
14391/11 γν
DG I 1A EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2011 (21.09)
(OR. en)

14391/11

ENV 685

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ημερομηνία Παραλαβής: 14 Σεπτεμβρίου 2011
Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: D015695/01
Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής της XXX για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων ώστε 
να συμπεριληφθούν ορισμένα μείγματα αποβλήτων στο παράρτημα IIIB

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής D015695/01.

συνημμ.: D015695/01



EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, XXX
D015695/01
[…](2011) XXX σχέδιο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. …/... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της XXX

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. …/... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της XXX

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων ώστε να 

συμπεριληφθούν ορισμένα μείγματα αποβλήτων στο παράρτημα IIIB

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων1 και ιδίως το άρθρο 58 
παράγραφος 1 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία και η Φινλανδία υπέβαλαν 
αίτηση στην Επιτροπή για να εξετάσει το ενδεχόμενο εγγραφής ορισμένων μη 
ταξινομημένων αποβλήτων στο παράρτημα III.Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1013/2006.

(2) Η Επιτροπή έγινε αποδέκτης παρατηρήσεων από τη Βουλγαρία, την Τσεχική 
Δημοκρατία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, 
την Πολωνία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία σχετικά με την δυνατότητα αποδοχής των 
υποβληθεισών αιτήσεων προκειμένου να θεωρηθούν ως πρόσθετων πράσινων
απόβλητων προς εγγραφή στο παράρτημα ΙΙΙΒ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

(3) Συνεκτιμώντας τις παρατηρήσεις αυτές, η Επιτροπή συνέστησε στην Ιρλανδία, τις 
Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία να υποβάλουν στη γραμματεία της σύμβασης της 
Βασιλείας, της 22ας Μαρτίου 1989, για τον έλεγχο των διαμεθοριακών μεταφορών 
επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους2 («σύμβαση της Βασιλείας») αιτήσεις 
νέων εγγραφών στο παράρτημα ΙΧ της σύμβασης της Βασιλείας, μετά τη διαδικασία 
απόφασης VIII/15 της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών (COP8) όσον αφορά τις 
τροποποιήσεις της διαδικασίας αναθεώρησης ή προσαρμογής των καταλόγων 
αποβλήτων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα VIII και ΙΧ της σύμβασης της 
Βασιλείας.

  
1 ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 1.
2 ΕΕ L 39 της 16.2.1993, σ. 3.
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(4) Η Φινλανδία, οι Κάτω Χώρες και η Ιρλανδία υπέβαλαν στη γραμματεία της σύμβασης 
της Βασιλείας αιτήσεις για νέες εγγραφές στο παράρτημα ΙΧ της σύμβασης της 
Βασιλείας στις 14 Ιανουαρίου 2011, 25 Ιανουαρίου 2011 και 1 Φεβρουαρίου 2011, 
αντιστοίχως. Μέχρις ότου ληφθεί απόφαση εγγραφής των μη ταξινομημένων 
αποβλήτων στα αντίστοιχα παραρτήματα της σύμβασης της Βασιλείας ή στην 
απόφαση C(2001) 107/τελικό του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ σχετικά με την 
αναθεώρηση της απόφασης C(92) 39/τελικό για τον έλεγχο των διαμεθοριακών 
μεταφορών αποβλήτων τα οποία προορίζονται για εργασίες ανάκτησης (απόφαση 
ΟΟΣΑ), οι εγγραφές αυτές μπορούν να προστεθούν προσωρινά στο παράρτημα ΙΙΙΒ 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

(5) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της 
επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 39 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα 
απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών3,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΙΙΒ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 αντικαθίσταται από το κείμενο 
που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

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

Βρυξέλλες, 

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

  
3 ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«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 απόβλητα δεν 
είναι δυνατόν να υπόκεινται στη γενική απαίτηση να συνοδεύονται από ορισμένες 
πληροφορίες 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 ώστε να 
μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία προηγούμενης 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.

2. Στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνονται τα εξής μείγματα αποβλήτων:

BEU01 Πολυστρωματικά απορρίμματα αυτοκόλλητων, ευαίσθητων στην πίεση 
ετικετών που περιέχουν πρώτες ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην 
παραγωγή ετικετών, που δεν καλύπτονται από την εγγραφή Β3020 της 
σύμβασης της Βασιλείας 

BEU02 Μη αποσπάσιμο πλαστικό τμήμα από την προεπεξεργασία 
χρησιμοποιημένων συσκευασιών υγρών

BEU03 Μη αποσπάσιμο τμήμα πλαστικού-αλουμινίου από την προεπεξεργασία 
χρησιμοποιημένων συσκευασιών υγρών

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 λαχανοκομία, 
κήπους, πάρκα και κοιμητήρια

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


