Η εγκατάσταση αποστέλλει υπογεγραμμένα αντίγραφα του εγγράφου 
μεταφοράς που περιέχει τη βεβαίωση αυτή στον κοινοποιούντα και 
στις οικείες αρμόδιες αρχές. 

ε) Πιστοποιητικό μη ενδιάμεσης ή αξιοποίησης ή διάθεσης από την 
εγκατάσταση: Το συντομότερο δυνατόν, και πάντως το αργότερο 
σε 30 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της μη ενδιάμεσης εργασίας 
αξιοποίησης ή διάθεσης και, το αργότερο, σε ένα ημερολογιακό 
έτος, ή σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 7, σε βραχύτερο χρο 
νικό διάστημα, από την παραλαβή των αποβλήτων, η εγκατάσταση 
που εκτελεί τις εργασίες αυτές, υπ' ευθύνη της, πιστοποιεί ότι η μη 
ενδιάμεση αξιοποίηση ή διάθεση, ολοκληρώθηκε. 

Το πιστοποιητικό αυτό περιέχεται στο έγγραφο μεταφοράς ή επισυ 
νάπτεται σ' αυτό ως παράρτημα. 

Η εγκατάσταση αποστέλλει υπογεγραμμένα αντίγραφα του εγγράφου 
μεταφοράς που περιέχει το πιστοποιητικό αυτό στον κοινοποιούντα 
και στις οικείες αρμόδιες αρχές. 

Άρθρο 17 

Αλλαγές στη μεταφορά μετά τη συγκατάθεση 

1. Εάν τυχόν υπάρξει ουσιώδης αλλαγή στις λεπτομέρειες ή/και τους 
όρους της μεταφοράς για την οποία έχει δοθεί συγκατάθεση, συμπερι 
λαμβανομένων των μεταβολών στην προβλεπόμενη ποσότητα, διαδρο 
μή, δρομολόγιο, ημερομηνία μεταφοράς ή μεταφορέα, ο κοινοποιών 
ενημερώνει αμέσως τις οικείες αρμόδιες αρχές και τον παραλήπτη, 
και, ει δυνατόν, πριν από την έναρξη της μεταφοράς. 

2. Σε τέτοιες περιπτώσεις, απευθύνεται νέα κοινοποίηση, εκτός εάν 
όλες οι οικείες αρμόδιες αρχές θεωρούν ότι δεν απαιτείται νέα κοινο 
ποίηση για τις προτεινόμενες αλλαγές. 

3. Σε περίπτωση που οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται τη συμμετοχή 
άλλων αρμόδιων αρχών από αυτές τις οποίες αφορά η αρχική κοινοποί 
ηση, απευθύνεται νέα κοινοποίηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Γενικές απαιτήσεις ενημέρωσης 

Άρθρο 18 

Απόβλητα που πρέπει να συνοδεύονται από ορισμένες πληροφορίες 

1. Τα απόβλητα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 4, 
τα οποία προτίθεται να μεταφερθούν, υπόκεινται στις ακόλουθες διαδι 
καστικές απαιτήσεις: 

α) για να διευκολύνεται η παρακολούθηση των μεταφορών των εν 
λόγω αποβλήτων, το πρόσωπο υπό τη δικαιοδοσία της χώρας απο 
στολής, το οποίο οργανώνει τη μεταφορά, διασφαλίζει ότι τα από 
βλητα θα συνοδεύονται από το έγγραφο που περιέχεται στο παράρ 
τημα VΙΙ· 

β) το έγγραφο που περιέχεται στο παράρτημα VII υπογράφεται από το 
πρόσωπο, το οποίο οργανώνει τη μεταφορά, πριν πραγματοποιηθεί η 
μεταφορά, και υπογράφεται από την εγκατάσταση αξιοποίησης ή το 
εργαστήριο και τον παραλήπτη όταν παραλαμβάνονται τα συγκεκρι 
μένα απόβλητα. 

2. Η σύμβαση που αναφέρεται στο παράρτημα VII μεταξύ του προ 
σώπου που οργανώνει τη μεταφορά και του παραλήπτη που αξιοποιεί 
τα απόβλητα, είναι ενεργός κατά την έναρξη της μεταφοράς και περι 
λαμβάνει υποχρέωση, εφόσον η μεταφορά ή η αξιοποίηση αποβλήτων 
δεν μπορεί να ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν ή έχει πραγματοποιηθεί 
ως παράνομη μεταφορά, του προσώπου που οργανώνει τη μεταφορά ή, 
εφόσον το πρόσωπο αυτό δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει τη μετα 
φορά ή την αξιοποίηση των αποβλήτων (π.χ. είναι αφερέγγυο), του 
παραλήπτη: 

α) να παραλάβει τα απόβλητα κατόπιν επιστροφής ή να διασφαλίσει για 
την αξιοποίησή τους με εναλλακτικό τρόπο· και 

β) να φροντίσει, εν ανάγκη, για την εν τω μεταξύ αποθήκευσή τους. 

Το πρόσωπο που οργανώνει για τη μεταφορά ή ο παραλήπτης παρέχει 
αντίγραφο της σύμβασης, κατόπιν αιτήματος της σχετικής αρμόδιας 
αρχής. 

3. Για σκοπούς επιθεώρησης, επιβολής της εφαρμογής, προγραμμα 
τισμού και στατιστικής, τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία, να απαιτούν τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 
πληροφορίες για τις μεταφορές που καλύπτονται από το παρόν άρθρο. 

4. Η μεταχείριση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παρά 
γραφο 1 είναι εμπιστευτική, όπου αυτό απαιτείται από την κοινοτική 
και εθνική νομοθεσία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Γενικές απαιτήσεις 

Άρθρο 19 

Απαγόρευση ανάμιξης των αποβλήτων κατά τη μεταφορά 

Από την έναρξη της μεταφοράς έως την παραλαβή, στην εγκατάσταση 
αξιοποίησης ή διάθεσης, αποβλήτων, όπως προδιαγράφεται στο 
έγγραφο κοινοποίησης, ή όπως αναφέρεται στο άρθρο 18, τα απόβλητα 
δεν αναμειγνύονται με άλλα απόβλητα. 
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Άρθρο 20 

Φύλαξη εγγράφων και πληροφοριών 

1. Κάθε έγγραφο που απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές ή αποστέλ 
λεται από αυτές σχετικά με κοινοποιημένη μεταφορά, φυλάσσεται στην 
Κοινότητα επί τρία τουλάχιστον έτη, υπολογιζόμενα από την ημερομη 
νία έναρξης της μεταφοράς, από τις αρμόδιες αρχές, τον κοινοποιούντα, 
τον παραλήπτη και την εγκατάσταση που παραλαμβάνει τα απόβλητα. 

2. Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 18, παρά 
γραφος 1, φυλάσσονται στην Κοινότητα επί τρία τουλάχιστον έτη, 
υπολογιζόμενα από την ημερομηνία έναρξης της μεταφοράς, από το 
πρόσωπο που οργανώνει τη μεταφορά, τον παραλήπτη και την εγκατά 
σταση που παραλαμβάνει τα απόβλητα. 

Άρθρο 21 

Πρόσβαση του κοινού στις κοινοποιήσεις 

Οι αρμόδιες αρχές αποστολής ή προορισμού καθιστούν δημοσίως δια 
θέσιμες, με τα κατάλληλα μέσα, όπως το Διαδίκτυο, τις πληροφορίες 
σχετικά με κοινοποιηθείσες μεταφορές αποβλήτων για τις οποίες έχουν 
συγκατατεθεί, εφόσον οι πληροφορίες αυτές δεν είναι εμπιστευτικές 
σύμφωνα με την εθνική ή την κοινοτική νομοθεσία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Υποχρεώσεις παραλαβής κατόπιν επιστροφής 

Άρθρο 22 

Παραλαβή κατόπιν επιστροφής σε περίπτωση που η μεταφορά δεν 
μπορεί να ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν 

1. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις οικείες αρμόδιες αρχές 
αντιληφθεί ότι η μεταφορά αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της αξιο 
ποίησης ή της διάθεσής τους, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί όπως προ 
βλεπόταν, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων κοινοποίησης και 
μεταφοράς ή/και της σύμβασης, που αναφέρεται στο άρθρο 4 δεύτερο 
εδάφιο σημείο 4, και στο άρθρο 5, ενημερώνει αμέσως την αρμόδια 
αρχή αποστολής. Οσάκις η εγκατάσταση αξιοποίησης ή διάθεσης απορ 
ρίπτει μεταφορά που έχει παραλάβει, ενημερώνει αμέσως την αρμόδια 
αρχή προορισμού. 

2. Η αρμόδια αρχή αποστολής διασφαλίζει ότι, εκτός από τις περι 
πτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3, τα εν λόγω απόβλητα θα 
παραλαμβάνονται κατόπιν επιστροφής στην περιοχή δικαιοδοσίας της, ή 
σε άλλο σημείο της χώρας αποστολής, από τον κοινοποιούντα ο οποίος 
ταυτοποιείται σύμφωνα με την ιεράρχηση που προβλέπει το άρθρο 2 
σημείο 15, ή εάν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν, από αυτή την ίδια 
αρμόδια αρχή ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό της. 

Αυτό πρέπει να γίνεται εντός 90 ημερών, ή εντός κάθε άλλης προθεσμίας 
η οποία, ενδεχομένως, συμφωνείται από τις οικείες αρμόδιες αρχές, αφό 
του η αρμόδια αρχή αποστολής αντιληφθεί ή ενημερωθεί εγγράφως από 
τις αρμόδιες αρχές προορισμού ή διαμετακόμισης, ότι η μεταφορά απο 
βλήτων για την οποία έχει δοθεί συγκατάθεση ή η αξιοποίηση ή η διάθεσή 
τους, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, και ενημερωθεί για τους σχετικούς 
λόγους. Τέτοιου είδους ενημέρωση μπορεί να προέρχεται από πληροφο 
ρίες που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές προορισμού ή διαμετακό 
μισης, μεταξύ άλλων, από άλλες αρμόδιες αρχές. 
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3. Η υποχρέωση παραλαβής κατόπιν επιστροφής της παραγράφου 2 
δεν ισχύει, εάν οι αρμόδιες αρχές αποστολής, διαμετακόμισης και προ 
ορισμού που εμπλέκονται στην αξιοποίηση ή τη διάθεση των αποβλή 
των έχουν ικανοποιηθεί ότι τα απόβλητα μπορούν να αξιοποιηθούν ή να 
διατεθούν με εναλλακτικό τρόπο στη χώρα προορισμού ή σε άλλο 
σημείο από τον κοινοποιούντα ή, εάν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν, 
από την αρμόδια αρχή αποστολής ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για 
λογαριασμό της. 

Η υποχρέωση παραλαβής κατόπιν επιστροφής της παραγράφου 2 δεν 
ισχύει, εάν τα μεταφερθέντα απόβλητα, κατά τις εργασίες στην οικεία 
εγκατάσταση, αναμίχθηκαν ανεπανόρθωτα με άλλα απόβλητα, πριν η 
οικεία αρμόδια αρχή να αντιληφθεί ότι η κοινοποιημένη μεταφορά δεν 
μπορεί να ολοκληρωθεί όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. Το μείγμα 
αυτό αξιοποιείται ή διατίθεται με εναλλακτικό τρόπο σύμφωνα με το 
πρώτο εδάφιο. 

4. Σε περιπτώσεις παραλαβής κατόπιν επιστροφής, κατά τα αναφε 
ρόμενα στην παράγραφο 2, πραγματοποιείται νέα κοινοποίηση, εκτός 
εάν οι οικείες αρμόδιες αρχές συμφωνήσουν ότι επαρκεί δεόντως αιτιο 
λογημένη αίτηση από την αρχική αρμόδια αρχή αποστολής. 

Η νέα κοινοποίηση, οσάκις ενδείκνυται, απευθύνεται από τον αρχικό 
κοινοποιούντα ή, εάν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν, από τα άλλα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ταυτοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 
σημείο 15, ή εάν ούτε αυτό είναι πρακτικά δυνατόν, από την αρχική 
αρμόδια αρχή αποστολής ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογα 
ριασμό της. 

Καμία αρμόδια αρχή δεν μπορεί να αντιτάσσεται ούτε να φέρει αντιρ 
ρήσεις κατά της επιστροφής των αποβλήτων από μεταφορά που δεν 
μπόρεσε να ολοκληρωθεί, ή κατά των σχετικών εργασιών αξιοποίησης 
και διάθεσης. 

5. Σε περιπτώσεις εναλλακτικών ρυθμίσεων εκτός της αρχικής χώρας 
προορισμού, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3, πραγματοποι 
είται νέα κοινοποίηση, αναλόγως, από τον αρχικό κοινοποιούντα ή, εάν 
αυτό είναι δεν είναι πρακτικά δυνατόν, από τα άλλα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που ταυτοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 15, ή εάν 
ούτε αυτό είναι πρακτικά δυνατόν, από την αρχική αρμόδια αρχή απο 
στολής ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό 
της. 

Όταν ο κοινοποιών απευθύνει τέτοια νέα κοινοποίηση, αυτή η κοινο 
ποίηση απευθύνεται επίσης στην αρμόδια αρχή της αρχικής χώρας απο 
στολής. 

6. Σε περιπτώσεις εναλλακτικών ρυθμίσεων στην αρχική χώρα προ 
ορισμού, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3, δεν απαιτείται νέα 
κοινοποίηση και επαρκεί δεόντως αιτιολογημένη αίτηση. Αυτή η δεό 
ντως αιτιολογημένη αίτηση, με την οποία ζητείται η συμφωνία για την 
εναλλακτική ρύθμιση, διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή προορισμού και 
αποστολής από τον αρχικό κοινοποιούντα ή, εάν αυτό δεν είναι πρα 
κτικά δυνατόν, στην αρμόδια αρχή προορισμού από την αρχική αρμόδια 
αρχή αποστολής. 

7. Εφόσον δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί νέα κοινοποίηση σύμ 
φωνα με τις παραγράφους 4 ή 6, συμπληρώνεται νέο έγγραφο μεταφο 
ράς σύμφωνα με το άρθρο 15 ή 16 από τον αρχικό κοινοποιούντα ή, 
εάν αυτό είναι δεν είναι πρακτικά δυνατόν, από κάθε άλλο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που ταυτοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 15, 
ή εάν ούτε αυτό είναι πρακτικά δυνατόν, από την αρχική αρμόδια αρχή 
αποστολής ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό της. 
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Εάν πραγματοποιηθεί νέα κοινοποίηση από την αρχική αρμόδια αρχή 
αποστολής σύμφωνα με τις παραγράφους 4 ή 5, δεν απαιτείται νέα 
χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια. 

8. Η υποχρέωση του κοινοποιούντος και η επικουρική υποχρέωση 
της χώρας αποστολής να παραλαμβάνουν κατόπιν επιστροφής τα από 
βλητα ή να οργανώνουν την εναλλακτική αξιοποίηση ή διάθεση παύει 
να υφίσταται, μόλις η εγκατάσταση εκδώσει το πιστοποιητικό της μη 
ενδιάμεσης αξιοποίησης ή διάθεσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 
στοιχείο ε) ή, ενδεχομένως, στο άρθρο 15 στοιχείο ε). Στην περίπτωση 
της ενδιάμεσης αξιοποίησης ή διάθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 6, η επικουρική υποχρέωση της χώρας αποστολής παύει να 
υφίσταται μόλις η εγκατάσταση εκδώσει το πιστοποιητικό που αναφέ 
ρεται στο άρθρο 15 στοιχείο δ). 

Εάν η εγκατάσταση εκδώσει πιστοποιητικό αξιοποίησης ή διάθεσης, με 
τρόπο που έχει ως αποτέλεσμα παράνομη μεταφορά, με συνέπεια την 
αποδέσμευση της χρηματικής εγγύησης, εφαρμόζονται το άρθρο 24 
παράγραφος 3 και το άρθρο 25 παράγραφος 2. 

9. Σε περίπτωση που ανακαλύπτονται, εντός κράτους μέλους, από 
βλητα μεταφοράς που δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί, συμπεριλαμβανο 
μένης της αξιοποίησης ή της διάθεσής τους, η αρμόδια αρχή που έχει 
δικαιοδοσία στην περιοχή όπου ανακαλύφθηκαν τα απόβλητα είναι 
υπεύθυνη να εξασφαλίζει ότι θα γίνουν οι δέουσες ενέργειες ώστε τα 
απόβλητα να αποθηκευθούν με ασφάλεια, εν αναμονή της επιστροφής ή 
της μη ενδιάμεσης αξιοποίησης ή διάθεσής τους, με εναλλακτικό τρόπο. 

Άρθρο 23 

Δαπάνες παραλαβής κατόπιν επιστροφής σε περίπτωση που η 
μεταφορά δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί 

1. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την επιστροφή των αποβλήτων 
λόγω μεταφοράς που δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί, συμπεριλαμβανο 
μένων των δαπανών διακομιδής, αξιοποίησης ή διάθεσής τους, σύμ 
φωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 2 ή 3 και, από την ημερομηνία 
που η αρμόδια αρχή αποστολής αντιλαμβάνεται ότι η μεταφορά ή η 
αξιοποίηση ή η διάθεση αποβλήτων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, το 
κόστος αποθήκευσης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 9, χρεώ 
νονται: 

α) στον κοινοποιούντα όπως ταυτοποιείται σύμφωνα με την ιεράρχηση 
του άρθρου 2 σημείο 15· ή, εάν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν· 

β) σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενδεχομένως· ή, εάν αυτό δεν 
είναι πρακτικά δυνατόν· 

γ) στην αρμόδια αρχή αποστολής· ή, εάν αυτό δεν είναι πρακτικά 
δυνατόν· 

δ) όπως συμφωνείται άλλως από τις οικείες αρμόδιες αρχές. 

2. Το παρόν άρθρο ισχύει υπό την επιφύλαξη των κοινοτικών και 
εθνικών διατάξεων περί ευθύνης. 

Άρθρο 24 

Παραλαβή κατόπιν επιστροφής σε περίπτωση που η μεταφορά είναι 
παράνομη 

1. Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή ανακαλύπτει μεταφορά που κρί 
νει ότι είναι παράνομη μεταφορά, ενημερώνει αμέσως τις λοιπές οικείες 
αρμόδιες αρχές. 
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2. Εάν, για την παράνομη μεταφορά, υπεύθυνος είναι ο κοινοποιών, 
η αρμόδια αρχή αποστολής μεριμνά ώστε τα εν λόγω απόβλητα: 

α) να παραλαμβάνονται κατόπιν επιστροφής από τον de facto κοινοποι 
ούντα· ή, εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί κοινοποίηση, 

β) να παραλαμβάνονται κατόπιν επιστροφής από τον de jure κοινοποι 
ούντα· ή, εάν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν, 

γ) να παραλαμβάνονται κατόπιν επιστροφής από την ίδια την αρμοδία 
αρχή αποστολής ή από φυσικό η νομικό πρόσωπο για λογαριασμό 
της· ή, εάν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν, 

δ) εναλλακτικά, να αξιοποιούνται ή να διατίθενται στη χώρα προ 
ορισμού ή αποστολής από την ίδια την αρμόδια αρχή αποστολής 
ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό της· ή, εάν αυτό 
δεν είναι πρακτικά δυνατόν, 

ε) εναλλακτικά, να αξιοποιούνται ή να διατίθενται σε άλλη χώρα από 
την ίδια την αρμόδια αρχή αποστολής ή από φυσικό ή νομικό πρό 
σωπο για λογαριασμό της, εάν συμφωνούν όλες οι οικείες αρμόδιες 
αρχές. 

Αυτή η παραλαβή κατόπιν επιστροφής, αξιοποίηση ή διάθεση πρέπει να 
γίνεται εντός 30 ημερών ή εντός κάθε άλλης προθεσμίας, η οποία, 
ενδεχομένως συμφωνείται από τις οικείες αρμόδιες αρχές, αφότου η 
αρμόδια αρχή αποστολής αντιληφθεί την παράνομη μεταφορά, ή 
ενημερωθεί εγγράφως από τις αρμόδιες αρχές προορισμού ή διαμετα 
κόμισης σχετικά με αυτή και ενημερωθεί για τον (τους) σχετικό(-ούς) 
λόγο(-ους). Τέτοιου είδους ενημέρωση μπορεί να προέρχεται από πλη 
ροφορίες που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές προορισμού ή δια 
μετακόμισης, μεταξύ άλλων, από άλλες αρμόδιες αρχές. 

Σε περιπτώσεις παραλαβής κατόπιν επιστροφής, όπως αναφέρεται στα 
στοιχεία α), β) και γ), πραγματοποιείται νέα κοινοποίηση, εκτός εάν οι 
οικείες αρμόδιες αρχές συμφωνούν ότι επαρκεί δεόντως αιτιολογημένη 
αίτηση από την αρχική αρμόδια αρχή αποστολής. 

Η νέα κοινοποίηση πραγματοποιείται από το πρόσωπο ή την αρχή που 
απαριθμείται στα στοιχεία α), β), ή γ) και σύμφωνα με την εν λόγω 
ιεράρχηση. 

Καμία αρμόδια αρχή δεν μπορεί να αντιτάσσεται ούτε να φέρει αντιρ 
ρήσεις κατά της επιστροφής των αποβλήτων μιας παράνομης μεταφο 
ράς. Σε περιπτώσεις εναλλακτικών ρυθμίσεων, κατά τα αναφερόμενα 
στα στοιχεία δ) και ε), από την αρμόδια αρχή αποστολής, πραγματοποι 
είται νέα κοινοποίηση από την αρχική αρμόδια αρχή αποστολής ή από 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό της, εκτός εάν οι οικείες 
αρμόδιες αρχές συμφωνούν ότι επαρκεί δεόντως αιτιολογημένη αίτηση 
από την εν λόγω αρχή. 

3. Εάν, για την παράνομη μεταφορά, υπεύθυνος είναι ο παραλήπτης, 
η αρμόδια αρχή προορισμού διασφαλίζει ότι τα εν λόγω απόβλητα 
αξιοποιούνται ή διατίθενται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο: 

α) από τον παραλήπτη· ή, εάν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν, 

β) από την ίδια την αρμόδια αρχή ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για 
λογαριασμό της. 
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Αυτή η αξιοποίηση ή διάθεση πρέπει να γίνεται εντός 30 ημερών ή 
εντός κάθε άλλης προθεσμίας η οποία ενδεχομένως συμφωνείται από 
τις οικείες αρμόδιες αρχές, αφότου η αρμόδια αρχή προορισμού αντι 
ληφθεί την παράνομη μεταφορά, ή ενημερωθεί εγγράφως από τις αρμό 
διες αρχές αποστολής ή διαμετακόμισης σχετικά με αυτή και ενημερω 
θεί για τους σχετικούς λόγους. Τέτοιου είδους ενημέρωση μπορεί να 
προέρχεται από πληροφορίες που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές 
αποστολής και διαμετακόμισης, μεταξύ άλλων, από άλλες αρμόδιες 
αρχές. 

Για τον σκοπό αυτόν, οι οικείες αρμόδιες αρχές συνεργάζονται, στο 
βαθμό που είναι αναγκαίο, για την αξιοποίηση ή τη διάθεση των απο 
βλήτων. 

4. Εφόσον δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί νέα κοινοποίηση, 
συμπληρώνεται νέο έγγραφο μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 15 ή 
16, από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παραλαβή κατόπιν 
επιστροφής ή, εάν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν, από την αρχική 
αρμόδια αρχή αποστολής. 

Εάν πραγματοποιηθεί νέα κοινοποίηση από την αρχική αρμόδια αρχή 
αποστολής, δεν απαιτείται νέα χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφά 
λεια. 

5. Ειδικά στις περιπτώσεις όπου η ευθύνη για την παράνομη μετα 
φορά δεν μπορεί να καταλογισθεί ούτε στον κοινοποιούντα, ούτε στον 
παραλήπτη, οι οικείες αρμόδιες αρχές συνεργάζονται ώστε να εξασφα 
λίζουν την αξιοποίηση ή τη διάθεση των συγκεκριμένων αποβλήτων. 

6. Στις περιπτώσεις ενδιάμεσης αξιοποίησης ή διάθεσης που αναφέρο 
νται στο άρθρο 6, όπου ανακαλύπτεται παράνομη μεταφορά μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών ενδιάμεσης αξιοποίησης ή διάθεσης, η επι 
κουρική υποχρέωση της χώρας αποστολής να παραλαμβάνει τα απόβλητα 
κατόπιν επιστροφής ή να οργανώνει την αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους με 
εναλλακτικό τρόπο, παύει να υφίσταται, μόλις η εγκατάσταση εκδώσει το 
πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 15 στοιχείο δ). 

Εάν η εγκατάσταση εκδώσει πιστοποιητικό αξιοποίησης ή διάθεσης με 
τρόπο που έχει ως αποτέλεσμα παράνομη μεταφορά, με συνέπεια την 
αποδέσμευση της χρηματικής εγγύησης, εφαρμόζονται η παράγραφος 3 
και το άρθρο 25 παράγραφος 2. 

7. Σε περίπτωση που ανακαλύπτονται απόβλητα παράνομης μεταφο 
ράς, εντός κράτους μέλους, η αρμόδια αρχή που έχει δικαιοδοσία στην 
περιοχή όπου ανακαλύφθηκαν τα απόβλητα είναι υπεύθυνη να εξασφα 
λίζει τη λήψη μέτρων για την ασφαλή αποθήκευση των αποβλήτων, εν 
αναμονή της επιστροφής ή της μη ενδιάμεσης αξιοποίησης ή διάθεσής 
τους με εναλλακτικό τρόπο. 

8. Τα άρθρα 34 και 36 δεν έχουν εφαρμογή σε περιπτώσεις που οι 
παράνομες μεταφορές επιστρέφονται στη χώρα αποστολής και η εν 
λόγω χώρα αποστολής είναι χώρα που καλύπτεται από τις απαγορεύσεις 
που περιλαμβάνονται στα άρθρα αυτά. 

9. Στην περίπτωση παράνομης μεταφοράς κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 2 σημείο 35 στοιχείο ζ), το πρόσωπο που οργανώνει τη μετα 
φορά υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις που τίθενται στο παρόν άρθρο, 
ως ο κοινοποιών. 

10. Το παρόν άρθρο ισχύει υπό την επιφύλαξη των κοινοτικών και 
εθνικών διατάξεων περί ευθύνης. 
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Άρθρο 25 

Δαπάνες παραλαβής κατόπιν επιστροφής σε περίπτωση που η 
μεταφορά είναι παράνομη 

1. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την παραλαβή κατόπιν επιστρο 
φής των αποβλήτων παράνομης μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των 
δαπανών διακομιδής, αξιοποίησης ή διάθεσής τους, σύμφωνα με το 
άρθρο 24 παράγραφος 2, και, από την ημερομηνία που η αρμόδια 
αρχή αποστολής αντιλαμβάνεται ότι η μεταφορά είναι παράνομη, το 
κόστος αποθήκευσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 7, χρεώ 
νονται: 

α) στον de facto κοινοποιούντα, όπως ταυτοποιείται σύμφωνα με την 
ιεράρχηση του άρθρου 2 σημείο 15· ή, εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί 
κοινοποίηση, 

β) στον de jure κοινοποιούντα ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ενδεχομένως· ή, εάν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν, 

γ) στην αρμόδια αρχή αποστολής. 

2. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την αξιοποίηση ή διάθεση, σύμ 
φωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 
οι ενδεχόμενες δαπάνες μεταφοράς και αποθήκευσής τους, σύμφωνα με 
το άρθρο 24 παράγραφος 7, χρεώνονται: 

α) στον παραλήπτη· ή, εάν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν, 

β) στην αρμόδια αρχή προορισμού. 

3. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την αξιοποίηση ή διάθεση, σύμ 
φωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 
οι ενδεχόμενες δαπάνες μεταφοράς και αποθήκευσής τους, σύμφωνα με 
το άρθρο 24 παράγραφος 7, χρεώνονται: 

α) στον κοινοποιούντα, όπως ταυτοποιείται, σύμφωνα με την ιεράρ 
χηση του άρθρου 2 σημείο 15, και/ή στον παραλήπτη, ανάλογα με 
την απόφαση των εμπλεκομένων αρμοδίων αρχών· ή, εάν αυτό δεν 
είναι πρακτικά δυνατόν, 

β) σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενδεχομένως· ή, εάν αυτό δεν 
είναι πρακτικά δυνατόν, 

γ) στις αρμόδιες αρχές αποστολής και προορισμού. 

4. Στην περίπτωση παράνομης μεταφοράς, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 2 σημείο 35 στοιχείο ζ), το πρόσωπο που οργανώνει τη μετα 
φορά υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις που τίθενται στο παρόν άρθρο, 
ως ο κοινοποιών. 

5. Το παρόν άρθρο ισχύει υπό την επιφύλαξη των κοινοτικών και 
εθνικών διατάξεων περί ευθύνης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Γενικές διοικητικές διατάξεις 

Άρθρο 26 

Μορφή των γνωστοποιήσεων 

1. Οι πληροφορίες και η τεκμηρίωση που απαριθμούνται κατωτέρω 
δύνανται να υποβάλλονται ταχυδρομικώς: 

α) κοινοποίηση προγραμματιζόμενης μεταφοράς σύμφωνα με τα 
άρθρα 4 και 13· 
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β) αίτηση για πληροφορίες και τεκμηρίωση σύμφωνα με τα άρθρα 4, 7 
και 8· 

γ) υποβολή πληροφοριών και τεκμηρίωσης σύμφωνα με τα άρθρα 4, 7 
και 8· 

δ) γραπτή συγκατάθεση για κοινοποιημένη μεταφορά σύμφωνα με το 
άρθρο 9· 

ε) όροι της μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10· 

στ) αντιρρήσεις για τη μεταφορά σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12· 

ζ) πληροφορίες για αποφάσεις για τη χορήγηση προεγκρίσεων σε 
συγκεκριμένες εγκαταστάσεις αξιοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 
14 παράγραφος 3· 

η) γραπτή βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων σύμφωνα με τα 
άρθρα 15 και 16· 

θ) πιστοποιητικό αξιοποίησης ή διάθεσης των αποβλήτων σύμφωνα με 
τα άρθρα 15 και 16· 

ι) προηγούμενη ενημέρωση όσον αφορά την πραγματική έναρξη της 
μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 16· 

ια) ενημέρωση για αλλαγές στη μεταφορά μετά από συγκατάθεση σύμ 
φωνα με το άρθρο 17· και 

ιβ) γραπτές συγκαταθέσεις και έγγραφα μεταφοράς που αποστέλλονται 
σύμφωνα με τους τίτλους IV, V και VI. 

2. Υπό την επιφύλαξη της συμφωνίας των οικείων αρμόδιων αρχών 
και του κοινοποιούντος, τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 έγγραφα 
μπορούν να υποβάλλονται εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους ακό 
λουθους τρόπους επικοινωνίας: 

α) με τηλεομοιοτυπία (φαξ)· ή 

β) με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ακολουθούμενη από ταχυδρομική απο 
στολή· ή 

γ) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με ψηφιακή υπογραφή. Στην περί 
πτωση αυτή, η τυχόν απαιτούμενη σφραγίδα ή υπογραφή αντικαθί 
στανται από τη ψηφιακή υπογραφή· ή 

δ) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χωρίς ψηφιακή υπογραφή, ακολουθού 
μενο από ταχυδρομική αποστολή. 

3. Τα έγγραφα που συνοδεύουν κάθε μεταφορά σύμφωνα με το 
άρθρο 16 στοιχείο γ) και το άρθρο 18 μπορούν να έχουν ηλεκτρονική 
μορφή με ψηφιακές υπογραφές, εφόσον είναι δυνατό να καταστούν 
αναγνώσιμα ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και 
εάν τούτο είναι αποδεκτό από τις οικείες αρμόδιες αρχές. 
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4. Υπό την επιφύλαξη της συμφωνίας των οικείων αρμοδίων αρχών 
και του κοινοποιούντος, οι πληροφορίες και τα έγγραφα που απαριθ 
μούνται στην παράγραφο 1, είναι δυνατόν να υποβάλλονται και να 
ανταλλάσσονται μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, με ηλε 
κτρονική υπογραφή ή ηλεκτρονική απόδειξη γνησιότητας, σύμφωνα 
με την οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαί 
σιο για ηλεκτρονικές υπογραφές ( 1 ) ή με εφάμιλλο σύστημα ηλεκτρο 
νικής απόδειξης γνησιότητας, το οποίο να παρέχει το ίδιο επίπεδο 
ασφάλειας. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατό να πραγματοποιούνται 
οργανωτικές ρυθμίσεις όσον αφορά τη ροή της ανταλλαγής ηλεκτρονι 
κών δεδομένων. 

Άρθρο 27 

Γλώσσα 

1. Κάθε κοινοποίηση, πληροφορία, τεκμηρίωση ή άλλη γνωστοποί 
ηση, που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τίτλου, 
παρέχεται σε γλώσσα αποδεκτή από τις οικείες αρμόδιες αρχές. 

2. Ο κοινοποιών παρέχει στις οικείες αρμόδιες αρχές θεωρημένη(-ες) 
μετάφραση(-εις) σε γλώσσα αποδεκτή από αυτές, εφόσον το ζητήσουν. 

Άρθρο 28 

Διαφωνία σε θέματα ταξινόμησης 

1. Εάν οι αρμόδιες αρχές αποστολής και προορισμού δεν μπορούν να 
συμφωνήσουν σχετικά με την ταξινόμηση όσον αφορά τη διάκριση 
μεταξύ αποβλήτων και μη αποβλήτων, το αντικείμενο της διαφωνίας 
αντιμετωπίζεται ως απόβλητο. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη του 
δικαιώματος της χώρας προορισμού να μεταχειρισθεί το μεταφερθέν 
φορτίο σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία, μετά την άφιξη του 
μεταφερθέντος φορτίου, και εφόσον η εν λόγω νομοθεσία είναι σύμ 
φωνη με το κοινοτικό ή το διεθνές δίκαιο. 

2. Εάν οι αρμόδιες αρχές αποστολής και προορισμού δεν μπορούν να 
συμφωνήσουν σχετικά με την ταξινόμηση των κοινοποιημένων αποβλή 
των, όπως αυτά απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ ή IV, τα 
απόβλητα θεωρείται ότι απαριθμούνται στο παράρτημα IV. 

3. Εάν οι αρμόδιες αρχές αποστολής και προορισμού δεν μπορούν να 
συμφωνήσουν σχετικά με την ταξινόμηση της κοινοποιημένης επεξερ 
γασίας των αποβλήτων ως αξιοποίησης ή διάθεσης, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις που αφορούν τη διάθεση. 

4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 εφαρμόζονται μόνον για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού και ισχύουν υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος 
των ενδιαφερομένων μερών να επιλύουν τυχόν διαφορές σχετικά με τα 
εν λόγω ζητήματα δικαστικώς. 

Άρθρο 29 

Διοικητικές δαπάνες 

Οι εύλογες και ανάλογες διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή των 
διαδικασιών κοινοποίησης και παρακολούθησης, καθώς και οι συνήθεις 
δαπάνες για κατάλληλες αναλύσεις και επιθεωρήσεις, μπορούν να χρε 
ώνονται στον κοινοποιούντα. 
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Άρθρο 30 

Συνοριακές συμφωνίες 

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλει η συγκεκριμένη 
γεωγραφική ή δημογραφική κατάσταση, κράτη μέλη μπορούν να συνά 
πτουν διμερείς συμφωνίες για τη θέσπιση λιγότερο αυστηρής διαδικα 
σίας κοινοποίησης για τα συγκεκριμένα ρεύματα αποβλήτων, όσον 
αφορά τις διεθνείς μεταφορές αποβλήτων προς την πλησιέστερη κατάλ 
ληλη εγκατάσταση που βρίσκεται στην παραμεθόρια περιοχή, μεταξύ 
των εν λόγω δύο κρατών μελών. 

2. Οι εν λόγω διμερείς συμφωνίες μπορούν επίσης να συνάπτονται 
όταν τα απόβλητα μεταφέρονται από τη χώρα αποστολής και υφίστα 
νται επεξεργασία εντός αυτής αλλά διαμετακομίζονται μέσω άλλου 
κράτους μέλους. 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να συνάπτουν τέτοιες συμφωνίες 
με χώρες που είναι μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο. 

4. Οι εν λόγω συμφωνίες κοινοποιούνται στην Επιτροπή πριν αρχί 
σουν να παράγουν αποτελέσματα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Μεταφορές εντός της Κοινότητας με διαμετακόμιση μέσω τρίτων 
χωρών 

Άρθρο 31 

Μεταφορές αποβλήτων προοριζόμενες για διάθεση 

Όταν πραγματοποιείται μεταφορά αποβλήτων εντός της Κοινότητας, με 
διαμετακόμιση μέσω μίας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, και τα από 
βλητα προορίζονται για διάθεση, η αρμόδια αρχή αποστολής ζητάει, 
επιπροσθέτως των διατάξεων του παρόντος τίτλου, από την αρμόδια 
αρχή των τρίτων χωρών εάν επιθυμεί να αποστείλει τη γραπτή συγκα 
τάθεσή της για την προγραμματιζόμενη μεταφορά: 

α) προκειμένου για μέρη της Σύμβασης της Βασιλείας, εντός 60 ημε 
ρών, εκτός εάν έχει παραιτηθεί από αυτό το δικαίωμα, σύμφωνα με 
τους όρους της εν λόγω σύμβασης· ή 

β) προκειμένου για χώρες που δεν είναι μέρη της Σύμβασης της Βασι 
λείας, εντός προθεσμίας που συμφωνείται μεταξύ των αρμοδίων 
αρχών. 

Άρθρο 32 

Μεταφορές αποβλήτων προοριζόμενες για αξιοποίηση 

1. Όταν πραγματοποιείται μεταφορά αποβλήτων εντός της Κοινότη 
τας, με διαμετακόμιση μέσω μίας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών στις 
οποίες δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ, και τα απόβλητα 
προορίζονται για αξιοποίηση, εφαρμόζεται το άρθρο 31. 

2. Όταν πραγματοποιείται μεταφορά αποβλήτων εντός της Κοινότη 
τας, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών μεταξύ τοποθεσιών του ίδιου 
κράτους μέλους, με διαμετακόμιση μέσω μίας ή περισσοτέρων τρίτων 
χωρών στις οποίες έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ, και τα απόβλητα 
προορίζονται για αξιοποίηση, η συγκατάθεση που αναφέρεται στο άρθρο 
9 μπορεί να δίδεται σιωπηρά και, εάν δεν έχει προβληθεί καμία αντίρρηση 
ή δεν έχουν επιβληθεί όροι, η μεταφορά μπορεί να αρχίζει 30 ημέρες από 
την ημερομηνία διαβίβασης της απόδειξης παραλαβής εκ μέρους της 
αρμόδιας αρχής προορισμού σύμφωνα με το άρθρο 8. 
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Άρθρο 33 

Εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε μεταφορές αποκλειστικά 
εντός των κρατών μελών 

1. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν κατάλληλο σύστημα παρακολούθη 
σης και ελέγχου των μεταφορών αποβλήτων αποκλειστικά εντός 
της δικαιοδοσίας τους. Το σύστημα αυτό λαμβάνει υπόψη την 
ανάγκη συνοχής με το κοινοτικό σύστημα που θεσπίζεται με τους τίτ 
λους ΙΙ και VII. 

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα συστή 
ματά τους για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών 
αποβλήτων. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη. 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν το σύστημα που προβλέ 
πεται στους τίτλους ΙΙ και VII εντός της δικαιοδοσίας τους. 

ΤΊΤΛΟΣ ΙV 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εξαγωγές αποβλήτων προς διάθεση 

Άρθρο 34 

Απαγόρευση εξαγωγών εκτός αυτών προς χώρες της ΕΖΕΣ 

1. Απαγορεύονται όλες οι εξαγωγές από την Κοινότητα αποβλήτων 
προοριζόμενων για διάθεση. 

2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν ισχύει για εξαγωγές απο 
βλήτων προοριζόμενων για διάθεση σε χώρες της ΕΖΕΣ, οι οποίες είναι 
επίσης μέρη της Σύμβασης της Βασιλείας. 

3. Ωστόσο, απαγορεύονται επίσης οι εξαγωγές αποβλήτων προς διά 
θεση σε χώρα της ΕΖΕΣ που είναι μέρος της Σύμβασης της Βασιλείας: 

α) όταν η εν λόγω χώρα της ΕΖΕΣ απαγορεύει τις εισαγωγές τέτοιων 
αποβλήτων· ή 

β) εάν η αρμόδια αρχή αποστολής έχει λόγους να πιστεύει ότι η δια 
χείριση των αποβλήτων δεν θα πραγματοποιηθεί με περιβαλλοντικά 
ορθό τρόπο, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 49, στην οικεία χώρα 
προορισμού. 

4. Η παρούσα διάταξη ισχύει υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
παραλαβής κατόπιν επιστροφής, όπως ορίζεται στα άρθρα 22 και 24. 

Άρθρο 35 

Διαδικασίες κατά την εξαγωγή σε χώρες της ΕΖΕΣ 

1. Όταν εξάγονται απόβλητα από την Κοινότητα και προορίζονται 
για διάθεση σε χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέρη της Σύμβασης της 
Βασιλείας, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις 
του τίτλου ΙΙ, με τις προσαρμογές και τις συμπληρώσεις που απαριθ 
μούνται στις παραγράφους 2 και 3. 
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2. Εφαρμόζονται οι ακόλουθες προσαρμογές: 

α) η αρμόδια αρχή διαμετακόμισης εκτός της Κοινότητας έχει προθε 
σμία 60 ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης της απόδειξης 
παραλαβής της κοινοποίησης, για να ζητήσει συμπληρωματικές πλη 
ροφορίες για την κοινοποιούμενη μεταφορά, και, εφόσον η οικεία 
χώρα έχει αποφασίσει να μη ζητήσει προηγούμενη έγγραφη συγκα 
τάθεση και έχει πληροφορήσει σχετικά τα άλλα μέρη σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 4 της Σύμβασης της Βασιλείας, για να συγκα 
τατεθεί σιωπηρώς ή για να δώσει γραπτή συγκατάθεση, μετά ή άνευ 
όρων· και 

β) η αρμόδια αρχή αποστολής στην Κοινότητα λαμβάνει την απόφασή 
της να συγκατατεθεί στη μεταφορά, κατά τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 9, μόνον αφού λάβει τη γραπτή συγκατάθεση από την αρμό 
δια αρχή προορισμού και, ενδεχομένως, τη σιωπηρή ή γραπτή 
συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής διαμετακόμισης εκτός της Κοινό 
τητας και όχι ενωρίτερα από 61 ημέρες από την ημερομηνία διαβί 
βασης της απόδειξης παραλαβής από την αρμόδια αρχή διαμετακό 
μισης. Η αρμόδια αρχή αποστολής μπορεί να λαμβάνει την απόφασή 
της πριν από το πέρας της προθεσμίας των 61 ημερών, εάν έχει τη 
γραπτή συγκατάθεση των άλλων οικείων αρμόδιων αρχών. 

3. Εφαρμόζονται οι ακόλουθες συμπληρωματικές διατάξεις: 

α) η αρμόδια αρχή διαμετακόμισης στην Κοινότητα παρέχει στον κοι 
νοποιούντα απόδειξη παραλαβής της κοινοποίησης· 

β) οι αρμόδιες αρχές αποστολής και, ενδεχομένως, διαμετακόμισης 
στην Κοινότητα αποστέλλουν θεωρημένο αντίγραφο των αποφά 
σεών τους ότι συγκατατίθενται στη μεταφορά στο τελωνείο εξαγω 
γής και στο τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα· 

γ) αντίγραφο του εγγράφου μεταφοράς παραδίδεται από τον μεταφο 
ρέα στο τελωνείο εξαγωγής και στο τελωνείο εξόδου από την Κοι 
νότητα· 

δ) αμέσως μετά την έξοδο των αποβλήτων από την Κοινότητα, το 
τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα αποστέλλει θεωρημένο αντί 
γραφο του εγγράφου μεταφοράς στην αρμόδια αρχή αποστολής 
στην Κοινότητα, αναφέροντας ότι τα απόβλητα εξήλθαν από την 
Κοινότητα· 

ε) εάν, 42 ημέρες μετά την έξοδο των αποβλήτων από την Κοινότητα, 
η αρμόδια αρχή αποστολής στην Κοινότητα δεν έχει ενημερωθεί 
από την εγκατάσταση για την παραλαβή των αποβλήτων, ενημερώ 
νει αμελλητί την αρμόδια αρχή προορισμού· και 

στ) η σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 4 
και στο άρθρο 5 ορίζει ότι: 

i) εάν η εγκατάσταση εκδώσει ανακριβές πιστοποιητικό διάθεσης, 
με συνέπεια την αποδέσμευση της χρηματικής εγγύησης, ο 
παραλήπτης επιβαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν 
από την υποχρέωση επιστροφής των αποβλήτων στην περιοχή 
δικαιοδοσίας της αρμόδιας αρχής αποστολής και από την αξιο 
ποίηση ή τη διάθεσή τους με εναλλακτικό και περιβαλλοντικά 
ορθό τρόπο· 

ii) εντός τριών ημερών από την παραλαβή των αποβλήτων προς 
διάθεση, η εγκατάσταση αποστέλλει, στον κοινοποιούντα και 
στις οικείες αρμόδιες αρχές, υπογεγραμμένα αντίγραφα του 
συμπληρωμένου εγγράφου μεταφοράς, πλην του πιστοποι 
ητικού διάθεσης που αναφέρεται στο σημείο iii)· και 
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iii) το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο σε 30 ημέρες μετά 
την ολοκλήρωση της διάθεσης και το αργότερο σε ένα ημερο 
λογιακό έτος από την παραλαβή των αποβλήτων, η εγκατάστα 
ση, υπ' ευθύνη της, πιστοποιεί την ολοκλήρωση της διάθεσης 
και αποστέλλει υπογεγραμμένα αντίγραφα του εγγράφου μετα 
φοράς, που περιέχει το πιστοποιητικό αυτό, στον κοινοποιούντα 
και στις οικείες αρμόδιες αρχές. 

4. Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιείται μόνον εάν: 

α) ο κοινοποιών έχει λάβει τη γραπτή συγκατάθεση των αρμόδιων 
αρχών αποστολής, προορισμού και, ενδεχομένως, διαμετακόμισης 
εκτός της Κοινότητας και εφόσον πληρούνται οι καθορισθέντες 
όροι· 

β) έχει συναφθεί σύμβαση μεταξύ του κοινοποιούντος και του παραλή 
πτη, ενεργός, όπως απαιτεί το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 4 και 
το άρθρο 5· 

γ) έχει συσταθεί χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια, ενεργός, 
όπως απαιτεί το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 5 και το άρθρο 6· 
και 

δ) έχει διασφαλισθεί περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 49. 

5. Σε περίπτωση που εξάγονται απόβλητα, αυτά προορίζονται για 
εργασίες διάθεσης σε εγκατάσταση η οποία, βάσει του ισχύοντος εθνι 
κού δικαίου, λειτουργεί ή διαθέτει άδεια λειτουργίας στη χώρα προ 
ορισμού. 

6. Εάν το τελωνείο εξαγωγής ή το τελωνείο εξόδου από την Κοινό 
τητα ανακαλύπτει παράνομη μεταφορά, ενημερώνει αμελλητί την αρμό 
δια αρχή στη χώρα του τελωνείου, η οποία: 

α) ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή αποστολής στην Κοινότητα· 
και 

β) διασφαλίζει την κράτηση των αποβλήτων μέχρις ότου η αρμόδια 
αρχή αποστολής αποφασίσει άλλως και γνωστοποιήσει την απόφασή 
της εγγράφως στην αρμόδια αρχή, στη χώρα του τελωνείου, στην 
οποία κρατούνται τα απόβλητα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Εξαγωγές αποβλήτων προς αξιοποίηση 

Τ μ ή μ α 1 

Ε ξ α γ ω γ έ ς σ ε χ ώ ρ ε ς σ τ ι ς ο π ο ί ε ς δ ε ν έ χ ε ι ε φ α ρ μ ο γ ή 
η α π ό φ α σ η τ ο υ Ο Ο Σ Α 

Άρθρο 36 

Απαγόρευση εξαγωγών 

1. Απαγορεύονται οι εξαγωγές από την Κοινότητα των ακόλουθων 
αποβλήτων που προορίζονται για αξιοποίηση σε χώρες στις οποίες δεν 
έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ: 

α) απόβλητα που απαριθμούνται ως επικίνδυνα, στο παράρτημα V· 

β) απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος 3· 

γ) επικίνδυνα απόβλητα που δεν ταξινομούνται σε μία ενιαία καταχώ 
ριση, στο παράρτημα V· 
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δ) μείγματα επικίνδυνων αποβλήτων και μείγματα επικίνδυνων απο 
βλήτων με μη επικίνδυνα απόβλητα, που δεν ταξινομούνται σε μία 
ενιαία καταχώριση, στο παράρτημα V· 

ε) απόβλητα για τα οποία η χώρα προορισμού έχει κοινοποιήσει ότι 
είναι επικίνδυνα, βάσει του άρθρου 3 της Σύμβασης της Βασιλείας· 

στ) απόβλητα των οποίων έχει απαγορευθεί η εισαγωγή από τη χώρα 
προορισμού· ή 

ζ) απόβλητα για τα οποία η αρμόδια αρχή αποστολής έχει λόγους να 
πιστεύει ότι δεν θα τύχουν διαχείρισης με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 49, στην οικεία χώρα προορισμού. 

2. Η διάταξη αυτή ισχύει υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
παραλαβής κατόπιν επιστροφής, όπως ορίζεται στα άρθρα 22 και 24. 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να θεσπί 
ζουν διατάξεις, με τις οποίες καθορίζεται, βάσει των εγγράφων αποδει 
κτικών στοιχείων που παρέχει με κατάλληλο τρόπο ο κοινοποιών, ότι 
συγκεκριμένα επικίνδυνα απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα 
V εξαιρούνται από την απαγόρευση εξαγωγής, εάν δεν εμφανίζουν 
καμία από τις ιδιότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ της 
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ, λαμβάνοντας υπόψη, όσον αφορά τις ιδιότητες 
H3 έως H8, H10 και H11 που ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα, τις 
οριακές τιμές που έχουν θεσπισθεί με την απόφαση 2000/532/ΕΚ της 
Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 
94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 
1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της από 
φασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επι 
κίνδυνων αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της 
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα ( 1 ). 

4. Το γεγονός ότι απόβλητα δεν απαριθμούνται ως επικίνδυνα στο 
παράρτημα V, ή ότι απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος 1 του 
καταλόγου Β, δεν αποκλείει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τον χαρακτη 
ρισμό των εν λόγω αποβλήτων ως επικίνδυνων και, επομένως, την 
υπαγωγή τους στην απαγόρευση εξαγωγής, εάν εμφανίζουν μια από 
τις ιδιότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ, λαμβανομένων υπόψη, όσον αφορά τις ιδιότητες Η3 
έως Η8, Η10 και Η11 που ορίζονται στο παράρτημα, των οριακών 
τιμών που έχουν θεσπισθεί με την απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτρο 
πής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 4 δεύτερη περί 
πτωση της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ και στο εισαγωγικό μέρος του παραρ 
τήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού. 

5. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει την προβλεπόμενη χώρα προ 
ορισμού πριν ληφθεί απόφαση. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επι 
τροπή τις περιπτώσεις αυτές πριν από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. 
Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες σε όλα τα κράτη μέλη και στη 
Γραμματεία της Σύμβασης της Βασιλείας. Βάσει των παρεχόμενων πλη 
ροφοριών, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλλει παρατηρήσεις και, ενδεχομέ 
νως, να προσαρμόζει το παράρτημα V σύμφωνα με το άρθρο 58. 

Άρθρο 37 

Διαδικασίες κατά την εξαγωγή αποβλήτων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ 

1. Στην περίπτωση αποβλήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα 
ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ και των οποίων η εξαγωγή δεν απαγορεύεται βάσει του 
άρθρου 36, η Επιτροπή, εντός 20 ημερών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, αποστέλλει γραπτό αίτημα σε κάθε χώρα στην 
οποία δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ, ζητώντας: 
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i) γραπτή βεβαίωση ότι τα απόβλητα μπορούν να εξαχθούν από την 
Κοινότητα για αξιοποίηση στην εν λόγω χώρα· και 

ii) ένδειξη για το ποια διαδικασία ελέγχου, ενδεχομένως, θα ακολου 
θηθεί στη χώρα προορισμού. 

Σε κάθε χώρα στην οποία δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ, 
παρέχονται οι ακόλουθες επιλογές: 

α) απαγόρευση· ή 

β) διαδικασία προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης, 
όπως περιγράφεται στο άρθρο 35· ή 

γ) κανένας έλεγχος στη χώρα προορισμού. 

2. Πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή εκδίδει κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαντήσεις 
που δόθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1, και ενημερώνει την 
επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας 
2006/12/ΕΚ. 

Εάν χώρα δεν εκδώσει βεβαίωση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
ή εάν δεν έγινε επαφή με μια χώρα για οποιοδήποτε λόγο, εφαρμόζεται 
η παράγραφος 1 στοιχείο β). 

Η Επιτροπή ενημερώνει περιοδικά τον κανονισμό που εκδίδεται. 

3. Εάν χώρα αναφέρει στην απάντησή της ότι ορισμένες μεταφορές 
αποβλήτων δεν υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο, εφαρμόζεται, τηρουμέ 
νων των αναλογιών, το άρθρο 18, για τις εν λόγω μεταφορές. 

4. Όπου εξάγονται απόβλητα, αυτά πρέπει να προορίζονται για εργα 
σίες αξιοποίησης σε εγκατάσταση η οποία, βάσει του ισχύοντος εθνικού 
δικαίου, λειτουργεί ή διαθέτει άδεια λειτουργίας στη χώρα προορισμού. 

5. Σε περίπτωση μεταφοράς αποβλήτων που δεν ταξινομούνται σε 
ενιαία καταχώριση στο παράρτημα ΙΙΙ ή μεταφοράς μιγμάτων αποβλή 
των που δεν ταξινομούνται σε ενιαία καταχώριση στα παραρτήματα ΙΙΙ 
ή ΙΙΙΑ, ή μεταφοράς αποβλήτων που ταξινομούνται στο παράρτημα 
ΙΙΙΒ, και, υπό την προϋπόθεση ότι η εξαγωγή δεν απαγορεύεται δυνάμει 
του άρθρου 36, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος 
άρθρου. 

Τ μ ή μ α 2 

Ε ξ α γ ω γ έ ς σ ε χ ώ ρ ε ς σ τ ι ς ο π ο ί ε ς έ χ ε ι ε φ α ρ μ ο γ ή η 
α π ό φ α σ η τ ο υ Ο Ο Σ Α 

Άρθρο 38 

Εξαγωγές αποβλήτων που απαριθμούνται στα παραρτήματα III, 
ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, IV και IVA 

1. Όταν απόβλητα απαριθμούμενα στα παραρτήματα III, ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, 
IV και IVA, απόβλητα που δεν ταξινομούνται ή μείγματα αποβλήτων 
που δεν ταξινομούνται σε μία ενιαία καταχώριση σε κανένα από τα 
παραρτήματα ΙΙΙ, IV ή IVA, εξάγονται από την Κοινότητα και προορί 
ζονται για αξιοποίηση σε χώρες στις οποίες έχει εφαρμογή η απόφαση 
του ΟΟΣΑ, με ή χωρίς διαμετακόμιση μέσω χωρών στις οποίες έχει 
εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ, εφαρμόζονται, τηρουμένων των ανα 
λογιών, οι διατάξεις του τίτλου ΙΙ, με τις προσαρμογές και τις συμπλη 
ρώσεις που απαριθμούνται στις παραγράφους 2, 3 και 5. 
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2. Εφαρμόζονται οι ακόλουθες προσαρμογές: 

α) τα μείγματα αποβλήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙΑ, τα 
οποία προορίζονται για ενδιάμεση εργασία, υπόκεινται στη διαδικα 
σία της προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης, 
εφόσον οποιαδήποτε επακόλουθη ενδιάμεση ή μη ενδιάμεση εργα 
σία αξιοποίησης ή διάθεσης πρόκειται να εκτελεσθεί σε χώρα στην 
οποία δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ· 

β) τα απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙΒ υπόκεινται στη 
διαδικασία της προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθε 
σης· 

γ) η συγκατάθεση που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 9 μπορεί να 
δίδεται με σιωπηρή συγκατάθεση από την αρμόδια αρχή προορισμού 
εκτός της Κοινότητας. 

3. Όσον αφορά εξαγωγές αποβλήτων που απαριθμούνται στο παράρ 
τημα IV και IVA, εφαρμόζονται οι ακόλουθες συμπληρωματικές 
διατάξεις: 

α) οι αρμόδιες αρχές αποστολής και, ενδεχομένως, διαμετακόμισης 
στην Κοινότητα αποστέλλουν θεωρημένο αντίγραφο των αποφάσεών 
τους ότι συγκατατίθενται στη μεταφορά στο τελωνείο εξαγωγής και 
στο τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα· 

β) αντίγραφο του εγγράφου μεταφοράς παραδίδεται από τον μεταφορέα 
στο τελωνείο εξαγωγής και στο τελωνείο εξόδου από την Κοινό 
τητα· 

γ) αμέσως μετά την έξοδο των αποβλήτων από την Κοινότητα, το 
τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα αποστέλλει θεωρημένο αντί 
γραφο του εγγράφου μεταφοράς στην αρμόδια αρχή αποστολής 
στην Κοινότητα, αναφέροντας ότι τα απόβλητα εξήλθαν από την 
Κοινότητα· 

δ) εάν, 42 ημέρες μετά την έξοδο των αποβλήτων από την Κοινότητα, 
η αρμόδια αρχή αποστολής στην Κοινότητα δεν έχει λάβει πληρο 
φορίες από την εγκατάσταση για την παραλαβή των αποβλήτων, 
ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή προορισμού· και 

ε) η σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 4 
και στο άρθρο 5 ορίζει ότι: 

i) εάν η εγκατάσταση εκδώσει ανακριβές πιστοποιητικό αξιοποί 
ησης, με συνέπεια την αποδέσμευση της χρηματικής εγγύησης, ο 
παραλήπτης επιβαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από 
την υποχρέωση επιστροφής των αποβλήτων στην περιοχή 
δικαιοδοσίας της αρμόδιας αρχής αποστολής και από την αξιο 
ποίηση ή τη διάθεσή τους με εναλλακτικό και περιβαλλοντικά 
ορθό τρόπο· 

ii) εντός τριών ημερών από την παραλαβή των αποβλήτων προς 
αξιοποίηση, η εγκατάσταση αποστέλλει, στον κοινοποιούντα 
και στις οικείες αρμόδιες αρχές, υπογεγραμμένα αντίγραφα του 
συμπληρωμένου εγγράφου μεταφοράς, πλην του πιστοποιητικού 
αξιοποίησης που αναφέρεται στο σημείο iii)· και 

iii) το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο σε 30 ημέρες μετά την 
ολοκλήρωση της αξιοποίησης και το αργότερο σε ένα ημερολο 
γιακό έτος από την παραλαβή των αποβλήτων, η εγκατάσταση, 
υπ' ευθύνη της, πιστοποιεί την ολοκλήρωση της αξιοποίησης και 
αποστέλλει υπογεγραμμένα αντίγραφα του εγγράφου μεταφοράς, 
που περιέχει το πιστοποιητικό αυτό, στον κοινοποιούντα και στις 
οικείες αρμόδιες αρχές. 
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4. Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιείται μόνον αφού: 

α) Ο κοινοποιών έχει λάβει τη γραπτή συγκατάθεση των αρμόδιων 
αρχών αποστολής, προορισμού και, ενδεχομένως, διαμετακόμισης, 
ή, εάν προβλέπεται σιωπηρή συγκατάθεση από τις αρμόδιες αρχές 
προορισμού και διαμετακόμισης εκτός της Κοινότητας ή μπορεί να 
θεωρηθεί ότι έχει δοθεί, και εφόσον πληρούνται οι καθορισθέντες 
όροι· 

β) έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του άρθρου 35 στοιχεία β), γ) και δ). 

5. Εάν εξαγωγή, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1, αποβλήτων 
απαριθμούμενων στα παραρτήματα IV και IVA διαμετακομίζεται μέσω 
χώρας στην οποία δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ, εφαρμό 
ζονται οι ακόλουθες προσαρμογές: 

α) η αρμόδια αρχή διαμετακόμισης για την οποία δεν έχει εφαρμογή 
η απόφαση του ΟΟΣΑ έχει προθεσμία 60 ημερών από την ημερο 
μηνία διαβίβασης της απόδειξης παραλαβής της κοινοποίησης για 
να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες για την κοινοποιούμενη 
μεταφορά, και, εφόσον η οικεία χώρα έχει αποφασίσει να μη 
ζητήσει προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση και έχει πληροφορήσει 
σχετικά τα άλλα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 της 
Σύμβασης της Βασιλείας, για να συγκατατεθεί σιωπηρώς ή για να 
δώσει γραπτή συγκατάθεση, μετά ή άνευ όρων· και 

β) η αρμόδια αρχή αποστολής στην Κοινότητα λαμβάνει απόφαση να 
συγκατατεθεί στη μεταφορά, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 9, 
μόνον αφού λάβει τη γραπτή ή σιωπηρή συγκατάθεση από την εν 
λόγω αρμόδια αρχή διαμετακόμισης για την οποία δεν έχει εφαρ 
μογή η απόφαση του ΟΟΣΑ και το ενωρίτερο σε 61 ημέρες από την 
ημερομηνία διαβίβασης της απόδειξης παραλαβής από την αρμόδια 
αρχή διαμετακόμισης. Η αρμόδια αρχή αποστολής μπορεί να λαμ 
βάνει την απόφασή της πριν από το πέρας της προθεσμίας των 61 
ημερών, εάν έχει τη γραπτή συγκατάθεση των άλλων οικείων αρμό 
διων αρχών. 

6. Όποτε εξάγονται απόβλητα, αυτά προορίζονται για εργασίες αξιο 
ποίησης σε εγκατάσταση η οποία, βάσει του ισχύοντος εθνικού δικαίου, 
λειτουργεί ή διαθέτει άδεια λειτουργίας στη χώρα προορισμού. 

7. Εάν το τελωνείο εξαγωγής ή το τελωνείο εξόδου από την Κοινό 
τητα ανακαλύπτει παράνομη μεταφορά, ενημερώνει αμελλητί την αρμό 
δια αρχή στη χώρα του τελωνείου, η οποία: 

α) ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή αποστολής στην Κοινότητα· 
και 

β) διασφαλίζει την κράτηση των απόβλητων μέχρις ότου η αρμόδια 
αρχή αποστολής αποφασίσει άλλως και γνωστοποιήσει εγγράφως 
την απόφασή της στην αρμόδια αρχή, στη χώρα του τελωνείου, 
στην οποία κρατούνται τα απόβλητα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 39 

Εξαγωγές στην Ανταρκτική 

Απαγορεύονται οι εξαγωγές αποβλήτων από την Κοινότητα στην 
Ανταρκτική. 
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Άρθρο 40 

Εξαγωγές σε υπερπόντιες χώρες ή εδάφη 

1. Απαγορεύονται οι εξαγωγές από την Κοινότητα αποβλήτων προ 
οριζόμενων για διάθεση σε υπερπόντιες χώρες ή εδάφη. 

2. Όσον αφορά εξαγωγές αποβλήτων προοριζόμενων για αξιοποίηση 
σε υπερπόντιες χώρες ή εδάφη, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλο 
γιών, η απαγόρευση του άρθρου 36. 

3. Όσον αφορά εξαγωγές αποβλήτων προοριζόμενων για αξιοποίηση 
σε υπερπόντιες χώρες ή εδάφη, οι οποίες δεν καλύπτονται από την 
απαγόρευση της παραγράφου 2, εφαρμόζονται, τηρουμένων των ανα 
λογιών, οι διατάξεις του τίτλου ΙΙ. 

ΤΊΤΛΟΣ V 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγές αποβλήτων προς διάθεση 

Άρθρο 41 

Απαγόρευση εισαγωγών εκτός αυτών από χώρα η οποία είναι μέρος 
της Σύμβασης της Βασιλείας ή εάν υπάρχει συμφωνία ή από άλλες 

περιοχές κατά τη διάρκεια κρίσεων ή πολέμου 

1. Απαγορεύονται οι εισαγωγές στην Κοινότητα αποβλήτων προορι 
ζόμενων για διάθεση, εκτός εάν προέρχονται από: 

α) χώρες που είναι μέρη της Σύμβασης της Βασιλείας· ή 

β) άλλες χώρες με τις οποίες η Κοινότητα, ή η Κοινότητα και τα κράτη 
μέλη της, έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακα 
νονισμούς συμβατούς με την κοινοτική νομοθεσία και σύμφωνους 
με το άρθρο 11 της Σύμβασης της Βασιλείας· ή 

γ) άλλες χώρες με τις οποίες τα επιμέρους κράτη μέλη έχουν συνάψει 
διμερείς συμφωνίες ή διακανονισμούς, σύμφωνα με την παράγραφο· ή 

δ) άλλες περιοχές σε περιπτώσεις όπου, για εξαιρετικούς λόγους κατά 
τη διάρκεια κρίσεων, ή επιχειρήσεων επιβολής ή διατήρησης της 
ειρήνης ή πολέμου, δεν είναι δυνατόν να συναφθούν διμερείς συμ 
φωνίες ή διακανονισμοί δυνάμει των στοιχείων β) ή γ) ή όπου η 
αρμόδια αρχή της χώρας αποστολής δεν έχει καθορισθεί ή αδυνατεί 
να ενεργήσει. 

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα επιμέρους κράτη μέλη δύνανται να 
συνάπτουν διμερείς συμφωνίες και διακανονισμούς για τη διάθεση 
συγκεκριμένων αποβλήτων στα εν λόγω κράτη μέλη, σε περίπτωση 
που τα εν λόγω απόβλητα δεν θα τύχουν διαχείρισης με περιβαλλοντικά 
ορθό τρόπο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 49, στη χώρα αποστολής. 

Αυτές οι συμφωνίες και διακανονισμοί πρέπει να είναι συμβατές με την 
κοινοτική νομοθεσία και σύμφωνες με το άρθρο 11 της Σύμβασης της 
Βασιλείας. 

Αυτές οι συμφωνίες και διακανονισμοί πρέπει να εγγυώνται ότι οι 
εργασίες διάθεσης θα εκτελεσθούν σε εγκεκριμένη εγκατάσταση και 
θα συνάδουν προς τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης. 

Αυτές οι συμφωνίες και διακανονισμοί πρέπει επίσης να εγγυώνται ότι 
τα απόβλητα έχουν παραχθεί στη χώρα αποστολής και ότι η διάθεση 
λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στο κράτος μέλος το οποίο έχει συνάψει 
τη συμφωνία ή τον διακανονισμό. 
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Αυτές οι συμφωνίες και διακανονισμοί κοινοποιούνται στην Επιτροπή 
πριν από τη σύναψή τους. Ωστόσο, σε έκτακτες περιπτώσεις, μπορούν 
να κοινοποιούνται έως και έναν μήνα μετά τη σύναψη. 

3. Οι διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακανονισμοί που συνά 
πτονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ), βασίζονται 
στις διαδικαστικές απαιτήσεις του άρθρου 42. 

4. Οι χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και 
γ), οφείλουν να παρουσιάζουν προηγουμένως δεόντως αιτιολογημένο 
αίτημα στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού, βάσει 
του το ότι δεν διαθέτουν και δεν μπορούν ευλόγως να αποκτήσουν 
τα αναγκαία τεχνικά μέσα και τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις ώστε 
να διαθέτουν τα απόβλητα με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. 

Άρθρο 42 

Διαδικαστικές απαιτήσεις κατά την εισαγωγή από χώρα η οποία 
είναι μέρος της Σύμβασης της Βασιλείας ή από άλλες περιοχές 

κατά τη διάρκεια κρίσεων ή πολέμου 

1. Όπου εισάγονται απόβλητα στην Κοινότητα από χώρες οι οποίες 
είναι μέρη της Σύμβασης της Βασιλείας, και προορίζονται για διάθεση, 
εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του τίτλου ΙΙ, 
με τις προσαρμογές και τις συμπληρώσεις που απαριθμούνται στις 
παραγράφους 2 και 3. 

2. Εφαρμόζονται οι ακόλουθες προσαρμογές: 

α) η αρμόδια αρχή διαμετακόμισης εκτός της Κοινότητας έχει προθε 
σμία 60 ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης της απόδειξης 
παραλαβής της κοινοποίησης, για να ζητήσει συμπληρωματικές πλη 
ροφορίες για την κοινοποιούμενη μεταφορά, και, εφόσον η οικεία 
χώρα έχει αποφασίσει να μην ζητήσει προηγούμενη έγγραφη συγκα 
τάθεση και έχει πληροφορήσει σχετικά τα άλλα μέρη σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 4 της Σύμβασης της Βασιλείας, για να συγκα 
τατεθεί σιωπηρώς ή για να δώσει γραπτή συγκατάθεση, μετά ή άνευ 
όρων· και 

β) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) και που αφορούν κρίσεις ή επιχειρήσεις επιβολής ή 
διατήρησης της ειρήνης ή πολέμου, δεν απαιτείται η συγκατάθεση 
των αρμόδιων αρχών αποστολής. 

3. Εφαρμόζονται οι ακόλουθες συμπληρωματικές διατάξεις: 

α) η αρμόδια αρχή διαμετακόμισης στην Κοινότητα παρέχει στον κοι 
νοποιούντα απόδειξη παραλαβής της κοινοποίησης, με αντίγραφα 
στις οικείες αρμόδιες αρχές· 

β) οι αρμόδιες αρχές προορισμού και, ενδεχομένως, διαμετακόμισης 
στην Κοινότητα, αποστέλλουν θεωρημένο αντίγραφο των αποφά 
σεών τους ότι συγκατατίθενται στη μεταφορά στο τελωνείο εισόδου 
στην Κοινότητα· 

γ) αντίγραφο του εγγράφου της μεταφοράς παραδίδεται από τον μετα 
φορέα στο τελωνείο εισόδου στην Κοινότητα· και 

δ) μετά την περάτωση των απαραίτητων τελωνειακών διατυπώσεων, το 
τελωνείο εισόδου στην Κοινότητα αποστέλλει θεωρημένο αντίγραφο 
του εγγράφου μεταφοράς στις αρμόδιες αρχές προορισμού και δια 
μετακόμισης στην Κοινότητα, αναφέροντας ότι τα απόβλητα εισήλ 
θαν στην Κοινότητα. 
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4. Η μεταφορά μπορεί να αρχίζει μόνον εάν: 

α) ο κοινοποιών έχει λάβει τη γραπτή συγκατάθεση των αρμόδιων 
αρχών αποστολής, προορισμού και, ενδεχομένως, διαμετακόμισης, 
και εφόσον πληρούνται οι καθορισθέντες όροι· 

β) έχει συναφθεί σύμβαση μεταξύ του κοινοποιούντος και του παραλή 
πτη, ενεργός, όπως απαιτεί το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 4 και 
το άρθρο 5· 

γ) έχει συσταθεί χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια, ενεργός, 
όπως απαιτεί το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 5 και το άρθρο 6· 
και 

δ) έχει διασφαλισθεί η περιβαλλοντικά ορθή διαχείρισης, όπως απαιτεί 
το άρθρο 49. 

5. Εάν το τελωνείο εισόδου στην Κοινότητα ανακαλύπτει παράνομη 
μεταφορά, ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή, στη χώρα του τελω 
νείου, η οποία: 

α) ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή προορισμού στην Κοινότη 
τα, η οποία ενημερώνει την αρμόδια αρχή αποστολής εκτός της 
Κοινότητας· και 

β) εξασφαλίζει την κράτηση των αποβλήτων μέχρις ότου η αρμόδια 
αρχή αποστολής εκτός της Κοινότητας αποφασίσει άλλως και γνω 
στοποιήσει την απόφασή της εγγράφως στην αρμόδια αρχή, στη 
χώρα του τελωνείου, στην οποία κρατούνται τα απόβλητα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Εισαγωγές αποβλήτων προς αξιοποίηση 

Άρθρο 43 

Απαγόρευση εισαγωγών εκτός αυτών από χώρα στην οποία έχει 
εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ ή χώρα που είναι μέρος της 
Σύμβασης της Βασιλείας ή εάν υπάρχει συμφωνία ή από άλλες 

περιοχές κατά τη διάρκεια κρίσεων ή πολέμου 

1. Απαγορεύονται όλες οι εισαγωγές στην Κοινότητα αποβλήτων 
προοριζόμενων για αξιοποίηση, εκτός εάν προέρχονται από: 

α) χώρες στις οποίες έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ· ή 

β) άλλες χώρες που είναι μέρη της Σύμβασης της Βασιλείας· ή 

γ) άλλες χώρες με τις οποίες η Κοινότητα, ή η Κοινότητα και τα κράτη 
μέλη της, έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακα 
νονισμούς συμβατούς με την κοινοτική νομοθεσία και σύμφωνους 
με το άρθρο 11 της Σύμβασης της Βασιλείας· ή 

δ) άλλες χώρες με τις οποίες τα επιμέρους κράτη μέλη έχουν συνάψει 
διμερείς συμφωνίες ή διακανονισμούς, σύμφωνα με την παράγραφο 2· ή 

▼C2 
ε) άλλες περιοχές σε περιπτώσεις όπου, για εξαιρετικούς λόγους κατά 

τη διάρκεια κρίσεων, ή επιχειρήσεων επιβολής ή διατήρησης της 
ειρήνης ή πολέμου, δεν είναι δυνατόν να συναφθούν διμερείς συμ 
φωνίες ή διακανονισμοί δυνάμει των στοιχείων γ) ή δ) ή όπου η 
αρμόδια αρχή της χώρας αποστολής δεν έχει καθορισθεί ή αδυνατεί 
να ενεργήσει. 
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2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα επιμέρους κράτη μέλη δύνανται να 
συνάπτουν διμερείς συμφωνίες και διακανονισμούς για την αξιοποίηση 
συγκεκριμένων αποβλήτων στα εν λόγω κράτη μέλη, σε περίπτωση που 
τα εν λόγω απόβλητα δεν θα τύχουν διαχείρισης με περιβαλλοντικά 
ορθό τρόπο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 49, στη χώρα αποστολής. 

Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζεται το άρθρο 41 παράγραφος 2. 

3. Οι διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακανονισμοί που συνά 
πτονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ), βασίζονται 
στις διαδικαστικές απαιτήσεις του άρθρου 42, αναλόγως. 

Άρθρο 44 

Διαδικαστικές απαιτήσεις κατά την εισαγωγή από χώρα στην οποία 
έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ ή από άλλες περιοχές κατά τη 

διάρκεια κρίσεων ή πολέμου 

1. Όταν εισάγονται στην Κοινότητα απόβλητα προοριζόμενα για 
αξιοποίηση από χώρες και μέσω χωρών στις οποίες έχει εφαρμογή η 
απόφαση του ΟΟΣΑ, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι 
διατάξεις του τίτλου ΙΙ, με τις προσαρμογές και τις συμπληρώσεις 
που απαριθμούνται στις παραγράφους 2 και 3. 

2. Εφαρμόζονται οι ακόλουθες προσαρμογές: 

α) η συγκατάθεση που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 9 μπορεί να 
δίδεται με σιωπηρή συγκατάθεση από την αρμόδια αρχή αποστολής 
εκτός της Κοινότητας· 

β) η προηγούμενη έγγραφη κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4 μπο 
ρεί να απευθύνεται από τον κοινοποιούντα· και 

γ) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 
στοιχείο ε) και που αφορούν κρίσεις ή επιχειρήσεις επιβολής ή 
διατήρησης της ειρήνης ή πολέμου, δεν απαιτείται η συγκατάθεση 
των αρμόδιων αρχών αποστολής. 

3. Επιπροσθέτως, πρέπει να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 42 
παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ). 

4. Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιείται μόνον εάν: 

α) ο κοινοποιών έχει λάβει τη γραπτή συγκατάθεση των αρμόδιων 
αρχών αποστολής, προορισμού και, ενδεχομένως, διαμετακόμισης, 
ή, εάν παρέχεται η σιωπηρή συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής απο 
στολής εκτός της Κοινότητας ή μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει δοθεί, 
και εφόσον πληρούνται οι καθορισθέντες όροι· 

β) έχει συναφθεί σύμβαση μεταξύ του κοινοποιούντος και του παραλή 
πτη, ενεργός, όπως απαιτεί το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 4 και 
το άρθρο 5· 

γ) έχει συσταθεί χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια, ενεργός, 
όπως απαιτεί το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 5 και το άρθρο 6· 
και 

δ) έχει διασφαλισθεί η περιβαλλοντικά ορθή προστασία, όπως απαιτεί 
το άρθρο 49. 

5. Εάν το τελωνείο εισόδου στην Κοινότητα ανακαλύπτει παράνομη 
μεταφορά, ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή, στη χώρα του τελω 
νείου, η οποία: 

α) ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή προορισμού στην Κοινότη 
τα, η οποία ενημερώνει την αρμόδια αρχή αποστολής εκτός της 
Κοινότητας· και 
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β) εξασφαλίζει την κράτηση των αποβλήτων μέχρις ότου η αρμόδια 
αρχή αποστολής εκτός της Κοινότητας αποφασίσει άλλως και γνω 
στοποιήσει την απόφασή της εγγράφως στην αρμόδια αρχή, στη 
χώρα του τελωνείου, στην οποία κρατούνται τα απόβλητα. 

Άρθρο 45 

Διαδικαστικές απαιτήσεις κατά την εισαγωγή από χώρα η οποία δεν 
είναι μέρος της Σύμβασης της Βασιλείας και στην οποία δεν έχει 
εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ ή από άλλες περιοχές κατά τη 

διάρκεια κρίσεων ή πολέμου 

Όταν εισάγονται στην Κοινότητα απόβλητα προοριζόμενα για αξιοποί 
ηση: 

α) από χώρα στην οποία δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ· ή 

β) μέσω οποιασδήποτε χώρας στην οποία δεν έχει εφαρμογή η απόφαση 
του ΟΟΣΑ και η οποία είναι επίσης μέρος της Σύμβασης της Βασιλείας, 

εφαρμόζεται το άρθρο 42, τηρουμένων των αναλογιών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 46 

Εισαγωγές από υπερπόντιες χώρες ή εδάφη 

1. Όταν εισάγονται απόβλητα στην Κοινότητα από υπερπόντιες 
χώρες ή εδάφη, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, ο τίτλος ΙΙ. 

2. Μία ή περισσότερες υπερπόντιες χώρες και εδάφη και το κράτος 
μέλος με το οποίο συνδέονται δύνανται να εφαρμόζουν εθνικές διαδι 
κασίες για τις μεταφορές από την υπερπόντια χώρα ή έδαφος στο εν 
λόγω κράτος μέλος. 

3. Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την παράγραφο 2 κοινοποιούν 
στην Επιτροπή τις εθνικές διαδικασίες που εφαρμόζουν. 

ΤΙΤΛΟΣ VI 

ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ 
ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Διαμετακόμιση αποβλήτων προς διάθεση 

Άρθρο 47 

Διαμετακόμιση μέσω της Κοινότητας αποβλήτων προοριζόμενων 
για διάθεση 

Όταν απόβλητα προοριζόμενα για διάθεση μεταφέρονται μέσω κρατών 
μελών από και προς τρίτες χώρες, εφαρμόζεται, τηρουμένων των ανα 
λογιών, το άρθρο 42, με τις προσαρμογές και τις προσθήκες που απα 
ριθμούνται κατωτέρω: 

α) η πρώτη και η τελευταία αρμόδια αρχή διαμετακόμισης στην Κοι 
νότητα αποστέλλουν, ενδεχομένως, θεωρημένο αντίγραφο των απο 
φάσεων ότι συγκατατίθενται στη μεταφορά ή, εφόσον έχουν δώσει 
σιωπηρή συγκατάθεση, αντίγραφο της απόδειξης παραλαβής σύμ 
φωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 3 στοιχείο α), στα τελωνεία 
εισόδου και εξόδου της Κοινότητας, αντιστοίχως· και 

▼B 

2006R1013 — EL — 26.05.2014 — 009.005 — 53



 

β) αμέσως μετά την έξοδο των αποβλήτων από την Κοινότητα, το 
τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα αποστέλλει επικυρωμένο αντί 
γραφο του εγγράφου μεταφοράς στην αρμόδια αρχή ή αρχές διαμε 
τακόμισης στην Κοινότητα, αναφέροντας ότι τα απόβλητα εξήλθαν 
από την Κοινότητα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Διαμετακόμιση αποβλήτων προς αξιοποίηση 

Άρθρο 48 

Διαμετακόμιση μέσω της Κοινότητας αποβλήτων προς αξιοποίηση 

1. Όταν απόβλητα προοριζόμενα για αξιοποίηση μεταφέρονται 
μέσω κρατών μελών από και προς χώρα στην οποία έχει εφαρμογή η 
απόφαση του ΟΟΣΑ, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, το 
άρθρο 47. 

2. Όταν απόβλητα προοριζόμενα για αξιοποίηση μεταφέρονται μέσω 
κρατών μελών από και προς χώρα στην οποία έχει εφαρμογή η απόφαση 
του ΟΟΣΑ, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, το άρθρο 44, με τις 
προσαρμογές και τις προσθήκες που απαριθμούνται κατωτέρω: 

α) η πρώτη και η τελευταία αρμόδια αρχή διαμετακόμισης στην Κοι 
νότητα αποστέλλουν, ενδεχομένως, θεωρημένο αντίγραφο των απο 
φάσεων ότι συγκατατίθενται στη μεταφορά ή, εφόσον έχουν δώσει 
σιωπηρή συγκατάθεση, αντίγραφο της απόδειξης παραλαβής σύμ 
φωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 3 στοιχείο α), στα τελωνεία 
εισόδου και εξόδου της Κοινότητας, αντιστοίχως· και 

β) αμέσως μετά την έξοδο των αποβλήτων από την Κοινότητα, το 
τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα αποστέλλει επικυρωμένο αντί 
γραφο του εγγράφου μεταφοράς στην (στις) αρμόδια(-ες) αρχή(-ές) 
διαμετακόμισης στην Κοινότητα, αναφέροντας ότι τα απόβλητα 
εξήλθαν από την Κοινότητα. 

3. Όταν απόβλητα προς αξιοποίηση μεταφέρονται μέσω κρατών 
μελών, από μία χώρα στην οποία δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του 
ΟΟΣΑ προς μία χώρα στην οποία έχει εφαρμογή η εν λόγω απόφαση, ή 
αντιστρόφως, η παράγραφος 1 ισχύει όσον αφορά τη χώρα στην οποία 
δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ και η παράγραφος 2 ισχύει 
όσον αφορά τη χώρα στην οποία έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ. 

ΤΊΤΛΟΣ VII 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Συμπληρωματικές υποχρεώσεις 

Άρθρο 49 

Προστασία του περιβάλλοντος 

1. Ο παραγωγός, ο κοινοποιών και άλλες επιχειρήσεις που συμμετέ 
χουν στη μεταφορά αποβλήτων και/ή στην αξιοποίηση ή τη διάθεσή 
τους, προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να διασφαλίζουν ότι τα 
απόβλητα που μεταφέρουν, τυγχάνουν διαχείρισης έτσι ώστε να μην 
τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και με περιβαλλοντικά ορθό 
τρόπο, καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς και κατά την αξιοποίηση 
και τη διάθεση. Ιδίως, όταν η μεταφορά λαμβάνει χώρα στην Κοινότη 
τα, τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ και 
της λοιπής κοινοτικής νομοθεσίας περί αποβλήτων. 
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2. Σε περίπτωση εξαγωγών από την Κοινότητα, η αρμόδια αρχή 
αποστολής στην Κοινότητα: 

α) απαιτεί και προσπαθεί να εξασφαλίζει ότι τα τυχόν εξαγόμενα από 
βλητα θα τύχουν διαχείρισης με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, καθ' 
όλη τη διάρκεια της μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποί 
ησης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 36 και 38 ή της διάθεσης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 34, στην τρίτη χώρα προορισμού· 

β) απαγορεύει την εξαγωγή αποβλήτων σε τρίτες χώρες, εάν έχει λόγο 
να πιστεύει ότι τα απόβλητα δεν θα τύχουν διαχείρισης σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του στοιχείου α). 

Περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση μπορεί να θεωρείται, μεταξύ άλλων, 
ότι λαμβάνει χώρα όσον αφορά τις σχετικές εργασίες αξιοποίησης ή 
διάθεσης, εάν ο κοινοποιών ή η αρμόδια αρχή στη χώρα προορισμού 
μπορεί να αποδείξει ότι η εγκατάσταση που παραλαμβάνει τα απόβλητα 
λειτουργεί σύμφωνα με πρότυπα προστασίας της ανθρώπινης υγείας και 
του περιβάλλοντος που είναι γενικά ισοδύναμα με τα πρότυπα που 
τίθενται στην κοινοτική νομοθεσία. 

Η υπόθεση αυτή ισχύει, ωστόσο, υπό την επιφύλαξη της συνολικής 
εκτίμησης της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης, καθ' όλη τη διάρκεια 
της μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης ή διάθεσης στην 
τρίτη χώρα προορισμού. 

Για τους σκοπούς της καθοδήγησης σχετικά με την περιβαλλοντικά 
ορθή διαχείριση, μπορούν να εξετάζονται οι κατευθυντήριες γραμμές 
που απαριθμούνται στο παράρτημα VIII. 

3. Σε περίπτωση εισαγωγών στην Κοινότητα, η αρμόδια αρχή προ 
ορισμού στην Κοινότητα: 

α) απαιτεί και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για να εξασφαλίζει 
ότι τα τυχόν απόβλητα που μεταφέρονται στην περιοχή της δικαιο 
δοσίας της θα τύχουν διαχείρισης με τρόπο ώστε να μην τίθεται σε 
κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να χρησιμοποιούνται διαδικα 
σίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον, σύμφωνα 
με το άρθρο 4 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ και με τη λοιπή κοινοτική 
νομοθεσία περί αποβλήτων, καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανόμενης της αξιοποίησης ή της έκθεσης, στη χώρα 
προορισμού· 

β) απαγορεύει την εισαγωγή αποβλήτων από τρίτες χώρες, εάν έχει 
λόγο να πιστεύει ότι τα απόβλητα δεν θα τύχουν διαχείρισης σύμ 
φωνα με τις απαιτήσεις του στοιχείου α). 

Άρθρο 50 

Επιβολή της εφαρμογής στα κράτη μέλη 

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις 
που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του παρό 
ντος κανονισμού και λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για να δια 
σφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή την εθνική τους νομοθεσία που σχετίζεται 
με την πρόληψη και τον εντοπισμό παράνομων μεταφορών και τις 
κυρώσεις για τις μεταφορές αυτές. 

2. Τα κράτη μέλη, δυνάμει μέτρων επιβολής της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, προβλέπουν, μεταξύ άλλων, επιθεωρήσεις των 
εγκαταστάσεων και των επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 13 της 
οδηγίας 2006/12/ΕΚ, καθώς και επιτόπιους ελέγχους των μεταφορών 
αποβλήτων ή της σχετικής αξιοποίησης ή διάθεσης. 
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3. Οι έλεγχοι των μεταφορών μπορούν να διενεργούνται, ιδίως: 

α) στο σημείο προέλευσης, διενεργούμενοι με τον παραγωγό, τον 
κάτοχο ή τον κοινοποιούντα· 

β) στον προορισμό, διενεργούμενοι από τον παραλήπτη ή την εγκατά 
σταση· 

γ) στα σύνορα της Κοινότητας· ή/και 

δ) κατά τη μεταφορά εντός της Κοινότητας. 

4. Οι έλεγχοι μεταφορών περιλαμβάνουν τον έλεγχο εγγράφων, την 
επιβεβαίωση ταυτότητας και, ενδεχομένως, τον υλικό έλεγχο των απο 
βλήτων. 

5. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους, διμερώς ή πολυμερώς, 
ώστε να διευκολύνεται η πρόληψη και ο εντοπισμός παράνομων μετα 
φορών. 

6. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τα μέλη του μόνιμου προσωπικού 
τους που είναι υπεύθυνα για την αναφερόμενη στην παράγραφο 5 
συνεργασία και εντοπίζουν το ή τα εστιακά σημεία των υλικών ελέγχων 
που προβλέπονται στην παράγραφο 4. Οι πληροφορίες αποστέλλονται 
στην Επιτροπή η οποία διανέμει συγκεντρωτικό κατάλογο στους παρα 
λήπτες του άρθρου 54. 

7. Μετά από αίτημα άλλου κράτους μέλους, ένα κράτος μέλος δύναται 
να προβαίνει σε ενέργειες επιβολής της εφαρμογής έναντι προσώπων για 
τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι έχουν συμμετάσχει στην παράνομη μετα 
φορά αποβλήτων και τα οποία βρίσκονται σε εκείνο το κράτος μέλος. 

Άρθρο 51 

Υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη 

1. Πριν από το τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους, κάθε κράτος 
μέλος αποστέλλει στην Επιτροπή αντίγραφο της έκθεσης για το προη 
γούμενο ημερολογιακό έτος την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρά 
γραφος 3 της Σύμβασης της Βασιλείας, συνέταξε και υπέβαλε στη 
Γραμματεία της εν λόγω σύμβασης. 

2. Πριν από το τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους, τα κράτη μέλη 
συντάσσουν επίσης έκθεση για το προηγούμενο έτος, με βάση το 
συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο υποβολής εκθέσεων του παραρτήμα 
τος ΙΧ, και την αποστέλλουν στην Επιτροπή. 

3. Οι εκθέσεις που συντάσσονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2, υποβάλλονται στην Επιτροπή σε ηλεκτρονική μορφή. 

4. Κάθε τρία χρόνια, η Επιτροπή, βασιζόμενη στις εκθέσεις αυτές, 
καταρτίζει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της. 

Άρθρο 52 

Διεθνής συνεργασία 

Εάν κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο, τα κράτη μέλη, σε σύνδεση με την 
Επιτροπή, συνεργάζονται με άλλα μέρη της Σύμβασης της Βασιλείας και 
με διακρατικούς οργανισμούς, μεταξύ άλλων, με την ανταλλαγή ή/και τη 
γνωστοποίηση πληροφοριών, την προώθηση περιβαλλοντικά ορθών 
τεχνολογιών και την κατάρτιση κατάλληλων κωδίκων ορθής πρακτικής. 
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Άρθρο 53 

Ορισμός των αρμόδιων αρχών 

Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρμόδια αρχή ή αρχές που είναι υπεύθυνες 
για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Κάθε κράτος μέλος ορίζει 
μόνο μια ενιαία αρμόδια αρχή διαμετακόμισης. 

Άρθρο 54 

Ορισμός των ανταποκριτών 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ορίζουν από έναν ή περισσότερους 
ανταποκριτές που είναι υπεύθυνοι να ενημερώνουν ή να συμβουλεύουν 
τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις που διενεργούν έρευνα. Ο ανταποκριτής 
της Επιτροπής διαβιβάζει στους ανταποκριτές των κρατών μελών τα 
ερωτήματα που του/της υποβάλλονται και τα οποία αφορούν τα 
κράτη μέλη αυτά, και αντιστρόφως. 

Άρθρο 55 

Ορισμός τελωνείων εισόδου στην Κοινότητα και εξόδου από αυτήν 

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν συγκεκριμένα τελωνεία εισόδου 
στην Κοινότητα και εξόδου από την Κοινότητα για τις μεταφορές απο 
βλήτων που εισέρχονται στην Κοινότητα και εξέρχονται από αυτήν. 
Εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να ορίσουν συγκεκριμένα τελωνεία, 
καμία μεταφορά αποβλήτων δεν μπορεί να πραγματοποιείται από άλλα 
μεθοριακά σημεία διέλευσης ενός κράτους μέλους για την είσοδο στην 
Κοινότητα ή την έξοδο από αυτήν. 

Άρθρο 56 

Κοινοποίηση και ενημέρωση σχετικά με τους καθορισμούς 

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους ορισμούς: 

α) των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 53· 

β) των ανταποκριτών, σύμφωνα με το άρθρο 54· και 

γ) ενδεχομένως, των τελωνείων εισόδου στην Κοινότητα και εξόδου 
από αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 55. 

2. Σε σχέση με τους ορισμούς αυτούς, τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α) το ή τα ονόματα· 

β) την ταχυδρομική διεύθυνση ή διευθύνσεις· 

γ) τη διεύθυνση ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου· 

δ) τον αριθμό ή τους αριθμούς τηλεφώνου· 

ε) τον αριθμό ή τους αριθμούς τηλεομοιοτυπίας (φαξ)· και 

στ) τις γλώσσες που αποδέχονται οι αρμόδιες αρχές. 

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή τυχόν μετα 
βολές των πληροφοριών αυτών. 

4. Οι πληροφορίες αυτές, καθώς και κάθε μεταβολή των πληροφο 
ριών, υποβάλλονται στην Επιτροπή σε ηλεκτρονική, καθώς και σε 
έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί. 
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5. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην ιστοθέση της τους καταλόγους των 
ορισθέντων αρμόδιων αρχών, ανταποκριτών και τελωνείων εισόδου 
στην Κοινότητα και εξόδου από αυτήν, και, αναλόγως, ενημερώνει 
τους καταλόγους αυτούς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Άλλες διατάξεις 

Άρθρο 57 

Συνεδρίαση των ανταποκριτών 

Κατόπιν αιτήματος κρατών μελών ή εάν άλλως κρίνεται σκόπιμο, η 
Επιτροπή συγκαλεί, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, συνεδρίαση των 
ανταποκριτών, προκειμένου να εξετάσει μαζί τους τα ζητήματα που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Στις συνε 
δριάσεις αυτές, ή σε τμήματα των συνεδριάσεων, προσκαλούνται οι 
εμπλεκόμενοι συμμέτοχοι, όταν όλα τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
συμφωνούν ότι τούτο είναι σκόπιμο. 

▼M3 

Άρθρο 58 

Τροποποίηση των παραρτημάτων 

1. Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τα παραρτήματα για να ληφθεί 
υπόψη η επιστημονική και τεχνική πρόοδος. Τα μέτρα που έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανο 
νισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 59α παράγραφος 3. Επιπλέον: 

α) Τα παραρτήματα I, II, III, IIIA, IV και V τροποποιούνται προκει 
μένου να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές που έχουν συμφωνηθεί 
στο πλαίσιο της σύμβασης της Βασιλείας και της απόφασης του 
ΟΟΣΑ· 

β) στα παραρτήματα ΙΙΙΒ, IV ή V μπορούν να προστίθενται, σε προ 
σωρινή βάση, μη ταξινομημένα απόβλητα, εν αναμονή της απόφα 
σης για την υπαγωγή τους στα σχετικά παραρτήματα της σύμβασης 
της Βασιλείας ή της απόφασης του ΟΟΣΑ· 

γ) κατόπιν υποβολής αιτήματος από κράτος μέλος, είναι δυνατό να 
εξετάζεται η υπαγωγή, στο παράρτημα ΙΙΙΑ, των μειγμάτων δύο ή 
περισσότερων αποβλήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, 
στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, σε 
προσωρινή βάση, εν αναμονή απόφασης για την υπαγωγή τους στα 
σχετικά παραρτήματα της σύμβασης της Βασιλείας ή της απόφασης 
του ΟΟΣΑ. Το παράρτημα ΙΙΙΑ μπορεί να προβλέπει ότι μία ή 
περισσότερες από τις καταχωρίσεις του δεν ισχύουν για εξαγωγές 
σε χώρες στις οποίες δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ· 

δ) καθορίζονται οι έκτακτες περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
3 παράγραφος 3, και, ενδεχομένως, τα εν λόγω απόβλητα προστί 
θενται στα παραρτήματα IVA και V και απαλείφονται από το 
παράρτημα ΙΙΙ· 

ε) το παράρτημα V τροποποιείται ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές 
που συμφωνούνται όσον αφορά τον κατάλογο των επικίνδυνων 
αποβλήτων, ο οποίος θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγρα 
φος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ· 

στ) το παράρτημα VIII τροποποιείται ώστε να απηχεί τις σχετικές διε 
θνείς συμβάσεις και συμφωνίες. 
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2. Κατά την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΧ, η επιτροπή που 
ιδρύθηκε με την οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμ 
βρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων 
που αφορούν την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών για το περιβάλλον ( 1 ) 
συμπράττει πλήρως στις εργασίες. 

Άρθρο 59 

Συμπληρωματικά μέτρα 

1. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 59α παράγραφος 2, 
συμπληρωματικά μέτρα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονι 
σμού, ως εξής: 

α) κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 12 παρά 
γραφος 1 στοιχείο ζ)· 

β) κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 15 όσον 
αφορά την ταυτοποίηση και την παρακολούθηση των αποβλήτων 
που υφίστανται σημαντικές αλλαγές κατά τις ενδιάμεσες εργασίες 
αξιοποίησης ή διάθεσης· 

γ) κατευθυντήριες γραμμές για τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών 
όσον αφορά τις παράνομες μεταφορές που αναφέρονται στο 
άρθρο 24· 

δ) τεχνικές και οργανωτικές απαιτήσεις για την πρακτική εφαρμογή 
της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων για την υποβολή εγγρά 
φων και πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 4· 

ε) περαιτέρω καθοδήγηση όσον αφορά τη χρήση των γλωσσών που 
αναφέρεται στο άρθρο 27· 

στ) περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικαστικές απαιτήσεις 
του τίτλου ΙΙ όσον αφορά την εφαρμογή τους στις εξαγωγές, εισα 
γωγές και τη διαμετακόμιση αποβλήτων από, προς, και διά μέσου 
της Κοινότητας· 

ζ) περαιτέρω συστάσεις σχετικά με απροσδιόριστους νομικούς όρους. 

2. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει μέτρα εφαρμογής όσον αφορά τα 
εξής: 

α) μέθοδο για τον υπολογισμό της χρηματικής εγγύησης ή της ισοδύ 
ναμης ασφάλειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6· 

β) περαιτέρω όρους και προϋποθέσεις σε σχέση με τις προεγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις αξιοποίησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14. 

Τα μέτρα αυτά που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιω 
δών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, θεσπί 
ζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 59α παράγραφος 3. 

Άρθρο 59α 

Διαδικασία επιτροπής 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του άρθρου 18 παρά 
γραφος 1 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ. 

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, 
εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμέ 
νων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. 

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφα 
σης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη. 
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3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, 
εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της 
ίδιας απόφασης. 

▼B 

Άρθρο 60 

Επανεξέταση 

1. Μέχρι τις 15 Ιουλίου 2006, η Επιτροπή ολοκληρώνει την επανε 
ξέταση της σχέσης ανάμεσα στην υφιστάμενη τομεακή νομοθεσία για 
την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταφορών αποβλήτων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1774/2002, και στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Εφόσον 
απαιτείται, η εν λόγω επανεξέταση συνοδεύεται από ενδεδειγμένες προ 
τάσεις με σκοπό να επιτυγχάνεται ισοδύναμο επίπεδο όσον αφορά τις 
διαδικασίες και το καθεστώς ελέγχου για τη μεταφορά τέτοιων αποβλή 
των. 

2. Εντός πέντε ετών από τις 12 Ιουλίου 2007, η Επιτροπή προβαίνει 
σε επισκόπηση της εφαρμογής του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο 
γ), συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεών του επί της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Εφόσον 
χρειασθεί, η επισκόπηση αυτή συνοδεύεται από κατάλληλες προτάσεις 
για την τροποποίηση της εν λόγω διάταξης. 

Άρθρο 61 

Κατάργηση 

1. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 και η απόφαση 94/774/ΕΚ 
καταργούνται με ισχύ από τις 12 Ιουλίου 2007. 

2. Οι παραπομπές που γίνονται στον καταργηθέντα κανονισμό 
(ΕΟΚ) αριθ. 259/93 νοούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό. 

3. Η απόφαση 1999/412/ΕΚ καταργείται με ισχύ από την 1η Ιανουα 
ρίου 2008. 

Άρθρο 62 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Κάθε μεταφορά που έχει κοινοποιηθεί και για την οποία η αρμό 
δια αρχή προορισμού έχει χορηγήσει απόδειξη παραλαβής πριν από τις 
12 Ιουλίου 2007, υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 259/93. 

2. Κάθε μεταφορά για την οποία οι σχετικές αρμόδιες αρχές έχουν 
δώσει τη συγκατάθεσή τους, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 
αριθ. 259/93, πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο ένα έτος από τις 
12 Ιουλίου 2007. 

3. Η υποβολή εκθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 και το άρθρο 51 του παρόντος 
κανονισμού, για το έτος 2007, βασίζεται στο ερωτηματολόγιο που περι 
λαμβάνεται στην απόφαση 1999/412/ΕΚ. 

Άρθρο 63 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για ορισμένα κράτη μέλη 

1. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, όλες οι μεταφορές προς τη Λετ 
τονία αποβλήτων για αξιοποίηση, που απαριθμούνται στα παραρτήματα 
ΙΙΙ και ΙV, και αποβλήτων για αξιοποίηση, που δεν απαριθμούνται στα 
παραρτήματα αυτά, υπόκεινται στη διαδικασία της έγγραφης προηγού 
μενης κοινοποίησης και συγκατάθεσης σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙ. 

▼M3 
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Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, οι αρμόδιες αρχές φέρουν αντιρρή 
σεις κατά μεταφορών αποβλήτων για αξιοποίηση, που απαριθμούνται 
στα παραρτήματα ΙΙΙ και IV, και αποβλήτων για αξιοποίηση, που δεν 
απαριθμούνται στα παραρτήματα αυτά, όταν προορίζονται για εγκατά 
σταση η οποία κάνει χρήση του πλεονεκτήματος της προσωρινής 
παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 96/61/ΕΚ, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου στην οποία εφαρμόζεται η προσωρινή παρέκ 
κλιση στην εγκατάσταση προορισμού. 

2. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, όλες οι μεταφορές προς την 
Πολωνία αποβλήτων για αξιοποίηση, που απαριθμούνται στο παράρ 
τημα ΙΙΙ, υπόκεινται στη διαδικασία της έγγραφης προηγούμενης κοι 
νοποίησης και συγκατάθεσης σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙ. 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, οι αρμόδιες αρχές φέρουν αντιρρή 
σεις, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007, κατά μεταφορών προς την Πολω 
νία για αξιοποίηση των ακόλουθων αποβλήτων, που απαριθμούνται στα 
παραρτήματα ΙΙΙ και IV, σύμφωνα με τους λόγους αντίρρησης που 
ορίζονται στο άρθρο 11: 

B2020 και GE 020 (απορρίμματα γυαλιού) 

Β2070 

Β2080 

Β2100 

Β2120 

B3010 και GH 013 (στερεά πλαστικά απόβλητα) 

B3020 (απόβλητα χαρτιού) 

B3140 (απόβλητα επίσωτρων ελαστικών) 

Y46 

Y47 

A1010 και A1030 (μόνο οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο αρσενικό 
και τον υδράργυρο) 

A1060 

Α1140 

A2010 

A2020 

A2030 

Α2040 

Α3030 

Α3040 

Α3070 

Α3120 

Α3130 

Α3160 

Α3170 

Α3180 [εφαρμόζεται μόνο για τα πολυχλωριωμένα ναφθαλίνια (ΡCΝ)] 

Α4010 

Α4050 
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Α4060 

Α4070 

A4090 

AB030 

AB070 

AB120 

AB130 

AB150 

AC060 

AC070 

AC080 

AC150 

AC160 

AC260 

AD150 

▼M3 
Με εξαίρεση τα απορρίμματα γυαλιού, τα απόβλητα χαρτιού και τα 
απόβλητα επίσωτρων ελαστικών, η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί, 
το αργότερο, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με την κανονι 
στική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 59α παράγραφος 2. 

▼B 
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, οι 
αρμόδιες αρχές φέρουν αντιρρήσεις κατά μεταφορών προς την Πολωνία 
σύμφωνα με τους λόγους αντίρρησης που ορίζονται στο άρθρο 11: 

α) των ακόλουθων αποβλήτων για αξιοποίηση, που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙV: 

Α2050 

Α3030 

A3180, πλην των πολυχλωριωμένων ναφθαλινίων (PCN) 

A3190 

A4110 

A4120 

RB020 

και των 

β) αποβλήτων για αξιοποίηση, που δεν απαριθμούνται στα παραρτήμα 
τα. 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, οι αρμόδιες αρχές φέρουν αντιρρή 
σεις κατά μεταφορών αποβλήτων για αξιοποίηση, που απαριθμούνται 
στα παραρτήματα ΙΙΙ και IV, και αποβλήτων για αξιοποίηση, που δεν 
απαριθμούνται στα παραρτήματα αυτά, όταν προορίζονται για εγκατά 
σταση που κάνει χρήση του πλεονεκτήματος της προσωρινής παρέκ 
κλισης από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 96/61/ΕΚ, κατά την διάρ 
κεια της περιόδου στην οποία εφαρμόζεται η προσωρινή παρέκκλιση 
στην εγκατάσταση προορισμού. 

▼B 
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3. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, όλες οι μεταφορές προς τη Σλο 
βακία αποβλήτων για αξιοποίηση, που απαριθμούνται στα παραρτήματα 
ΙΙΙ και ΙV, και αποβλήτων για αξιοποίηση, που δεν απαριθμούνται στα 
παραρτήματα αυτά, υπόκεινται στη διαδικασία της έγγραφης προηγού 
μενης κοινοποίησης και συγκατάθεσης σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙ. 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, οι αρμόδιες αρχές φέρουν αντιρρή 
σεις κατά μεταφορών αποβλήτων για αξιοποίηση, που απαριθμούνται 
στα παραρτήματα III και IV, και αποβλήτων για αξιοποίηση, που δεν 
απαριθμούνται στα παραρτήματα αυτά, όταν προορίζονται για εγκατά 
σταση η οποία κάνει χρήση του πλεονεκτήματος της προσωρινής 
παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 94/67/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1994, για την αποτέφρωση των 
επικίνδυνων αποβλήτων ( 1 ) και της οδηγίας 96/61/ΕΚ, της οδηγίας 
2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Δεκεμβρίου 2000, για την αποτέφρωση των αποβλήτων ( 2 ) και της 
οδηγίας 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί 
ου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, για τον περιορισμό των εκπομπών στην 
ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων ( 3 ), κατά την διάρκεια της περιόδου στην 
οποία εφαρμόζεται η προσωρινή παρέκκλιση στην εγκατάσταση προ 
ορισμού. 

4. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, όλες οι μεταφορές αποβλήτων για 
αξιοποίηση προς τη Βουλγαρία, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, 
υπόκεινται στη διαδικασία της εκ των προτέρων γραπτής κοινοποίησης 
και συγκατάθεσης σύμφωνα με τον τίτλο II. 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009, οι 
αρμόδιες βουλγαρικές αρχές μπορούν να φέρουν αντιρρήσεις για μετα 
φορές στη Βουλγαρία προς αξιοποίηση των κάτωθι αποβλήτων που 
απαριθμούνται στα παραρτήματα III και IV, με βάση τους λόγους 
αντιρρήσεων που ορίζονται στο άρθρο 11: 

B2070 

B2080 

B2100 

B2120 

Y46 

Y47 

A1010 και A1030 (μόνο τα εδάφια που αναφέρονται στο αρσενικό και 
τον υδράργυρο) 

A1060 

A1140 

A2010 

A2020 

A2030 

A2040 

A3030 

A3040 

A3070 
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A3120 

A3130 

A3160 

A3170 

A3180 [εφαρμόζεται μόνο για τα πολυχλωριωμένα παράγωγα του 
ναφθαλινίου (PCN)] 

A4010 

A4050 

A4060 

A4070 

A4090 

AB030 

AB070 

AB120 

AB130 

AB150 

AC060 

AC070 

AC080 

AC150 

AC160 

AC260 

AD150 

▼M3 
Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί το αργότερο μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 59α παράγραφος 2. 

▼B 
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009, οι 
αρμόδιες βουλγαρικές αρχές μπορούν να φέρουν αντιρρήσεις, με βάση 
τους λόγους αντιρρήσεων που ορίζονται στο άρθρο 11 για μεταφορές 
στη Βουλγαρία: 

α) των κάτωθι αποβλήτων για αξιοποίηση, που απαριθμούνται στο 
παράρτημα IV: 

A2050 

A3030 

A3180, εκτός από τα πολυχλωριωμένα παράγωγα του ναφθαλινίου 
(PCN) 

A3190 

A4110 

A4120 

RB020 

και 
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β) αποβλήτων προς αξιοποίηση, που δεν απαριθμούνται στα παραρτή 
ματα αυτά. 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, οι αρμόδιες βουλγαρικές αρχές μπο 
ρούν να φέρουν αντιρρήσεις κατά μεταφορών αποβλήτων προς αξιοποί 
ηση που απαριθμούνται στα παραρτήματα III και IV και μεταφορές 
αποβλήτων για αξιοποίηση που δεν απαριθμούνται στα εν λόγω παραρ 
τήματα, όταν προορίζονται για εγκατάσταση που κάνει χρήση του πλε 
ονεκτήματος της προσωρινής παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις της 
οδηγίας 96/61/ΕΚ ή της οδηγίας 2001/80/ΕΚ, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου στην οποία εφαρμόζεται η προσωρινή παρέκκλιση στην εγκα 
τάσταση προορισμού. 

5. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, όλες οι μεταφορές αποβλήτων για 
αξιοποίηση προς τη Ρουμανία που καλύπτονται από το παράρτημα ΙΙΙ 
υπόκεινται στη διαδικασία της εκ των προτέρων γραπτής κοινοποίησης 
και συγκατάθεσης σύμφωνα με τον τίτλο II. 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, οι 
αρμόδιες ρουμανικές αρχές μπορούν να φέρουν αντιρρήσεις για μετα 
φορές στη Ρουμανία προς αξιοποίηση των κάτωθι αποβλήτων που απα 
ριθμούνται στα παραρτήματα III και IV, με βάση τους λόγους αντιρρή 
σεων που ορίζονται στο άρθρο 11: 

B2070 

B2100, εκτός από απόβλητα αλουμίνας 

B2120 

B4030 

Y46 

Y47 

A1010 και A1030 (μόνο οι παράγραφοι που αναφέρονται στο αρσενικό, 
τον υδράργυρο και το θάλλιο) 

A1060 

A1140 

A2010 

A2020 

A2030 

A3030 

A3040 

A3050 

A3060 

A3070 

A3120 

A3130 

A3140 

A3150 

A3160 

A3170 

A3180 [εφαρμόζεται μόνο για τα πολυχλωριωμένα παράγωγα του 
ναφθαλινίου (PCN)] 

A4010 
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A4030 

A4040 

A4050 

A4080 

A4090 

A4100 

A4160 

AA060 

AB030 

AB120 

AC060 

AC070 

AC080 

AC150 

AC160 

AC260 

AC270 

AD120 

AD150 

▼M3 
Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί το αργότερο μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 59α παράγραφος 2. 

▼B 
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, οι 
αρμόδιες ρουμανικές αρχές μπορούν να φέρουν αντιρρήσεις, με βάση 
τους λόγους αντιρρήσεων που ορίζονται στο άρθρο 11 για μεταφορές 
στη Ρουμανία: 

α) των κάτωθι αποβλήτων για αξιοποίηση που απαριθμούνται στο 
παράρτημα IV: 

A2050 

A3030 

A3180, εκτός από τα πολυχλωριωμένα παράγωγα του ναφθαλινίου 
(PCN) 

A3190 

A4110 

A4120 

RB020 

και 

β) αποβλήτων προς αξιοποίηση που δεν απαριθμούνται στα παραρτή 
ματα. 

▼M3 
Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί το αργότερο μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 59α παράγραφος 2. 
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Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, οι αρμόδιες ρουμανικές αρχές μπο 
ρούν να φέρουν αντιρρήσεις για μεταφορές αποβλήτων προς αξιοποί 
ηση που απαριθμούνται στα παραρτήματα III και IV και για μεταφορές 
αποβλήτων για αξιοποίηση που δεν απαριθμούνται στα εν λόγω παραρ 
τήματα, όταν προορίζονται για εγκατάσταση η οποία κάνει χρήση του 
πλεονεκτήματος της προσωρινής παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις 
της οδηγίας 96/61/ΕΚ, της οδηγίας 2000/76/ΕΚ ή της οδηγίας 
2001/80/ΕΚ, κατά τη διάρκεια της περιόδου στην οποία εφαρμόζεται 
η προσωρινή παρέκκλιση στην εγκατάσταση προορισμού. 

6. Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, στον τίτλο ΙΙ, σε σχέση 
με τα απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, το άρθρο 3 
παράγραφος 2, το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 5, και τα άρθρα 6, 
11, 22, 23, 24, 25 και 31 δεν εφαρμόζονται. 

Άρθρο 64 

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή 

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη 
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρμόζεται από τις 12 Ιουλίου 2007. 

2. Αν η ημερομηνία προσχώρησης για τη Βουλγαρία ή τη Ρουμανία 
είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία εφαρμογής που ορίζεται στην 
παράγραφο 1, το άρθρο 63 παράγραφοι 4 και 5 ισχύει, κατά παρέκ 
κλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, από την ημερομηνία 
προσχώρησης. 

3. Υπό την επιφύλαξη της συμφωνίας του οικείου κράτους μέλους, 
το άρθρο 26 παράγραφος 4 μπορεί να εφαρμοσθεί πριν από τις 
12 Ιουλίου 2007. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και 
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 

▼B 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ 

▼C1 
Έγγραφο κοινοποίησης για διασυνοριακές διακινήσεις/μεταφορές αποβλήτων 

▼M1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IB 

▼C1 
Έγγραφο μεταφοράς για διασυνοριακές διακινήσεις/μεταφορές αποβλήτων 

▼M1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

I. Εισαγωγή 

1. Οι παρούσες οδηγίες παρέχουν τις αναγκαίες διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση 
των εγγράφων κοινοποίησης και μεταφοράς. Αμφότερα τα έγγραφα είναι σύμ 
φωνα με τη Σύμβαση της Βασιλείας ( 1 ), την απόφαση του ΟΟΣΑ ( 2 ) (η οποία 
καλύπτει μόνο μεταφορές αποβλήτων που προορίζονται για εργασίες αξιοποί 
ησης εντός της ζώνης του ΟΟΣΑ) και με τον παρόντα κανονισμό, δεδομένου 
ότι λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις που προβλέπονται στα εν λόγω 
τρία νομοθετικά κείμενα. Η εκπόνηση των εγγράφων είναι αρκετά γενική ώστε 
να λαμβάνονται υπόψη και τα τρία κείμενα· ωστόσο, δεν ισχύουν όλα τα πεδία 
του εγγράφου για όλα τα νομοθετικά κείμενα και, συνεπώς, δεν είναι αναγκαίο 
να συμπληρώνονται όλα τα πεδία σε κάθε περίπτωση. Τυχόν ειδικές απαιτήσεις 
που αφορούν ένα μόνο σύστημα ελέγχου αναφέρονται με χρήση υποσημει 
ώσεων. Είναι επίσης δυνατόν η εθνική εκτελεστική νομοθεσία να χρησιμοποιεί 
ορολογία η οποία διαφέρει από την ορολογία που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 
Σύμβασης της Βασιλείας και της απόφασης του ΟΟΣΑ. Παραδείγματος χάριν, 
στον παρόντα κανονισμό χρησιμοποιείται ο όρος «μεταφορές» αντί του όρου 
«μεταφορά» και, συνεπώς, οι τίτλοι των εγγράφων κοινοποίησης και μεταφο 
ράς αντικατοπτρίζουν αυτή την παραλλαγή χρησιμοποιώντας τους όρους 
«μεταφορά/μεταφορές». 

2. Τα έγγραφα περιλαμβάνουν αμφοτέρους τους όρους «διάθεση» και «αξιο 
ποίηση», διότι στα τρία νομοθετικά κείμενα δίδεται διαφορετικός ορισμός. Ο 
κανονισμός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η απόφαση του ΟΟΣΑ χρησι 
μοποιούν τον όρο «διάθεση» για να αναφερθούν στις εργασίες διάθεσης που 
απαριθμούνται στο παράρτημα IV.A της Σύμβασης της Βασιλείας και στο 
προσάρτημα 5.A της απόφασης του ΟΟΣΑ και «αξιοποίηση» για τις εργα 
σίες αξιοποίησης που απαριθμούνται στο παράρτημα IV.B της Σύμβασης της 
Βασιλείας και στο προσάρτημα 5.B της απόφασης του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, στην 
ίδια τη Σύμβαση της Βασιλείας ο όρος «διάθεση» χρησιμοποιείται τόσο για 
τις εργασίες διάθεσης, όσο και για τις εργασίες αξιοποίησης. 

3. Οι αρμόδιες αρχές αποστολής είναι υπεύθυνες για την παροχή και έκδοση 
των εγγράφων κοινοποίησης και μεταφοράς (τόσο σε έντυπη όσο και σε 
ηλεκτρονική μορφή). Προς τούτο χρησιμοποιούν σύστημα αρίθμησης το 
οποίο επιτρέπει την ιχνηλάτηση κάθε αποστολής αποβλήτων. Το σύστημα 
αρίθμησης χρησιμοποιεί ως πρόθημα τον κωδικό χώρας του κράτους απο 
στολής ο οποίος παρατίθεται στον κατάλογο συντομογραφιών του προτύπου 
ISO 3166. Εντός της ΕΕ, ο διψήφιος κωδικός χώρας πρέπει να ακολουθείται 
από διάστημα. Αυτό μπορεί να ακολουθείται από προαιρετικό κωδικό έως 
και τεσσάρων ψηφίων οριζόμενο από την αρμόδια αρχή αποστολής, κατόπιν 
δε από διάστημα. Το σύστημα αρίθμησης πρέπει να τελειώνει με ένα εξα 
ψήφιο μορφότυπο. Για παράδειγμα, εάν ο κωδικός χώρας είναι XY και ο 
εξαψήφιος μορφότυπος 123456, ο αριθμός κοινοποίησης θα είναι XY 
123456 εφόσον δεν έχει προσδιοριστεί προαιρετικός κωδικός. Όταν έχει 
προσδιοριστεί προαιρετικός κωδικός, για παράδειγμα 12, ο αριθμός κοινο 
ποίησης θα είναι XY 12 123456. Ωστόσο, στην περίπτωση που ένα έγγραφο 
κοινοποίησης ή μεταφοράς διαβιβάζεται ηλεκτρονικώς και δεν έχει προσδιο 
ριστεί προαιρετικός κωδικός, πρέπει να εισάγεται το «0000» αντί του προ 
αιρετικού κωδικού (δηλαδή XY 0000 123456)· σε περίπτωση που προσδιο 
ριστεί προαιρετικός κωδικός με λιγότερα από τέσσερα ψηφία, για παρά 
δειγμα 12, ο αριθμός κοινοποίησης θα είναι XY 0012 123456. 
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( 1 ) Σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων απο 
βλήτων και της επεξεργασίας τους, 22 Μαρτίου 1989. Βλέπε www.basel.int 

( 2 ) Απόφαση C(2001) 107/ΤΕΛΙΚΟ του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ, σχετικά με την αναθεώ 
ρηση της απόφασης C(92) 39/ΤΕΛΙΚΟ για τον έλεγχο των διασυνοριακών μεταφορών 
αποβλήτων που προορίζονται για εργασίες αξιοποίησης· η εν λόγω απόφαση αποτελεί 
κωδικοποίηση των κειμένων που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 14 Ιουνίου 2001 και 
στις 28 Φεβρουαρίου 2002 (με τροποποιήσεις). 
Βλέπε http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34397_1_1_1_1_1,00.html



 

4. Οι χώρες ενδεχομένως να επιθυμούν να εκδίδουν τα έγγραφα σε μέγεθος 
χαρτιού το οποίο είναι σύμφωνο με τα εθνικά τους πρότυπα (συνήθως ISO 
A4, κατά τη σύσταση των Ηνωμένων Εθνών). Ωστόσο, για να διευκολυνθεί 
η χρήση τους διεθνώς και να ληφθεί υπόψη η διαφορά μεταξύ του ISO A4 
και του μεγέθους χαρτιού που χρησιμοποιείται στη Βόρειο Αμερική, το 
μέγεθος του πλαισίου των εντύπων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
183 × 262 mm, με περιθώρια ευθυγραμμισμένα στην κορυφή και στην 
αριστερά πλευρά του χαρτιού. Το έγγραφο κοινοποίησης (πεδία 1-21 συμπε 
ριλαμβανομένων των υποσημειώσεων) πρέπει να καταλαμβάνει μία σελίδα 
και ο κατάλογος συντομογραφιών και κωδικών που χρησιμοποιούνται στο 
έγγραφο κοινοποίησης πρέπει να καταλαμβάνει τη δεύτερη σελίδα. Όσον 
αφορά το έγγραφο μεταφοράς, τα πεδία 1-19 συμπεριλαμβανομένων του 
υποσημειώσεων πρέπει να καταλαμβάνουν μία σελίδα και τα πεδία 20-22 
και ο κατάλογος των συντομογραφιών και κωδικών που χρησιμοποιούνται 
στο έγγραφο μεταφοράς πρέπει να καταλαμβάνουν τη δεύτερη σελίδα. 

II. Σκοπός των εγγράφων κοινοποίησης και μεταφοράς 

5. Σκοπός του εγγράφου κοινοποίησης είναι να παρασχεθούν στις σχετικές 
αρμόδιες αρχές οι πληροφορίες τις οποίες αυτές χρειάζονται για να εκτιμή 
σουν το αποδεκτό της προτεινόμενης μεταφοράς αποβλήτων. Διαθέτει επί 
σης χώρο για να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της κοινοποίησης και, 
εφόσον απαιτείται, να δώσουν γραπτή συγκατάθεση για την προτεινόμενη 
μεταφορά. 

6. Το έγγραφο μεταφοράς προορίζεται να συνοδεύει την αποστολή αποβλήτων 
ανά πάσα στιγμή, από τη στιγμή αναχώρησης από τον παραγωγό αποβλήτων 
έως την άφιξή της σε εγκατάσταση διάθεσης ή αξιοποίησης άλλης χώρας. 
Οιοδήποτε πρόσωπο αναλαμβάνει την ευθύνη της μεταφοράς [μεταφορείς 
και ενδεχομένως ο παραλήπτης ( 1 )] υποχρεούται να υπογράφει το έγγραφο 
μεταφοράς είτε κατά την παράδοση, είτε κατά την παραλαβή των σχετικών 
αποβλήτων. Επίσης, στο έγγραφο μεταφοράς διατίθεται χώρος για την κατα 
γραφή της διέλευσης της αποστολής από τα τελωνεία όλων των εμπλεκο 
μένων χωρών (απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό). Τέλος, το έγγραφο 
πρέπει να χρησιμοποιείται από τη σχετική εγκατάσταση διάθεσης ή αξιοποί 
ησης για να πιστοποιείται ότι τα απόβλητα έχουν παραληφθεί και έχουν 
ολοκληρωθεί οι εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης. 

III. Γενικές απαιτήσεις 

7. Κάθε προγραμματισμένη μεταφορά η οποία υπόκειται στη διαδικασία προη 
γούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης μπορεί να πραγματοποι 
ηθεί μόνο μετά από τη συμπλήρωση των εγγράφων κοινοποίησης και μετα 
φοράς, κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη το 
άρθρο 16 στοιχείο α) και το άρθρο 16 στοιχείο β), και εντός της περιόδου 
ισχύος της γραπτής ή της σιωπηρής συγκατάθεσης όλων των εμπλεκόμενων 
αρμοδίων αρχών. 

8. Τα εν λόγω έντυπα των εγγράφων πρέπει να δακτυλογραφούνται ή να 
συμπληρώνονται χειρογράφως με κεφαλαία γράμματα και μελάνη διαρκείας 
εξ ολοκλήρου. Για τις υπογραφές πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείται μελάνη 
διαρκείας και το όνομα του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου πρέπει να ανα 
γράφεται κάτω από την υπογραφή με κεφαλαία γράμματα. Σε περίπτωση 
σφάλματος ήσσονος σημασίας, παραδείγματος χάριν χρήση λανθασμένου 
κωδικού για κάποιο απόβλητο, η διόρθωση μπορεί να γίνει με την έγκριση 
των αρμοδίων αρχών. Στο νέο κείμενο πρέπει να υπάρχει σημείωση και 
υπογραφή ή σφραγίδα, και να αναγράφεται η ημερομηνία της τροποποίησης. 
Για μείζονος σημασίας τροποποιήσεις ή διορθώσεις συμπληρώνεται νέο 
έντυπο. 

9. Τα έντυπα έχουν επίσης σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμπληρώνονται εύκολα σε 
ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής συμπλήρωσης του εντύπου, 
πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ασφαλείας έναντι οιασδήποτε 
καταχρηστικής χρήσης των εντύπων. Οιεσδήποτε τροποποιήσεις έγιναν σε 
συμπληρωμένο έντυπο με την έγκριση των αρμοδίων αρχών πρέπει να είναι 
ορατές. Κατά τη χρήση ηλεκτρονικών εντύπων τα οποία διαβιβάζονται με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είναι αναγκαία η χρήση ψηφιακής υπογραφής. 
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10. Για τη διευκόλυνση της μετάφρασης, τα κείμενα απαιτούν για τη συμπλή 
ρωση ορισμένων πεδίων έναν κωδικό και όχι κείμενο. Ωστόσο, όπου απαι 
τείται κείμενο, πρέπει να χρησιμοποιείται γλώσσα αποδεκτή από τις αρμό 
διες αρχές της χώρας προορισμού και, εφόσον απαιτείται, από τις άλλες 
εμπλεκόμενες αρχές. 

11. Πρέπει να χρησιμοποιείται ένας εξαψήφιος μορφότυπος για την αναγραφή 
της ημερομηνίας. Παραδείγματος χάριν, η 29η Ιανουαρίου 2006 πρέπει να 
αναγράφεται 29.01.06 (Ημέρα.Μήνας.Έτος). 

12. Όπου είναι αναγκαίο να προστεθούν παραρτήματα στα έγγραφα για την 
προσθήκη επιπλέον πληροφοριών, κάθε παράρτημα πρέπει να περιλαμβάνει 
τον αριθμό αναφοράς του σχετικού εγγράφου και παραπομπή στο πεδίο στο 
οποίο αναφέρεται. 

IV. Ειδικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του εγγράφου κοινοποίησης 

13. Ο κοινοποιών ( 1 ) οφείλει να συμπληρώσει τα πεδία 1-18 (εκτός του αριθμού 
κοινοποίησης του πεδίου 3) κατά τη στιγμή της κοινοποίησης. Σε ορισμένες 
τρίτες χώρες οι οποίες δεν είναι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, τα εν λόγω πεδία 
μπορούν να συμπληρωθούν από την αρμόδια αρχή αποστολής. Όταν ο κοι 
νοποιών δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον αρχικό παραγωγό, ο εν λόγω 
παραγωγός ή ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 15 
στοιχείο α) περίπτωση ii) ή iii) οφείλει επίσης, εφόσον είναι εφικτό, να 
υπογράψει το πεδίο 17, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο 
σημείο 1, και στο παράρτημα II μέρος 1 σημείο 26. 

14. Πεδία 1 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημεία 2 και 4) και 2 (παράρτημα II 
μέρος 1 σημείο 6): να παρατεθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες (αναγρά 
φεται ο αριθμός μητρώου (κατά περίπτωση), το πλήρες ονοματεπώνυμο, η 
διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του ονόματος της χώρας και οι αριθμοί 
τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της 
χώρας. Ο αρμόδιος για τις επαφές πρέπει να είναι υπεύθυνος για το φορτίο 
και σε περίπτωση ατυχήματος. Σε ορισμένες τρίτες χώρες, αντ’ αυτών δίνο 
νται πληροφορίες για την αρμόδια αρχή αποστολής. Ο κοινοποιών μπορεί να 
είναι έμπορος ή μεσίτης, σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 15 του παρόντος 
κανονισμού. Σε αυτή την περίπτωση, να παρασχεθεί αντίγραφο της σύμβα 
σης ή αποδεικτικό της σύμβασης (ή δήλωση η οποία πιστοποιεί την ύπαρξή 
της) μεταξύ του παραγωγού, του νέου παραγωγού ή του συλλέκτη και του 
μεσίτη ή του εμπόρου, σε παράρτημα (πρβλ. παράρτημα II μέρος 1 σημείο 
23). Οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού και η διεύθυνση ηλεκτρο 
νικού ταχυδρομείου διευκολύνουν την επικοινωνία όλων των εμπλεκομένων 
προσώπων ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση κάποιου συμβάντος κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς. 

15. Κανονικά, παραλήπτης είναι η εγκατάσταση διάθεσης ή αξιοποίησης που 
αναγράφεται στο πεδίο 10. Σε ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο, παραλήπτης 
μπορεί να είναι άλλο πρόσωπο, παραδείγματος χάριν ένας έμπορος ( 2 ), ένας 
μεσίτης, ή νομικό πρόσωπο, όπως η έδρα ή η ταχυδρομική διεύθυνση της 
παραλήπτριας εγκατάστασης διάθεσης ή αξιοποίησης που αναγράφεται στο 
πεδίο 10. Για να ενεργήσει ως παραλήπτης, ο έμπορος, ο μεσίτης ή το 
νομικό πρόσωπο πρέπει να υπόκειται στη δικαιοδοσία της χώρας προ 
ορισμού και να είναι ο κάτοχος των αποβλήτων ή να έχει κάποια άλλη 
μορφή νομικού ελέγχου επί των αποβλήτων κατά την άφιξη των αποβλήτων 
στη χώρα προορισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πληροφορίες σχετικά με 
τον έμπορο, τον μεσίτη ή το νομικό πρόσωπο συμπληρώνονται στο πεδίο 2. 
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( 2 ) Σε ορισμένες τρίτες χώρες οι οποίες είναι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ μπορεί να χρησιμοποι 
είται ο όρος αναγνωρισμένος έμπορος, σύμφωνα με την απόφαση του ΟΟΣΑ.



16. Πεδίο 3 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημεία 1, 5, 11 και 19): κατά την 
έκδοση του εγγράφου κοινοποίησης, η αρμόδια αρχή παρέχει, σύμφωνα με 
το δικό της σύστημα, έναν αριθμό ταυτοποίησης ο οποίος τυπώνεται σε αυτό 
το πεδίο (βλέπε παράγραφο 3 ανωτέρω). Στο πλαίσιο του Α η «μία μετα 
φορά» αναφέρεται σε απλή κοινοποίηση ενώ οι «πολλαπλές μεταφορές» 
αφορούν γενική κοινοποίηση. Στο πλαίσιο του Β, αναφέρεται το είδος της 
επιχειρησιακής διαδικασίας για την οποία προορίζονται τα μεταφερόμενα 
απόβλητα. Στο πλαίσιο του Γ η προηγούμενη συγκατάθεση αναφέρεται 
στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού. 

17. Πεδίο 4 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημείο 1), πεδίο 5 (βλέπε παράρτημα 
II μέρος 1 σημείο 17) και πεδίο 6 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημείο 12): 
Να αναγραφεί ο αριθμός των μεταφορών στο πεδίο 4 και η προβλεπόμενη 
ημερομηνία της απλής μεταφοράς ή, για πολλαπλές μεταφορές, οι ημερομη 
νίες της πρώτης και της τελευταίας μεταφοράς στο πεδίο 6. Στο πεδίο 5 να 
αναγραφεί το εκτιμώμενο ελάχιστο και μέγιστο βάρος σε τόνους [1 τόνος 
ισούται με 1 megagram (Mg) ή 1 000 kg] των αποβλήτων. Σε ορισμένες 
τρίτες χώρες, μπορεί επίσης να γίνει αποδεκτή η αναγραφή του όγκου σε 
κυβικά μέτρα (1 κυβικό μέτρο ισούται με 1 000 λίτρα) ή σε άλλη μονάδα 
μέτρησης, όπως χιλιόγραμμα και λίτρα. Εφόσον χρησιμοποιούνται άλλες 
μονάδες μέτρησης, πρέπει να αναφέρεται η μονάδα μέτρησης που χρησιμο 
ποιήθηκε και να διαγράφεται η μονάδα του εγγράφου. Η συνολικά μεταφε 
ρόμενη ποσότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη ποσότητα που δηλώ 
νεται στο πεδίο 5. Η προβλεπόμενη προθεσμία για τις μεταφορές αναγρά 
φεται στο πεδίο 6 και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος, εξαιρουμένων 
των πολλαπλών μεταφορών προς εγκαταστάσεις αξιοποίησης που έχουν 
λάβει προηγουμένως συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος 
κανονισμού (βλέπε παράγραφο 16), για τις οποίες η προβλεπόμενη προθε 
σμία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τρία έτη. Όλες οι μεταφορές απο 
βλήτων πρέπει να εκτελούνται εντός της περιόδου κατά την οποία ισχύει η 
σιωπηρή ή γραπτή συγκατάθεση όλων των εμπλεκομένων αρμοδίων αρχών, 
όπως έχει καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του παρόντος 
κανονισμού. Σε περίπτωση πολλαπλών μεταφορών, ορισμένες τρίτες χώρες 
επιτρέπεται, με βάση τη Σύμβαση της Βασιλείας να απαιτούν οι προβλεπό 
μενες ημερομηνίες ή η προβλεπόμενη συχνότητα και η εκτιμώμενη ποσό 
τητα κάθε μεταφοράς να αναγράφονται στα πεδία 5 και 6 ή να επισυνάπτο 
νται στο παράρτημα. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή εκδίδει γραπτή 
συγκατάθεση για μεταφορά και η περίοδος ισχύος της συγκατάθεσης που 
αναγράφεται στο πεδίο 20 διαφέρει από την περίοδο που αναγράφεται στο 
πεδίο 6, η απόφαση της αρμόδιας αρχής υπερισχύει έναντι των πληροφοριών 
του πεδίου 6. 

18. Πεδίο 7 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημείο 18): Οι τύποι συσκευασίας 
πρέπει να αναφέρονται χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που προβλέπονται 
στο κατάλογο συντομογραφιών και κωδικών που επισυνάπτεται στο έγγραφο 
κοινοποίησης. Εάν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις χειρισμού, όπως οι προ 
φυλάξεις που απαιτούν οι οδηγίες χειρισμού των παραγωγών προς τους εργα 
ζομένους, πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομέ 
νων των πληροφοριών για την αντιμετώπιση διαρροών, και γραπτές οδηγίες 
για τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, να συμπληρωθεί το αντίστοιχο 
τετραγωνίδιο και οι πληροφορίες να επισυναφθούν στο παράρτημα. 

19. Πεδίο 8 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημεία 7 και 13): να παρασχεθούν οι 
απαιτούμενες πληροφορίες (να αναφερθεί ο αριθμός μητρώου κατά περίπτω 
ση, η διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του ονόματος της χώρας και οι 
αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού συμπεριλαμβανομένου του κωδι 
κού της χώρας. Ο αναφερόμενος αρμόδιος επικοινωνίας πρέπει να είναι 
υπεύθυνος για τη μεταφορά. Εάν εμπλέκονται περισσότεροι του ενός μετα 
φορείς, να επισυναφθεί στο έγγραφο κοινοποίησης πλήρης κατάλογος των 
απαιτούμενων πληροφοριών για κάθε μεταφορέα. Σε περίπτωση που η μετα 
φορά διοργανώνεται από πράκτορα διαμετακόμισης, να επισυναφθούν στο 
παράρτημα τα στοιχεία του πράκτορα και οι σχετικές πληροφορίες για τους 
πραγματικούς μεταφορείς. Να παρασχεθούν αποδεικτικά στοιχεία της κατα 
χώρισης του μεταφορέα (των μεταφορέων) όσον αφορά τις μεταφορές απο 
βλήτων (π.χ. δήλωση με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξή της) στο παράρ 
τημα (πρβλ. παράρτημα II μέρος 1 σημείο 15). Τα μέσα μεταφοράς πρέπει 
να αναφέρονται χρησιμοποιώντας τις συντομογραφίες που παρέχονται στον 
κατάλογο συντομογραφιών και κωδικών που επισυνάπτεται στο έγγραφο 
κοινοποίησης. 
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20. Πεδίο 9 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημεία 3 και 16): να παρασχεθούν οι 
απαιτούμενες πληροφορίες για τον παραγωγό αποβλήτων ( 1 ). Ο αριθμός 
μητρώου του παραγωγού πρέπει να δίνεται κατά περίπτωση. Εάν ο κοινο 
ποιών είναι ο παραγωγός αποβλήτων τότε να αναγράφεται η ένδειξη «βλέπε 
πεδίο 1». Εάν τα απόβλητα έχουν παραχθεί από περισσότερους από έναν 
παραγωγούς, να αναγράφεται η ένδειξη «βλέπε επισυναπτόμενο κατάλογο» 
και να προσαρτάται κατάλογος με τις ζητούμενες πληροφορίες για κάθε 
παραγωγό. Σε περίπτωση που ο παραγωγός είναι άγνωστος, να αναγράφεται 
το όνομα του προσώπου το οποίο έχει στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχό 
του τα εν λόγω απόβλητα (κάτοχος). Να παρασχεθούν επίσης πληροφορίες 
για τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία παρήχθησαν τα απόβλητα, καθώς 
και τον τόπο παραγωγής. 

21. Πεδίο 10 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημείο 5): να παρασχεθούν οι 
απαιτούμενες πληροφορίες (να αναφερθεί ο προορισμός του φορτίου σημει 
ώνοντας αν πρόκειται για εγκατάσταση διάθεσης ή αξιοποίησης, ο αριθμός 
μητρώου της εγκατάστασης που δηλώνεται μόνο εφόσον αυτό απαιτείται και 
ο τελικός τόπος διάθεσης ή αξιοποίησης, εάν διαφέρουν από τη διεύθυνση 
της εγκατάστασης). Εάν ο διαθέτων ή ο αξιοποιών είναι παράλληλα και ο 
παραλήπτης, αναγράφεται εδώ η ένδειξη «βλέπε πεδίο 2». Εάν οι εργασίες 
διάθεσης ή αξιοποίησης είναι εργασίες D13-D15 ή R12 ή R13 (σύμφωνα με 
τα παραρτήματα ΙΙΑ ή ΙΙΒ της οδηγίας 2006/12/ΕΚ περί των στερεών απο 
βλήτων), η εγκατάσταση η οποία εκτελεί τις εργασίες πρέπει να αναφέρεται 
στο πεδίο 10, καθώς και ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών. Σε αυτή την 
περίπτωση, παρέχονται στο παράρτημα οι αντίστοιχες πληροφορίες για την 
επακόλουθη εγκατάσταση ή τις επακόλουθες εγκαταστάσεις, όπου 
λαμβάνουν χώρα ή ενδέχεται να λάβουν χώρα οιεσδήποτε εργασίες R12/R13 
ή D13-D15 και εργασίες D1-D12 ή R1-R11. Εάν η εγκατάσταση αξιοποί 
ησης ή διάθεσης παρατίθεται στο παράρτημα I, κατηγορία 5 της οδηγίας 
96/61/ΕΚ, της 24ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρό 
ληψη και έλεγχο της ρύπανσης, πρέπει να παρέχονται στο παράρτημα απο 
δεικτικά στοιχεία εγκυρότητας της άδειας (π.χ. δήλωση με την οποία πιστο 
ποιείται η ύπαρξή της) που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της 
λόγω οδηγίας, σε περίπτωση που η εγκατάσταση βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα. 

22. Πεδίο 11 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημεία 5, 19 και 20): να αναφερθεί ο 
τύπος των εργασιών αξιοποίησης ή διάθεσης χρησιμοποιώντας τους κωδικούς 
R ή τους κωδικούς D των παραρτημάτων IIA ή IIB της οδηγίας 2006/12/ΕΚ 
περί στερεών αποβλήτων (βλ. επίσης τον κατάλογο συντομογραφιών και κωδι 
κών που επισυνάπτεται στο έγγραφο κοινοποίησης) ( 2 ). Εάν οι εργασίες διά 
θεσης ή αξιοποίησης είναι εργασίες D13-D15 ή R12 ή R13, πρέπει να παρέχο 
νται στο παράρτημα οι αντίστοιχες πληροφορίες για τις επακόλουθες εργασίες 
(οιεσδήποτε εργασίες R12/R13 ή D13-D15, καθώς και εργασίες D1-D12 ή 
R1-R11). Να αναφέρεται επίσης η τεχνολογία που πρόκειται να χρησιμοποι 
ηθεί. Εάν τα απόβλητα προορίζονται για αξιοποίηση, να αναφερθεί η σχεδια 
ζόμενη μέθοδος διάθεσης του μη αξιοποιήσιμου κλάσματος μετά την αξιοποί 
ηση, το ποσό του αξιοποιηθέντος υλικού σε σχέση με τα μη αξιοποιήσιμα 
απόβλητα, η εκτιμώμενη αξία του αξιοποιηθέντος υλικού και το κόστος της 
αξιοποίησης, καθώς και το κόστος διάθεσης του μη αξιοποιήσιμου κλάσματος 
στο παράρτημα. Επιπροσθέτως, στις περιπτώσεις εισαγωγών στην Κοινότητα 
αποβλήτων που προορίζονται για διάθεση, να αναφέρεται προηγούμενο δεό 
ντως αιτιολογημένο αίτημα του κράτους αποστολής, σύμφωνα με το άρθρο 41 
παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού στο σημείο «Αιτιολογία εξαγωγής» 
και να επισυνάπτεται το εν λόγω αίτημα σε παράρτημα. Ορισμένες τρίτες 
χώρες εκτός ΟΟΣΑ μπορούν, βάσει της Σύμβασης της Βασιλείας, να απαιτούν 
επίσης να διευκρινιστεί η αιτιολογία εξαγωγής. 
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( 1 ) Εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μπορεί να χρησιμοποιείται ο όρος «παραγωγός» 
(generator) αντί του «παραγωγός» (producer). 

( 2 ) Στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ο ορισμός των εργασιών R1 στον κατάλογο των συντομο 
γραφιών είναι διαφορετικός από τον ορισμό που χρησιμοποιείται στη Σύμβαση της 
Βασιλείας και στην απόφαση του ΟΟΣΑ· κατά συνέπεια παρέχονται και οι δύο διατυ 
πώσεις. Υπάρχουν και άλλες διαφορές μεταξύ της ορολογίας που χρησιμοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και της ορολογίας που χρησιμοποιείται στη Σύμβαση της Βασι 
λείας και στην απόφαση του ΟΟΣΑ, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 
συντομογραφιών.



 

23. Πεδίο 12 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημείο 16): να δοθεί το όνομα ή τα 
ονόματα με το (τα) οποίο(-α) το υλικό είναι κοινώς γνωστό ή το εμπορικό 
όνομα και τα ονόματα των κυριότερων συστατικών του (σχετικά με την 
ποσότητα ή/και τον κίνδυνο) και οι σχετικές συγκεντρώσεις τους (εκφραζό 
μενες σε ποσοστό), εφόσον είναι γνωστά. Στην περίπτωση μείγματος απο 
βλήτων, να παρασχεθούν οι ίδιες πληροφορίες για τα διαφορετικά κλάσματα 
και να αναφερθεί ποια κλάσματα προορίζονται για αξιοποίηση. Ενδέχεται να 
ζητηθεί χημική ανάλυση της σύνθεσης των αποβλήτων, σύμφωνα με το 
παράρτημα II μέρος 3 σημείο 7 του παρόντος κανονισμού. Εάν κριθεί ανα 
γκαίο, να επισυναφθούν περαιτέρω πληροφορίες σε παράρτημα. 

24. Πεδίο 13 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημείο 16): να αναφερθούν τα 
φυσικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων σε κανονικές συνθήκες θερμοκρα 
σίας και πίεσης. 

25. Πεδίο 14 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημείο 16): να δηλωθεί ο κωδικός 
που ταυτοποιεί το απόβλητο σύμφωνα με τα παραρτήματα III, IIIA, IIIB, IV 
ή IVA του παρόντος κανονισμού. Να αναγραφεί ο κωδικός σύμφωνα με το 
σύστημα που εγκρίθηκε δυνάμει της Σύμβασης της Βασιλείας [στην ενότητα 
(i), πεδίο 14] και, κατά περίπτωση, τα συστήματα που εγκρίθηκαν δυνάμει 
της απόφασης του ΟΟΣΑ [στην ενότητα (ii)] και άλλα αποδεκτά συστήματα 
ταξινόμησης [ενότητες (iii) έως (xii)]. Σύμφωνα με το άρθρο 4 σημείο 6 
δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού, να αναγραφεί ένας μόνο κωδικός 
αποβλήτου (από τα παραρτήματα III, IIIA, IIIB, IV ή IVA του παρόντος 
κανονισμού) με τις ακόλουθες δύο εξαιρέσεις: στην περίπτωση αποβλήτων 
που δεν έχουν ταξινομηθεί σε μία ενιαία καταχώριση σε ένα από τα παραρ 
τήματα III, IIIB, IV ή IVA, να αναγραφεί μόνο ένας τύπος αποβλήτων. Εάν 
πρόκειται για μείγματα αποβλήτων που δεν ταξινομήθηκαν σε μία ενιαία 
καταχώριση σε ένα από τα παραρτήματα III, IIIB, IV ή IVA, εκτός αν 
απαριθμούνται στο παράρτημα IIIA, να παρασχεθεί ο κωδικός κάθε κλά 
σματος αποβλήτων κατά σειρά μεγέθους (σε παράρτημα εάν κριθεί ανα 
γκαίο). 

α) Ενότητα (i): οι κωδικοί του παραρτήματος VIII της Σύμβασης της Βασι 
λείας πρέπει να χρησιμοποιούνται για απόβλητα τα οποία υπόκειται στη 
διαδικασία προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης 
(βλέπε μέρος I του παραρτήματος IV του παρόντος κανονισμού)· οι 
κωδικοί του παραρτήματος IX της Σύμβασης της Βασιλείας πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για απόβλητα τα οποία συνήθως δεν υπόκεινται στη 
διαδικασία προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης, 
αλλά τα οποία, για ειδικό λόγο, όπως μόλυνση από επικίνδυνες ουσίες 
(πρβλ. παράγραφο 1 του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού) ή 
διαφορετική ταξινόμηση σύμφωνα με το άρθρο 63 του παρόντος κανονι 
σμού ή εθνικές κανονιστικές διατάξεις ( 1 ), υπόκεινται στη διαδικασία 
προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης (βλέπε μέρος I 
του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού). Τα παραρτήματα VIII 
και IX της Σύμβασης της Βασιλείας βρίσκονται στο παράρτημα V του 
παρόντος κανονισμού, στο κείμενο της Σύμβασης της Βασιλείας καθώς 
και στο Εγχειρίδιο Οδηγιών που διατίθεται από τη Γραμματεία της 
Σύμβασης της Βασιλείας. Εάν κάποιο απόβλητο δεν παρατίθεται στα 
παραρτήματα VIII ή IX της Σύμβασης της Βασιλείας, να αναγραφεί η 
ένδειξη «δεν παρατίθεται στον κατάλογο». 

β) Ενότητα (ii): οι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ πρέπει να χρησιμοποιούν τους 
κωδικούς αποβλήτων του ΟΟΣΑ που παρατίθενται στο μέρος II των 
παραρτημάτων III και IV του παρόντος κανονισμού, δηλαδή απόβλητα 
τα οποία δεν έχουν ισοδύναμη καταχώριση στα παραρτήματα της Σύμ 
βασης της Βασιλείας ή τυγχάνουν διαφορετικού επιπέδου ελέγχου δυνά 
μει του παρόντος κανονισμού από τον έλεγχο που απαιτείται βάσει της 
Σύμβασης της Βασιλείας. Εάν κάποιο απόβλητο δεν αναγράφεται στο 
μέρος II των παραρτημάτων III και IV του παρόντος κανονισμού, να 
αναγραφεί η ένδειξη «δεν παρατίθεται στον κατάλογο». 
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( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με 
την εξαγωγή για αξιοποίηση ορισμένων αποβλήτων που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ 
ή ΙΙΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου προς ορισμένες χώρες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ 
για τον έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων, ΕΕ L 316 της 4.12.2007, 
σ. 6.



 

γ) Ενότητα (iii): τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να χρησι 
μοποιούν τους κωδικούς που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποβλή 
των της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (βλέπε του απόφαση 2000/532/ΕΚ της 
Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε) ( 1 ). ►M9 __________ ◄ 

δ) Ενότητες (iv) και (v): όπου κρίνεται σκόπιμο, πρέπει να χρησιμοποι 
ούνται οι εθνικοί κωδικοί ταυτοποίησης εκτός από αυτούς του καταλό 
γου αποβλήτων της ΕΚ που χρησιμοποιούνται στη χώρα αποστολής και, 
εάν είναι γνωστοί, στη χώρα προορισμού. ►M9 __________ ◄ 

ε) Ενότητα (vi): εάν κριθεί χρήσιμο ή εάν απαιτείται από τις σχετικές 
αρμόδιες αρχές, να προστεθεί εδώ οιοσδήποτε άλλος κωδικός ή συμπλη 
ρωματική πληροφορία η οποία θα διευκόλυνε την ταυτοποίηση των 
αποβλήτων. 

▼M9 
Ανάλογοι κωδικοί επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 
IIIA, IIIB ή IVA του παρόντος κανονισμού. Σε αυτή την περίπτωση, 
ο αριθμός του παραρτήματος πρέπει να αναγράφεται μπροστά από τους 
κωδικούς. Όσον αφορά το παράρτημα IIIA, θα πρέπει να χρησιμοποι 
είται(-ούνται) ο(ι) σχετικός(-οί) κωδικός(-οί) που αναφέρει το παράρτημα 
ΙΙΙΑ, κατά περίπτωση με τη σειρά. Ορισμένες καταχωρίσεις της Βασι 
λείας, π.χ. οι B1100, B3010 και B3020, αφορούν αποκλειστικά συγκε 
κριμένες ροές αποβλήτων, όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙΑ. 

▼M2 
στ) Ενότητα (vii): να αναφερθεί ο αντίστοιχος κωδικός Y ή κωδικοί Y, 

σύμφωνα με τις «Κατηγορίες αποβλήτων για έλεγχο» (βλέπε παράρτημα 
I της Σύμβασης της Βασιλείας και προσάρτημα 1 της απόφασης του 
ΟΟΣΑ), ή σύμφωνα με τις «Κατηγορίες αποβλήτων που απαιτούν ειδική 
εξέταση» που αναγράφονται στο παράρτημα II της Σύμβασης της Βασι 
λείας (βλέπε παράρτημα IV μέρος I του παρόντος κανονισμού ή προ 
σάρτημα 2 του Εγχειριδίου Οδηγιών της Σύμβασης της Βασιλείας), 
εφόσον υπάρχει(-ουν). Οι κωδικοί Y δεν απαιτούνται από τον παρόντα 
κανονισμό και την απόφαση του ΟΟΣΑ, εκτός εάν η μεταφορά απο 
βλήτων εμπίπτει σε μία από τις δύο «Κατηγορίες αποβλήτων που απαι 
τούν ειδική εξέταση» βάσει της Σύμβασης της Βασιλείας (Y46 και Y47 
ή απόβλητα του παραρτήματος II), περίπτωση κατά την οποία πρέπει να 
αναγράφεται ο κωδικός Y της Σύμβασης της Βασιλείας. Μολαταύτα, να 
αναγράφεται ο κωδικός Y ή οι κωδικοί Y για απόβλητα που ορίζονται 
ως επικίνδυνα σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 της Σύμβασης της 
Βασιλείας, για να τηρηθούν οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων δυνάμει 
της Σύμβασης της Βασιλείας. 

ζ) Ενότητα (viii): κατά περίπτωση, να αναγραφούν εδώ ο αντίστοιχος κωδι 
κός H ή κωδικοί H, δηλαδή οι κωδικοί που καταδεικνύουν τα επικίνδυνα 
χαρακτηριστικά του αποβλήτου (βλέπε τον κατάλογο συντομογραφιών 
και κωδικών που επισυνάπτεται στο έγγραφο κοινοποίησης). Εάν δεν 
υπάρχουν επικίνδυνα χαρακτηριστικά καλυπτόμενα από τη Σύμβαση 
της Βασιλείας, αλλά το απόβλητο είναι επικίνδυνο σύμφωνα με το 
παράρτημα III της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ περί επικίνδυνων αποβλήτων, 
να αναφερθεί ο κωδικός H ή οι κωδικοί H σύμφωνα με το παρόν 
παράρτημα III και να αναγραφεί η ένδειξη «ΕΚ» μετά τον κωδικό H 
(π.χ. H14 ΕΚ). 

η) Ενότητα (ix): κατά περίπτωση, να αναφερθεί εδώ η κλάση ή οι κλάσεις 
του Ηνωμένων Εθνών που καταδεικνύουν τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά 
του αποβλήτου σύμφωνα με την ταξινόμηση των Ηνωμένων Εθνών 
(βλέπε τον κατάλογο συντομογραφιών και κωδικών που επισυνάπτεται 
στο έγγραφο κοινοποίησης) και απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς 
τους διεθνείς κανόνες μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (βλέπε τις 
συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευ 
μάτων. Πρότυποι κανονισμοί (Πορτοκαλί Βιβλίο), τελευταία έκδοση) ( 2 ). 

θ) Ενότητες (x και xi): κατά περίπτωση, να αναφερθεί εδώ ο αντίστοιχος 
αριθμός ή αριθμοί των Ηνωμένων Εθνών και το όνομα ή τα ονόματα 
αποστολής των Ηνωμένων Εθνών. Τα ανωτέρω χρησιμοποιούνται για την 
ταυτοποίηση του αποβλήτου σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης των 
Ηνωμένων Εθνών και απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς τους διεθνείς 
κανόνες μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (βλέπε τις συστάσεις των 
Ηνωμένων Εθνών για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πρότυποι 
κανονισμοί (Πορτοκαλί Βιβλίο), τελευταία έκδοση). 
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( 1 ) Βλέπε http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/2000/en_2000D0532_index.html 
( 2 ) Βλέπε http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm



 

ι) Ενότητα (xii): κατά περίπτωση, να αναφερθεί εδώ ο κωδικός ή οι κωδι 
κοί τελωνείου, οι οποίοι επιτρέπουν την ταυτοποίηση του αποβλήτου 
από τα τελωνεία (βλέπε τον κατάλογο κωδικών και εμπορευμάτων του 
«Εναρμονισμένου Συστήματος Περιγραφής και Κωδικοποίησης Εμπο 
ρευμάτων» που εκπονήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων). 

26. Πεδίο 15 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημεία 8-10 και 14): Στη γραμμή (α) 
του πεδίου 15, να αναγραφεί το όνομα των χωρών αποστολής ( 1 ), διαμετα 
κόμισης και προορισμού ή οι κωδικοί κάθε χώρας χρησιμοποιώντας το 
πρότυπο συντομογραφιών ISO 3166 ( 2 ). Στη γραμμή (β), να αναγραφεί, 
κατά περίπτωση, ο κωδικός αριθμός της αντίστοιχης αρμόδιας αρχής κάθε 
χώρας, και στη γραμμή (γ) να αναγραφεί το όνομα του μεθοριακού σημείου 
διέλευσης ή του λιμένα και, κατά περίπτωση, ο κωδικός αριθμός του τελω 
νείου ως σημείου εισόδου ή εξόδου από τη συγκεκριμένη χώρα. Για τις 
χώρες διαμετακόμισης να παρασχεθούν πληροφορίες στη γραμμή (γ) για 
τα σημεία εισόδου και εξόδου. Εάν εμπλέκονται περισσότερες από τρεις 
χώρες διαμετακόμισης σε μια συγκεκριμένη μεταφορά, να επισυναφθούν 
οι κατάλληλες πληροφορίες σε παράρτημα. Στο παράρτημα να αναφερθεί 
το σχεδιαζόμενο δρομολόγιο μεταξύ του σημείου εισόδου και εξόδου, 
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εναλλακτικών δρομολογίων, σε περίπτωση 
απρόβλεπτων καταστάσεων. 

27. Πεδίο 16 (βλέπε παράρτημα II μέρος 1 σημείο 14): Να παρασχεθούν οι 
απαραίτητες πληροφορίες εφόσον πρόκειται για μεταφορές οι οποίες περι 
λαμβάνουν είσοδο, διέλευση ή αναχώρηση από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

28. Πεδίο 17 (βλέπε παράρτημα II, μέρος 1, σημεία 21-22 και 24-26): κάθε 
αντίγραφο του εγγράφου κοινοποίησης πρέπει να υπογράφεται και να χρο 
νολογείται από τον κοινοποιούντα (ή από τον έμπορο ή τον μεσίτη, εάν 
αυτός ενεργεί ως κοινοποιών) πριν διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές των 
εμπλεκόμενων χωρών. Σε ορισμένες τρίτες χώρες, μπορεί να υπογράφει 
και να χρονολογεί η αρμόδια αρχή αποστολής. Εάν ο κοινοποιών δεν 
είναι το ίδιο πρόσωπο με τον αρχικό παραγωγό, ο εν λόγω παραγωγός, 
νέος παραγωγός ή ο φορέας συλλογής επιτρέπεται, εφόσον είναι εφικτό, 
να υπογράφει και να χρονολογεί· σημειωτέον ότι αυτό μπορεί να μην 
είναι εφικτό σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν πολλοί παραγωγοί (ορι 
σμοί της έννοιας «εφικτό» ενδεχομένως υπάρχουν στην εθνική νομοθεσία). 
Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που δεν είναι γνωστός ο παραγωγός, οφείλει 
να υπογράφει το άτομο το οποίο έχει στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχό του 
τα απόβλητα (κάτοχος). Η εν λόγω δήλωση πρέπει επίσης να πιστοποιεί την 
ύπαρξη ασφάλισης για ευθύνες λόγω ζημιών έναντι τρίτων μερών. Ορισμέ 
νες τρίτες χώρες μπορούν να απαιτούν απόδειξη της ασφάλισης ή άλλες 
οικονομικές διασφαλίσεις και σύμβαση που να συνοδεύει το έγγραφο κοι 
νοποίησης. 

29. Πεδίο 18: Να αναφερθεί ο αριθμός των παραρτημάτων που περιλαμβάνουν 
οιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες παρασχέθηκαν για το έγγραφο 
κοινοποίησης ( 3 ). Κάθε παράρτημα πρέπει να περιλαμβάνει παραπομπή 
στον αριθμό της κοινοποίησης στην οποία αναφέρεται, ο οποίος αναγράφε 
ται στη γωνία του πεδίου 3. 

30. Πεδίο 19: Δυνάμει της Σύμβασης της Βασιλείας, η αρμόδια αρχή ή οι 
αρμόδιες αρχές της χώρας ή των χωρών προορισμού (κατά περίπτωση) 
και διαμετακόμισης, εκδίδουν τη σχετική απόδειξη παραλαβής. Δυνάμει 
της απόφασης του ΟΟΣΑ, την απόδειξη παραλαβής εκδίδει η αρμόδια 
αρχή της χώρας προορισμού. Ορισμένες τρίτες χώρες δύνανται, βάσει της 
εθνικής τους νομοθεσίας, να απαιτήσουν επίσης από την αρμόδια αρχή 
αποστολής να εκδώσει απόδειξη παραλαβής. 
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( 1 ) Στη σύμβαση της Βασιλείας χρησιμοποιείται ο όρος «κράτος» αντί του όρου «χώρα». 
( 2 ) Εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μπορούν να χρησιμοποιούνται οι όροι «εξαγωγή» και 

«εισαγωγή» αντί των όρων «αποστολή» και «προορισμός». 
( 3 ) Βλέπε πεδία 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 ή 21 και, εάν απαιτούνται συμπληρω 

ματικές πληροφορίες και τεκμηρίωση από τις αρμόδιες αρχές, βλέπε τα σημεία στο 
παράρτημα ΙΙ του μέρους 3 του παρόντος κανονισμού τα οποία δεν καλύπτονται από 
κάποιο πεδίο.



 

31. Πεδία 20 και 21: το πεδίο 20 πρέπει να χρησιμοποιείται από τις αρμόδιες 
αρχές κάθε εμπλεκόμενης χώρας κατά την παροχή της γραπτής συγκατάθε 
σης. Η Σύμβαση της Βασιλείας (εκτός εάν μια χώρα αποφάσισε να μην 
απαιτήσει γραπτή συγκατάθεση για τη διαμετακόμιση και έχει ενημερώσει 
σχετικά τα άλλα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 της Σύμβασης 
της Βασιλείας) και ορισμένες χώρες πάντα απαιτούν γραπτή συγκατάθεση 
(σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1) του παρόντος κανονισμού, μια 
αρμόδια αρχή διαμετακόμισης δύναται να δώσει σιωπηρή συγκατάθεση), 
ενώ η απόφαση του ΟΟΣΑ δεν απαιτεί γραπτή συγκατάθεση. Να αναφερθεί 
το όνομα της χώρας (ή ο κωδικός της χρησιμοποιώντας το πρότυπο συντο 
μογραφιών ISO 3166). Εάν η μεταφορά υπόκειται σε ειδικούς όρους, η 
σχετική αρμόδια αρχή πρέπει να συμπληρώσει το αντίστοιχο τετραγωνίδιο 
και να προσδιορίσει τους όρους στο πεδίο 21 ή στο παράρτημα του εγγρά 
φου κοινοποίησης. Εάν η αρμόδια αρχή επιθυμεί να προβάλει αντίρρηση για 
τη μεταφορά, πρέπει να το κάνει αναγράφοντας στην ένδειξη «ΑΝΤΙΡΡΗ 
ΣΗ» στο πεδίο 20. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 
πεδίο 21 ή ξεχωριστή επιστολή για να εξηγηθούν οι λόγοι της αντίρρησης. 

V. Ειδικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του εγγράφου μεταφοράς 

32. Κατά την κοινοποίηση, ο κοινοποιών οφείλει να συμπληρώσει τα πεδία 3, 4 
και 9-14. Μετά από την παραλαβή των συγκαταθέσεων από τις αρμόδιες 
αρχές αποστολής, προορισμού και διαμετακόμισης ή, όσον αφορά την αρμό 
δια αρχή διαμετακόμισης, μπορεί να δοθεί σιωπηρή συγκατάθεση, και πριν 
από την πραγματική έναρξη της μεταφοράς, ο κοινοποιών οφείλει να 
συμπληρώσει τα πεδία 2, 5-8 (εκτός από τα μέσα μεταφοράς, την ημερομη 
νία μεταφοράς και την υπογραφή), 15 και, κατά περίπτωση, 16. Σε ορισμέ 
νες τρίτες χώρες οι οποίες δεν είναι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, τα εν λόγω 
πεδία μπορεί να τα συμπληρώσει η αρμόδια αρχή αποστολής αντί του κοι 
νοποιούντα. Κατά τη στιγμή που τα αποστελλόμενα απόβλητα περιέρχονται 
στη κατοχή του μεταφορέα ή του εκπρόσωπου του, αυτός οφείλει να 
συμπληρώσει το μέσο μεταφοράς, την ημερομηνία μεταφοράς και την υπο 
γραφή, που εμφαίνονται στα πεδία 8 (α) έως 8 (γ) και, κατά περίπτωση, 16. 
Ο παραλήπτης οφείλει να συμπληρώσει το πεδίο 17 σε περίπτωση που δεν 
είναι ο διαθέτων ή ο αξιοποιών και όταν αναλαμβάνει τη μεταφορά απο 
βλήτων εφόσον αυτά φτάσουν στη χώρα προορισμού και, κατά περίπτωση, 
το πεδίο 16. 

33. Πεδίο 1: Η αρμόδια αρχή αποστολής αναγράφει τον αριθμό κοινοποίησης 
(ο οποίος αντιγράφεται από το πεδίο 3 του εγγράφου κοινοποίησης). 

34. Πεδίο 2 (βλέπε παράρτημα II μέρος 2 σημείο 1): για μια γενική κοινοποίηση 
πολλαπλών μεταφορών, να αναγραφεί ο αριθμός σειράς της μεταφοράς και ο 
προβλεπόμενος συνολικός αριθμός μεταφορών που αναγράφεται στο πεδίο 4 
του εγγράφου κοινοποίησης (παραδείγματος χάριν, να αναγραφεί «4/11» για 
την τέταρτη από τις ένδεκα προβλεπόμενες μεταφορές, στο πλαίσιο της 
σχετικής γενικής κοινοποίησης). Σε περίπτωση μίας κοινοποίησης, να ανα 
γραφεί «1/1». 

35. Πεδία 3 και 4: να αναγραφούν οι ίδιες πληροφορίες για τον κοινοποιούντα ( 1 ) 
και τον παραλήπτη όπως αναφέρονται στα πεδία 1 και 2 του εγγράφου κοινο 
ποίησης. 

36. Πεδίο 5 (βλέπε παράρτημα II μέρος 2 σημείο 6): να δοθεί το πραγματικό 
βάρος σε τόνους [1 τόνος ισούται με 1 megagram (Mg) ή 1 000 kg] των 
αποβλήτων. Σε ορισμένες τρίτες χώρες, μπορεί επίσης να γίνει αποδεκτή η 
αναγραφή του όγκου σε κυβικά μέτρα (1 κυβικό μέτρο ισούται με 1 000 
λίτρα) ή άλλες μονάδες μέτρησης όπως τα χιλιόγραμμα ή τα λίτρα. Εφόσον 
χρησιμοποιήθηκε, η μονάδα μέτρησης αναγράφεται και διαγράφεται η 
μονάδα του εντύπου. Εάν είναι δυνατόν επισυνάπτονται αντίγραφα των 
εισιτηρίων της γεφυροπλάστιγγας. 

37. Πεδίο 6 (βλέπε παράρτημα II μέρος 2 σημείο 2): να αναγραφεί η ημερο 
μηνία κατά την οποία όντως άρχισε η μεταφορά (Βλέπε επίσης τις οδηγίες 
για το πεδίο 6 στο έγγραφο κοινοποίησης). 
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( 1 ) Σε ορισμένες τρίτες χώρες, αντ’ αυτών δίνονται πληροφορίες για την αρμόδια αρχή 
αποστολής.



 

38. Πεδίο 7 (βλέπε παράρτημα II μέρος 2 σημεία 7 και 8): οι τύποι συσκευασίας 
πρέπει να αναφέρονται χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που προβλέπονται 
στον κατάλογο συντομογραφιών και κωδικών που επισυνάπτεται στο 
έγγραφο μεταφοράς. Εάν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις χειρισμού 
όπως οι προφυλάξεις που απαιτούν οι οδηγίες χειρισμού των παραγωγών 
προς τους εργαζομένους, πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την αντιμετώπιση διαρροών, 
και δελτία έκτακτης μεταφοράς (TREMCARDs/transport emergency cards), 
να συμπληρωθεί το αντίστοιχο τετραγωνίδιο και οι πληροφορίες να επισυ 
ναφθούν στο παράρτημα. Επίσης, να αναγραφεί ο αριθμός των πακέτων που 
απαρτίζουν την αποστολή. 

39. Πεδία 8 (α), (β) και (γ) (βλέπε παράρτημα II μέρος 2 σημεία 3 και 4): να 
παρασχεθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες (να αναγραφεί ο αριθμός 
μητρώου κατά περίπτωση, η διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του ονόματος 
της χώρας και οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού συμπεριλαμβα 
νομένου του κωδικού της χώρας). Όταν εμπλέκονται περισσότεροι των 
τριών μεταφορείς, πρέπει να επισυνάπτονται οι απαραίτητες πληροφορίες 
για κάθε μεταφορέα στο έγγραφο μεταφοράς. Το μέσο μεταφοράς, η ημε 
ρομηνία μεταφοράς και η υπογραφή πρέπει να αναγράφονται από τον μετα 
φορέα ή τον εκπρόσωπο του μεταφορέα στην κατοχή του οποίου περιέρχο 
νται τα αποστελλόμενα απόβλητα. Ο κοινοποιών οφείλει να τηρεί αντίγραφο 
του υπογεγραμμένου εγγράφου μεταφοράς. Για κάθε επακόλουθη μεταφορά 
των αποστελλόμενων αποβλήτων, ο νέος μεταφορέας ή ο εκπρόσωπος του 
μεταφορέα στην κατοχή του οποίου περιέρχονται τα αποστελλόμενα από 
βλητα οφείλει να συμμορφώνεται με το ίδιο αίτημα και να υπογράφει επίσης 
το έγγραφο. Ο προηγούμενος μεταφορέας πρέπει να τηρεί αντίγραφο του 
υπογεγραμμένου εγγράφου. 

40. Πεδίο 9: να αντιγραφούν οι πληροφορίες που παρατίθενται στο πεδίο 9 του 
εγγράφου κοινοποίησης. 

41. Πεδία 10 και 11: να αντιγραφούν οι πληροφορίες που παρατίθενται στα 
πεδία 10 και 11 του εγγράφου κοινοποίησης. Εάν ο διαθέτων ή ο αξιοποιών 
είναι το ίδιο πρόσωπο με τον παραλήπτη, να αναγραφεί στο πεδίο 10: 
«Βλέπε πεδίο 4». Εάν οι εργασίες διάθεσης ή αξιοποίησης είναι εργασίες 
D13-D15 ή R12 ή R13 (σύμφωνα με τα παραρτήματα ΙΙΑ ή ΙΙΒ της οδηγίας 
2006/12/ΕΚ περί στερεών αποβλήτων), αρκούν οι πληροφορίες για την 
εγκατάσταση που εκτελεί τις εργασίες, οι οποίες παρέχονται στο πεδίο 10. 
Δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν στο έγγραφο μεταφοράς περαιτέρω πλη 
ροφορίες για οιεσδήποτε επακόλουθες εγκαταστάσεις εκτελούν εργασίες 
R12/R13 ή D13-D15 ούτε για την (τις) επακόλουθη(-ες) εγκατάσταση(-εις) 
που εκτελεί(-ούν) εργασίες D1-D12 ή R1-R11. 

42. Πεδία 12, 13 και 14: να αντιγραφούν οι πληροφορίες που παρατίθενται στα 
πεδία 12, 13 και 14 του εγγράφου κοινοποίησης. 

43. Πεδίο 15 (βλέπε παράρτημα II μέρος 2 σημείο 9): κατά τη στιγμή της 
μεταφοράς, ο κοινοποιών (ή ο έμπορος ή ο μεσίτης, εφόσον ενεργεί ως 
κοινοποιών) υπογράφει και χρονολογεί το έγγραφο μεταφοράς. Σε ορισμένες 
τρίτες χώρες, μπορεί να υπογράψει και να χρονολογήσει το έγγραφο μετα 
φοράς η αρμόδια αρχή αποστολής ή ο παραγωγός των αποβλήτων σύμφωνα 
με την Σύμβαση της Βασιλείας. Σύμφωνα με το άρθρο 16 στοιχείο γ) του 
παρόντος κανονισμού, να συμπεριληφθούν αντίγραφα του εγγράφου κοινο 
ποίησης που να περιλαμβάνουν τη γραπτή συγκατάθεση, καθώς και τυχόν 
όρους, των αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για το έγγραφο μεταφοράς. 
Ορισμένες τρίτες χώρες μπορούν να απαιτούν επισύναψη των πρωτοτύπων. 

44. Πεδίο 16 (βλέπε παράρτημα II μέρος 2 σημείο 5): Το παρόν πεδίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από οιοδήποτε πρόσωπο εμπλέκεται σε μεταφορά (κοινοποιών 
ή αρμόδια αρχή αποστολής, κατά περίπτωση, παραλήπτης, οιαδήποτε αρμόδια 
αρχή, μεταφορέας) σε ειδικές περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται περισσότε 
ρες πληροφορίες δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με συγκεκριμένο 
θέμα (παραδείγματος χάριν, πληροφορίες για τον λιμένα σε περίπτωση που 
πραγματοποιείται μεταφορά προς άλλο μέσο μεταφοράς, αριθμός εμπορευμα 
τοκιβωτίων και αριθμός ταυτοποίησής τους, ή συμπληρωματικά αποδεικτικά 
στοιχεία ή σφραγίδες που να αποδεικνύουν ότι η μεταφορά έγινε κατόπιν 
συγκατάθεσης των αρμοδίων αρχών). Να αναφερθεί το δρομολόγιο (σημείο 
εξόδου και εισόδου στην εμπλεκόμενη χώρα, καθώς και τελωνείο εισόδου 
ή/και εξόδου ή/και εξαγωγής από την Κοινότητα) και η διαδρομή (διαδρομή 
μεταξύ των σημείων εξόδου και εισόδου), συμπεριλαμβανομένων τυχόν εναλ 
λακτικών διαδρομών, και επίσης σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων να 
αναφερθεί είτε στο πεδίο 16, είτε στο παράρτημα. 
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45. Πεδίο 17: το παρόν πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται από τον παραλήπτη σε 
περίπτωση που δεν είναι ο διαθέτων ή ο αξιοποιών (πρβλ. παράγραφο 15 
ανωτέρω) και στην περίπτωση που ο παραλήπτης αναλαμβάνει τα απόβλητα 
εφόσον η αποστολή φτάσει στη χώρα προορισμού. 

46. Πεδίο 18: το παρόν πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται από τον εξουσιοδοτη 
μένο εκπρόσωπο της εγκατάστασης διάθεσης ή αξιοποίησης κατά την παρα 
λαβή των αποστελλόμενων αποβλήτων. Να συμπληρωθεί ο κατάλληλος 
τύπος εγκατάστασης στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο. Όσον αφορά την παραλη 
φθείσα ποσότητα, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές οδηγίες του πεδίου 5 
(παράγραφος 36). Στον τελευταίο μεταφορέα εγχειρίζεται υπογεγραμμένο 
αντίγραφο του εγγράφου μεταφοράς. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η μεταφορά 
απορριφθεί, ο εκπρόσωπος της εγκατάστασης διάθεσης ή αξιοποίησης οφεί 
λει να επικοινωνήσει πάραυτα με την οικεία αρμόδια αρχή. Σύμφωνα με το 
άρθρο 16 στοιχείο δ) ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 15 στοιχείο 
γ) του παρόντος κανονισμού και της απόφασης του ΟΟΣΑ, πρέπει να απο 
στέλλονται υπογεγραμμένα αντίγραφα του εγγράφου μεταφοράς εντός τριών 
ημερών στον κοινοποιούντα και στις αρμόδιες αρχές των εμπλεκόμενων 
χωρών (εξαιρουμένων των χωρών διαμετακόμισης του ΟΟΣΑ οι οποίες 
ενημέρωσαν τη Γραμματεία του ΟΟΣΑ ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν 
αντίγραφα του εγγράφου μεταφοράς). Η εγκατάσταση διάθεσης ή αξιοποί 
ησης οφείλει να τηρεί το πρωτότυπο έγγραφο μεταφοράς. 

47. Η παραλαβή των αποστελλόμενων αποβλήτων πρέπει να πιστοποιείται από 
οιαδήποτε εγκατάσταση εκτελεί εργασίες διάθεσης ή αξιοποίησης, συμπερι 
λαμβανομένων τυχόν εργασιών D13-D15 ή R12 ή εργασιών R13. Ωστόσο, η 
εγκατάσταση η οποία εκτελεί εργασίες D13-D15 ή εργασίες R12/R13 ή 
D1-D12 ή R1-11, επακόλουθες των εργασιών D13–D15 ή R12 ή R13 
εντός της ίδιας χώρας, δεν υποχρεούται να πιστοποιεί την παραλαβή των 
αποστελλόμενων αποβλήτων από την εγκατάσταση D13-D15 ή R12 ή R13. 
Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση, το πεδίο 18 δεν χρειάζεται να χρησιμοποι 
είται για την τελική παραλαβή των αποστελλόμενων αποβλήτων· να ανα 
γραφεί ο τύπος των εργασιών διάθεσης ή αξιοποίησης χρησιμοποιώντας τους 
κωδικούς R ή τους κωδικούς D των παραρτημάτων IIA ή IIB της οδηγίας 
2006/12/ΕΚ περί στερεών αποβλήτων και η κατά προσέγγιση ημερομηνία 
έως την οποία θα ολοκληρωθεί η διάθεση ή η αξιοποίηση των αποβλήτων. 

48. Πεδίο 19: το παρόν πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο 
διάθεσης ή αξιοποίησης για να πιστοποιήσει την ολοκλήρωση της διάθεσης 
ή αξιοποίησης των αποβλήτων. Σύμφωνα με το άρθρο 16 στοιχείο ε) ή, κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 15 στοιχείο δ) του παρόντος κανονισμού 
και σύμφωνα με την απόφαση του ΟΟΣΑ, τα υπογεγραμμένα αντίγραφα του 
εγγράφου μεταφοράς και το συμπληρωμένο πεδίο 19 πρέπει να αποστέλλο 
νται στον κοινοποιούντα και στις αρμόδιες αρχές αποστολής, διαμετακόμι 
σης (δεν απαιτείται από την απόφαση του ΟΟΣΑ) και προορισμού, το 
συντομότερο δυνατόν, το αργότερο εντός τριάντα ημερών μετά από την 
ολοκλήρωση της αξιοποίησης ή της διάθεσης, και το αργότερο ένα ημερο 
λογιακό έτος μετά από την παραλαβή των αποβλήτων. Ορισμένες τρίτες 
χώρες οι οποίες δεν είναι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ μπορούν να απαιτήσουν, 
σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βασιλείας, να αποσταλούν στον κοινοποιούντα 
και στην αρμόδια αρχή αποστολής υπογεγραμμένα αντίγραφα του εγγράφου 
και το συμπληρωμένο πεδίο 19. Για τις εργασίες διάθεσης ή αξιοποίησης 
D13-D15 ή R12 ή R13, οι πληροφορίες για την εγκατάσταση που εκτελεί τις 
εν λόγω εργασίες οι οποίες παρέχονται στο πεδίο 10 είναι επαρκείς, και δεν 
χρειάζεται να συμπεριληφθούν στο έγγραφο μεταφοράς οιεσδήποτε 
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τυχόν επακόλουθες εγκαταστάσεις που 
εκτελούν εργασίες R12/R13 ή D13-D15, ή με επακόλουθη(-ες) εγκατάστα 
ση(-εις) που εκτελεί (-ούν) τις εργασίες D1-D12 ή R1-R11. 

49. Η διάθεση ή αξιοποίηση αποβλήτων πρέπει να πιστοποιείται από οιαδήποτε 
εγκατάσταση εκτελεί εργασίες διάθεσης ή αξιοποίησης, συμπεριλαμβανομέ 
νων των εργασιών D13-D15 ή R12 ή R13. Ως εκ τούτου, η εγκατάσταση η 
οποία εκτελεί εργασίες D13-D15 ή R12/R13 ή εργασίες D1-D12 ή R1–R11, 
επακόλουθες των εργασιών D13-D15 ή R12 ή R13 εντός της ιδίας χώρας, 
δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το πεδίο 19 για να πιστοποιήσει την αξιοποίηση 
ή διάθεση των αποβλήτων, δεδομένου ότι το εν λόγω πεδίο έχει ήδη 
συμπληρωθεί από την εγκατάσταση D13-D15 ή R12 ή R13. Τα μέσα πιστο 
ποίησης της διάθεσης ή της αξιοποίησης σε αυτή τη συγκεκριμένη περί 
πτωση πρέπει να ορίζονται από κάθε επιμέρους χώρα. 

50. Πεδία 20, 21 και 22: τα εν λόγω πεδία πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον 
τελωνειακό έλεγχο στα σύνορα της Κοινότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Μέρος 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ή 
ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

1. Αύξων αριθμός ή άλλα αποδεκτά αναγνωριστικά στοιχεία του εγγρά 
φου κοινοποίησης και προβλεπόμενος συνολικός αριθμός αποστο 
λών. 

2. Όνομα, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρο 
νικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμός μητρώου και επαφή επικοινω 
νίας, του κοινοποιούντος. 

3. Εάν ο κοινοποιών δεν είναι ο παραγωγός: όνομα, διεύθυνση, αριθμοί 
τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 
και επαφή επικοινωνίας, του παραγωγού. 

4. Όνομα, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρο 
νικού ταχυδρομείου (e-mail) αριθμός μητρώου και επαφή επικοινω 
νίας, του εργολάβου ή μεσίτη, εφόσον ο κοινοποιών τον έχει εξου 
σιοδοτήσει δυνάμει του άρθρου 2 σημείο 15. 

5. Ονομασία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλε 
κτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμός μητρώου και επαφή επι 
κοινωνίας της εγκατάστασης αξιοποίησης ή διάθεσης, χρησιμοποι 
ούμενες τεχνολογίες και ενδεχόμενο καθεστώς προέγκρισης, σύμ 
φωνα με το άρθρο 14. 

Εάν τα απόβλητα προορίζονται για μεταβατικές εργασίες αξιοποί 
ησης ή διάθεσης, αναφέρονται αντίστοιχες πληροφορίες για όλες τις 
εγκαταστάσεις στις οποίες προβλέπεται να λάβουν χώρα οι επακό 
λουθες ενδιάμεσες και μη εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης. 

Εάν η εγκατάσταση αξιοποίησης ή διάθεσης απαριθμείται στο 
παράρτημα Ι κατηγορία 5 της οδηγίας 96/61/ΕΚ, παρέχονται απο 
δεικτικά στοιχεία (π.χ. δήλωση με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξή 
της) της ισχύουσας άδειας που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τα άρθρα 4 
και 5 της εν λόγω οδηγίας. 

6. Όνομα, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρο 
νικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμός μητρώου και επαφή επικοινω 
νίας, του παραλήπτη. 

7. Όνομα, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και φαξ και διεύθυνση ηλε 
κτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμός μητρώου και επαφή επι 
κοινωνίας, του (των) επιλεγέντος(-ων) μεταφορέα(-ων) ή/και των 
πρακτορείων του (τους). 

8. Χώρα αποστολής και σχετική αρμόδια αρχή. 

9. Χώρες διαμετακόμισης και σχετικές αρμόδιες αρχές. 

10. Χώρα προορισμού και σχετική αρμόδια αρχή. 

11. Μεμονωμένη κοινοποίηση ή γενική κοινοποίηση. Εάν πρόκειται για 
γενική κοινοποίηση, απαιτείται η περίοδος ισχύος. 

12. Προβλεπόμενη(-ες) ημερομηνία(-ες) έναρξης της (των) μεταφο 
ράς(-ών). 

13. Προβλεπόμενοι τρόποι μεταφοράς. 
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14. Προβλεπόμενο δρομολόγιο (σημείο εξόδου από κάθε σχετική χώρα 
και εισόδου σε κάθε σχετική χώρα, συμπεριλαμβανομένων των 
τελωνείων εισόδου στην, και/ή εξόδου από, και/ή εξαγωγής από 
την Κοινότητα) και προβλεπόμενη διαδρομή (διαδρομή μεταξύ των 
σημείων εξόδου και εισόδου), συμπεριλαμβανομένων των πιθανών 
εναλλακτικών λύσεων, μεταξύ άλλων, σε περίπτωση απρόβλεπτων 
περιστάσεων. 

15. Αποδεικτικά στοιχεία της εγγραφής του μεταφορέα(-έων) σε μητρώα 
σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων (π.χ. δήλωση πιστοποίησης της 
ύπαρξής του). 

16. Ονομασία των αποβλήτων στον ενδεδειγμένο κατάλογο, πηγή(-ές), 
περιγραφή, σύνθεση και τυχόν επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Σε περί 
πτωση αποβλήτων από διάφορες πηγές, επίσης λεπτομερής κατα 
γραφή των αποβλήτων. 

17. Εκτιμώμενες μέγιστες και ελάχιστες ποσότητες. 

18. Προβλεπόμενος τύπος συσκευασίας. 

19. Προσδιορισμός των εργασιών αξιοποίησης ή διάθεσης, όπως αναφέ 
ρονται στα παραρτήματα ΙΙΑ και ΙΙΒ της οδηγίας 2006/12/ΕΚ. 

20. Εάν τα απόβλητα προορίζονται για αξιοποίηση: 

α) η προβλεπόμενη μέθοδος διάθεσης για το μη ανακτήσιμο κλάσμα 
μετά την αξιοποίηση· 

β) η ποσότητα αξιοποιηθέντων υλικών σε σχέση με τα μη ανακτή 
σιμα απόβλητα· 

γ) η εκτιμώμενη αξία των αξιοποιηθέντων υλικών· 

δ) το κόστος αξιοποίησης και το κόστος διάθεσης για το μη ανα 
κτήσιμο κλάσμα. 

21. Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη ασφάλισης αστικής ευθύνης 
για ζημίες έναντι τρίτων (π.χ. δήλωση πιστοποίησης της ύπαρξής 
της). 

22. Αποδεικτικά στοιχεία της σύμβασης (ή δήλωση με την οποία πιστο 
ποιείται η ύπαρξή της) μεταξύ του κοινοποιούντος και του παραλή 
πτη για την αξιοποίηση ή τη διάθεση των αποβλήτων, η οποία έχει 
συναφθεί και είναι ενεργός κατά τη στιγμή της κοινοποίησης, όπως 
απαιτεί το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 4 και το άρθρο 5. 

23. Αντίγραφο της σύμβασης ή αποδεικτικά στοιχεία της (ή δήλωση με 
την οποία πιστοποιείται η ύπαρξή της) μεταξύ του παραγωγού, του 
νέου παραγωγού ή συλλέκτη και του μεσίτη ή εργολάβου, σε περί 
πτωση που ο μεσίτης ή εργολάβος ενεργεί ως κοινοποιών. 

24. Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη χρηματικής εγγύησης ή ισο 
δύναμης ασφάλειας (ή δήλωση πιστοποίησης της ύπαρξής της, εάν 
το επιτρέπει η αρμόδια αρχή), η οποία έχει συσταθεί και είναι ενερ 
γός κατά τη στιγμή της κοινοποίησης ή, εάν η αρμόδια αρχή που 
εγκρίνει τη χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια το επιτρέπει, 
το αργότερο, κατά την έναρξη της μεταφοράς, όπως απαιτεί το 
άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 5 και το άρθρο 6. 

25. Πιστοποίηση από τον κοινοποιούντα ότι οι πληροφορίες είναι ολο 
κληρωμένες και ορθές, καθόσον γνωρίζει. 

26. Όταν ο κοινοποιών δεν είναι ο παραγωγός σύμφωνα με το άρθρο 2 
σημείο 15 στοιχείο α) σημείο i), ο κοινοποιών εξασφαλίζει ότι ο 
παραγωγός ή ένα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 σημείο 15 
στοιχείο α) σημεία ii) και iii) πρόσωπα, εφόσον είναι πρακτικά 
δυνατό, υπογράφει επίσης το έγγραφο κοινοποίησης που περιλαμβά 
νεται στο παράρτημα ΙΑ. 
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Μέρος 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ή 
ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 

Περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που απαριθμούνται στο μέρος 1, επικαι 
ροποιημένες σύμφωνα με τα σημεία που καθορίζονται κατωτέρω και περιλαμ 
βάνουν τις λοιπές πρόσθετες πληροφορίες που ζητούνται: 

1. Αύξων και συνολικός αριθμός αποστολών. 

2. Ημερομηνία της έναρξης της μεταφοράς. 

3. Μέσα μεταφοράς. 

4. Όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
(e-mail) του (των) μεταφορέα(–ων). 

5. Δρομολόγιο (σημείο εξόδου από κάθε σχετική χώρα και εισόδου σε 
κάθε σχετική χώρα, συμπεριλαμβανομένων των τελωνείων εισόδου 
στην και/ή εξόδου από, και/ή εξαγωγής από την Κοινότητα) και 
διαδρομή (διαδρομή μεταξύ των σημείων εξόδου και εισόδου), 
συμπεριλαμβανομένων των πιθανών εναλλακτικών λύσεων, μεταξύ 
άλλων, σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων. 

6. Ποσότητες. 

7. Τύπος συσκευασίας. 

8. Τυχόν ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από τον 
(τους) μεταφορέα(–είς). 

9. Δήλωση από τον κοινοποιούντα ότι έχει παραληφθεί κάθε αναγκαία 
συγκατάθεση από τις αρμόδιες αρχές των σχετικών χωρών. Η 
δήλωση αυτή πρέπει να υπογράφεται από τον κοινοποιούντα. 

10. Κατάλληλες υπογραφές για κάθε μεταβίβαση της συνοδείας. 

Μέρος 3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗ 
ΡΙΩΣΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟ 
ΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ: 

1. Ο τύπος και η διάρκεια ισχύος της άδειας βάσει της οποίας λειτουρ 
γεί η εγκατάσταση αξιοποίησης ή διάθεσης. 

2. Αντίγραφο της άδειας η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με τα άρθρα 4 
και 5 της οδηγίας 96/61/ΕΚ. 

3. Πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μεταφορών. 

4. Η (Οι) απόσταση(-εις) της διακομιδής μεταξύ του κοινοποιούντος 
και της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων πιθανών εναλλακτι 
κών διαδρομών, μεταξύ άλλων, σε περίπτωση απρόβλεπτων περι 
στάσεων και, σε περίπτωση διατροπικής μεταφοράς, ο τόπος όπου 
θα πραγματοποιηθεί η διακομιδή. 

5. Πληροφορίες σχετικά με το κόστος της διακομιδής μεταξύ του κοι 
νοποιούντος και της εγκατάστασης. 

6. Αντίγραφο της καταχώρισης του (των) μεταφορέα(-ων) όσον αφορά 
τη διακομιδή αποβλήτων. 

7. Χημική ανάλυση της σύνθεσης των αποβλήτων. 

8. Περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής των αποβλήτων. 

9. Περιγραφή της διαδικασίας επεξεργασίας στην εγκατάσταση παρα 
λαβής των αποβλήτων. 

▼B 
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10. Η χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλιση ή αντίγραφο αυτών. 

11. Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό της χρηματικής εγγύησης ή 
της ισοδύναμης ασφάλειας, όπως απαιτεί το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο 
σημείο 5 και το άρθρο 6. 

12. Αντίγραφο των συμβάσεων που αναφέρονται στο μέρος 1 σημεία 22 
και 23. 

13. Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου όσον αφορά την ευθύνη για ζημιές σε 
τρίτους. 

14. Κάθε άλλη πληροφορία η οποία σχετίζεται με την εκτίμηση της 
κοινοποίησης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και την εθνική 
νομοθεσία. 

▼B 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 

(«ΠΡΑΣΙΝΟΣ» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ( 1 ) 

Ανεξάρτητα από το εάν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτόν, τα απόβλητα δεν 
είναι δυνατόν να υπόκεινται στη γενική απαίτηση να συνοδεύονται από ορισμέ 
νες πληροφορίες, εάν έχουν μολυνθεί από άλλα υλικά, σε βαθμό που: 

α) αυξάνει τους κινδύνους που σχετίζονται με τα απόβλητα αυτά τόσο ώστε να 
καθίστανται κατάλληλα να υπαχθούν στη διαδικασία προηγούμενης γραπτής 
κοινοποίησης και συγκατάθεσης, λαμβανομένων υπόψη των επικίνδυνων χαρα 
κτηριστικών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ, ή 

β) αποτρέπει την αξιοποίηση των αποβλήτων με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. 

Μέρος Ι 

Τα ακόλουθα απόβλητα υπόκεινται στη γενική απαίτηση ενημέρωσης του 
άρθρου 18 

Απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΧ της Σύμβασης της Βασιλείας ( 2 ). 

▼M6 
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού: 

α) Στο παράρτημα ΙΧ της σύμβασης της Βασιλείας, οι παραπομπές στον κατάλογο 
Α νοούνται ως παραπομπές στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού. 

β) Στην καταχώριση Β1020 της σύμβασης της Βασιλείας, ο όρος «σε μορφή 
τελικού προϊόντος χύμα» περιλαμβάνει όλες τις μεταλλικές μορφές, που δεν 
επιδέχονται διασπορά ( 3 ), των απορριμμάτων τα οποία απαριθμούνται στην 
καταχώριση αυτή. 

γ) H καταχώριση Β1030 της σύμβασης της Βασιλείας έχει ως εξής: «Υπολείμ 
ματα που περιέχουν δύστηκτα μέταλλα». 

δ) Δεν ισχύει το μέρος της καταχώρισης Β1100 της σύμβασης της Βασιλείας, 
που αναφέρεται σε «σκωρία της επεξεργασίας χαλκού» κ.λπ., και, αντ’ 
αυτού, ισχύει η καταχώριση GB040 (ΟΟΣΑ) στο μέρος ΙΙ. 

ε) Δεν ισχύει η καταχώριση Β1110 της σύμβασης της Βασιλείας, και, αντ’ 
αυτής, ισχύουν οι καταχωρίσεις GC010 και GC020 (ΟΟΣΑ) στο μέρος ΙΙ. 

στ) Δεν ισχύει η καταχώριση Β2050 της σύμβασης της Βασιλείας, και, αντ’ 
αυτής, ισχύει η καταχώριση GG040 (ΟΟΣΑ) στο μέρος ΙΙ. 

ζ) Η μνεία, στην καταχώριση Β3010 της σύμβασης της Βασιλείας, των απο 
βλήτων φθοριωμένων πολυμερών θεωρείται ότι περιλαμβάνει τα πολυμερή 
και συμπολυμερή φθοροαιθυλενίου (PTFE). 

▼B 

Μέρος ΙΙ 

Τα ακόλουθα απόβλητα επίσης υπόκεινται στη γενική απαίτηση ενημέρωσης του 
άρθρου 18: 

Απόβλητα που περιέχουν μέταλλα προερχόμενα από την τήξη, τη σύντηξη και τον 
εξευγενισμό των μετάλλων 

GB040 7112 
262030 
262090 

Σκωρίες από την επεξεργασία πολυτίμων μετάλ 
λων και χαλκού που προορίζονται για περαιτέρω 
εξευγενισμό 

▼B 
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( 1 ) Ο παρών κατάλογος προέρχεται από την απόφαση του ΟΟΣΑ, προσάρτημα 3. 
( 2 ) Το παράρτημα ΙΧ της Σύμβασης της Βασιλείας παρατίθεται στον παρόντα κανονισμό 

στο παράρτημα V μέρος 1 κατάλογος Β. 
( 3 ) Η έννοια «σε μορφή που δεν επιδέχεται διασπορά» δεν περιλαμβάνει απόβλητα σε 

μορφή σκόνης, ιλύος, τέφρας ή στερεά είδη που περιέχουν υπό τύπον εγκλείσματος 
επικίνδυνα υγρά απόβλητα.



 

Άλλα απόβλητα που περιέχουν μέταλλα 

GC010 Ηλεκτρικές κατασκευές που αποτελούνται μόνο 
από μέταλλα ή κράματα 

GC020 Ηλεκτρονικά θραύσματα (π.χ. πλακέτες τυπωμέ 
νων κυκλωμάτων, ηλεκτρονικά στοιχεία, σύρμα 
κ.λπ.) και ποιοτικώς αποκατεστημένα ηλεκτρονικά 
συστατικά, κατάλληλα για την αξιοποίηση βασι 
κών και πολύτιμων μετάλλων 

GC030 ex 890800 Σκάφη και άλλες πλωτές κατασκευές για διάλυση, 
που έχουν δεόντως αδειάσει από κάθε φορτίο και 
άλλο υλικό προερχόμενο από τη λειτουργία τους, 
το οποίο θα μπορούσε να ταξινομηθεί ως επικίν 
δυνη ουσία ή επικίνδυνα απόβλητα 

GC050 Αναλωμένοι καταλύτες καταλυτικής πυρόλυσης 
ρευστοποιημένης κλίνης (FCC) (π.χ. οξείδια του 
αλουμινίου και ζεόλιθοι) 

Απορρίμματα γυαλιού σε μορφή που δεν επιδέχεται διασπορά 

GE020 ex 7001 
ex 701939 

Απορρίμματα υαλοβάμβακα 

Απορρίμματα κεραμικών προϊόντων σε μορφή που δεν επιδέχεται διασπορά 

GF010 Απορρίμματα κεραμικών προϊόντων που έχουν 
ψηθεί μετά τη μορφοποίησή τους, συμπεριλαμβα 
νομένων των κεραμικών δοχείων (πριν και/ή αφού 
χρησιμοποιηθούν) 

Άλλα απορρίμματα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά, τα οποία ενδέχεται 
να περιέχουν μέταλλα και οργανικές ύλες 

GG030 ex 2621 Τέφρες και σκωρίες από σταθμούς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με άνθρακα 

GG040 ex 2621 Αιωρούμενη τέφρα, από σταθμούς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με άνθρακα 

Απορρίμματα στερεών πλαστικών υλών 

GH013 391530 
ex 390410 - 40 

Πολυμερή χλωριούχου βινυλίου 

Απόβλητα βυρσοδεψίας, γουνοποιίας και χρήσης δερμάτων 

GN010 ex 050200 Απορρίμματα από τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριό 
χοιρου. Τρίχες ασβού και άλλες τρίχες για τη 
ψηκτροποιία 

GN020 ex 050300 Απορρίμματα από χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης 
και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) έστω και σε 
επίπεδες επιφάνειες, με ή χωρίς υπόθεμα 

GN030 ex 050590 Απορρίμματα από δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, 
με τα φτερά ή πούπουλά τους, φτερά και μέρη 
φτερών (έστω και κομμένα στα άκρα), πούπουλα, 
ακατέργαστα ή απλά καθαρισμένα, απολυμασμένα 
ή που έχουν υποστεί κατεργασία με σκοπό τη 
διατήρησή τους 

▼B 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΑ 

ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΔΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ 
ΑΠΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΑ 

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 

1. Ανεξάρτητα από το εάν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό, τα μείγματα 
δεν είναι δυνατόν να υπόκεινται στις γενικές απαιτήσεις ενημέρωσης που 
καθορίζονται στο άρθρο 18, εάν έχουν μολυνθεί από άλλα υλικά, σε βαθμό 
που: 

α) να αυξάνει τους κινδύνους που σχετίζονται με τα απόβλητα αυτά τόσο 
ώστε να καθίστανται κατάλληλα να υπαχθούν στη διαδικασία προηγού 
μενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης, λαμβανομένων υπόψη 
των επικίνδυνων χαρακτηριστικών που απαριθμούνται στο παράρτημα 
ΙΙΙ της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ, ή 

β) να αποτρέπει την ανάκτηση των αποβλήτων με περιβαλλοντικά ορθό 
τρόπο. 

▼M7 
2. Τα κάτωθι μείγματα αποβλήτων περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα: 

α) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στο πλαίσιο της σύμβασης της 
Βασιλείας στις καταχωρίσεις B1010 και B1050· 

β) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στο πλαίσιο της σύμβασης της 
Βασιλείας στις καταχωρίσεις B1010 και B1070· 

γ) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στο πλαίσιο της σύμβασης της 
Βασιλείας στις καταχωρίσεις B3040 και B3080· 

δ) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στην καταχώριση GB040 (ΟΟ 
ΣΑ) και στην καταχώριση B1100 στο πλαίσιο της σύμβασης της Βασι 
λείας, τα οποία περιορίζονται σε συμπύγματα γαλβανισμού, επιπλέουσες 
σκωρίες τήγματος που περιέχουν ψευδάργυρο, προϊόντα ξαφρίσματος 
αργιλίου εξαιρουμένης της αλατώδους σκωρίας και απόβλητα πυρίμαχων 
εσωτερικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των χωνευτηρίων, που 
προέρχονται από την τήξη χαλκού· 

ε) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στην καταχώριση GB040 (ΟΟ 
ΣΑ) καθώς και στις καταχωρίσεις B1070 και B1100 στο πλαίσιο της 
σύμβασης της Βασιλείας, τα οποία περιορίζονται σε απόβλητα πυρίμαχων 
εσωτερικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των χωνευτηρίων, που 
προέρχονται από την τήξη χαλκού. 

Οι καταχωρίσεις στις οποίες αναφέρονται τα στοιχεία δ) και ε) δεν ισχύουν 
για εξαγωγές σε χώρες όπου δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ. 

3. Τα κάτωθι μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται σε επιμέρους περιπτώ 
σεις ή υποπεριπτώσεις μιας ενιαίας καταχώρισης περιλαμβάνονται στο 
παρόν παράρτημα: 

α) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στο πλαίσιο της σύμβασης της 
Βασιλείας στην καταχώριση B1010· 

β) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στο πλαίσιο της σύμβασης της 
Βασιλείας στην καταχώριση B2010· 

γ) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στο πλαίσιο της σύμβασης της 
Βασιλείας στην καταχώριση B2030· 

δ) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στο πλαίσιο της σύμβασης της 
Βασιλείας στην καταχώριση B3010 και αναφέρονται στα άχρηστα πλα 
στικά από μη αλογονομένα πολυμερή και συμπολυμερή· 

▼M4 
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ε) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στο πλαίσιο της σύμβασης της 
Βασιλείας στην καταχώριση B3010 και αναφέρονται στα επεξεργασμένα 
απόβλητα ρητινών ή προϊόντων συμπύκνωσης· 

στ) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στο πλαίσιο της σύμβασης της 
Βασιλείας στην καταχώριση B3010 και αναφέρονται στα υπερφθοραλ 
κοξυλοαλκάνια· 

ζ) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στο πλαίσιο της σύμβασης της 
Βασιλείας στην καταχώριση B3020, εφόσον πρόκειται μόνο για αλεύ 
καστο χαρτί, χαρτόνι ή κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι, άλλα είδη χαρτί ή 
χαρτόνι, κυρίως από χαρτοπολτό χημικώς λευκασμένο, μη χρωματι 
σμένο στη μάζα, χαρτί ή χαρτόνι κυρίως από μηχανικό χαρτοπολτό 
(π.χ. εφημερίδες, περιοδικά και παρόμοια έντυπα)· 

η) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στο πλαίσιο της σύμβασης της 
Βασιλείας στην καταχώριση B3030· 

ι) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στο πλαίσιο της σύμβασης της 
Βασιλείας στην καταχώριση B3040· 

ια) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στο πλαίσιο της σύμβασης της 
Βασιλείας στην καταχώριση B3050. 

▼M7 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIIB 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ, ΤΩΝ 
ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 58 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β) 

1. Ανεξάρτητα από το εάν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτόν, τα από 
βλητα δεν είναι δυνατόν να υπόκεινται στις γενικές απαιτήσεις ενημέρωσης 
που καθορίζονται στο άρθρο 18, εάν έχουν μολυνθεί από άλλα υλικά, σε 
βαθμό που: 

α) να αυξάνει τους κινδύνους που σχετίζονται με τα απόβλητα αυτά τόσο 
ώστε να καθίστανται κατάλληλα να υπαχθούν στη διαδικασία προηγού 
μενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης, λαμβανομένων υπόψη 
των επικίνδυνων χαρακτηριστικών που απαριθμούνται στο 
παράρτημα III της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ή του Συμβουλίου ( 1 )· ή 

β) να αποτρέπει την ανάκτηση των αποβλήτων με περιβαλλοντικά ορθό 
τρόπο. 

2. Στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνονται τα εξής απόβλητα: 

▼M10 __________ 

▼M8 
BEU04 Σύνθετη συσκευασία που συνίσταται κυρίως από χαρτί και λίγο 

πλαστικό, μη περιέχουσα κατάλοιπα και μη καλυπτόμενη από 
την εγγραφή Β3020 της σύμβασης της Βασιλείας 

BEU05 Καθαρά βιοαποδομήσιμα απόβλητα από τη γεωργία, τη λαχανοκο 
μία, κήπους, πάρκα και κοιμητήρια 

3. Οι αποστολές αποβλήτων οι οποίες απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα 
τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του 
Συμβουλίου ( 2 ), συμπεριλαμβανομένων μέτρων που θεσπίστηκαν βάσει του 
άρθρου 16 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας. 

▼M8 

2006R1013 — EL — 26.05.2014 — 009.005 — 91 

( 1 ) ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3. 
( 2 ) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ («ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ( 1 ) 

Μέρος Ι 

Τα ακόλουθα απόβλητα υπόκεινται στη διαδικασία της προηγούμενης γραπτής 
κοινοποίησης και συγκατάθεσης: 

Απόβλητα που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙ και VIII της Σύμβασης της 
Βασιλείας ( 2 ). 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού: 

α) Κάθε παραπομπή στον κατάλογο Β του παραρτήματος VIII της Σύμβασης της 
Βασιλείας, νοείται ως παραπομπή στο παράρτημα III του παρόντος κανονι 
σμού. 

β) Στην καταχώριση Α1010 της Σύμβασης της Βασιλείας, ο όρος «εξαιρουμέ 
νων των αποβλήτων που αναφέρονται ρητά στον κατάλογο Β (παράρτημα 
ΙΧ)» παραπέμπει τόσο στην καταχώριση Β1020 της Σύμβασης της Βασιλείας, 
όσο και στη σημείωση σχετικά με τη Β1020 στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος 
κανονισμού, μέρος Ι, στοιχείο β). 

γ) Δεν ισχύουν οι καταχωρίσεις A1180 και A2060 της Σύμβασης της Βασιλείας 
και, αντ' αυτών, ισχύουν, κατά περίπτωση, οι καταχωρίσεις GC010, GC020 
και GG040 (ΟΟΣΑ) στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος ΙΙ. 

δ) Η καταχώριση Α4050 της Σύμβασης της Βασιλείας περιλαμβάνει αναλωμένες 
επενδύσεις δοχείου από σύντηξη αλουμινίου, διότι περιέχουν Υ33, ανόργανα 
κυανιούχα. Εάν έχουν καταστραφεί τα κυανιούχα, οι αναλωμένες επενδύσεις 
δοχείου ταξινομούνται στην καταχώριση ΑΒ120 του μέρους ΙΙ, διότι περιέ 
χουν Υ32, ανόργανες ενώσεις φθορίου εκτός του φθοριούχου ασβεστίου. 

Μέρος ΙΙ 

Τα ακόλουθα απόβλητα επίσης υπόκεινται στη διαδικασία προηγούμενης γρα 
πτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης: ( 3 ) 

Απόβλητα που περιέχουν μέταλλα 

▼M6 
AA010 261900 Σκωρίες, λέπια μετάλλου και άλλα απορρίμ 

ματα που προέρχονται από τη βιομηχανία 
σιδήρου και χάλυβα ( 3 ) 

▼B 

AA060 262050 Τέφρες και υπολείμματα βαναδίου ( 3 ) 
AA190 810420, ex 810430 Απορρίμματα και θραύσματα μαγνησίου που 

είναι εύφλεκτα, πυροφόρα ή εκλύουν, κατά 
την επαφή τους με το νερό, εύφλεκτα αέρια 
σε επικίνδυνες ποσότητες 

( 1 ) Ο παρών κατάλογος προέρχεται από την απόφαση του ΟΟΣΑ, προσάρτημα 4. 
( 2 ) Το παράρτημα VIII της Σύμβασης της Βασιλείας παρατίθεται στον παρόντα κανονισμό 

στο παράρτημα V μέρος 1 κατάλογος Α. Το παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βασιλείας 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες καταχωρίσεις: 
Υ 46 Απόβλητα που συλλέγονται από νοικοκυριά, εκτός εάν ταξινομήθηκαν δεόντως σε 
ενιαία καταχώριση στο παράρτημα ΙΙΙ. 
Υ 47 Κατάλοιπα που προέρχονται από την καύση αποβλήτων από νοικοκυριά. 

( 3 ) Ο παρών κατάλογος περιλαμβάνει απόβλητα υπό μορφήν τέφρας, υπολειμμάτων, σκω- 
ρίας, επιπλέουσας σκωρίας τήγματος, προϊόντων από αφαίρεση της σκωρίας, λεπιών 
σκωρίας, σκόνης, πούδρας, ιλύος και πλακών, εκτός εάν ένα υλικό μνημονεύεται 
ρητώς σε άλλο σημείο. 
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Απόβλητα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά, τα οποία ενδέχεται να 
περιέχουν μέταλλα και οργανικές ύλες 

AB030 Απόβλητα μη κυανιούχων συστημάτων από 
την κατεργασία επιφανείας μετάλλων 

AB070 Άμμος που έχει χρησιμοποιηθεί σε εργασίες 
χυτηρίου 

AB120 ex 281290, ex 3824 Ανόργανες ενώσεις αλογόνων, που δεν προσ 
διορίζονται ούτε συμπεριλαμβάνονται αλλού 

AB130 Κατάλοιπα εργασιών αμμοβολής 
AB150 ex 382490 Μη εξευγενισμένο θειώδες ασβέστιο και θει 

ικό ασβέστιο από την αποθείωση καπναερίων 

Απόβλητα που περιέχουν κυρίως οργανικά συστατικά, τα οποία ενδέχεται να περιέ 
χουν μέταλλα και ανόργανες ύλες 

AC060 ex 381900 Υδραυλικά υγρά 

AC070 ex 381900 Υγρά φρένων 
AC080 ex 382000 Αντιψυκτικά υγρά 

AC150 Χλωροφθοράνθρακες 
AC160 Halons 

AC170 ex 440310 Απόβλητα επεξεργασμένου φελλού και ξύλου 
AC250 Επιφανειοδραστικές (τασιενεργές) ουσίες 

AC260 ex 3101 Υγρή κοπριά χοίρων περιττώματα 
AC270 Ιλύες καθαρισμού λυμάτων 

Απόβλητα που μπορεί να περιέχουν ανόργανα ή οργανικά συστατικά 

AD090 ex 382490 Απόβλητα από την παραγωγή, μορφοποίηση 
και χρήση χημικών προϊόντων και υλικών 
φωτογραφικής αναπαραγωγής και φωτογρα 
φίας που δεν προσδιορίζονται ούτε συμπερι 
λαμβάνονται αλλού 

AD100 Απόβλητα μη κυανιούχων συστημάτων από 
την επιφανειακή κατεργασία πλαστικών υλών 

AD120 ex 391400, ex 3915 Ιοντανταλλακτικές ρητίνες 
AD150 Οργανικές ύλες φυσικής προελεύσεως που 

χρησιμοποιούνται ως φίλτρα (π.χ. βιολογικά 
φίλτρα) 

Απόβλητα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά, τα οποία ενδέχεται να 
περιέχουν μέταλλα και οργανικές ύλες 

RB020 ex 6815 Κεραμικές ίνες με φυσικο-χημικές ιδιότητες 
ανάλογες με εκείνες του αμιάντου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVA 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, ΑΛΛΑ 
ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 

Εισαγωγικές σημειώσεις 

1. Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ 
και 2006/12/ΕΚ. 

2. Το παρόν παράρτημα αποτελείται από τρία μέρη, από τα οποία τα μέρη 2 και 
3 εφαρμόζονται μόνον όταν το μέρος 1 δεν τυγχάνει εφαρμογής. Συνεπώς, 
για να προσδιορισθεί εάν συγκεκριμένα απόβλητα απαριθμούνται στο παρόν 
παράρτημα, πρέπει να διενεργείται ο αρχικός έλεγχος προκειμένου να εξα 
κριβωθεί εάν τα απόβλητα απαριθμούνται στο μέρος 1 του παρόντος παραρ 
τήματος· εάν αυτό δεν συμβαίνει, τότε εξακριβώνεται εάν απαριθμούνται στο 
μέρος 2 και, εάν όχι, εάν απαριθμούνται στο μέρος 3. 

Το μέρος 1 υποδιαιρείται σε δύο τμήματα: τον κατάλογο Α, στον οποίο 
απαριθμούνται τα απόβλητα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα σύμφωνα με 
το άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο α), της Σύμβασης της Βασιλείας και, 
επομένως, καλύπτονται από την απαγόρευση εξαγωγής, και τον κατάλογο Β, 
στον οποίο απαριθμούνται τα απόβλητα που δεν καλύπτονται από το άρθρο 1 
παράγραφος 1 στοιχείο α) της Σύμβασης της Βασιλείας, και, επομένως, δεν 
καλύπτονται από την απαγόρευση εξαγωγής. 

Συνεπώς, εάν τα απόβλητα απαριθμούνται στο μέρος 1, πρέπει να διενεργεί 
ται έλεγχος προκειμένου να εξακριβωθεί εάν απαριθμούνται στον κατάλογο A 
ή στον κατάλογο B. Μόνον εάν τα απόβλητα δεν απαριθμούνται ούτε στον 
κατάλογο A ούτε στον κατάλογο B του μέρους 1, πρέπει να διενεργείται 
έλεγχος προκειμένου να εξακριβωθεί εάν αυτά απαριθμούνται μεταξύ των 
επικίνδυνων αποβλήτων του μέρους 2 (δηλαδή τύποι αποβλήτων που επιση 
μαίνονται με αστερίσκο) ή του μέρους 3 και, σε αυτή την περίπτωση, καλύ 
πτονται από την απαγόρευση εξαγωγής. 

3. Τα απόβλητα που απαριθμούνται στον κατάλογο Β του μέρους 1 ή εκείνα 
που περιλαμβάνονται στα μη επικίνδυνα απόβλητα του μέρους 2 (δηλαδή 
αυτά που δεν φέρουν αστερίσκο) καλύπτονται από την απαγόρευση εξαγω 
γής, εάν έχουν μολυνθεί από άλλα υλικά, σε βαθμό που: 

α) αυξάνει τους κινδύνους που σχετίζονται με τα απόβλητα αυτά τόσο ώστε 
να καθίστανται κατάλληλα να υπαχθούν στη διαδικασία προηγούμενης 
γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης, λαμβανομένων υπόψη των επι 
κίνδυνων χαρακτηριστικών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ της 
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ· ή 

β) αποτρέπει την αξιοποίηση των αποβλήτων με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. 

Μέρος 1 ( 1 ) 

Κατάλογος Α (παράρτημα VIII της Σύμβασης της Βασιλείας) 

A1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕ 
ΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ 

A1010 Απορρίμματα μετάλλων και κραμάτων των ακόλουθων μετάλλων: 

— Αντιμόνιο 

— Αρσενικό 

— Βηρύλλιο 

— Κάδμιο 

— Μόλυβδος 

— Υδράργυρος 
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( 1 ) Οι αναφορές, στους καταλόγους Α και Β, στα παραρτήματα Ι, ΙΙΙ και IV, παραπέμπουν 
στα παραρτήματα της Σύμβασης της Βασιλείας.



 

— Σελήνιο 

— Τελλούριο 

— Θάλλιο, 

εξαιρουμένων των αποβλήτων που απαριθμούνται ρητά στον κατάλογο Β. 

A1020 Απόβλητα που περιέχουν ως συστατικά ή ξένες προσμείξεις, εξαιρου 
μένων των απορριμμάτων μετάλλων σε συμπαγή μορφή, οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες ουσίες: 

— Αντιμόνιο· ενώσεις του αντιμονίου 

— Βηρύλλιο· ενώσεις του βηρυλλίου 

— Κάδμιο· ενώσεις του καδμίου 

— Μόλυβδο· ενώσεις του μολύβδου 

— Σελήνιο· ενώσεις του σεληνίου 

— Τελλούριο· ενώσεις του τελλουρίου 

A1030 Απόβλητα που περιέχουν ως συστατικά ή ξένες προσμείξεις οποι 
αδήποτε από τις ακόλουθες ουσίες: 

— Αρσενικό· ενώσεις του αρσενικού 

— Υδράργυρο· ενώσεις του υδραργύρου 

— Θάλλιο· ενώσεις του θαλλίου 

A1040 Απόβλητα που περιέχουν ως συστατικά οποιαδήποτε από τις ακόλου 
θες ουσίες: 

— Μεταλλοκαρβονύλια 

— Ενώσεις του εξασθενούς χρωμίου 

Α1050 Ιλύες γαλβανισμού 

Α1060 Υγρά απόβλητα καθαρισμού μετάλλων με οξέα 

Α1070 Υπολείμματα απόπλυσης από την κατεργασία ψευδαργύρου, σκόνη και 
ιλύς, όπως ιαροζίτης, αιματίτης, κ.λπ. 

Α1080 Υπολείμματα ψευδαργύρου μη περιλαμβανόμενα στον κατάλογο Β, 
που περιέχουν μόλυβδο και κάδμιο σε συγκεντρώσεις ικανές ώστε να 
εμφανίζουν χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙΙ 

Α1090 Τέφρα από την καύση χάλκινου σύρματος με μόνωση 

Α1100 Σκόνη και υπολείμματα από συστήματα καθαρισμού καπναερίων από 
χυτήρια χαλκού 

Α1110 Αναλωμένα ηλεκτρολυτικά διαλύματα από εργασίες ηλεκτρολυτικού 
εξευγενισμού και ηλεκτρολυτικής εξαγωγής χαλκού 

Α1120 Υπολειμματική ιλύς, εξαιρουμένων των ανοδικών αποθέσεων, από 
συστήματα ηλεκτροκαθαρισμού στο πλαίσιο εργασιών ηλεκτρολυτικού 
εξευγενισμού και ηλεκτρολυτικής εξαγωγής χαλκού 

Α1130 Αναλωμένα διαλύματα χάραξης με οξέα που περιέχουν διαλελυμένο 
χαλκό 

Α1140 Απόβλητα καταλυτών χλωριούχου χαλκού και κυανιούχου χαλκού 

Α1150 Τέφρα πολυτίμων μετάλλων από την καύση τυπωμένων κυκλωμάτων, 
που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο Β ( 1 ) 

Α1160 Άχρηστες ηλεκτρικές στήλες μολύβδου-οξέος, ανέπαφες ή σπασμένες 
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( 1 ) Να σημειωθεί ότι στην αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Β (B1160), δεν καθορί 
ζονται εξαιρέσεις.



 

Α1170 Αξεδιάλεχτα απορρίμματα ηλεκτρικών στηλών, εξαιρουμένων των μιγ 
μάτων από ηλεκτρικές στήλες μόνο του καταλόγου Β. Απορρίμματα 
ηλεκτρικών στηλών που δεν προσδιορίζονται στον κατάλογο Β και 
περιέχουν συστατικά του παραρτήματος Ι σε αναλογία τέτοια ώστε 
να καθίστανται επικίνδυνα 

Α1180 Απορρίμματα ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συναρμολογημάτων ή 
θραύσματα ( 1 ), τα οποία περιέχουν κατασκευαστικά στοιχεία, όπως 
συσσωρευτές και άλλες ηλεκτρικές στήλες που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο Α, διακόπτες υδραργύρου, γυαλί από καθοδικές λυχνίες και 
άλλα είδη ενεργοποιημένου γυαλιού και πυκνωτές PCB, ή έχουν 
μολυνθεί από συστατικά του παραρτήματος Ι (π.χ. κάδμιο, υδράργυρο, 
μόλυβδο, πολυχλωροδιφαινύλια) σε αναλογία τέτοια ώστε να εμφανί 
ζουν χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙΙ (βλέπε αντίστοιχη καταχώ 
ριση του καταλόγου Β, Β1110) ( 2 ) 

Α1190 Απόβλητα μεταλλικών καλωδίων επενδυμένα ή μονωμένα με πλαστι 
κές ύλες που περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από ορυκτή πίσσα, PCB ( 3 ), 
μόλυβδο, κάδμιο, άλλες οργανικές αλογονούχες ενώσεις ή άλλα συστα 
τικά του παραρτήματος Ι στο βαθμό που εμφανίζουν τα χαρακτηρι 
στικά του παραρτήματος ΙΙΙ. 

Α2 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙ 
ΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

Α2010 Απορρίμματα γυαλιού από καθοδικές λυχνίες και άλλα είδη ενεργοποι 
ημένου γυαλιού 

Α2020 Απόβλητα ανόργανων φθοριούχων ενώσεων σε μορφή υγρών ή ιλύος, 
εξαιρουμένων όμως των αποβλήτων αυτού του είδους που προσδιορί 
ζονται στον κατάλογο Β 

Α2030 Απόβλητα καταλυτών, εξαιρουμένων εκείνων που προσδιορίζονται 
στον κατάλογο Β 

A2040 Απόβλητα γύψου από διεργασίες της χημικής βιομηχανίας, που περιέ 
χουν συστατικά του παραρτήματος Ι σε αναλογία τέτοια ώστε να 
εμφανίζουν επικίνδυνα χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙΙ (βλέπε 
αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Β, Β2080) 

Α2050 Απόβλητα αμιάντου (σκόνη και ίνες) 

Α2060 Αιωρούμενη τέφρα από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν 
με άνθρακα, η οποία περιέχει ουσίες του παραρτήματος Ι σε συγκε 
ντρώσεις ικανές ώστε να παρουσιάζει χαρακτηριστικά του παραρτήμα 
τος ΙΙΙ (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Β, Β2050) 

Α3 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, 
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡ 
ΓΑΝΕΣ ΥΛΕΣ 

Α3010 Απόβλητα της παραγωγής ή επεξεργασίας οπτάνθρακα και ασφάλτου 
πετρελαίου 

Α3020 Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια ακατάλληλα για την αρχικώς προβλεπό 
μενη χρήση τους 

Α3030 Απόβλητα που περιέχουν, αποτελούνται ή έχουν μολυνθεί από ιλύ 
μολυβδούχων αντικροτικών ενώσεων 

Α3040 Απόβλητα θερμικών ρευστών (μεταφορά θερμότητας) 

Α3050 Απόβλητα της παραγωγής, μορφοποίησης και χρήσης ρητινών, λατέξ, 
πλαστικοποιητών, κόλλας/συγκολλητικών υλών, εξαιρουμένων των 
αποβλήτων αυτού του είδους που προσδιορίζονται στον κατάλογο Β 
(βλέπε αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Β, Β4020) 
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( 1 ) Στην καταχώριση αυτή, δεν περιλαμβάνονται άχρηστα συναρμολογήματα από σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

( 2 ) PCBs σε συγκέντρωση ίση προς 50 mg/kg ή μεγαλύτερη. 
( 3 ) Τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB) ευρίσκονται σε επίπεδο συγκέντρωσης 50 mg/kg 

ή περισσότερο.



 

Α3060 Απόβλητα νιτροκυτταρίνης 

Α3070 Απόβλητα φαινολών και φαινολικών ενώσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της χλωροφαινόλης σε μορφή υγρού ή ιλύος 

Α3080 Απόβλητα αιθέρων, μη συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσδιορί 
ζονται στον κατάλογο Β 

Α3090 Απόβλητα δέρματος σε μορφή σκόνης, τέφρας, ιλύος και αλεύρων, που 
περιέχουν ενώσεις του εξασθενούς χρωμίου ή βιοκτόνα (βλέπε αντί 
στοιχη καταχώριση του καταλόγου Β, Β3100) 

Α3100 Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα δέρματος ή συνθετικού δέρματος, 
ακατάλληλα για την κατασκευή δερμάτινων ειδών, τα οποία περιέχουν 
ενώσεις του εξασθενούς χρωμίου ή βιοκτόνα (βλέπε αντίστοιχη κατα 
χώριση του καταλόγου Β, Β3090) 

Α3110 Απόβλητα βυρσοδεψείων που περιέχουν ενώσεις του εξασθενούς χρω 
μίου ή βιοκτόνα ή μολυσματικές ουσίες (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση 
του καταλόγου Β, Β3110) 

Α3120 Πλούσα — ελαφρά τεμάχια από ξέφτισμα 

Α3130 Απόβλητα οργανοφωσφορικών ενώσεων 

Α3140 Απόβλητα μη αλογονωμένων οργανικών διαλυτών, εξαιρουμένων εκεί 
νων του καταλόγου Β 

Α3150 Απόβλητα αλογονωμένων οργανικών διαλυτών 

Α3160 Μη υδατικά υπολείμματα απόσταξης, αλογονωμένα ή μη, προερχόμενα 
από εργασίες αξιοποίησης οργανικών διαλυτών 

Α3170 Απόβλητα της παραγωγής αλογονωμένων αλειφατικών υδρογονανθρά 
κων (όπως χλωρομεθάνιο, διχλωροαιθάνιο, βινυλοχλωρίδιο, βινυλιδε 
νοχλωρίδιο, αλλυλοχλωρίδιο και επιχλωρυδρίνη) 

Α3180 Απόβλητα, ουσίες και αντικείμενα που περιέχουν, αποτελούνται ή 
έχουν μολυνθεί από πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), πολυχλωροτριφαινύ 
λια (PCT), πολυχλωροναφθαλίνιο (PCN), πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) 
ή άλλες ανάλογες πολυβρωμιωμένες ενώσεις, σε περιεκτικότητα ίση με 
50 mg/kg ή μεγαλύτερη ( 1 ) 

A3190 Πισσώδη υπολείμματα (εξαιρούνται οι ασφαλτοκονίες) προερχόμενα 
από διύλιση, απόσταξη και κάθε πυρολυτική κατεργασία οργανικών 
ουσιών 

Α3200 Ασφαλτούχα υλικά (απόβλητα ασφάλτου) από έργα οδοποιίας, που 
περιέχουν πίσσα (βλέπε τη σχετική καταχώριση στον κατάλογο Β 
Β2130) 

Α4 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΙΤΕ ΑΝΟΡ 
ΓΑΝΑ ΕΙΤΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Α4010 Απόβλητα της παραγωγής, μορφοποίησης και χρήσης φαρμακευτικών 
προϊόντων, εξαιρουμένων εκείνων του καταλόγου Β 

Α4020 Νοσοκομειακά και συναφή απόβλητα, δηλαδή απόβλητα που προέρχο 
νται από ιατρικές, νοσηλευτικές, οδοντιατρικές, κτηνιατρικές και ανά 
λογες εργασίες, απόβλητα νοσοκομειακών ή άλλων ιδρυμάτων που 
είναι αποτέλεσμα της παρακολούθησης ή θεραπευτικής αγωγής ασθε 
νών ή ερευνητικών έργων 

▼B 
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( 1 ) Η τιμή 50 mg/kg θεωρείται ως μια πρακτικά εφικτή διεθνώς τιμή για όλα τα απόβλητα. 
Πολλές όμως χώρες εφαρμόζουν χαμηλότερες κανονιστικές τιμές (π.χ. 20 mg/kg) για 
συγκεκριμένα απόβλητα.



 

Α4030 Απόβλητα της παραγωγής, μορφοποίησης και χρήσης βιοκτόνων και 
φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των άχρηστων παρασιτοκτόνων 
και ζιζανιοκτόνων των οποίων έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης ( 1 ) ή τα 
οποία είναι εκτός προδιαγραφών ή ακατάλληλα για την αρχικώς προβλε 
πόμενη χρήση τους 

Α4040 Απόβλητα της παραγωγής, μορφοποίησης και χρήσης χημικών συντη 
ρητικών ξύλου ( 2 ) 

Α4050 Απόβλητα που περιέχουν, αποτελούνται ή έχουν μολυνθεί από οποι 
αδήποτε από τις ακόλουθες ουσίες: 

— Ανόργανες κυανιούχες ενώσεις, εξαιρουμένων των στερεών υπο 
λειμμάτων πολύτιμων μετάλλων που περιέχουν ίχνη ανόργανων 
κυανιούχων ενώσεων 

— Οργανικές κυανιούχες ενώσεις 

Α4060 Μείγματα και γαλακτώματα χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων/νερού ή 
υδρογονανθράκων/νερού 

Α4070 Απόβλητα της παραγωγής, μορφοποίησης και χρήσης μελανών, βαφών, 
χρωστικών, λακών, βερνικιών, εξαιρουμένων των αποβλήτων που 
προσδιορίζονται στον κατάλογο Β (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση του 
καταλόγου Β, Β4010) 

Α4080 Εκρηκτικά απόβλητα (εξαιρουμένων των αποβλήτων που προσδιορίζο 
νται στον κατάλογο Β) 

Α4090 Απόβλητα άλλων όξινων ή βασικών διαλυμάτων, πλην εκείνων που 
προσδιορίζονται στο αντίστοιχο λήμμα του καταλόγου Β (βλέπε αντί 
στοιχη καταχώριση του καταλόγου Β, Β2120) 

Α4100 Απόβλητα συσκευών καθαρισμού αέριων εκπομπών της βιομηχανίας 
για τον έλεγχο της βιομηχανικής ρύπανσης, εξαιρουμένων των απο 
βλήτων που προσδιορίζονται στον κατάλογο Β 

Α4110 Απόβλητα που περιέχουν, αποτελούνται ή έχουν μολυνθεί από οποι 
αδήποτε από τις ακόλουθες ουσίες: 

— ενώσεις της οικογένειας του πολυχλωροδιβενζοφουρανίου 

▼C3 
— ενώσεις της οικογένειας της πολυχλωριωμένης διβενζο-p-διοξίνης 

▼B 
Α4120 Απόβλητα που περιέχουν, αποτελούνται ή έχουν μολυνθεί από υπερο 

ξείδια 

Α4130 Απορρίμματα συσκευασιών και δοχείων που περιέχουν ουσίες του 
παραρτήματος Ι σε συγκεντρώσεις ικανές ώστε να εμφανίζουν χαρα 
κτηριστικά κινδύνου του παραρτήματος ΙΙΙ 

Α4140 Απόβλητα που αποτελούνται από ή περιέχουν χημικά προϊόντα τα 
οποία δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ή των οποίων 
έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης ( 1 ) και τα οποία αντιστοιχούν στις 
κατηγορίες του παραρτήματος Ι και εμφανίζουν χαρακτηριστικά κινδύ 
νου του παραρτήματος ΙΙΙ 

Α4150 Απόβλητα χημικών ουσιών από δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 
ή διδασκαλίας, τα οποία δεν είναι ταυτοποιημένα ή/και είναι νέα και 
των οποίων οι επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου ή/και στο περι 
βάλλον δεν είναι γνωστές 

Α4160 Αναλωμένος ενεργός άνθρακας που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
Β (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Β, Β2060) 

▼B 
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( 1 ) Αυτό σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος που συνι 
στούσε ο κατασκευαστής. 

( 2 ) Η καταχώριση αυτή δεν περιλαμβάνει το ξύλο για την κατεργασία του οποίου χρησι 
μοποιούνται χημικά συντηρητικά ξύλου.



 

Κατάλογος Β (παράρτημα ΙΧ της Σύμβασης της Βασιλείας) 

B1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕ 
ΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ 

Β1010 Απορρίμματα μετάλλων και κραμάτων σε μεταλλική μορφή που δεν 
επιδέχεται διασπορά: 

— Πολύτιμα μέταλλα (χρυσός, άργυρος, μέταλλα της ομάδας του 
λευκόχρυσου, με εξαίρεση όμως τον υδράργυρο) 

— Απορρίμματα σιδήρου και χάλυβα 

— Απορρίμματα χαλκού 

— Απορρίμματα νικελίου 

— Απορρίμματα αργιλίου 

— Απορρίμματα ψευδαργύρου 

— Απορρίμματα κασσιτέρου 

— Απορρίμματα βολφραμίου 

— Απορρίμματα μολυβδαινίου 

— Απορρίμματα τανταλίου 

— Απορρίμματα μαγνησίου 

— Απορρίμματα κοβαλτίου 

— Απορρίμματα βισμουθίου 

— Απορρίμματα τιτανίου 

— Απορρίμματα ζιρκονίου 

— Απορρίμματα μαγγανίου 

— Απορρίμματα γερμανίου 

— Απορρίμματα βαναδίου 

— Απορρίμματα αφνίου, ινδίου, νιοβίου, ρηνίου και γαλλίου 

— Απορρίμματα θορίου 

— Απορρίμματα σπανίων γαιών 

— Απορρίμματα χρωμίου 

Β1020 Καθαρά απορρίμματα μετάλλων χωρίς προσμείξεις, συμπεριλαμβανο 
μένων κραμάτων, σε μορφή τελικού προϊόντος χύμα (ελάσματα, πλά 
κες, δοκοί, ράβδοι, κ.λπ.): 

— Απορρίμματα αντιμονίου 

— Απορρίμματα βηρυλλίου 

— Απορρίμματα καδμίου 

— Απορρίμματα μολύβδου (εξαιρουμένων όμως των συσσωρευτών 
μολύβδου-οξέος) 

— Απορρίμματα σεληνίου 

— Απορρίμματα τελλουρίου 

Β1030 Δύστηκτα μέταλλα που περιέχουν υπολείμματα 

▼B 
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Β1031 Μολυβδαίνιο, βολφράμιο, τιτάνιο, ταντάλιο, νιόβιο και ρήνιο υπό 
μορφή απορριμμάτων μετάλλων και κραμάτων μετάλλων σε μεταλλική 
μορφή που επιδέχεται διασπορά (σκόνη μετάλλων), εξαιρουμένων των 
αποβλήτων που προσδιορίζονται στον κατάλογο Α, καταχώριση 
Α1050, ιλύες γαλβανισμού 

Β1040 Αχρηστευμένα συναρμολογήματα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρι 
κής ενέργειας, που δεν περιέχουν λιπαντικά έλαια, PCB ή PCT σε 
βαθμό τέτοιο ώστε να καθίστανται επικίνδυνα 

Β1050 Μικτά μη σιδηρούχα μέταλλα, απορρίμματα βαρέων κλασμάτων, που 
δεν περιέχουν υλικά του παραρτήματος Ι σε συγκεντρώσεις τέτοιες 
ώστε να εμφανίζουν χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙΙ ( 1 ) 

Β1060 Απορρίμματα σεληνίου και τελλουρίου σε στοιχειακή μεταλλική μορ 
φή, ακόμη και σε μορφή σκόνης 

Β1070 Απορρίμματα χαλκού και κραμάτων χαλκού σε μορφή που επιδέχεται 
διασπορά, εφόσον δεν περιέχουν συστατικά του παραρτήματος Ι σε 
βαθμό τέτοιο ώστε να εμφανίζουν χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙΙ 

▼C3 
Β1080 Τέφρα και υπολείμματα ψευδαργύρου, συμπεριλαμβανομένων υπολειμ 

μάτων κραμάτων ψευδαργύρου, σε μορφή που επιδέχεται διασπορά, 
εφόσον δεν περιέχουν συστατικά του παραρτήματος Ι σε βαθμό τέτοιο 
ώστε να εμφανίζουν χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙΙ ( 2 ) 

▼B 
Β1090 Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών που ανταποκρίνονται σε ορισμένες προ 

διαγραφές, εξαιρουμένων των ηλεκτρικών στηλών μολύβδου, καδμίου 
ή υδραργύρου 

Β1100 Απόβλητα που περιέχουν μέταλλα και προέρχονται από τήξη, χώνευση 
και καθαρισμό μετάλλων: 

— Σκωρίες γαλβανισμού 

— Επιπλέουσες σκωρίες τήγματος που περιέχουν ψευδάργυρο: 

— Σκωρία επιφάνειας γαλβανισμού (>90 % Zn) 

— Σκωρία πυθμένα γαλβανισμού (>92 % Zn) 

— Σκωρία ψευδαργύρου από χύτευση υπό πίεση (>85 % Zn) 

— Σκωρία γαλβανισμού εν θερμώ (ασυνεχής μέθοδος) (>92 % Zn) 

— Αφρός ψευδαργύρου 

— Προϊόν ξαφρίσματος αργιλίου, εξαιρουμένης της αλατώδους σκω 
ρίας 

— Σκωρία από την κατεργασία χαλκού για περαιτέρω επεξεργασία ή 
καθαρισμό, που δεν περιέχει αρσενικό, μόλυβδο ή κάδμιο σε βαθμό 
τέτοιο ώστε να παρουσιάζουν χαρακτηριστικά κινδύνου του παραρ 
τήματος ΙΙΙ 

— Απόβλητα δύστηκτων εσωτερικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανο 
μένων χωνευτηρίων, που προέρχονται από τη χώνευση χαλκού 

— Σκωρία από την κατεργασία πολύτιμων μετάλλων για περαιτέρω 
καθαρισμό 

— Σκωρία κασσιτέρου που περιέχει ταντάλιο, με περιεκτικότητα σε 
κασσίτερο μικρότερη από 0,5 % 

▼B 
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( 1 ) Να σημειωθεί ότι, ακόμη και όταν ο αρχικός βαθμός πρόσμειξης με υλικά του παραρ 
τήματος Ι είναι χαμηλός, οι μετέπειτα διεργασίες, συμπεριλαμβανομένων των διεργασιών 
ανακύκλωσης, ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαχωριζόμενα κλάσματα με σημαντικά υψη 
λότερες συγκεντρώσεις των εν λόγω υλικών του παραρτήματος Ι. 

( 2 ) Η περίπτωση της τέφρας ψευδαργύρου επανεξετάζεται· στη Διάσκεψη των Ηνωμένων 
Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) έχει υποβληθεί σύσταση σύμφωνα 
με την οποία η τέφρα ψευδαργύρου δεν θα πρέπει να συγκαταλέγεται στα επικίνδυνα 
εμπορεύματα.



 

Β1110 Ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά συναρμολογήματα: 

— Ηλεκτρονικά συναρμολογήματα που αποτελούνται μόνο από 
μέταλλα ή κράματα 

— Αχρηστευμένα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά συναρμολογήματα 
ή απόβλητα ( 1 ) αυτών (συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων), που δεν περιέχουν κατασκευαστικά στοιχεία, όπως 
συσσωρευτές και άλλες ηλεκτρικές στήλες του καταλόγου Α, δια 
κόπτες υδραργύρου, γυαλί από καθοδικές λυχνίες και άλλα είδη 
ενεργοποιημένου γυαλιού και πυκνωτές PCB, ούτε περιέχουν ως 
ξένες προσμείξεις συστατικά του παραρτήματος Ι (π.χ. κάδμιο, 
υδράργυρο, μόλυβδο, πολυχλωροδιφαινύλια) ή από τα οποία 
έχουν αφαιρεθεί αυτά τα συστατικά, σε βαθμό τέτοιο ώστε να 
μην εμφανίζουν κανένα από τα χαρακτηριστικά του παραρτήματος 
ΙΙΙ (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Α, Α1180) 

— Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συναρμολογήματα (συμπεριλαμβανο 
μένων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, ηλεκτρονικών κατασκευαστι 
κών στοιχείων και συρμάτων), προοριζόμενα για άμεση 
επαναχρησιμοποίηση ( 2 ) και όχι για ανακύκλωση ή τελική 
διάθεση ( 3 ) 

Β1115 Απόβλητα μεταλλικών καλωδίων επενδυμένα ή μονωμένα με πλαστι 
κές ύλες, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο Α1190, εξαι 
ρουμένων όσων προορίζονται για τις εργασίες του παραρτήματος IVΑ 
ή για οποιεσδήποτε άλλες εργασίες διάθεσης που συνεπάγονται, σε 
οποιοδήποτε στάδιο, ανεξέλεγκτες θερμικές κατεργασίες, όπως καύση 
σε ανοικτό χώρο. 

Β1120 Αναλωμένοι καταλύτες, εξαιρουμένων των υγρών που χρησιμοποι 
ούνται ως καταλύτες, που περιέχουν: 

— Μεταβατικά στοιχεία, εξαιρου 
μένων των άχρηστων καταλυτών 
(αναλωμένοι καταλύτες, υγρά 
που χρησιμοποιήθηκαν ως κατα 
λύτες ή άλλοι καταλύτες) του 
καταλόγου Α: 

Σκάνδιο 
Βανάδιο 
Μαγγάνιο 
Κοβάλτιο 
Χαλκός 
Ύττριο 
Νιόβιο 
Άφνιο 
Βολφράμιο 

Τιτάνιο 
Χρώμιο 
Σίδηρος 
Νικέλιο 
Ψευδάργυρος 
Ζιρκόνιο 
Μολυβδαίνιο 
Ταντάλιο 
Ρήνιο 

— Λανθανίδες (σπάνιες γαίες): Λανθάνιο 
Πρασεοδύ 
μιο 
Σαμάριο 
Γαδολίνιο 
Δυσπρόσιο 
Έρβιο 
Υττέρβιο 

Δημήτριο 
Νεοδύμιο 
Ευρώπιο 
Τέρβιο 
Όλμιο 
Θούλιο 
Λουτέτσιο 
(Κασσιόπιο) 

B1130 Καθαρισμένοι αναλωμένοι καταλύτες που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα 

Β1140 Στερεά υπολείμματα πολύτιμων μετάλλων που περιέχουν ίχνη ανόργα 
νων κυανιούχων ενώσεων 

Β1150 Απόβλητα που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα και κράματα αυτών (χρυ 
σός, άργυρος, στοιχεία της ομάδας του λευκόχρυσου, με εξαίρεση 
όμως τον υδράργυρο), σε μη υγρή μορφή που επιδέχεται διασπορά, 
με κατάλληλη συσκευασία και επισήμανση 

▼B 
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( 1 ) Η καταχώριση αυτή δεν περιλαμβάνει απόβλητα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

( 2 ) Επαναχρησιμοποίηση μπορεί να σημαίνει επισκευή, ανακαίνιση ή βελτίωση, όχι όμως 
νέα συναρμολόγηση. 

( 3 ) Σε ορισμένες χώρες, τα εν λόγω υλικά που προορίζονται για άμεση επαναχρησιμοποίηση 
δεν θεωρούνται απόβλητα.



 

Β1160 Τέφρα πολύτιμων μετάλλων από την αποτέφρωση ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Α, Α1150) 

Β1170 Τέφρα πολυτίμων μετάλλων από την αποτέφρωση φωτογραφικών φιλμ 

Β1180 Απορρίμματα φωτογραφικών φιλμ που περιέχουν αλογονίδια του αργύ 
ρου και μεταλλικό άργυρο 

Β1190 Απορρίμματα φωτογραφικού χαρτιού που περιέχουν αλογονίδια του 
αργύρου και μεταλλικό άργυρο 

Β1200 Κοκκώδης σκωρία από την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα 

Β1210 Σκωρία από την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα, συμπεριλαμβανομένης 
της σκωρίας που χρησιμοποιείται ως πηγή TiO 2 και βαναδίου 

Β1220 Σκωρία από την παραγωγή ψευδαργύρου, χημικώς σταθεροποιημένη, 
με υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο (άνω του 20 %), που έχει υπο 
βληθεί σε επεξεργασία σύμφωνα με βιομηχανικές προδιαγραφές (π.χ. 
DIN 4301) κυρίως για οικοδομικές εργασίες 

Β1230 Αποσφυροκοπήματα (πουρί) από την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα 

Β1240 Σκωρία εξέλασης οξειδίου του χαλκού 

Β1250 Απόβλητα οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν 
περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 

B2 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙ 
ΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

Β2010 Απόβλητα εξορυκτικών εργασιών σε μορφή που δεν επιδέχεται δια 
σπορά: 

— Απόβλητα φυσικού γραφίτη 

— Απόβλητα σχιστολίθου, ανεξαρτήτως του εάν είναι ξακρισμένα ή 
κομμένα, με πριόνι ή αλλιώς 

— Απόβλητα μαρμαρυγία 

— Απόβλητα λευκίτη, νεφελίνη και νεφελινικού συηνίτη 

— Απόβλητα αστρίου 

— Απόβλητα φθορίτη 

— Στερεά απόβλητα διοξειδίου του πυριτίου, εξαιρουμένων εκείνων 
που χρησιμοποιούνται στα χυτήρια 

B2020 Απορρίμματα γυαλιού σε μορφή που δεν επιδέχεται διασπορά: 

— Υαλοθραύσματα και άλλα απορρίμματα γυαλιού, εκτός από το 
γυαλί καθοδικών λυχνιών και άλλα είδη ενεργοποιημένου γυαλιού 

B2030 Κεραμικά απορρίμματα σε μορφή που δεν επιδέχεται διασπορά: 

— Απορρίμματα και θραύσματα μεταλλοκεραμικών προϊόντων (σύν 
θετα υλικά από μέταλλο και κεραμικό προϊόν) 

— Κεραμικές ίνες που δεν προσδιορίζονται ούτε συμπεριλαμβάνονται 
αλλού 

Β2040 Άλλα απόβλητα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά: 

— Μερικώς καθαρισμένο θειικό ασβέστιο παραγόμενο κατά την απο 
θείωση καπναερίων 

— Άχρηστες γυψόπλακες και γυψοσανίδες από την κατεδάφιση κτιρίων 

▼B 

2006R1013 — EL — 26.05.2014 — 009.005 — 103



 

— Σκωρία από την παραγωγή χαλκού, χημικώς σταθεροποιημένη, με 
υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο (άνω του 20 %), η οποία έχει 
υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με βιομηχανικές προδιαγραφές 
(π.χ. DIN 4301 και DIN 8201) κυρίως για οικοδομικές εργασίες 
και εφαρμογές λείανσης 

— Θείο σε στερεά μορφή 

— Ανθρακικό ασβέστιο από την παραγωγή ασβεστιοκυαναμιδίου (με 
pH μικρότερο από 9) 

— Χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο ασβέστιο 

— Ανθρακοπυρίτιο (καρβίδιο του πυριτίου) 

— Θραύσματα σκυροδέματος 

— Θραύσματα γυαλιού που περιέχουν κράματα λιθίου-τανταλίου και 
λιθίου-νιοβίου 

Β2050 Αιωρούμενη τέφρα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
που λειτουργούν με άνθρακα, μη συμπεριλαμβανόμενη στον κατάλογο 
Α (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Α, Α2060) 

Β2060 Αναλωμένος ενεργός άνθρακας ►C3 που δεν περιέχει συστατικά του 
παραρτήματος Ι σε βαθμό τέτοιο ώστε να εμφανίζουν ◄ χαρακτηρι 
στικά του παραρτήματος ΙΙΙ, παραδείγματος χάριν, άνθρακα από την 
επεξεργασία πόσιμου νερού και από διεργασίες της βιομηχανίας τρο 
φίμων και της παραγωγής βιταμινών (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση 
του καταλόγου Α, Α4160) 

Β2070 Ιλύς φθοριούχου ασβεστίου 

Β2080 Απόβλητα γύψου προερχόμενα από τη χημική βιομηχανία και μη περι 
λαμβανόμενα στον κατάλογο Α (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση του 
καταλόγου Α, Α2040) 

Β2090 Υπολείμματα ηλεκτροδίων ανόδου από την παραγωγή χάλυβα ή αλου 
μινίου, κατασκευασμένων από οπτάνθρακα ή άσφαλτο πετρελαίου, 
καθαρισμένα σύμφωνα με τις συνήθεις προδιαγραφές (εξαιρούνται τα 
υπολείμματα ηλεκτροδίων ανόδου από ηλεκτρόλυση χλωριούχων 
αλκαλίων και από τη μεταλλουργική βιομηχανία) 

Β2100 Απόβλητα ένυδρων αλάτων του αργιλίου και απόβλητα αλουμίνας και 
υπολείμματα της παραγωγής αλουμίνας, εξαιρουμένων των υλικών 
αυτών όταν χρησιμοποιούνται για καθαρισμό αερίων, κροκκίδωση 
και διήθηση 

Β2110 Υπολείμματα βωξίτη («κόκκινη λάσπη») (το pH συγκρατείται σε τιμές 
χαμηλότερες από 11,5) 

Β2120 Απόβλητα όξινων ή βασικών διαλυμάτων με pH μεγαλύτερο από 2 και 
μικρότερο από 11,5, τα οποία δεν είναι διαβρωτικά ούτε κατ' άλλον 
τρόπο επικίνδυνα (βλέπε σχετική καταχώριση του καταλόγου Α, Α4090) 

Β2130 Ασφαλτούχα υλικά (απόβλητα ασφάλτου) από έργα οδοποιίας, που δεν 
περιέχουν πίσσα ( 1 ) (βλέπε σχετική καταχώριση του καταλόγου Α, 
Α3200) 
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B3 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, 
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡ 
ΓΑΝΕΣ ΥΛΕΣ 

Β3010 Στερεά απόβλητα πλαστικών υλών: 

Τα παρακάτω πλαστικά ή μικτά πλαστικά, υπό τον όρο ότι δεν ανα 
μειγνύονται με άλλα απόβλητα και παρασκευάζονται σύμφωνα με 
κάποιες προδιαγραφές: 

— Άχρηστα πλαστικά από μη αλογονωμένα πολυμερή και συμπολυ 
μερή, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα, χωρίς η απα 
ρίθμηση να είναι περιοριστική ( 1 ): 

— αιθυλένιο 

— στυρόλιο 

— πολυπροπυλένιο 

— πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) 

— ακρυλονιτρίλιο 

— βουταδένιο 

— πολυακετάλες 

— πολυαμίδια 

— πολυ(τερεφθαλικό βουτυλένιο) 

— πολυανθρακικά πολυμερή 

— πολυαιθέρες 

— πολυφαινυλενοσουλφίδια 

— ακρυλικά πολυμερή 

— αλκάνια C10-C13 (πλαστικοποιητές) 

— πολυουρεθάνη (που δεν περιέχει CFC) 

— σιλικόνες 

— πολυ(μεθακρυλικό μεθυλένιο) 

— πολυβινυλαλκοόλη 

— πολυβινυλοβουτανάλη 

— πολυ(οξικό βινύλιο) 

— Επεξεργασμένα απόβλητα ρητινών ή προϊόντων συμπύκνωσης, 
μεταξύ των οποίων: 

— ρητίνες ουρίας-φορμαλδεΰδης 

— ρητίνες φαινόλης-φορμαλδεΰδης 

— ρητίνες μελαμίνης-φορμαλδεΰδης 

— εποξυρρητίνες 

— αλκυδικές ρητίνες 

— πολυαμίδια 

▼C2 
— Τα παρακάτω απόβλητα φθοριωμένων πολυμερών ( 2 ): 

— Υπερφθοραιθυλένιο/προπυλένιο (FEP) 
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— Τα εν λόγω απόβλητα δεν αναμειγνύονται. 
— Πρέπει να εξετασθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από την υπαίθρια καύση.



 

— Υπερφθοραλκοξυλοαλκάνιο 

— Τετραφθοροαιθυλένιο/υπερφθοροβινυλικός αιθέρας (PFA) 

— Τετραφθοροαιθυλένιο/υπερφθορομεθυλοβινυλικός 
αιθέρας (MFA) 

— Πολυβινυλοφθορίδιο (PVF) 

— Πολυβινυλιδενοφθορίδιο (PVDF) 

▼B 
B3020 Απορρίμματα χαρτιού, χαρτονιού και προϊόντων με βάση το χαρτί 

Τα ακόλουθα υλικά, υπό τον όρο ότι δεν έχουν αναμειχθεί με επικίν 
δυνα απόβλητα: 

Απορρίμματα και απορρίμματα της παραγωγής χαρτιού ή χαρτονιού 
από: 

— αλεύκαστο χαρτί ή χαρτόνι ή κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι 

— άλλου τύπου χαρτί ή χαρτόνι, που παράγεται κυρίως από χαρτο 
πολτό χημικώς λευκασμένο, μη χρωματισμένο στη μάζα του 

— χαρτί ή χαρτόνι που παράγεται κυρίως από μηχανικό χαρτοπολτό 
(π.χ. εφημερίδες, περιοδικά και παρόμοια έντυπα) 

— άλλα είδη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται χωρίς η απαρίθμηση να 
είναι περιοριστική: 

1. επικολλητά χαρτόνια 

2. αξεδιάλεχτο άχρηστο υλικό. 

▼M10 
B3026 Τα ακόλουθα απορρίμματα από την προεπεξεργασία σύνθετης 

συσκευασίας για υγρά που δεν περιέχουν υλικά του παραρτήματος Ι 
σε συγκεντρώσεις ικανές ώστε να εμφανίζουν χαρακτηριστικά του 
παραρτήματος ΙΙΙ: 

— Μη αποσπάσιμο πλαστικό τμήμα 

— Μη αποσπάσιμο τμήμα πλαστικού-αλουμινίου 

B3027 Πολυστρωματικά απορρίμματα αυτοκόλλητων ετικετών που περιέχουν 
πρώτες ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ετικετών. 

▼B 
Β3030 Απόβλητα της κλωστοϋφαντουργίας 

Τα ακόλουθα υλικά, υπό τον όρο ότι δεν έχουν αναμειχθεί με άλλα 
απόβλητα και ότι έχουν παραχθεί με βάση ορισμένες προδιαγραφές: 

— Απορρίμματα μεταξιού (συμπεριλαμβάνονται κουκούλια ακατάλ 
ληλα για ανέμισμα, απορρίμματα νημάτων και ξεφτίδια): 

— μη λαναρισμένα ή χτενισμένα 

— άλλα 

— Απορρίμματα μαλλιού ή τριχών ζώων εκλεκτής ποιότητας ή χον 
δροειδών τριχών (συμπεριλαμβάνονται απορρίμματα νημάτων, όχι 
όμως τα ξεφτίδια): 

— γναφαλίδια μαλλιού ή τριχών εκλεκτής ποιότητας 

— άλλα απορρίμματα μαλλιού ή τριχών εκλεκτής ποιότητας 

— απορρίμματα χονδροειδών τριχών 

— Απορρίμματα βαμβακιού (συμπεριλαμβάνονται απορρίμματα νημά 
των και ξεφτίδια): 

— απορρίμματα νημάτων (συμπεριλαμβάνονται τα απόκλωστα) 

— ξεφτίδια 

— άλλα 

— Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι 
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— Στουπιά και απορρίμματα από κάνναβη (συμπεριλαμβάνονται 
απορρίμματα νημάτων και ξεφτίδια) (Cannabis sativa L.) 

— Στουπιά και απορρίμματα γιούτας (συμπεριλαμβάνονται απορρίμ 
ματα νημάτων και ξεφτίδια) και άλλων υφαντικών ινών που προ 
έρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (εξαιρούνται λινάρι, κάν 
ναβη και ραμί) 

— Στουπιά και απορρίμματα σιζάλ (συμπεριλαμβάνονται απορρίμματα 
νημάτων και ξεφτίδια) και άλλων υφαντικών ινών του γένους 
Αgave 

— Στουπιά, γναφαλίδια και απορρίμματα κοκοφοίνικα (συμπεριλαμβά 
νονται απορρίμματα νημάτων και ξεφτίδια) 

— Στουπιά, γναφαλίδια και απορρίμματα αβάκας (συμπεριλαμβάνο 
νται απορρίμματα νημάτων και ξεφτίδια) (κάνναβη Μανίλας ή 
Musa textilis Nee) 

— Στουπιά, γναφαλίδια και απορρίμματα από ραμί και άλλες φυτικές 
υφαντικές ίνες (συμπεριλαμβάνονται απορρίμματα νημάτων και 
ξεφτίδια) που δεν κατονομάζονται ούτε συμπεριλαμβάνονται αλλού 

— Απορρίμματα (συμπεριλαμβάνονται γναφαλίδια, απορρίμματα 
νημάτων και ξεφτίδια): 

— συνθετικών ινών 

— τεχνητών ινών 

— Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα υφαντουργικά 
είδη 

— Μεταχειρισμένα ράκη, φθαρμένοι σπάγκοι, σχοινιά διάφορα και 
καλώδια και μεταχειρισμένα είδη από σπάγκο, σχοινιά και καλώ 
δια: 

— ξεδιαλεγμένα 

— άλλα 

Β3035 Απόβλητα υφασμάτων επενδύσεων δαπέδων, χαλιών 

Β3040 Απορρίμματα καουτσούκ 

Τα ακόλουθα υλικά, υπό τον όρο ότι δεν έχουν αναμειχθεί με άλλα 
απόβλητα: 

— Απορρίμματα και κατάλοιπα σκληρυμένου καουτσούκ (π.χ. εβονί 
τη) 

— Άλλα απορρίμματα καουτσούκ (εξαιρούνται απορρίμματα που 
κατονομάζονται αλλού) 

Β3050 Απορρίμματα ακατέργαστου φελλού και ξύλου: 

— Απορρίμματα και κατάλοιπα ξύλου ανεξαρτήτως μορφής (κούτσου 
ρα, πλίνθοι, τροχίσκοι ή άλλες παρόμοιες) 

— Απορρίμματα φελλού σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη 

Β3060 Απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων και μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων, υπό τον όρο ότι δεν είναι μολυσματικά: 

— Οινολάσπη 

— Αποξηραμένα και αποστειρωμένα φυτικά απόβλητα, υπολείμματα 
και παραπροϊόντα, ανεξαρτήτως μορφής, χρησιμοποιούμενα στη 
διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε συμπεριλαμβά 
νονται αλλού 

— ►C3 Δερματέλαιο, υπολείμματα της επεξεργασίας ◄ λιπαρών 
ουσιών και ζωικών ή φυτικών κηρών 

— Απόβλητα οστών και εσωτερικών οστών κεράτων, ανεπεξέργαστα, 
που τους έχει αφαιρεθεί το λίπος, έχουν μεταποιηθεί στοιχειωδώς 
(χωρίς να τους έχει δοθεί συγκεκριμένο σχήμα), επεξεργασμένα με 
οξύ ή αποζελατινοποιημένα 
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— Απόβλητα ιχθύων 

— Κελύφη, φλούδες και μεμβράνες κακάου και άλλα απόβλητα του 
κακάου 

— Άλλα απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων και μεταποίησης γεωρ 
γικών προϊόντων, εξαιρουμένων των παραπροϊόντων που ανταπο 
κρίνονται σε εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις και πρότυπα για κατα 
νάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα 

B3065 Απόβλητα βρωσίμων λιπών και ελαίων ζωικής ή φυτικής προέλευσης 
(π.χ. λάδια τηγανίσματος), εφόσον δεν εμφανίζουν χαρακτηριστικά του 
παραρτήματος ΙΙΙ. 

Β3070 Τα ακόλουθα απόβλητα: 

— Υπολείμματα από μαλλιά του ανθρώπου 

— Υπολείμματα αχύρων 

— Αδρανοποιημένα μυκητύλια από την παραγωγή πενικιλίνης, για να 
χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή 

B3080 Αποκόμματα και απορρίμματα της παραγωγής καουτσούκ 

B3090 Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα δέρματος ή τεχνητού δέρματος, 
ακατάλληλα για την κατασκευή δερμάτινων ειδών, εξαιρουμένης της 
ιλύος, τα οποία δεν περιέχουν ενώσεις του εξασθενούς χρωμίου ή 
βιοκτόνα (βλέπε σχετική καταχώριση του καταλόγου Α, Α3100) 

B3100 Σκόνη, τέφρα, ιλύς ή άλευρα δέρματος, τα οποία δεν περιέχουν ενώ 
σεις του εξασθενούς χρωμίου ή βιοκτόνα (βλέπε σχετική καταχώριση 
του καταλόγου Α, Α3090) 

B3110 Απόβλητα βυρσοδεψείου, τα οποία δεν περιέχουν ενώσεις του εξασθε 
νούς χρωμίου ή βιοκτόνα ή μολυσματικές ουσίες (βλέπε σχετική κατα 
χώριση του καταλόγου Α, Α3110) 

B3120 Απόβλητα που αποτελούνται από χρωστικές ύλες τροφίμων 

B3130 Απόβλητα πολυμερισμένων αιθέρων και μη επικίνδυνα απόβλητα 
μονομερών αιθέρων που δεν μπορούν να σχηματίσουν υπεροξείδια 

B3140 Απόβλητα επίσωτρων ελαστικών, εξαιρουμένων όσων προορίζονται για 
χρήσεις του παραρτήματος IVA 

Β4 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΙΤΕ ΟΡΓΑ 
ΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Β4010 Απόβλητα που αποτελούνται κυρίως από υδροχρώματα/χρώματα με 
βάση λατέξ, μελάνια και σκληρυμένα βερνίκια, τα οποία δεν περιέχουν 
οργανικούς διαλύτες, βαρέα μέταλλα ή βιοκτόνα σε περιεκτικότητα 
τέτοια ώστε να καθίστανται επικίνδυνα (βλέπε σχετική καταχώριση 
του καταλόγου Α, Α4070) 

Β4020 Απόβλητα της παραγωγής, μορφοποίησης και χρήσης ρητινών, λατέξ, 
πλαστικοποιητών, κόλλας/συγκολλητικών υλών, που δεν εμφαίνονται 
στον κατάλογο Α, απαλλαγμένα από διαλύτες και άλλες ξένες προ 
σμείξεις σε βαθμό τέτοιο ώστε να μην εμφανίζουν χαρακτηριστικά του 
παραρτήματος ΙΙΙ, ►C3 π.χ. προϊόντα με βάση το νερό ή κόλλες με 
βάση καζεΐνη, άμυλο, δεξτρίνη, αιθέρες της κυτταρίνης ◄, πολυβινυ 
λαλκοόλες (βλέπε σχετική καταχώριση του καταλόγου Α, Α3050) 

Β4030 Μεταχειρισμένες φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσεως με μπαταρίες 
που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο Α 
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Μέρος 2 

Απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα της απόφασης 2000/532/ΕΚ ( 1 ) 

01 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΟΡΥΚΤΩΝ 

01 01 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών 

01 01 01 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν μέταλλα 

01 01 02 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα 

01 03 απόβλητα από τη φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που 
περιέχουν μέταλλα 

01 03 04* οξεοπαραγωγά υπολείμματα από την επεξεργασία θειούχου μεταλ 
λεύματος 

01 03 05* άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

01 03 06 υπολείμματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 03 04 και 01 
03 05 

01 03 07* άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη φυσική 
και χημική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν μέταλλα 

01 03 08 απόβλητα σκόνης και πούδρας, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 
01 03 07 

01 03 09 ερυθρά ιλύς από την παραγωγή αλουμίνας, εκτός εκείνων που ανα 
φέρονται στο 01 03 07 

01 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

01 04 απόβλητα από φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που δεν 
περιέχουν μέταλλα 

01 04 07* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από φυσική και χημική 
επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα 

01 04 08 απόβλητα χαλίκια και σπασμένοι βράχοι, εκτός εκείνων που ανα 
φέρονται στο 01 04 07 

01 04 09 απόβλητα αμμώδη και αργιλώδη 

01 04 10 απόβλητα σκόνης και πούδρας, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 
01 04 07 

01 04 11 απόβλητα από την επεξεργασία ποτάσας και αλατούχου βράχου, 
εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 04 07 

01 04 12 υπολείμματα και άλλα απόβλητα από πλύσιμο και καθαρισμό ορυ 
κτών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 01 04 07 και 01 04 11 

01 04 13 απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 01 04 07 

01 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

01 05 λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων 

01 05 04 λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση νερού 

01 05 05* λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν πετρέλαιο 

01 05 06* λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες 

01 05 07 λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν βαρίτη εκτός 
εκείνων που αναφέρονται στα 01 05 05 και 01 05 06 

01 05 08 λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν χλωριούχα 
εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 01 05 05 και 01 05 06 

01 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
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02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡ 
ΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

02 01 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, 
θήρα και αλιεία 

02 01 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό 

02 01 02 απόβλητα ιστών ζώων 

02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών 

02 01 04 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται οι συσκευασίες) 

02 01 06 περιττώματα, ούρα και κόπρανα ζώων (συμπεριλαμβάνεται και 
αλλοιωμένη χορτονομή), υγρά εκροής συλλεγέντα χωριστά και επε 
ξεργαζόμενα εκτός σημείου παραγωγής 

02 01 07 απόβλητα από δασοκομία 

02 01 08* αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

02 01 09 αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 02 01 08 

02 01 10 απόβλητα μέταλλα 

02 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

02 02 απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού 
και άλλων τροφίμων ζωικής προέλευσης 

02 02 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό 

02 02 02 απόβλητα ιστών ζώων 

02 02 03 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 02 04 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

02 03 απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχα 
νικών, δημητριακών, βρωσίμων ελαίων, κακάο, καφέ, τεΐου και 
καπνού· παραγωγή κονσερβών· παραγωγή ζύμης και εκχυλισμάτων 
ζύμης, προπαρασκευή και ζύμωση μελάσσας 

02 03 01 λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντρηση και 
διαχωρισμό 

02 03 02 απόβλητα από υλικά συντήρησης 

02 03 03 απόβλητα από εκχύλισμα διαλύτου 

02 03 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 03 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

02 04 απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης 

02 04 01 χώματα από τον καθαρισμό και πλύση σακχαροτεύτλων 

02 04 02 ανθρακικό ασβέστιο εκτός προδιαγραφών 

02 04 03 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

02 05 απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων 

02 05 01 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 05 02 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

02 06 απόβλητα από τη βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής 

02 06 01 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 
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02 06 02 απόβλητα από υλικά συντήρησης 

02 06 03 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

02 07 απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων 
ποτών (εξαιρουμένων καφέ, κακάο και τσαγιού) 

02 07 01 απόβλητα από την πλύση, τον καθαρισμό και τη μηχανική αναγωγή 
πρώτων υλών 

02 07 02 απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης 

02 07 03 απόβλητα από χημική επεξεργασία 

02 07 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 07 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

03 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 

03 01 απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων 
και επίπλων 

03 01 01 απόβλητα φλοιών και φελλών 

03 01 04* πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριο 
σανίδες και καπλαμάδες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

03 01 05 πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσα 
νίδες και καπλαμάδες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 03 01 04 

03 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

03 02 απόβλητα συντήρησης ξύλου 

03 02 01* μη αλογονωμένα οργανικά συντηρητικά ξύλου 

03 02 02* οργανοχλωριωμένα συντηρητικά ξύλου 

03 02 03* οργανομεταλλικά συντηρητικά ξύλου 

03 02 04* ανόργανα συντηρητικά ξύλου 

03 02 05* άλλα συντηρητικά ξύλου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

03 02 99 συντηρητικά ξύλου μη προδιαγραφόμενα άλλως 

03 03 απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και 
χαρτονιού 

03 03 01 απόβλητα φλοιού και ξύλου 

03 03 02 μούργα πράσινου υγρού (από την αξιοποίηση διαλύματος πολτού) 

03 03 05 λάσπες απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού 

03 03 07 μηχανικώς διαχωριζόμενα απορρίμματα από την πολτοποίηση από 
βλητου χαρτιού και χαρτονιού 

03 03 08 απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται 
για ανακύκλωση 

03 03 09 απόβλητα λάσπης από άνυδρο ασβέστη 

03 03 10 απορρίμματα ινών, λάσπες από ίνες, πλήσματα και επιχρίσματα 
προερχόμενα από μηχανικό διαχωρισμό 

03 03 11 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός εκείνων 
που αναφέρονται στο 03 03 10 

03 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
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04 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 

04 01 απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος και γούνας 

04 01 01 απόβλητα διαχωρισμού ανύδρου ασβέστου και τεμαχίων δέρματος 

04 01 02 απόβλητα ασβέστωσης 

04 01 03* απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν διαλύτη χωρίς υγρή φάση 

04 01 04 υγρό βυρσοδεψίας που περιέχει χρώμιο 

04 01 05 υγρό βυρσοδεψίας που δεν περιέχει χρώμιο 

04 01 06 λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που 
περιέχουν χρώμιο 

04 01 07 λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που 
δεν περιέχουν χρώμιο 

04 01 08 απόβλητο επεξεργασμένο δέρμα (μπλε φύλλα, ξέσματα, αποκομ 
μένα τεμάχια, σκόνη στιλβώματος) που περιέχει χρώμιο 

04 01 09 απόβλητα από επένδυση και τελείωμα 

04 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

04 02 απόβλητα από τη βιομηχανία υφαντουργίας 

04 02 09 απόβλητα από σύνθετα υλικά (εμποτισμένα υφαντά, ελαστομερή, 
πλαστομερή) 

04 02 10 οργανική ύλη από φυσικά προϊόντα (π.χ. λίπος, κηρός) 

04 02 14* απόβλητα από φινίρισμα που περιέχουν οργανικούς διαλύτες 

04 02 15 απόβλητα από φινίρισμα, εκτός από τα αναφερόμενα στο 04 02 14 

04 02 16* χρώματα και βαφές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

04 02 17 χρώματα και βαφές, εκτός από τα αναφερόμενα στο 04 02 16 

04 02 19* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες 

04 02 20 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις 
αναφερόμενες στο 04 02 19 

04 02 21 απόβλητα από μη κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες 

04 02 22 απόβλητα από κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες 

04 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

05 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΑΘΑ 
ΡΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡ 
ΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ 

05 01 απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου 

05 01 02* λάσπες από τον αφαλατωτή 

05 01 03* λάσπες του πυθμένα δεξαμενών 

05 01 04* οξινοαλκυλικές λάσπες 

05 01 05* πετρελαιοκηλίδες 

05 01 06* λάσπες περιέχουσες πετρέλαιο από λειτουργίες συντήρησης της 
μονάδας ή του εξοπλισμού 

05 01 07* όξινες πίσσες 

05 01 08* άλλες πίσσες 

05 01 09* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες 

05 01 10 ιλύες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις ανα 
φερόμενες στο 05 01 09 
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05 01 11* απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμου με βασικά υλικά 
05 01 12* οξέα περιέχοντα πετρέλαιο 
05 01 13 λάσπες από τα ύδατα τροφοδοσίας του καυστήρα 
05 01 14 απόβλητα από ψυκτικές στήλες 
05 01 15* αργιλούχα υλικά από εξαντλημένα φίλτρα 
05 01 16 απόβλητα περιέχοντα θείο από την αποθείωση πετρελαίου 
05 01 17 ορυκτή πίσσα 
05 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
05 06 απόβλητα από την πυρολυτική επεξεργασία άνθρακα 
05 06 01* όξινες πίσσες 

05 06 03* άλλες πίσσες 

05 06 04 απόβλητα από τις στήλες ψύξης 

05 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

05 07 απόβλητα από τον καθαρισμό και τη μεταφορά φυσικού αερίου 

05 07 01* απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο 

05 07 02 απόβλητα που περιέχουν θείο 

05 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

06 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

06 01 απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση 
(ΠΔΠΧ) οξέων 

06 01 01* θειικό οξύ και θειώδες οξύ 

06 01 02* υδροχλωρικό οξύ 

06 01 03* υδροφθορικό οξύ 

06 01 04* φωσφορικό και φωσφορώδες οξύ 

06 01 05* νιτρικό οξύ και νιτρώδες οξύ 

06 01 06* άλλα οξέα 

06 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

06 02 απόβλητα από την ΠΔΠΧ βάσεων 

06 02 01* υδροξείδιο του ασβεστίου 

06 02 03* υδροξείδιο του αμμωνίου 

06 02 04* υδροξείδιο του νατρίου και του καλίου 

06 02 05* άλλες βάσεις 

06 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

06 03 απόβλητα από την ΠΔΠΧ αλάτων και των διαλυμάτων τους, καθώς 
και μεταλλικών οξειδίων 

06 03 11* στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν κυανιούχα άλατα 

06 03 13* στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν βαρέα μέταλλα 

06 03 14 στερεά άλατα και διαλύματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 
06 03 11 και 06 03 13 

06 03 15* μεταλλικά οξείδια που περιέχουν βαρέα μέταλλα 

06 03 16 μεταλλικά οξείδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 06 03 15 

06 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

06 04 απόβλητα που περιέχουν μέταλλα, εκτός εκείνων που αναφέρονται 
στο 06 03 

06 04 03* απόβλητα που περιέχουν αρσενικό 
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06 04 04* απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο 
06 04 05* απόβλητα που περιέχουν άλλα βαρέα μέταλλα 

06 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
06 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

06 05 02* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες 

06 05 03 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις 
αναφερόμενες στο 06 05 02 

06 06 απόβλητα από την ΠΔΠΧ θειούχων χημικών ουσιών, χημικών διερ 
γασιών θείου και διεργασιών αποθείωσης 

06 06 02* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες θειούχες ουσίες 
06 06 03 απόβλητα που περιέχουν θειούχες ουσίες, εκτός εκείνων που ανα 

φέρονται στο 06 06 02 
06 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

06 07 απόβλητα από την ΠΔΠΧ αλογόνων και από χημικές διεργασίες 
αλογόνων 

06 07 01* απόβλητα που περιέχουν αμίαντο από ηλεκτρόλυση 

06 07 02* ενεργός άνθρακας από την παραγωγή χλωρίου 
06 07 03* λάσπη θειικού βαρίου που περιέχει υδράργυρο 

06 07 04* διαλύματα και οξέα, π.χ. θειικό οξύ 
06 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

06 08 απόβλητα από την ΠΔΠΧ πυριτίου και παραγώγων πυριτίου 
06 08 02* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνα χλωροσιλάνια 

06 08 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
06 09 απόβλητα από την ΠΔΠΧ φωσφορούχων χημικών ουσιών και από 

χημικές διεργασίες φωσφόρου 

06 09 02 φωσφορική σκωρία 
06 09 03* απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο, που περιέχουν επι 

κίνδυνες ουσίες ή έχουν μολυνθεί από αυτές 
06 09 04 απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 06 09 03 

06 09 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

06 10 απόβλητα από την ΠΔΠΧ αζωτούχων χημικών ουσιών, από χημικές 
διεργασίες αζώτου και την παραγωγή λιπασμάτων 

06 10 02* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

06 10 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

06 11 απόβλητα από την παραγωγή ανοργάνων βαφών και υλικών προ 
σωρινής προστασίας 

06 11 01 απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο από την παραγωγή 
διοξειδίου του τιτανίου 

06 11 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

06 13 απόβλητα από άλλες ανόργανες χημικές διεργασίες μη προδιαγρα 
φόμενες άλλως 

06 13 01* ανόργανα προϊόντα προστασίας φυτών, συντηρητικά υλικά ξύλου 
και άλλα βιοκτόνα 

06 13 02* εξαντλημένος ενεργός άνθρακας (εκτός 06 07 02) 

06 13 03 αιθάλη 

06 13 04* απόβλητα από τη βιομηχανία επεξεργασίας αμιάντου 

06 13 05* καπνιά 

06 13 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
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07 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

07 01 απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση 
(ΠΔΠΧ) βασικών οργανικών χημικών ουσιών 

07 01 01* υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά 

07 01 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά 
υγρά 

07 01 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά 

07 01 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδρά 
σεων 

07 01 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 01 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 

07 01 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 

07 01 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες 

07 01 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις 
αναφερόμενες στο 07 01 11 

07 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

07 02 απόβλητα από την ΠΔΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και 
τεχνητών ινών 

07 02 01* υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά 

07 02 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά 
υγρά 

07 02 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά 

07 02 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδρά 
σεων 

07 02 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 02 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 

07 02 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 

07 02 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες 

07 02 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις 
αναφερόμενες στο 07 02 11 

07 02 13 απόβλητα πλαστικά 

07 02 14* απόβλητα από πρόσθετα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

07 02 15 απόβλητα από πρόσθετα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 07 02 
14 

07 02 16* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες σιλικόνες 

07 02 17 απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες, εκτός εκείνων που αναφέρονται 
στο 07 02 16 

07 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

07 03 απόβλητα από την ΠΔΠΧ οργανικών βαφών και πιγμέντων (εκτός 
06 11) 

07 03 01* υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά 

07 03 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά 
υγρά 

07 03 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά 

07 03 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδρά 
σεων 

07 03 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 03 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 

07 03 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 
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07 03 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες 

07 03 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις 
αναφερόμενες στο 07 03 11 

07 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
07 04 απόβλητα από την ΠΔΠΧ οργανικών προϊόντων προστασίας φυτών 

(εκτός 02 01 08 και 02 01 09), συντηρητικών υλικών ξύλου (εκτός 
03 02) και άλλων βιοκτόνων 

07 04 01* υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά 
07 04 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά 

υγρά 
07 04 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά 
07 04 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδρά 

σεων 
07 04 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 
07 04 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 
07 04 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 
07 04 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες 
07 04 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις 

αναφερόμενες στο 07 04 11 
07 04 13* στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
07 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
07 05 απόβλητα από την ΠΔΠΧ φαρμακευτικών προϊόντων 
07 05 01* υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά 
07 05 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά 

υγρά 
07 05 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά 
07 05 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδρά 

σεων 
07 05 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 
07 05 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 
07 05 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 
07 05 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες 
07 05 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις 

αναφερόμενες στο 07 05 11 
07 05 13* στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
07 05 14 στερεά απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 07 05 13 
07 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
07 06 απόβλητα από την ΠΔΠΧ λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, απορρυ 

παντικών, απολυμαντικών και καλλυντικών 
07 06 01* υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά 
07 06 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά 

υγρά 
07 06 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά 
07 06 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδρά 

σεων 
07 06 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 
07 06 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 

07 06 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 

07 06 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες 

07 06 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις 
αναφερόμενες στο 07 06 11 

07 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

07 07 απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση 
ευγενών χημικών ουσιών και χημικών προϊόντων μη προδιαγραφο 
μένων άλλως 
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07 07 01* υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά 
07 07 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά 

υγρά 
07 07 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά 
07 07 07* αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδρά 

σεων 
07 07 08* άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 
07 07 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 
07 07 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά 
07 07 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες 
07 07 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις 

αναφερόμενες στο 07 07 11 
07 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

08 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗ 
ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (ΠΔΠΧ) ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡ 
ΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟ ΥΑΛΟΥ), ΚΟΛΛΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ 

08 01 απόβλητα από την ΠΔΠΧ καθώς και την αφαίρεση χρωμάτων και 
βερνικιών 

08 01 11* απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς 
διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες 

08 01 12 απόβλητα από χρώματα και βερνίκια, εκτός από τα αναφερόμενα 
στο 08 01 11 

08 01 13* λάσπες από χρώματα ή βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύ 
τες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες 

08 01 14 λάσπες από χρώματα ή βερνίκια, εκτός από τις αναφερόμενες στο 
08 01 13 

08 01 15* υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια με οργανικούς 
διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες 

08 01 16 υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια, εκτός από τις 
αναφερόμενες στο 08 01 15 

08 01 17* απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών που περιέχουν 
οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες 

08 01 18 απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών, εκτός από τα 
αναφερόμενα στο 08 01 17 

08 01 19* υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια με οργανι 
κούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες 

08 01 20 υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια, εκτός από 
τα αναφερόμενα στο 08 01 19 

08 01 21* απόβλητα από υλικά αφαίρεσης χρωμάτων ή βερνικιών 

08 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

08 02 απόβλητα από την ΠΔΠΧ άλλων επικαλύψεων (συμπεριλαμβανο 
μένων των κεραμικών υλικών) 

08 02 01 απόβλητα από σκόνες επικαλύψεων 

08 02 02 υδαρείς λάσπες που περιέχουν κεραμικά υλικά 

08 02 03 υδατικά αιωρήματα που περιέχουν κεραμικά υλικά 

08 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

08 03 απόβλητα από την ΠΔΠΧ τυπογραφικών μελανών 

08 03 07 υδαρείς λάσπες που περιέχουν μελάνη 

08 03 08 υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν μελάνη 
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08 03 12* απόβλητα μελανών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
08 03 13 απόβλητα μελανών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 03 12 
08 03 14* λάσπες μελάνης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
08 03 15 λάσπες μελάνης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 03 14 
08 03 16* απόβλητα διαλυμάτων οξέων χαρακτικής 
08 03 17* απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
08 03 18 απόβλητα τόνερ εκτύπωσης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 

03 17 
08 03 19* έλαια διασποράς 
08 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
08 04 απόβλητα από την ΠΔΠΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών (ανα 

φέρονται και υδατοστεγανωτικά προϊόντα) 
08 04 09* απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργα 

νικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες 
08 04 10 απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών, εκτός από τα αναφε 

ρόμενα στο 08 04 09 
08 04 11* λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανι 

κούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες 
08 04 12 λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών, εκτός από τις αναφερό 

μενες στο 08 04 11 
08 04 13* υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με 

οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες 
08 04 14 υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά, εκτός 

από τις αναφερόμενες στο 08 04 13 
08 04 15* υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά 

με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες 
08 04 16 υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλι 

κά, εκτός από τα αναφερόμενα στο 08 04 15 
08 04 17* Ρητινέλαια 
08 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
08 05 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως στο 08 

08 05 01* απόβλητα ισοκυανικών ενώσεων 

09 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

09 01 απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία 

09 01 01* διαλύματα εμφανιστηρίου και ενεργοποίησης με υδατική βάση 

09 01 02* διαλύματα πλάκας όφσετ εμφανιστηρίου με υδατική βάση 

09 01 03* διαλύματα εμφανιστηρίου με βάση διαλύτες 

09 01 04* διαλύματα σταθεροποιητή 

09 01 05* διαλύματα ξεπλύματος και διαλύματα ξεπλύματος σταθεροποιητή 

09 01 06* απόβλητα που περιέχουν άργυρο από επιτόπου επεξεργασία φωτο 
γραφικών αποβλήτων 

09 01 07 φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύ 
ρου 

09 01 08 φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις 
αργύρου 

09 01 10 κάμερες μιας χρήσης χωρίς μπαταρίες 

09 01 11* κάμερες μιας χρήσης που περιέχουν μπαταρίες οι οποίες αναφέρο 
νται στα 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 03 

09 01 12 κάμερες μιας χρήσης που περιέχουν μπαταρίες, εκτός από τις ανα 
φερόμενες στο 09 01 11 

09 01 13* υδατικά υγρά απόβλητα από την επιτόπου αξιοποίηση αργύρου, 
εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 09 01 06 

09 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
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10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ 

10 01 απόβλητα από σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλους σταθμούς 
καύσης (εκτός 19) 

10 01 01 τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα, (εξαιρουμένης της σκό 
νης λέβητα που αναφέρεται στο 10 01 04) 

10 01 02 πτητική τέφρα άνθρακα 

10 01 03 πτητική τέφρα τύρφης και (ακατέργαστου) ξύλου 

10 01 04* πτητική τέφρα και σκόνη λέβητα πετρελαίου 

10 01 05 απόβλητα αντιδράσεων με βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαε 
ρίων σε στερεά μορφή 

10 01 07 απόβλητα αντιδράσεων με βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαε 
ρίων σε μορφή λάσπης 

10 01 09* θειικό οξύ 

10 01 13* πτητική τέφρα από γαλακτοποιημένους υδρογονάνθρακες που χρη 
σιμοποιούνται ως καύσιμο 

10 01 14* τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή αποτέφρωση 
που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

10 01 15 τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή καύση, εκτός 
εκείνων που αναφέρονται στο 10 01 14 

10 01 16* πτητική τέφρα από κοινή αποτέφρωση που περιέχει επικίνδυνες 
ουσίες 

10 01 17 πτητική τέφρα από κοινή αποτέφρωση, εκτός εκείνης που αναφέ 
ρεται στο 10 01 16 

10 01 18* απόβλητα από τον καθαρισμό αερίων που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

10 01 19 απόβλητα από τον καθαρισμό αερίων, εκτός εκείνων που αναφέρο 
νται στα 10 01 05, 10 01 07 και 10 01 18 

10 01 20* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες 

10 01 21 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός εκείνων 
που αναφέρονται στο 10 01 20 

10 01 22* υδαρείς λάσπες από τον καθαρισμό λέβητα που περιέχουν επικίν 
δυνες ουσίες 

10 01 23 υδαρείς λάσπες από τον καθαρισμό λέβητα, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 10 01 22 

10 01 24 άμμοι από ρευστοποιημένες κλίνες 

10 01 25 απόβλητα από την αποθήκευση και προπαρασκευή καυσίμων για 
μονάδες παραγωγής ισχύος με καύσιμο τον άνθρακα 

10 01 26 απόβλητα από την επεξεργασία υδάτων ψύξεως 

10 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

10 02 απόβλητα από τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα 

10 02 01 απόβλητα από την επεξεργασία σκωρίας 

10 02 02 ανεπεξέργαστη σκωρία 

10 02 07* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επι 
κίνδυνες ουσίες 

10 02 08 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 10 02 07 

10 02 10 σκωρίες εξέλασης 

10 02 11* απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέ 
λαιο 

10 02 12 απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης, εκτός εκείνων που ανα 
φέρονται στο 10 02 11 
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10 02 13* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων που περιέ 
χουν επικίνδυνες ουσίες 

10 02 14 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων, εκτός 
εκείνων που αναφέρονται στο 10 02 13 

10 02 15 άλλες λάσπες και πλάκες φίλτρων 
10 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
10 03 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αλουμινίου 
10 03 02 απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων 
10 03 04* σκωρίες πρωτοβάθμιας επεξεργασίας 
10 03 05 απόβλητα αλουμίνας 
10 03 08* αλατώδεις σκωρίες δευτεροβάθμιας παραγωγής μεταλλεύματος 
10 03 09* μαύρες επιπλέουσες σκωρίες δευτεροβάθμιας παραγωγής μεταλλεύ 

ματος 
10 03 15* εξαφρίσματα που είναι εύφλεκτα ή εκλύουν, κατά την επαφή με το 

νερό, εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες 
10 03 16 εξαφρίσματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 03 15 
10 03 17* απόβλητα που περιέχουν πίσσα από την παραγωγή θετικών ηλε 

κτροδίων 
10 03 18 απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλε 

κτροδίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 03 17 
10 03 19* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 
10 03 20 σκόνη καυσαερίων, εκτός εκείνης που αναφέρεται στο 10 03 19 
10 03 21* άλλα σωματίδια και σκόνη (συναναφέρεται η σκόνη σφαιρομύλου) 

που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
10 03 22 άλλα σωματίδια και σκόνη (συναναφέρεται η σκόνη σφαιρομύλου), 

εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 03 21 
10 03 23* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επι 

κίνδυνες ουσίες 
10 03 24 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 10 03 23 
10 03 25* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων που περιέ 

χουν επικίνδυνες ουσίες 
10 03 26 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων, εκτός 

εκείνων που αναφέρονται στο 10 03 25 
10 03 27* απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέ 

λαιο 
10 03 28 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 10 03 27 
10 03 29* απόβλητα από την επεξεργασία αλατωδών σκωριών και μαύρων 

επιπλεουσών σκωριών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
10 03 30 απόβλητα από την επεξεργασία αλατωδών σκωριών και μαύρων επι 

πλεουσών σκωριών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 03 29 
10 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
10 04 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία μολύβδου 
10 04 01* σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής 
10 04 02* επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογε 

νούς παραγωγής 
10 04 03* αρσενικό ασβέστιο 

10 04 04* σκόνη καυσαερίων 

10 04 05* άλλα σωματίδια και σκόνη 

10 04 06* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων 

10 04 07* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων 

10 04 09* απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέ 
λαιο 

10 04 10 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 10 04 09 

10 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

10 05 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία ψευδαργύρου 
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10 05 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής 

10 05 03* σκόνη καυσαερίων 

10 05 04 άλλα σωματίδια και σκόνη 

10 05 05* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων 

10 05 06* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων 

10 05 08* απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέ 
λαιο 

10 05 09 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 10 05 08 

10 05 10* επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εύφλεκτα ή τα οποία, ερχό 
μενα σε επαφή με το νερό, εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια σε επικίν 
δυνες ποσότητες 

10 05 11 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα, εκτός εκείνων που αναφέ 
ρονται στο 10 05 10 

10 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

10 06 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία χαλκού 

10 06 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής 

10 06 02 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογε 
νούς παραγωγής 

10 06 03* σκόνη καυσαερίων 

10 06 04 άλλα σωματίδια και σκόνη 

10 06 06* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων 

10 06 07* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων 

10 06 09* απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέ 
λαιο 

10 06 10 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 10 06 09 

10 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

10 07 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αργύρου, χρυσού και λευ 
κόχρυσου 

10 07 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής 

10 07 02 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογε 
νούς παραγωγής 

10 07 03 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων 

10 07 04 άλλα σωματίδια και σκόνη 

10 07 05 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων 

10 07 07* απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέ 
λαιο 

10 07 08 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 10 07 07 

10 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

10 08 απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία άλλων μη σιδηρούχων 
μετάλλων 

10 08 04 σωματίδια και σκόνη 

10 08 08* αλατώδεις σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής 

10 08 09 άλλες σκωρίες 

10 08 10* επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εύφλεκτα ή τα οποία, ερχό 
μενα σε επαφή με το νερό, εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια σε επικίν 
δυνες ποσότητες 

10 08 11 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα, εκτός εκείνων που αναφέ 
ρονται στο 10 08 10 
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10 08 12* πίσσα που περιέχει απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτρο 
δίων 

10 08 13 απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλε 
κτροδίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 08 12 

10 08 14 απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων 

10 08 15* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

10 08 16 σκόνη καυσαερίων, εκτός εκείνης που αναφέρεται στο 10 08 15 

10 08 17* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων που 
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

10 08 18 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων, 
εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 08 17 

10 08 19* απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέ 
λαιο 

10 08 20 απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης, εκτός εκείνων που ανα 
φέρονται στο 10 08 19 

10 08 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

10 09 απόβλητα από τη χύτευση σιδηρούχων τεμαχίων 

10 09 03 σκωρία καμίνων 

10 09 05* χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν 
έχουν υποστεί χύση μετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

10 09 06 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν 
έχουν υποστεί χύση μετάλλου, εκτός εκείνων που αναφέρονται 
στο 10 09 05 

10 09 07* χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν 
υποστεί χύση μετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

10 09 08 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν 
υποστεί χύση μετάλλου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 09 
07 

10 09 09* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

10 09 10 σκόνη καυσαερίων, εκτός εκείνης που αναφέρεται στο 10 09 09 

10 09 11* άλλα σωματίδια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

10 09 12 άλλα σωματίδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 09 11 

10 09 13* απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

10 09 14 απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων, εκτός εκείνων που αναφέρο 
νται στο 10 09 13 

10 09 15* απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυ 
νες ουσίες 

10 09 16 απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών, εκτός εκείνων που ανα 
φέρονται στο 10 09 15 

10 09 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

10 10 απόβλητα από τη χύτευση μη σιδηρούχων τεμαχίων 

10 10 03 σκωρία καμίνων 

10 10 05* χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που δεν έχουν 
υποστεί χύση μετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

10 10 06 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που δεν έχουν 
υποστεί χύση μετάλλου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 10 
05 

10 10 07* χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που έχουν υπο 
στεί χύση μετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

10 10 08 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που έχουν υπο 
στεί χύση μετάλλου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 10 07 

10 10 09* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 
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10 10 10 σκόνη καυσαερίων, εκτός εκείνης που αναφέρεται στο 10 10 09 

10 10 11* άλλα σωματίδια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

10 10 12 άλλα σωματίδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 10 11 

10 10 13* απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

10 10 14 απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων, εκτός εκείνων που αναφέρο 
νται στο 10 10 13 

10 10 15* απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυ 
νες ουσίες 

10 10 16 απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών, εκτός εκείνων που ανα 
φέρονται στο 10 10 15 

10 10 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

10 11 απόβλητα από την παραγωγή υάλου και υαλίνων προϊόντων 

10 11 03 απόβλητα από ινώδη υλικά με βάση ύαλο 

10 11 05 σωματίδια και σκόνη 

10 11 09* απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν από τη θερμική κατεργασία 
που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

10 11 10 απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν από τη θερμική κατεργασία, 
εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 10 11 09 

10 11 11* απόβλητα υάλου σε μικρά σωματίδια και πούδρα υάλου που περιέ 
χει βαρέα μέταλλα (π.χ. από καθοδικούς σωλήνες) 

10 11 12 απόβλητα υάλου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 11 11 

10 11 13* λάσπες στιλβώσεως και λείανσης υάλου που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

10 11 14 λάσπες στιλβώσεως και λείανσης υάλου, εκτός εκείνων που αναφέ 
ρονται στο 10 11 13 

10 11 15* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες 

10 11 16 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία καυσαερίων, εκτός εκείνων 
που αναφέρονται στο 10 11 15 

10 11 17* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων που 
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

10 11 18 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων, 
εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 11 17 

10 11 19* στερεά απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που 
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

10 11 20 στερεά απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, 
εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 11 19 

10 11 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

10 12 απόβλητα από την παραγωγή κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και 
προϊόντων δομικών κατασκευών 

10 12 01 απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν από τη θερμική κατεργασία 

10 12 03 σωματίδια και σκόνη 

10 12 05 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων 

10 12 06 απορριπτόμενα καλούπια 

10 12 08 απόβλητα κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων δομικών 
κατασκευών (μετά από θερμική επεξεργασία) 

10 12 09* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επι 
κίνδυνες ουσίες 

10 12 10 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 10 12 09 

10 12 11* απόβλητα σμαλτοποίησης που περιέχουν βαρέα μέταλλα 
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10 12 12 απόβλητα σμαλτοποίησης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 
12 11 

10 12 13 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

10 12 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

10 13 απόβλητα από την παραγωγή τσιμέντου, ανύδρου ασβέστου και 
ασβεστοκονιάματος, καθώς και αντικειμένων και προϊόντων που 
κατασκευάζονται από αυτά 

10 13 01 απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν από τη θερμική κατεργασία 

10 13 04 απόβλητα από την ασβεστοποίηση και ενυδάτωση της ασβέστου 

10 13 06 σωματίδια και σκόνη, (εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 10 13 
12 και 10 13 13) 

10 13 07 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων 

10 13 09* απόβλητα από την παραγωγή αμιαντοτσιμέντου που περιέχουν 
αμίαντο 

10 13 10 απόβλητα από την παραγωγή αμιαντοτσιμέντου, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 10 13 09 

10 13 11 απόβλητα από σύνθετα υλικά με βάση το τσιμέντο, εκτός εκείνων 
που αναφέρονται στα 10 13 09 και 10 13 10 

10 13 12* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επι 
κίνδυνες ουσίες 

10 13 13 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 10 13 12 

10 13 14 απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος 

10 13 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

10 14 απόβλητα από κλιβάνους αποτεφρώσεως απορριμμάτων 

10 14 01* απόβλητα από τον καθαρισμό αερίων που περιέχουν υδράργυρο 

11 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑ 
ΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙ 
ΚΩΝ· ΥΔΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

11 01 απόβλητα από την χημική επιφανειακή επεξεργασία και την επικά 
λυψη μετάλλων και άλλων υλικών (π.χ. διεργασίες γαλβανισμού, 
διεργασίες επιψευδαργύρωσης, διεργασίες καθαρισμού με οξύ, 
χαραγής με οξύ, φωσφορικής επικάλυψης, αλκαλικής απολίπανσης, 
οξειδώσεως δια ανοδικής επεξεργασίας) 

11 01 05* οξέα καθαρισμού 

11 01 06* οξέα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

11 01 07* βασικά υλικά καθαρισμού 

11 01 08* λάσπες από τη διαμόρφωση φωσφορικής επικάλυψης σε μέταλλο 

11 01 09* λάσπες και πλάκες φίλτρων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

11 01 10 λάσπες και πλάκες φίλτρων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 
11 01 09 

11 01 11* υδαρή υγρά ξεπλύματος που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

11 01 12 υδαρή υγρά ξεπλύματος, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 11 01 11 

11 01 13* απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

11 01 14 απόβλητα απολίπανσης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 11 01 13 
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11 01 15* εκλούσματα και λάσπες από συστήματα μεμβρανών ή συστήματα 
ανταλλαγής ιόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

11 01 16* κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες 
11 01 98* άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
11 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
11 02 απόβλητα από μη σιδηρούχες υδρομεταλλουργικές διεργασίες 
11 02 02* λάσπες από υδρομεταλλουργία ψευδαργύρου (συμπεριλαμβανομέ 

νων των ιαροσίτη, γαιτίτη) 
11 02 03 απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων για υδαρείς 

ηλεκτρολυτικές διεργασίες 
11 02 05* απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού που περιέ 

χουν επικίνδυνες ουσίες 
11 02 06 απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού, εκτός εκεί 

νων που αναφέρονται στο 11 02 05 
11 02 07* άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
11 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

11 03 λάσπες και στερεά από διεργασίες βαφής 

11 03 01* απόβλητα που περιέχουν κυανιούχα 

11 03 02* άλλα απόβλητα 

11 05 απόβλητα από διεργασίες γαλβανισμού 

11 05 01 στερεός κασσίτερος 

11 05 02 στάχτη κασσιτέρου 

11 05 03* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων 

11 05 04* εξαντλημένος ρευστοποιητής 

11 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

12 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

12 01 απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφα 
νειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών 

12 01 01 προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων 

12 01 02 σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων 

12 01 03 προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων 

12 01 04 σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων 

12 01 05 αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών 

12 01 06* απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα με βάση 
τα ορυκτά (εκτός γαλακτωδών και διαλυμάτων) 

12 01 07* απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα με 
βάση τα ορυκτά (εκτός γαλακτωδών και διαλυμάτων) 

12 01 08* γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλο 
γόνα 

12 01 09* γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν 
αλογόνα 

12 01 10* συνθετικά έλαια μεταλλοτεχνίας 

12 01 12* εξαντλημένοι κηροί και λίπη 

12 01 13 απόβλητα συγκόλλησης 

12 01 14* λάσπες μεταλλοτεχνίας που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

12 01 15 λάσπες μεταλλοτεχνίας, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 12 01 14 

12 01 16* απόβλητα υλικών αμμοβολής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

12 01 17 απόβλητα υλικών αμμοβολής, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 
12 01 16 

12 01 18* λάσπη μετάλλων (λάσπη από λείανση, στίλβωση και λείανση με 
αλοιφή) που περιέχει πετρέλαιο 
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12 01 19* άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μεταλλοτεχνίας 

12 01 20* εξαντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες 

12 01 21 εξαντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης, εκτός εκείνων 
που αναφέρονται στο 12 01 20 

12 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

12 03 απόβλητα από διεργασίες απολίπανσης με νερό και ατμό (εκτός 11) 

12 03 01* υδατικά υγρά πλυσίματος 

12 03 02* απόβλητα απολίπανσης με ατμό 

13 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
(ΕΚΤΟΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙ 
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 05, 12 ΚΑΙ 19) 

13 01 απόβλητα υδραυλικών ελαίων 

13 01 01* υδραυλικά απόβλητα που περιέχουν PCB ( 1 ) 

13 01 04* χλωριωμένα γαλακτώματα 

13 01 05* μη χλωριωμένα γαλακτώματα 

13 01 09* χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά 

13 01 10* μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά 

13 01 11* συνθετικά υδραυλικά έλαια 

13 01 12* άμεσα βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά έλαια 

13 01 13* άλλα υδραυλικά έλαια 

13 02 απόβλητα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

13 02 04* χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με 
βάση τα ορυκτά 

13 02 05* μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 
με βάση τα ορυκτά 

13 02 06* συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

13 02 07* άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και 
λίπανσης 

13 02 08* άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

13 03 απόβλητα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας 

13 03 01* έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας που περιέχουν PCB 

13 03 06* χλωριωμένα έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας με βάση τα 
ορυκτά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 13 03 01 

13 03 07* μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας με βάση 
τα ορυκτά 

13 03 08* συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας 

13 03 09* άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότη 
τας 

13 03 10* άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας 

13 04 έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων 

13 04 01* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

_____________ 
( 1 ) Για τους σκοπούς του παρόντος καταλόγου αποβλήτων, τα PCBs ορίζονται όπως στην 

οδηγία 96/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 1996, για τη διάθεση των 
πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT) (EE L 243 της 
24.9.1996, σ. 31). 
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13 04 02* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυμαιών 

13 04 03* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων λοιπής ναυσιπλοΐας 

13 05 περιεχόμενα διαχωριστή ελαίου/νερού 

13 05 01* στερεά υλικά από θαλάμους υπολειμμάτων και στερεά υλικά δια 
χωριστή ελαίου/νερού 

13 05 02* λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού 

13 05 03* λάσπες υποδοχέα 

13 05 06* έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού 

13 05 07* ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού 

13 05 08* μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές 
ελαίου/νερού 

13 07 απόβλητα υγρών καυσίμων 

13 07 01* καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ 

13 07 02* βενζίνη 

13 07 03* άλλα καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων μειγμάτων) 

13 08 απόβλητα ελαίων μη προδιαγραφόμενα άλλως 

13 08 01* λάσπες ή γαλακτώματα αφαλάτωσης 

13 08 02* άλλα γαλακτώματα 

13 08 99* απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

14 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ, ΨΥΚΤΙΚΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ 07 ΚΑΙ 08) 

14 06 απόβλητα από οργανικούς διαλύτες, ψυκτικές ουσίες και αφρώδη/ 
αερολυματικά προωθητικά 

14 06 01* χλωροφθοράνθρακες, HCFC, HFC 

14 06 02* άλλοι αλογονωμένοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών 

14 06 03* άλλοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών 

14 06 04* λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωμένους διαλύτες 

14 06 05* λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες 

15 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ· ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ 
ΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ 
ΑΛΛΩΣ 

15 01 συσκευασία (συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως συλλεγέντων 
αστικών αποβλήτων συσκευασίας) 

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 02 πλαστική συσκευασία 

15 01 03 ξύλινη συσκευασία 

15 01 04 μεταλλική συσκευασία 

15 01 05 συνθετική συσκευασία 

15 01 06 μικτή συσκευασία 

15 01 07 γυάλινη συσκευασία 

15 01 09 συσκευασία από υφαντουργικές ύλες 

15 01 10* συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν 
μολυνθεί από αυτές 

15 01 11* μεταλλική συσκευασία που περιέχει επικίνδυνη μήτρα στερεού 
πορώδους υλικού (π.χ. αμιάντου), συμπεριλαμβανομένων των 
κενών δοχείων υπό πίεση 
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15 02 απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και 
προστατευτικός ρουχισμός 

15 02 02* απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (συμπεριλαμβανομένων των 
φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκου 
πίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επι 
κίνδυνες ουσίες 

15 02 03 απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και 
προστατευτικός ρουχισμός, εκτός από τα αναφερόμενα στο 15 02 02 

16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

16 01 οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μετα 
φοράς (συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών παντός εδάφους) 
και απόβλητα από τη διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων των 
13, 14, 16 06 και 16 08) 

16 01 03 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

16 01 04* οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

16 01 06 οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν 
ούτε υγρά ούτε άλλα επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 

16 01 07* φίλτρα λαδιού 

16 01 08* κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο 

16 01 09* κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν PCB 

16 01 10* εκρηκτικά κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. αερόσακοι) 

16 01 11* τακάκια φρένων που περιέχουν αμίαντο 

16 01 12 τακάκια φρένων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 01 11 

16 01 13* υγρά φρένων 

16 01 14* αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

16 01 15 αντιψυκτικά υγρά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 01 14 

16 01 16 δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου 

16 01 17 σιδηρούχα μέταλλα 

16 01 18 μη σιδηρούχα μέταλλα 

16 01 19 πλαστικά 

16 01 20 γυαλί 

16 01 21* επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία, εκτός εκείνων που αναφέρο 
νται στο 16 01 07 έως 16 01 11 και στο 16 01 13 και 16 01 14 

16 01 22 κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως 

16 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

16 02 απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

16 02 09* μετασχηματιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB 

16 02 10* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει PCB ή έχει μολυνθεί από 
παρόμοιες ουσίες άλλος από τον αναφερόμενο στο 16 02 09 

16 02 11* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες, 
HCFC, HFC 

16 02 12* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει ελεύθερο αμίαντο 

16 02 13* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά 
στοιχεία ( 1 ), εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 16 02 09 έως 16 
02 12 

_____________ 
( 1 ) Τα επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

μπορούν να περιλαμβάνουν συσσωρευτές και μπαταρίες που αναφέρονται στο 16 06 
και τα οποία επισημαίνονται ως επικίνδυνα· διακόπτες υδραργύρου, γυαλί από καθο 
δικούς σωλήνες και άλλα είδη ενεργοποιημένης υάλου, κ.λπ. 
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16 02 14 απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά 
στοιχεία, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 16 02 09 έως 16 02 13 

16 02 15* επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορρι 
πτόμενο εξοπλισμό 

16 02 16 συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξο 
πλισμό, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 02 15 

16 03 διεργασίες, εκτός προδιαγραφών και μη χρησιμοποιημένα προϊόντα 

16 03 03* ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
16 03 04 ανόργανα απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 03 03 

16 03 05* οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
16 03 06 οργανικά απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 03 05 

16 04 απόβλητα εκρηκτικών 
16 04 01* απόβλητα πυρομαχικά 

16 04 02* απόβλητα πυροτεχνημάτων 
16 04 03* άλλα απόβλητα εκρηκτικών 

16 05 αέρια σε δοχεία πίεσης και απορριπτόμενες χημικές ουσίες 
16 05 04* αέρια σε δοχεία πίεσης (αναφέρονται αλόνες) που περιέχουν επι 

κίνδυνες ουσίες 

16 05 05 αέρια σε δοχεία πίεσης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 05 04 
16 05 06* εργαστηριακά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες 

ουσίες ή τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, συμπεριλαμβανο 
μένων των μειγμάτων εργαστηριακών χημικών υλικών 

16 05 07* απορριπτόμενα ανόργανα χημικά υλικά που αποτελούνται από επι 
κίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν 

16 05 08* απορριπτόμενα οργανικά χημικά υλικά που αποτελούνται από επι 
κίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν 

16 05 09 απορριπτόμενα χημικά υλικά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 
16 05 06, 16 05 07 ή 16 05 08 

16 06 μπαταρίες και συσσωρευτές 

16 06 01* μπαταρίες μολύβδου 
16 06 02* μπαταρίες Νi-Cd 

16 06 03* μπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο 
16 06 04 αλκαλικές μπαταρίες (εκτός 16 06 03) 

16 06 05 άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές 
16 06 06* ιδιαίτερα συλλεγέντες ηλεκτρολύτες από μπαταρίες και συσσωρευ 

τές 
16 07 απόβλητα από τον καθαρισμό δεξαμενών μεταφοράς και αποθήκευ 

σης καθώς και βαρελιών (εκτός 05 και 13) 

16 07 08* απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο 

16 07 09* απόβλητα που περιέχουν άλλες επικίνδυνες ουσίες 

16 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

16 08 εξαντλημένοι καταλύτες 

16 08 01 εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, 
ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός 16 08 07) 

16 08 02* εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνα μεταβατικά 
μέταλλα ( 1 ) ή επικίνδυνες ενώσεις μεταβατικών μετάλλων 

16 08 03 εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν μεταβατικά μέταλλα ή ενώ 
σεις μεταβατικών μετάλλων μη προδιαγραφόμενα άλλως 

_____________ 
( 1 ) Για τους σκοπούς της παρούσας καταχώρισης, μεταβατικά μέταλλα είναι: σκάνδιο, 

βανάδιο, μαγγάνιο, κοβάλτιο, χαλκός, ύττριο, νιόβιο, άφνιο, βολφράμιο, τιτάνιο, χρώ 
μιο, σίδηρος, νικέλιο, ψευδάργυρος, ζιρκόνιο, μολυβδαίνιο, και ταντάλιο. Τα μέταλλα 
αυτά, ή οι ενώσεις τους, είναι επικίνδυνα εάν ταξινομούνται ως επικίνδυνες ουσίες. Η 
ταξινόμηση των επικινδύνων ουσιών καθορίζει ποια από τα εν λόγω μεταβατικά 
μέταλλα και ποιες ενώσεις μεταβατικών μετάλλων είναι επικίνδυνα. 
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16 08 04 εξαντλημένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής κλίνης (εκτός 16 08 
07) 

16 08 05* εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν φωσφορικό οξύ 
16 08 06* αχρηστευμένα υγρά που χρησιμοποιήθηκαν ως καταλύτες 

16 08 07* εξαντλημένοι καταλύτες που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες 
ουσίες 

16 09 οξειδωτικές ουσίες 

16 09 01* υπερμαγγανικά, π.χ. υπερμαγγανικό κάλιο 
16 09 02* χρωμικά άλατα, π.χ. χρωμικό κάλιο, διχρωμικό κάλιο ή νάτριο 

16 09 03* υπεροξείδια, π.χ. υπεροξείδιο υδρογόνου 
16 09 04* οξειδωτικές ουσίες μη προδιαγραφόμενες άλλως 

16 10 υδαρή υγρά απόβλητα προοριζόμενα για επεξεργασία, εκτός τόπου 
παραγωγής 

16 10 01* υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

16 10 02 υδαρή υγρά απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 10 
01 

16 10 03* υδαρή συμπυκνώματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
16 10 04 υδαρή συμπυκνώματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 10 

03 

16 11 απόβλητα υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες 
16 11 01* υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες με βάση τον 

άνθρακα από μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

16 11 02 υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες με βάση τον 
άνθρακα από μεταλλουργικές διεργασίες, εκτός εκείνων που ανα 
φέρονται στο 16 11 01 

16 11 03* άλλα υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες από 
μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

16 11 04 άλλα υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες από 
μεταλλουργικές διαδικασίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 
16 11 03 

16 11 05* υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μη 
μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

16 11 06 υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μη 
μεταλλουργικές διεργασίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 
16 11 05 

17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕ 
ΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 

17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά 

17 01 01 σκυρόδεμα 

17 01 02 τούβλα 

17 01 03 πλακάκια και κεραμικά 

17 01 06* μείγματα ή επιμέρους συστατικά από σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια 
και κεραμικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών, εκτός 
εκείνων που αναφέρονται στο 17 01 06 

17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 

17 02 01 ξύλο 

17 02 02 γυαλί 

17 02 03 πλαστικό 

17 02 04* γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν 
μολυνθεί από αυτές 

17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και 
προϊόντα πίσσας 

17 03 01* μείγματα ορυκτής ασφάλτου που περιέχουν λιθανθρακόπισσα 
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17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 
17 03 01 

17 03 03* λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 
17 04 μέταλλα (συμπεριλαμβανομένων των κραμάτων τους) 
17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 
17 04 02 αλουμίνιο 
17 04 03 μόλυβδος 
17 04 04 ψευδάργυρος 
17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 
17 04 06 κασσίτερος 
17 04 07 ανάμεικτα μέταλλα 
17 04 09* απόβλητα μετάλλων μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες 
17 04 10* καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και άλλες επι 

κίνδυνες ουσίες 
17 04 11 καλώδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 04 10 

17 05 χώματα (συμπεριλαμβανομένων των χωμάτων εκσκαφής από μολυ 
σμένες τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα εκσκαφών 

17 05 03* χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

17 05 04 χώματα και πέτρες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 03 

17 05 05* μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

17 05 06 μπάζα εκσκαφών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 05 

17 05 07* έρμα σιδηροτροχιών που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

17 05 08 έρμα σιδηροτροχιών, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 17 05 07 

17 06 μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν 
αμίαντο 

17 06 01* μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο 

17 06 03* άλλα μονωτικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή 
τις περιέχουν 

17 06 04 μονωτικά υλικά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 17 06 01 και 
17 06 03 

17 06 05* υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο 

17 08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο 

17 08 01* υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο μολυσμένα από 
επικίνδυνες ουσίες 

17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 17 08 01 

17 09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 

17 09 01* απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν 
υδράργυρο 

17 09 02* απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν 
PCB (π.χ. στεγανωτικά υλικά που περιέχουν PCB, δάπεδα με βάση 
ρητίνες που περιέχουν PCB, μονάδες στεγανοποιημένης υαλόφρα 
ξης που περιέχουν PCB, πυκνωτές που περιέχουν PCB) 

17 09 03* άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων (συμπερι 
λαμβανομένων των μειγμάτων αποβλήτων) που περιέχουν επικίνδυ 
νες ουσίες 

17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων, 
εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 17 09 01, 17 09 02 και 17 
09 03 
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18 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΖΩΩΝ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
(ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙ 
ΑΣ) 

18 01 απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θερα 
πεία ή την πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους 

18 01 01 κοπτερά εργαλεία (εκτός 18 01 03) 

18 01 02 μέρη και όργανα του σώματος, συμπεριλαμβανομένων σάκων αίμα 
τος, και διατηρημένο αίμα (εκτός 18 01 03) 

18 01 03* απόβλητα η συλλογή και η διάθεση των οποίων υπόκεινται σε 
ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης 

18 01 04 απόβλητα η συλλογή και η διάθεση των οποίων δεν υπόκεινται σε 
ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης (π.χ. επίδε 
σμοι, γύψινα εκμαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισμός μιας χρήσης, 
απορροφητικές πάνες) 

18 01 06* χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

18 01 07 χημικές ουσίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 18 01 06 

18 01 08* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 

18 01 09 φαρμακευτικές ουσίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 18 01 08 

18 01 10* αμάλγαμα οδοντιατρικής 

18 02 απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των 
ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα 

18 02 01 κοπτερά εργαλεία (εκτός 18 02 02) 

18 02 02* απόβλητα η συλλογή και η διάθεση των οποίων υπόκεινται σε 
ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης 

18 02 03 άλλα απόβλητα η συλλογή και η διάθεση των οποίων δεν υπόκει 
νται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης 

18 02 05* χημικές ουσίες που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τις 
περιέχουν 

18 02 06 χημικές ουσίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 18 02 05 

18 02 07* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 

18 02 08 φαρμακευτικές ουσίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 18 02 07 

19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙ 
ΜΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ 

19 01 απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων 

19 01 02 σιδηρούχα υλικά που αφαιρέθηκαν από την τέφρα κλιβάνου 

19 01 05* πίττα φίλτρου από την επεξεργασία αερίων 

19 01 06* υδαρή υγρά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων και άλλα υδαρή 
υγρά απόβλητα 
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19 01 07* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων 
19 01 10* εξαντλημένος ενεργός άνθρακας από την επεξεργασία καυσαερίων 
19 01 11* τέφρα και σκωρία κλιβάνου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
19 01 12 τέφρα και σκωρία κλιβάνου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 

19 01 11 
19 01 13* πτητική τέφρα που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 
19 01 14 πτητική τέφρα, εκτός από την αναφερομένη στο 19 01 13 
19 01 15* σκόνη λεβήτων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 
19 01 16 σκόνη λεβήτων, εκτός από την αναφερομένη στο 19 01 15 
19 01 17* απόβλητα πυρόλυσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
19 01 18 απόβλητα πυρόλυσης, εκτός από τα αναφερόμενα στο 19 01 17 
19 01 19 άμμοι από ρευστοποιημένες κλίνες 
19 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
19 02 απόβλητα από φυσικοχημικές κατεργασίες αποβλήτων (αναφέρο 

νται αποχρωμίωση, αποκυάνωση, εξουδετέρωση) 
19 02 03 προαναμεμειγμένα απόβλητα που αποτελούνται μόνο από μη επι 

κίνδυνα απόβλητα 
19 02 04* προαναμεμειγμένα απόβλητα που περιέχουν ένα τουλάχιστον επι 

κίνδυνο απόβλητο 
19 02 05* λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες 
19 02 06 λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες, εκτός εκείνων που αναφέ 

ρονται στο 19 02 05 
19 02 07* πετρέλαιο και συμπυκνώματα από διαχωρισμό 
19 02 08* απόβλητα υγρών καυσίμων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
19 02 09* απόβλητα στερεών καυσίμων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
19 02 10 απόβλητα καυσίμων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 19 02 08 

και 19 02 09 
19 02 11* άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
19 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
19 03 σταθεροποιημένα/στερεοποιημένα απόβλητα ( 1 ) 
19 03 04* απόβλητα που επισημαίνονται με αστερίσκο ως επικίνδυνα και τα 

οποία είναι μερικώς ( 2 ) σταθεροποιημένα 
19 03 05 σταθεροποιημένα απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 

19 03 04 
19 03 06* απόβλητα που επισημαίνονται με αστερίσκο ως επικίνδυνα και τα 

οποία είναι στερεοποιημένα 
19 03 07 στερεοποιημένα απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 

03 06 
19 04 υαλοποιημένα απόβλητα και απόβλητα από διεργασίες υαλοποίησης 
19 04 01 υαλοποιημένα απόβλητα 
19 04 02* πτητική τέφρα και απόβλητα επεξεργασίας καυσαερίων 
19 04 03* μη υαλοποιημένη στερεά φάση 
19 04 04 υδαρή υγρά απόβλητα από την επαναφορά υαλοποιημένων αποβλή 

των 
19 05 απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών αποβλήτων 
19 05 01 μη λιπασματοποιημένο τμήμα των αστικών και παρομοίων αποβλή 

των 
19 05 02 μη λιπασματοποιημένο τμήμα ζωικών και φυτικών αποβλήτων 
_____________ 
( 1 ) Οι διεργασίες σταθεροποίησης μεταβάλλουν την επικινδυνότητα των συστατικών στοι 

χείων των αποβλήτων και, συνεπώς, μετατρέπουν τα επικίνδυνα απόβλητα σε μη 
επικίνδυνα απόβλητα. Οι διεργασίες στερεοποίησης μεταβάλλουν μόνο τη φυσική 
κατάσταση των αποβλήτων (π.χ. από υγρή σε στερεή κατάσταση) με τη χρήση προ 
σθέτων χωρίς να μεταβάλλουν τις χημικές ιδιότητες των αποβλήτων. 

( 2 ) Ένα απόβλητο θεωρείται ως μερικώς σταθεροποιημένο αν, μετά τη διεργασία σταθε 
ροποίησης, τα επικίνδυνα συστατικά στοιχεία τα οποία δεν έχουν μεταβληθεί πλήρως 
σε μη επικίνδυνα συστατικά στοιχεία ενδέχεται, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ή 
μακροπρόθεσμα, να ελευθερωθούν στο περιβάλλον. 
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19 05 03 προϊόντα λιπασματοποίησης, εκτός προδιαγραφών 

19 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 06 απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων 
19 06 03 υγρό από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων 

19 06 04 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία αστικών απο 
βλήτων 

19 06 05 υγρό από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλή 
των 

19 06 06 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και 
φυτικών αποβλήτων 

19 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
19 07 στραγγίδια χώρου υγειονομικής ταφής 

19 07 02* στραγγίδια χώρου υγειονομικής ταφής που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

19 07 03 στραγγίδια χώρου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 07 02 
19 08 απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη 

προδιαγραφόμενα άλλως 

19 08 01 εσχαρίσματα 
19 08 02 απόβλητα από την εξάμμωση 

19 08 05 λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων 
19 08 06* κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες 

19 08 07* διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών 
19 08 08* απόβλητα συστημάτων μεμβράνης που περιέχουν βαρέα μέταλλα 

19 08 09 μείγματα λιπών και ελαίων από τον διαχωρισμό ελαίου/ύδατος που 
περιέχουν μόνο βρώσιμα έλαια και λίπη 

19 08 10* μείγματα λιπών και ελαίων από τον διαχωρισμό ελαίου/ύδατος, 
εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 08 09 

19 08 11* λάσπες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη βιολογική κατερ 
γασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων 

19 08 12 λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών 
υδάτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 08 11 

19 08 13* λάσπες που περιέχουν ουσίες από άλλη κατεργασία αποβλήτων 
βιομηχανικών υδάτων 

19 08 14 λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων, 
εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 08 13 

19 08 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
19 09 απόβλητα από την προπαρασκευή νερού που προορίζεται για κατα 

νάλωση από τον άνθρωπο ή νερού για βιομηχανική χρήση 
19 09 01 στερεά απόβλητα από πρωτοβάθμια διύλιση και εσχαρίσματα 

19 09 02 λάσπες από τη διαύγαση του νερού 
19 09 03 λάσπες από την αφαίρεση ανθρακικών αλάτων 

19 09 04 χρησιμοποιημένος ενεργός άνθρακας 
19 09 05 κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες 

19 09 06 διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών 
19 09 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 10 απόβλητα από τον κατατεμαχισμό αποβλήτων που περιέχουν 
μέταλλα 

19 10 01 απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα 

19 10 02 μη σιδηρούχα απόβλητα 
19 10 03* ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη που περιέχει επικίνδυ 

νες ουσίες 

19 10 04 ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη, εκτός εκείνου που 
αναφέρεται στο 19 10 03 

19 10 05* άλλα κλάσματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
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19 10 06 άλλα κλάσματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 10 05 
19 11 απόβλητα από την αναγέννηση πετρελαίου 
19 11 01* αργιλούχα υλικά από εξαντλημένα φίλτρα 
19 11 02* όξινες πίσσες 
19 11 03* υδαρή υγρά απόβλητα 
19 11 04* απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμων με βασικά υλικά 
19 11 05* λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία λυμάτων που περιέχουν επι 

κίνδυνες ουσίες 
19 11 06 λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία λυμάτων, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 19 11 05 
19 11 07* απόβλητα από τον καθαρισμό καυσαερίων 
19 11 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
19 12 απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, 

σύνθλιψη, συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα 
άλλως 

19 12 01 χαρτί και χαρτόνι 
19 12 02 σιδηρούχα μέταλλα 
19 12 03 μη σιδηρούχα μέταλλα 
19 12 04 πλαστικά και καουτσούκ 
19 12 05 γυαλί 
19 12 06* ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 
19 12 07 ξύλο, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 19 12 06 
19 12 08 υφαντικές ύλες 
19 12 09 ορυκτά (π.χ. άμμος, πέτρες) 
19 12 10 καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα) 
19 12 11* άλλα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων υλικών) 

από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

19 12 12 άλλα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων υλικών) 
από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων, εκτός εκείνων που ανα 
φέρονται στο 19 12 11 

19 13 απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων και υπογείων υδάτων 
19 13 01* στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων που περιέχουν επι 

κίνδυνες ουσίες 
19 13 02 στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 19 13 01 
19 13 03* λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων που περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες 
19 13 04 λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων, εκτός εκείνων που αναφέρο 

νται στο 19 13 03 
19 13 05* λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων που περιέχουν επικίν 

δυνες ουσίες 
19 13 06 λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 19 13 05 
19 13 07* υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή συμπυκνώματα από την εξυγίανση 

υπογείων υδάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
19 13 08 υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή συμπυκνώματα από την εξυγίανση 

υπογείων υδάτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 13 07 

20 ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟ 
ΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕ 
ΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη, (εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 15 01) 

20 01 01 χαρτί και χαρτόνι 

20 01 02 γυαλί 

20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

20 01 10 ρούχα 

20 01 11 υφάσματα 
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20 01 13* διαλύτες 

20 01 14* οξέα 

20 01 15* αλκαλικά απόβλητα 

20 01 17* φωτογραφικά χημικά 

20 01 19* παρασιτοκτόνα 

20 01 21* σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 

20 01 23* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 

20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη 

20 01 26* έλαια και λίπη, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 25 

20 01 27* χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

20 01 28 χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες, εκτός εκείνων που αναφέ 
ρονται στο 20 01 27 

20 01 29* απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

20 01 30 απορρυπαντικά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 29 

20 01 31* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 

20 01 32 φάρμακα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 31 

20 01 33* μπαταρίες και συσσωρευτές που αναφέρονται στα 16 06 01, 16 06 
02 ή 16 06 03 και μικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέ 
χουν τις εν λόγω μπαταρίες 

20 01 34 μπαταρίες και συσσωρευτές, εκτός των αναφερομένων στο 20 01 33 

20 01 35* απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός 
εκείνου που αναφέρεται στα 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει 
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία ( 1 ) 

20 01 36 απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός 
εκείνου που αναφέρεται στα 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35 

20 01 37* ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

20 01 38 ξύλο, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 20 01 37 

20 01 39 πλαστικά 

20 01 40 μέταλλα 

20 01 41 απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων 

20 01 99 άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως 

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (συναναφέρονται τα απόβλητα νεκρο 
ταφείων) 

20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 02 02 χώματα και πέτρες 

20 02 03 άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 03 άλλα αστικά απόβλητα 

20 03 01 ανάμικτα αστικά απόβλητα 

20 03 02 απόβλητα από αγορές 

20 03 03 υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων 

20 03 04 λάσπη σηπτικής δεξαμενής 

20 03 06 απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων 

20 03 07 ογκώδη απόβλητα 

20 03 99 αστικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

( 1 ) Τα επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
μπορεί να περιλαμβάνουν συσσωρευτές και μπαταρίες που αναφέρονται στο 16 06 και 
επισημαίνονται ως επικίνδυνα· διακόπτες υδραργύρου, γυαλί από καθοδικούς σωλήνες 
και άλλα είδη ενεργοποιημένης υάλου, κ.λπ. 
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Μέρος 3 

Κατάλογος Α (παράρτημα II της Σύμβασης της Βασιλείας) ( 1 ) 

Y46 Απόβλητα που συλλέγονται από κατοικίες (οικιακά απορρίμματα) ( 2 ) 

Y47 Κατάλοιπα που προέρχονται από την καύση οικιακών απορριμμάτων 

Κατάλογος Β (Απόβλητα του προσαρτήματος 4 μέρος ΙΙ της απόφασης του 
ΟΟΣΑ ( 3 ) 

Απόβλητα που περιέχουν μέταλλα ( 4 ) 

▼M6 
AA 010 261900 Σκωρίες, λέπια μετάλλου και άλλα απορρίμματα που 

προέρχονται από τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα ( 4 ) 
▼B 

AA 060 262050 Τέφρες και υπολείμματα βαναδίου ( 4 ) 

AA 190 810420 
ex 810430 

Απορρίμματα και θραύσματα μαγνησίου που είναι εύφλε 
κτα, πυροφόρα, ή εκλύουν, κατά την επαφή τους με το 
νερό, εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες 

Απόβλητα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά, τα οποία ενδέχεται να 
περιέχουν μέταλλα και οργανικές ύλες 

AB 030 Απόβλητα μη κυανιούχων συστημάτων από την κατερ 
γασία επιφανείας μετάλλων 

AB 070 Άμμος που έχει χρησιμοποιηθεί σε εργασίες χυτηρίου 

AB 120 ex 281290 
ex 3824 

Ανόργανες ενώσεις αλογόνων, που δεν προσδιορίζο 
νται ούτε αναφέρονται αλλού 

AB 150 ex 382490 Μη εξευγενισμένο θειώδες ασβέστιο και θειικό ασβέ 
στιο από την αποθείωση καπναερίων 

Απόβλητα που περιέχουν κυρίως οργανικά συστατικά, τα οποία ενδέχεται να περιέ 
χουν μέταλλα και ανόργανες ύλες 

AC 060 ex 381900 Υδραυλικά υγρά 

AC 070 ex 381900 Υγρά φρένων 
AC 080 ex 382000 Αντιψυκτικά υγρά 

AC 150 Χλωροφθοράνθρακες 
AC 160 Halons 

AC 170 ex 440310 Απόβλητα επεξεργασμένου φελλού και ξύλου 

Απόβλητα που μπορεί να περιέχουν ανόργανα ή οργανικά συστατικά 

AD 090 ex 382490 Απόβλητα από την παραγωγή, μορφοποίηση και χρήση 
χημικών προϊόντων και υλικών φωτογραφικής αναπα 
ραγωγής και φωτογραφίας που δεν προσδιορίζονται 
ούτε αναφέρονται αλλού 

AD 100 Απόβλητα μη κυανιούχων συστημάτων από την επιφα 
νειακή κατεργασία πλαστικών υλών 

AD 120 ex 391400 
ex 3915 

Ιοντoανταλλακτικές ρητίνες 

AD 150 Οργανικές ύλες φυσικής προελεύσεως που χρησιμοποι 
ούνται ως φίλτρα (π.χ. βιολογικά φίλτρα) 

( 1 ) Ο κατάλογος προέρχεται από το προσάρτημα 4 μέρος Ι της απόφασης του ΟΟΣΑ. 
( 2 ) Εκτός εάν ταξινομούνται δεόντως σε μία ενιαία καταχώριση στο παράρτημα ΙΙΙ. 
( 3 ) Τα απόβλητα με αριθμούς AB 130, AC 250, AC 260 και AC 270 έχουν απαλειφθεί, 

επειδή θεωρήθηκε, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 
75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15 Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων (ΕΕ 
L 194 της 25.7.1975, σ. 39. Οδηγία που καταργήθηκε από την οδηγία 2006/12/ΕΚ), ότι 
δεν είναι επικίνδυνα και, επομένως, δεν πρέπει να υπόκεινται στην απαγόρευση εξαγω 
γής που προβλέπεται στο άρθρο 35 του παρόντος κανονισμού. 

( 4 ) Ο παρών κατάλογος περιλαμβάνει απόβλητα υπό μορφήν τέφρας, υπολειμμάτων, σκωρίας, 
επιπλέουσας σκωρίας τήγματος, προϊόντων ξαφρίσματος, σκωρίας υψικαμίνων, σκόνης, 
πούδρας, ιλύος και πλακών, εκτός εάν ένα υλικό απαριθμείται ρητώς σε άλλο σημείο. 
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Απόβλητα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά, τα οποία ενδέχεται να 
περιέχουν μέταλλα και οργανικές ύλες 

RB 020 ex 6815 Κεραμικές ίνες με φυσικο-χημικές ιδιότητες ανάλογες 
με εκείνες του αμιάντου 
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▼M4 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 14) 

Αρμόδια αρχή 

Εγκατάσταση ανάκτησης (αξιοποίησης) Ταυτοποίηση των 
αποβλήτων Περίοδος ισχύος Συνολική προεγκεκριμένη 

ποσότητα 

Ονομασία και αριθμός της 
εγκατάστασης ανάκτησης Διεύθυνση Εργασίες ανάκτησης 

(+ κωδικός R) 
Χρησιμοποιούμενες 

τεχνολογίες (Κωδικός) Έναρξη Λήξη [Τόνοι (Mg)]



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 2 ΚΑΙ 4 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΡΘΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 49) 

I. Κατευθυντήριες γραμμές και έγγραφα καθοδήγησης που έχουν θεσπιστεί 
δυνάμει της σύμβασης της Βασιλείας: 

1. Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχεί 
ριση των βιοϊατρικών και ιατροφαρμακευτικών αποβλήτων (Y1· Y3) ( 1 ) 

2. Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχεί 
ριση των αποβλήτων μπαταριών μολύβδου-οξέος ( 1 ) 

3. Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχεί 
ριση της πλήρους και μερικής διάλυσης πλοίων ( 1 ) 

4. Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή ανακύ 
κλωση/ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων (R4) ( 2 ) 

5. Επικαιροποιημένες γενικές τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την 
περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων τα οποία συνίστανται 
από, περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από έμμονους οργανικούς ρύπους 
(ΕΟΡ-POP) ( 3 ) 

6. Επικαιροποιημένες γενικές τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την 
περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων τα οποία συνίστανται 
από, περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από πολυχλωριωμένα 
διφαινύλια (PCB), πολυχλωριοτριφαινύλια (PCT) ή 
πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) ( 3 ) 

7. Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχεί 
ριση αποβλήτων τα οποία συνίστανται από, περιέχουν ή έχουν μολυνθεί 
από τα φυτοφάρμακα αλδρίνη, Chlordane, διελδρίνη, ενδρίνη, heptach
lor, εξαχλωροβενζόλιο (HCB), Mirex ή Toxaphene ή με HCB (εξαχλω 
ροβενζόλιο) ως βιομηχανική χημική ουσία ( 3 ) 

8. Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχεί 
ριση αποβλήτων τα οποία συνίστανται από, περιέχουν ή έχουν μολυνθεί 
από 1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις(4 χλωροφαινυλ)αιθάνιο (DDT) ( 3 ) 

9. Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχεί 
ριση αποβλήτων τα οποία περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από πολυχλω 
ριωμένες διβενζο-p-διοξίνες (PCDD), πολυχλωριωμένα 
διβενζοφουράνια (PCDF), εξαχλωροβενζόλιο (HCB) ή πολυχλωριωμένα 
διφαινύλια (PCB) ( 3 ), ακούσια παραγόμενα 

10. Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχεί 
ριση των χρησιμοποιημένων και αποβλήτων ελαστικών ( 4 ) 

11. Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχεί 
ριση αποβλήτων τα οποία συνίστανται από στοιχειακό υδράργυρο και 
αποβλήτων που περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από υδράργυρο ( 4 ) 

12. Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή συνε 
πεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων σε τσιμεντοκλιβάνους ( 4 ) 

13. Έγγραφο καθοδήγησης για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των χρη 
σιμοποιημένων ή στο τέλος του κύκλου ζωής τους κινητών τηλεφώνων ( 4 ) 
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( 1 ) Υιοθετήθηκαν από την έκτη σύνοδο της διάσκεψης των μερών της σύμβασης της Βασι 
λείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της 
διάθεσής τους, 9-13 Δεκεμβρίου 2002. 

( 2 ) Υιοθετήθηκαν από την έβδομη σύνοδο της διάσκεψης των μερών της σύμβασης της 
Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της 
διάθεσής τους, 25-29 Οκτωβρίου 2004. 

( 3 ) Υιοθετήθηκαν από την όγδοη σύνοδο της διάσκεψης των μερών της σύμβασης της 
Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και 
της διάθεσής τους, 27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2006. 

( 4 ) Υιοθετήθηκαν από τη δέκατη συνεδρίαση της διάσκεψης των μερών της σύμβασης της 
Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της 
διάθεσής τους, 17-21 Οκτωβρίου 2011.



 

14. Έγγραφο καθοδήγησης για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση του 
χρησιμοποιημένου και στο τέλος του κύκλου ζωής του εξοπλισμού 
πληροφορικής, τμήματα 1, 2, 4 και 5 ( 1 ). 

▼M9 
II. Κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν από τον ΟΟΣΑ: 

Τεχνικές κατευθύνσεις για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση συγκεκρι 
μένων ροών αποβλήτων: 

▼M10 
Μεταχειρισμένοι και προς διάλυση προσωπικοί υπολογιστές ( 2 ) 

▼M9 
III. Κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργα 

νισμό (ΔΝΟ): 

Κατευθυντήριες γραμμές για την ανακύκλωση πλοίων ( 3 ) 

IV. Κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν από τη Διεθνή Οργάνωση Εργα 
σίας (ΔΟΕ): 

Ασφάλεια και υγεία κατά τη διάλυση πλοίων: κατευθυντήριες γραμμές για 
τις ασιατικές χώρες και την Τουρκία ( 4 ) 

▼M10 
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( 1 ) Εγκρίθηκαν από την ενδέκατη συνεδρίαση της διάσκεψης των μερών της Σύμβασης της 
Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της 
επεξεργασίας τους, 28 Απριλίου έως 10 Μαΐου 2013. 

( 2 ) Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ τον Φεβρουάριο 
του 2003 (έγγραφο ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL). 

( 3 ) Ψήφισμα Α.962 που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του ΔΝΟ κατά την 23η τακτική 
σύνοδό της, 24 Νοεμβρίου-5 Δεκεμβρίου 2003. 

( 4 ) Εγκρίθηκαν προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ κατά την 289η 
σύνοδό του, 11-26 Μαρτίου 2004.



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ 
ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 51 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 

▼B 
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▼B 

Πίνακας 1 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ 
(άρθρο 11 παράγραφος 3)
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▼B 

Πίνακας 2 

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ [άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο στ)]
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Πίνακας 3 

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ή ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ [άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ)]
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Πίνακας 4 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ (άρθρο 14)
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▼B 

Πίνακας 5 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (*) (άρθρο 24 και άρθρο 50 παράγραφος 1) 

___________ 
(*) Πληροφορίες για τις υποθέσεις που έκλεισαν κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση.
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▼B 

Πίνακας 6 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΥΧΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ 
ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ (άρθρο 55)




