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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.    /2005 

 af 

 

om overførsel af affald 

 

 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR – 

 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, 

stk. 1, 

 

under henvisning til forslag fra Kommissionen, 

 

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1, 

 

efter høring af Regionsudvalget, 

 

efter proceduren i traktatens artikel 2512, og 

 

ud fra følgende betragtninger: 

 

                                                 
1 EUT C 108 af 30.4.2004, s. 58. 
2 Europa-Parlamentets udtalelse af 19.11.2003 (EUT C 87 E af 7.4.2004, s. 28), Rådets fælles 

holdning af    (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af    (endnu 
ikke offentliggjort i EUT). 
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(1) Denne forordnings vigtigste og overordnede målsætning og komponent er miljøbeskyttelse, 

og dens eventuelle indvirkning på den internationale handel er helt utilsigtet. 

 

(2) Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 af 1. februar 1993 om overvågning af og kontrol med 

overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab1 er allerede blevet væsent-

ligt ændret adskillige gange, og det er nødvendigt at ændre den yderligere. Det er især nød-

vendigt, at indholdet af Kommissionens beslutning 94/774/EF af 24. november 1994 om det 

standardledsagedokument, der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 259/932, og af 

Kommissionens beslutning 1999/412/EF af 3. juni 1999 om et spørgeskema til brug for med-

lemsstaterne ved rapportering i henhold til artikel 41, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) 

nr. 259/93 indarbejdes i forordningen3. Forordning (EØF) nr. 259/93 bør derfor erstattes af 

hensyn til klarheden. 

 

(3) Rådets afgørelse 93/98/EØF4 vedrørte indgåelse på Fællesskabets vegne af Basel-

konventionen af 22. marts 1989 om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt 

affald og bortskaffelse heraf5, som Fællesskabet har været part i siden 1994. Med tilpasningen 

af forordning (EØF) nr. 259/93 har Rådet fastlagt regler med henblik på at begrænse og kon-

trollere sådanne overførsler ved bl.a. at bringe den gældende fællesskabsordning for over-

vågning af og kontrol med overførsel af affald i overensstemmelse med kravene i Basel-

konventionen. 

 

                                                 
1 EFT L 30 af 6.2.1993, s. 1. Forordningen er senest ændret ved Kommissionens forordning 

(EF) nr. 2557/2001 (EFT L 349 af 31.12.2001, s. 1). 
2 EFT L 310 af 3.12.1994, s. 70. 
3 EFT L 156 af 23.6.1999, s. 37. 
4 EFT L 39 af 16.2.1993, s. 1. 
5 EFT L 39 af 16.2.1993, s. 3. 
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(4) Rådets afgørelse 97/640/EF1 vedrørte godkendelse på Fællesskabets vegne af ændringen til 

Basel-konventionen som fastsat i partskonferencens beslutning III/1. Med den ændring blev al 

udførsel af farligt affald bestemt til bortskaffelse fra lande anført i konventionens bilag VII til 

lande, der ikke er anført heri, forbudt, såvel som, med virkning fra 1. januar 1998, al udførsel 

af farligt affald som omhandlet i konventionens artikel 1, stk. 1), litra a), bestemt til nyttig-

gørelse. Forordning (EØF) nr. 259/93 blev ændret i overensstemmelse hermed ved Rådets 

forordning (EF) nr. 120/972. 

 

(5) I betragtning af, at Fællesskabet har godkendt OECD-Rådets beslutning C(2001)107final om 

revision af beslutning C(1992)39final om kontrol med grænseoverskridende overførsel af 

affald til nyttiggørelse (OECD-beslutningen) er det, for at harmonisere affaldslister med 

Basel-konventionen og revidere visse andre krav, nødvendigt at indarbejde indholdet af den 

pågældende beslutning i fællesskabslovgivningen. 

 

(6) Det er vigtigt at tilrettelægge og regulere overvågningen af og kontrollen med overførsler af 

affald på en sådan måde, at der tages hensyn til behovet for at bevare, beskytte og forbedre 

miljøkvaliteten og folkesundheden, og således at en mere ensartet anvendelse af forordningen 

fremmes overalt i Fællesskabet. 

 

                                                 
1 EFT L 272 af 4.10.1997, s. 45. 
2 EFT L 22 af 24.1.1997, s. 14. 
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(7) Det er også vigtigt at tage hensyn til kravet i Basel-konventionens artikel 4, stk. 2, litra d), 

om, at overførsler af farligt affald skal begrænses til et minimum, som er foreneligt med en 

miljømæssigt forsvarlig og effektiv håndtering af sådant affald. 

 

(8) Derudover er det vigtigt at holde sig for øje, at de enkelte parter i Basel-konventionen i 

henhold til dennes artikel 4, stk. 1, har ret til at forbyde import af farligt affald og affald, der 

er opført i konventionens bilag II. 

 

(9) Overførsel af affald fra væbnede styrker eller hjælpeorganisationer bør udelukkes fra denne 

forordnings anvendelsesområde, når det importeres til Fællesskabet i visse situationer 

(herunder transit inden for Fællesskabet, når affaldet er ankommet dertil). Krav i henhold til 

folkeretten og internationale aftaler bør overholdes i forbindelse med sådanne overførsler. I 

tilfælde, hvor en overførsel af affald er i transit gennem en medlemsstat på vej til nyttiggørel-

se eller bortskaffelse i et bestemmelsesland i Fællesskabet, bør den kompetente transit-

myndighed og den kompetente bestemmelsesmyndighed på forhånd underrettes om over-

førslen og dens bestemmelsessted. 
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(10) Det er nødvendigt at undgå overlapning med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som 

ikke er bestemt til konsum1, der allerede indeholder bestemmelser, der generelt dækker sen-

dingen, kanaliseringen og overførslen (indsamling, transport, håndtering, forarbejdning, 

anvendelse, nyttiggørelse eller bortskaffelse, registre, ledsagedokumenter og sporbarhed) af 

animalske biprodukter i, til og ud af Fællesskabet. 

 

(11) Kommissionen bør senest på datoen for denne forordnings ikrafttræden aflægge rapport om 

forholdet mellem gældende sektorlovgivning om dyrs og menneskers sundhed og denne 

forordnings bestemmelser og bør senest samme dato fremsætte eventuelle forslag, der er 

nødvendige for at bringe denne lovgivning i overensstemmelse med denne forordning med 

henblik på at opnå et tilsvarende kontrolniveau. 

 

(12) Selv om overvågning af og kontrol med affaldsoverførsler i en medlemsstat henhører under 

den pågældende medlemsstats ansvarsområde, bør de nationale ordninger for overførsel af 

affald tilgodese behovet for overensstemmelse med fællesskabsordningen for at sikre et højt 

beskyttelsesniveau for miljøet og folkesundheden. 

 

                                                 
1 EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) 

nr. 668/2004 (EUT L 112 af 19.4.2004, s. 1). 
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(13) Hvad angår overførsel af affald bestemt til bortskaffelse og af affald bestemt til nyttiggørelse, 

der ikke er opført i bilag III, IIIA eller IIIB, bør der sikres optimal overvågning og kontrol ved 

at kræve forudgående skriftligt samtykke til sådanne overførsler. En sådan fremgangsmåde 

bør forudsætte forudgående anmeldelse, hvorved de kompetente myndigheder bliver behørigt 

informeret, således at de kan træffe alle nødvendige foranstaltninger til at beskytte folkesund-

heden og miljøet. Disse myndigheder bør ligeledes kunne gøre begrundede indsigelser mod en 

sådan overførsel. 

 

(14) Hvad angår overførsel af affald opført i bilag III, IIIA eller IIIB bestemt til nyttiggørelse, bør 

der sikres et minimumsniveau af overvågning og kontrol ved at kræve, at sådanne overførsler 

ledsages af bestemte oplysninger.  

 

(15) Med henblik på en ensartet anvendelse af denne forordning og for at det indre marked kan 

fungere hensigtsmæssigt, er det af hensyn til effektiviteten nødvendigt at kræve, at anmel-

delserne behandles af den kompetente afsendelsesmyndighed. 

 

(16) Det er ligeledes vigtigt at tydeliggøre ordningen for finansiel sikkerhed eller tilsvarende 

forsikring. 

 

(17) I betragtning af det ansvar, der påhviler affaldsproducenterne med hensyn til miljømæssigt 

forsvarlig håndtering af affald, bør anmeldelses- eller transportformularerne vedrørende 

overførsel af affald udfyldes af affaldsproducenterne, når dette er praktisk muligt. 
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(18) Det er nødvendigt at indføre proceduremæssige forholdsregler for anmelderen, både af hensyn 

til retlig klarhed og for at sikre ensartet anvendelse af denne forordning, samt for at det indre 

marked kan fungere hensigtsmæssigt. 

 

(19) I tilfælde af overførsel af affald til bortskaffelse bør medlemsstaterne kunne anvende prin-

cipperne om nærhed, prioritering af nyttiggørelse og tilstrækkelig egenkapacitet på fælles-

skabsplan og på nationalt plan i overensstemmelse med Rådets direktiv 75/442/EØF af 

15. juli 1975 om affald1 ved i overensstemmelse med traktaten at træffe foranstaltninger med 

henblik på helt eller delvis at nedlægge forbud mod sådan overførsel eller systematisk at gøre 

indsigelse herimod. Der bør ligeledes tages hensyn til kravet i direktiv 75/442/EØF, ifølge 

hvilket medlemsstaterne skal oprette et integreret og hensigtsmæssigt netværk af affalds-

bortskaffelsesanlæg, for at Fællesskabet som helhed kan blive selvforsynende inden for 

affaldsbortskaffelse, og for at medlemsstaterne kan forfølge dette mål enkeltvis under hen-

syntagen til geografiske omstændigheder eller behovet for særlige faciliteter til bestemte typer 

affald. Medlemsstaterne bør ligeledes kunne sikre, at affaldsbehandlingsanlæg, der er omfattet 

af Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse 

af forurening2, anvender den bedste tilgængelige teknik som defineret i direktivet og i over-

ensstemmelse med anlæggets tilladelse, og at affaldet behandles under overholdelse af retligt 

bindende miljøbeskyttelsesstandarder i forbindelse med bortskaffelse som fastlagt i fælles-

skabslovgivningen. 

 

                                                 
1 EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1). 
2 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003. 
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(20) I tilfælde af overførsel af affald til nyttiggørelse bør medlemsstaterne kunne sikre, at affalds-

behandlingsanlæg, der er omfattet af direktiv 96/61/EF, anvender den bedste tilgængelige 

teknik som defineret i direktivet i overensstemmelse med anlæggets tilladelse. Medlems-

staterne bør ligeledes kunne sikre, at affaldet behandles under overholdelse af retligt bindende 

miljøbeskyttelsesstandarder i forbindelse med nyttiggørelse som fastlagt i fællesskabslovgiv-

ningen, og at affaldet, under hensyntagen til artikel 7, stk. 3, i direktiv 75/442/EØF, behandles 

i overensstemmelse med de affaldshåndteringsplaner, der er udarbejdet i medfør af sidst-

nævnte direktiv med det formål at sikre gennemførelse af retligt bindende nyttiggørelses- og 

genvindingskrav som fastlagt i fællesskabslovgivningen. 
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(21) Opstillingen på fællesskabsplan af obligatoriske krav til affaldsanlæg og behandling af 

bestemte typer affald kan sammen med gældende bestemmelser i fællesskabsretten bidrage til 

at skabe et højt miljøbeskyttelsesniveau i hele Fællesskabet, medvirke til at skabe lige vilkår 

på genanvendelsesområdet og bidrage til at sikre, at etableringen af et økonomisk levedygtigt 

indre genanvendelsesmarked ikke hæmmes. Det er således nødvendigt at skabe lige vilkår for 

genanvendelse i Fællesskabet gennem anvendelse af fælles standarder på visse områder, hvor 

det er hensigtsmæssigt for at øge kvaliteten af genanvendelsen, herunder i forbindelse med 

sekundære materialer. Kommissionen bør derfor i nødvendigt omfang fremsætte forslag til 

sådanne standarder for visse affaldstyper og visse genanvendelsesanlæg, så snart det er 

praktisk muligt, på baggrund af yderligere overvejelser omkring affaldsstrategien og under 

hensyntagen til gældende lovgivning i Fællesskabet og medlemsstaterne. Indtil da bør det 

under visse forhold være muligt at gøre indsigelse mod planlagte overførsler, hvis den dertil 

knyttede nyttiggørelse ikke er i overensstemmelse med afsenderlandets nationale lovgivning 

om nyttiggørelse. I mellemtiden bør Kommissionen tillige overvåge situationen for så vidt 

angår eventuelle uønskede overførsler af affald til de nye medlemsstater og om nødvendigt 

fremsætte relevante forslag til, hvordan sådanne situationer kan håndteres. 

 

(22) Der bør indføres et krav om, at affald fra en overførsel, der ikke kan fuldendes som planlagt, 

returneres til afsendelseslandet nyttiggøres eller bortskaffes på en alternativ måde. 
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(23) Der bør ligeledes være pligt til, at den person, hvis handling forårsager en ulovlig overførsel, 

tager det pågældende affald tilbage eller træffe alternative foranstaltninger til nyttiggørelse 

eller bortskaffelse heraf. Såfremt den pågældende undlader at gøre det, bør den kompetente 

afsendelses- eller bestemmelsesmyndighed, alt efter omstændighederne, selv gribe ind. 

 

(24) Det er nødvendigt med henblik på at beskytte miljøet i de pågældende lande at tydeliggøre 

omfanget af det forbud, der er fastsat i overensstemmelse med Basel-konventionen, mod 

eksport fra Fællesskabet af affald til bortskaffelse i et tredjeland, der ikke er et EFTA-land 

(Den Europæiske Frihandelssammenslutning). 

 

(25) Lande, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kan 

indføre de kontrolprocedurer, der gælder for overførsler inden for Fællesskabet. 

 

(26) Det er desuden nødvendigt med henblik på at beskytte miljøet i de pågældende lande at 

tydeliggøre omfanget af det forbud mod eksport af farligt affald til nyttiggørelse i et land, der 

ikke er omfattet af OECD-beslutningen, og som også er fastsat i overensstemmelse med 

Basel-konventionen. Det er især nødvendigt at tydeliggøre listen over det affald, som forbud-

det omfatter, og sikre, at det ligeledes omfatter affald fra bilag II til Basel-konventionen, dvs. 

indsamlet husholdningsaffald og rester fra forbrænding af husholdningsaffald. 
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(27) Der bør opretholdes specifikke ordninger for eksport af ikke-farligt affald til nyttiggørelse i 

lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen, og der bør fastsættes bestemmelse om, at 

de tilpasses yderligere på et senere tidspunkt. 

 

(28) Import til Fællesskabet af affald til bortskaffelse bør være tilladt, hvis eksportlandet er part i 

Basel-konventionen. Import til Fællesskabet af affald til nyttiggørelse bør være tilladt, hvis 

eksportlandet er et land, der er omfattet af OECD-beslutningen, eller som er part i Basel-

konventionen. I andre tilfælde bør import kun være tilladt, hvis eksportlandet er omfattet af en 

bilateral eller multilateral aftale eller ordning, der er forenelig med fællesskabslovgivningen 

og i overensstemmelse med artikel 11 i Basel-konventionen, undtagen i tilfælde, hvor dette 

ikke er muligt på grund af krisesituationer, fredsskabende eller fredsbevarende operationer 

eller krig. 

 

(29) Denne forordning bør anvendes i overensstemmelse med international havret. 

 

(30) Denne forordning bør afspejle reglerne for eksport og import af affald til og fra oversøiske 

lande og territorier som fastsat i Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001 om de 

oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab ("associerings-

afgørelse")1. 

 

                                                 
1 EFT L 314 af 30.11.2001, s. 1. 
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(31) Der bør træffes de nødvendige foranstaltninger, således at det i overensstemmelse med 

direktiv 75/442/EØF og anden fællesskabslovgivning vedrørende affald sikres, at affald, der 

overføres inden for Fællesskabet, og affald, der importeres til Fællesskabet, i hele overførsels-

perioden og også når der er tale om nyttiggørelse eller bortskaffelse i bestemmelseslandet, 

håndteres uden at bringe folkesundheden i fare og uden at anvende processer og metoder, der 

kan skade miljøet. Hvad angår eksport fra Fællesskabet af affald, der ikke er omfattet af et 

forbud, bør det tilstræbes at sikre, at affaldet håndteres på en miljømæssigt forsvarlig måde i 

hele overførselsperioden, der også omfatter nyttiggørelse eller bortskaffelse i bestemmelses-

tredjelandet. Det anlæg, der modtager affaldet, bør drives i overensstemmelse med standarder 

for menneskers sundhed og miljøbeskyttelse, som i store linjer svarer til de standarder, der er 

fastlagt i fællesskabslovgivningen. Der bør udarbejdes en liste med ikke-bindende retnings-

linjer for miljømæssigt forsvarlig håndtering. 

 

(32) Medlemsstaterne bør underrette Kommissionen om gennemførelsen af denne forordning, både 

ved hjælp af de beretninger, der sendes til Basel-konventionens sekretariat, og ved hjælp af et 

særskilt spørgeskema. 

 

(33) Effektivt internationalt samarbejde om kontrol med overførsel af affald er et middel til at 

sikre, at overførsler af farligt affald kontrolleres. Informationsudveksling, fælles ansvar og 

samarbejde mellem Fællesskabet og dets medlemsstater og tredjelande bør fremmes med 

henblik på at sikre forsvarlig affaldshåndtering. 
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(34) Visse bilag til denne forordning bør vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 18, 

stk. 2, i direktiv 75/442/EØF. Den fremgangsmåde bør ligeledes anvendes ved ændring af 

bilagene for at tilpasse dem til de videnskabelige og tekniske fremskridt, til ændringer i den 

relevante fællesskabslovgivning eller til begivenheder i forbindelse med OECD-beslutningen 

eller Basel-konventionen og andre relevante internationale konventioner og aftaler. 

 

(35) I forbindelse med udarbejdelsen af vejledningen i udfyldelse af anmeldelses- og transport-

formularerne i bilag IC bør Kommissionen, under hensyntagen til OECD-beslutningen og 

Basel-konventionen, bl.a. præcisere, at anmeldelses- og transportformularerne så vidt muligt 

bør være på to sider, samt angive den nøjagtige tidsplan for udfyldelsen af anmeldelses- og 

transportformularerne i bilag IA og IB under hensyntagen til bilag II. Herudover bør de 

nærmere krav præciseres, hvis der er afvigelser mellem terminologien og kravene i OECD-

beslutningen eller Basel-konventionen og denne forordning. 

 

(36) Når det overvejes, hvilke blandinger af affald der skal tilføjes i bilag IIIA, bør der bl.a. tages 

hensyn til følgende: affaldets egenskaber, f.eks. dets eventuelle farlige egenskaber, forure-

ningspotentiale, fysiske form, de håndteringsmæssige aspekter som den teknologiske kapa-

citet til nyttiggørelse af affaldet og de miljømæssige fordele ved nyttiggørelsen, herunder om 

en miljømæssigt forsvarlig håndtering af affaldet eventuelt hæmmes. Kommissionen bør 

bestræbe sig på i videst muligt omfang at færdiggøre dette bilag inden datoen for denne 

forordnings ikrafttræden og afslutte denne opgave senest seks måneder efter denne dato. 
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(37) Kommissionen bør også efter proceduren i artikel 18, stk. 2, i direktiv 75/44/EØF vedtage 

supplerende foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning. Disse bør omfatte en 

metode til beregning af den finansielle sikkerhed eller tilsvarende forsikring, som Kommis-

sionen, hvis det er muligt, skal færdiggøre inden datoen for denne forordnings anvendelse. 

 

(38) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i over-

ensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de 

nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1. 

 

(39) Målet for denne forordning, nemlig at sikre miljøbeskyttelsen i forbindelse med overførsel af 

affald kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af 

forordningens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan 

derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 

artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går forord-

ningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål –  

 

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: 

 

                                                 
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. 
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AFSNIT I 

 

ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER 

 

Artikel 1 

 

Anvendelsesområde 

 

1. Ved denne forordning indføres procedurer og kontrolordninger for overførsel af affald, der 

afhænger af overførslens oprindelse, bestemmelsessted og rute, affaldstypen og den behandling, 

affaldet skal gennemgå ved bestemmelsesstedet. 

 

2. Denne forordning gælder for overførsel af affald: 

 

a) mellem medlemsstater inden for Fællesskabet eller med transit gennem tredjelande 

 

b) importeret til Fællesskabet fra tredjelande 

 

c) eksporteret fra Fællesskabet til tredjelande 

 

d) i transit gennem Fællesskabet på vej til eller fra tredjelande 
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3. Denne forordning omfatter ikke: 

 

a) losning på land af affald opstået ved skibes og offshore-platformes normale drift, herunder 

spildevand og reststoffer, for så vidt affaldet er omfattet af kravene i den internationale 

konvention om forebyggelse af forurening fra skibe af 1973, som ændret ved protokollen af 

1978 hertil (Marpol 73/78), eller andre bindende internationale retsakter 

 

b) overførsel af affald opstået om bord på flyvemaskiner, indtil dette affald losses med henblik 

på nyttiggørelse eller bortskaffelse 

 

c) overførsel af radioaktivt affald som defineret i artikel 2 i Rådets direktiv 92/3/Euratom af 

3. februar 1992 om overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald mellem 

medlemsstaterne samt ind i og ud af Fællesskabet1 

 

d) overførsler, der er underlagt godkendelseskravene i forordning (EF) nr. 1774/2002 

 

e) overførsel af affald som nævnt i artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 75/442/EØF, såfremt 

overførslen allerede er omfattet af anden fællesskabslovgivning med lignende bestemmelser 

 

f) overførsel af affald fra Antarktis til Fællesskabet som sker i overensstemmelse med kravene i 

protokollen om miljøbeskyttelse til traktaten om Antarktis af 1991 

 

                                                 
1 EFT L 35 af 12.2.1992, s. 24. 
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g) import til Fællesskabet af affald fra væbnede styrker eller hjælpeorganisationer i forbindelse 

med krisesituationer og fredsskabende eller fredsbevarende operationer, når affaldet overføres 

direkte eller indirekte til bestemmelseslandet af eller på vegne af de pågældende væbnede 

styrker eller hjælpeorganisationer. I tilfælde hvor overførslen (af affald) er i transit gennem en 

medlemsstat på vej til nyttiggørelse eller bortskaffelse i bestemmelseslandet, underrettes den 

kompetente transitmyndighed og den kompetente bestemmelsesmyndighed på forhånd om 

overførslen og dens bestemmelsessted. 

 

4. Overførsel af affald, der transporteres gennem Fællesskabet fra Antarktis til lande uden for 

Fællesskabet er omfattet af bestemmelserne i artikel 35 og 48. 

 

5. Overførsler af affald, der udelukkende finder sted inden for en medlemsstat, er kun omfattet 

af bestemmelserne i artikel 32. 
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Artikel 2 

 

Definitioner 

 

I denne forordning forstås ved: 

 

1) "affald": affald som defineret i artikel 1, litra a), i direktiv 75/442/EØF 

 

2) "farligt affald": affald som defineret i artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF af 

12. december 1991 om farligt affald1 

 

3) "blandet affald": affald, der opstår ved forsætlig eller uforsætlig sammenblanding af to eller 

flere forskellige affaldstyper, og for hvilken der ikke findes en enkelt indgang i bilag III, III B, 

IV og IV A. En enkelt overførsel af affald, der består af to eller flere indbyrdes adskilte 

affaldstyper, er ikke blandet affald 

 

4) "bortskaffelse": bortskaffelse som defineret i artikel 1, litra e), i direktiv 75/442/EØF 

 

5) "midlertidig bortskaffelse": bortskaffelsesoperation D 13, D 14 og D 15 som defineret i bi-

lag II A til direktiv 75/442/EØF  

 

                                                 
1 EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20. Ændret ved direktiv 94/31/EF (EFT L 168 af 2.7.1994, s. 28). 
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6) "nyttiggørelse": nyttiggørelse som defineret i artikel 1, litra f), i direktiv 75/442/EØF 

 

7) "midlertidig nyttiggørelse": nyttiggørelsesoperation R 12 og R 13 som defineret i bilag II B til 

direktiv 75/442/EØF 

 

8) "miljømæssigt forsvarlig håndtering": alle praktisk mulige foranstaltninger er truffet til at 

sikre, at affald håndteres på en sådan måde, at folkesundheden og miljøet beskyttes mod de 

negative virkninger, der måtte opstå i forbindelse med sådant affald 

 

9) "producent": enhver, hvis aktiviteter frembringer affald (oprindelig producent), og/eller 

enhver, der udfører forbehandling, blanding eller andre behandlingsprocesser, hvorved affal-

dets art eller sammensætning ændres (ny producent) (som defineret i artikel 1, litra b), i 

direktiv 75/442/EØF) 

 

10) "indehaver": producenten af affaldet eller den fysiske eller juridiske person, der er i besid-

delse heraf (og som defineret i artikel 1, litra c), i direktiv 75/442/EØF) 

 

11) "indsamler": enhver, der foretager indsamling af affald som defineret i artikel 1, litra g), i 

direktiv 75/442/EØF 
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12) "forhandler": enhver, der optræder som hovedmand ved køb og efterfølgende salg af affald, 

herunder forhandlere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse, jf. artikel 12 i direktiv 

75/442/EØF  

 

13) "mægler": enhver, der arrangerer nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald på andres vegne, 

herunder mæglere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse, jf. artikel 12 i direktiv 

75/442/EØF 

 

14) "modtager": den person eller virksomhed under bestemmelseslandets jurisdiktion, hvortil 

affaldet overføres med henblik på nyttiggørelse eller bortskaffelse 

 

15) "anmelder":  

 

a) ved overførsel fra en medlemsstat enhver fysisk eller juridisk person, der henhører 

under den pågældende medlemsstats jurisdiktion, som har til hensigt at overføre affald 

eller lade affald overføre, og som har anmeldepligt. Anmelderen er en af nedennævnte 

personer i den nedenfor anførte rækkefølge: 

 

i) den oprindelige producent, 

 

ii) den godkendte nye producent, der udfører behandling af affaldet inden overførsel, 
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iii) en godkendt indsamler, som har indsamlet små mængder af samme type affalds 

fra forskellige kilder til en samlet overførsel, der skal påbegyndes fra en enkelt 

anmeldt lokalitet, 

 

iv) en registreret forhandler, der har fået skriftlig bemyndigelse af den i punkt i), ii) 

og iii) omhandlede oprindelige producent, nye producent eller godkendte ind-

samler til at handle på dennes vegne som anmelder, 

 

v) en registreret mægler, der har fået skriftlig bemyndigelse af den i punkt i),ii) og 

iii) omhandlede oprindelige producent, nye producent eller godkendte indsamler 

til at handle på dennes vegne som anmelder, eller 

 

vi) indehaveren, hvis alle de under punkt i), ii), iii), iv) og v) anførte personer er 

ukendte eller insolvente. 

 

Hvis en anmelder som omhandlet i punkt iv) eller v) ikke i enhver henseende opfylder 

den tilbagetagelsespligt, der er omhandlet i artikel 21-24, anses den i henholdsvis punkt 

i), ii) eller iii) omhandlede oprindelige producent, nye producent eller godkendte ind-

samler, der bemyndigede den pågældende forhandler eller mægler til at handle på sine 

vegne, som anmelder ved anvendelsen af nævnte tilbagetagelsespligt. I tilfælde af ulov-

lig overførsel, der er anmeldt af en forhandler eller mægler som omhandlet i punkt iv) 

eller v), anses den i punkt i), ii) eller iii) omhandlede person, der bemyndigede den 

pågældende forhandler eller mægler til at handle på sine vegne, som anmelder ved 

anvendelsen af denne forordning. 
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b) ved import til eller transit gennem Fællesskabet af affald, der ikke kommer fra en 

medlemsstat, enhver af de følgende fysiske eller juridiske personer, som henhører under 

afsendelseslandets jurisdiktion, som har til hensigt at overføre affald eller lade affald 

overføre, eller som allerede har overført eller ladet overføre affald, enten: 

 

i) den person, der er udpeget efter lovgivningen i afsendelseslandet, eller hvis ingen 

er udpeget 

 

ii) indehaveren på det tidspunkt, eksporten fandt sted. 

 

16) "Basel-konventionen": Basel-konventionen af 22. marts 1989 om kontrol med grænseover-

skridende overførsel af farligt affald og dettes bortskaffelse 

 

17) "OECD-beslutningen": OECD-Rådets beslutning C(2001)107/final om revision af beslut-

ning C(1992)39/ final om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald bestemt til 

nyttiggørelse. 

 

18) "kompetent myndighed": 

 

a) i en medlemsstat det organ, der er udpeget af den pågældende medlemsstat i over-

ensstemmelse med artikel 52 eller 

 

b) i en ikke-medlemsstat, der er part i Basel-konventionen, det organ, der er udpeget af 

landet som kompetent myndighed med hensyn til konventionen i overensstemmelse 

med dens artikel 5, eller 

 



 
15311/4/04 REV 4  NS/bnj 23 
 DG I   DA 

c) i et land, der hverken henhører under litra a) eller b), det organ, der er udpeget som 

kompetent myndighed af det pågældende land eller den pågældende region, eller hvis et 

sådant ikke er udpeget, den regeludstedende myndighed i det land eller den region, 

under hvis jurisdiktion overførsel af affald henhører, alt efter om det drejer sig om 

overførsel med henblik på nyttiggørelse, bortskaffelse eller transit 

 

19) "kompetent afsendelsesmyndighed": den kompetente myndighed for det område, hvorfra 

overførslen er planlagt påbegyndt eller påbegyndes 

 

20) "kompetent bestemmelsesmyndighed": den kompetente myndighed for det område, hvortil 

overførslen er planlagt eller finder sted, eller hvor affald lastes forud for nyttiggørelse eller 

bortskaffelse i et område, der ikke henhører under noget lands jurisdiktion 

 

21) "kompetent transitmyndighed": den kompetente myndighed i ethvert andet land end den 

kompetente afsendelsesmyndigheds land eller den kompetente bestemmelsesmyndigheds 

land, hvorigennem overførslen er planlagt eller finder sted 

 

22) "afsendelsesland": et land, hvorfra en overførsel af affald er planlagt påbegyndt eller 

påbegyndes 

 

23) "bestemmelsesland": et land, hvortil en overførsel er planlagt eller finder sted med henblik på 

nyttiggørelse eller bortskaffelse i dette land eller med henblik på lastning forud for nyttig-

gørelse eller bortskaffelse i et område, der ikke henhører under noget lands jurisdiktion 
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24) "transitland": et land, bortset fra afsendelseslandet og bestemmelseslandet, hvorigennem en 

overførsel af affald er planlagt eller finder sted 

 

25) "område under et lands nationale jurisdiktion": et landområde eller havområde, inden for 

hvilket en stat har det administrative og lovgivningsmæssige ansvar i henhold til folkeretten 

med henblik på beskyttelse af menneskers sundhed eller miljøet 

 

26) "oversøiske lande og territorier": de oversøiske lande og territorier, der er anført i bilag I A til 

Rådets beslutning 2001/822/EF 

 

27) "Fællesskabets eksporttoldsted": toldstedet som defineret i artikel 161, stk. 5, i Rådets for-

ordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførsel af en EF-toldkodeks1 

 

28) "Fællesskabets udgangstoldsted": toldstedet som defineret i artikel 793, stk. 2, i Kommis-

sionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser 

til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks2 

 

                                                 
1 EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003. 
2 EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2286/2003 (EUT L 343 

af 31.12.2003, s. 1. 
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29) "Fællesskabets indgangstoldsted": det toldsted, hvortil affald, der er ført ind i Fællesskabets 

toldområde, skal befordres i overensstemmelse med artikel 38, stk. 1, i forordning (EØF) 

nr. 2913/92 

 

30) "import": indførsel af affald til Fællesskabet, dog med undtagelse af transit gennem Fælles-

skabet 

 

31) "eksport": udførsel af affald fra Fællesskabet, dog med undtagelse af transit gennem Fælles-

skabet 

 

32) "transit": overførsel af affald eller planlagt overførsel af affald igennem et eller flere andre 

lande end afsendelseslandet eller bestemmelseslandet 

 

33) "transport": vej- og jernbanetransport, transport ad luft- og søvejen og ad indre vandveje af 

affald 

 

34) "overførsel": transport af affald bestemt til nyttiggørelse eller bortskaffelse, som er planlagt 

eller finder sted 

 

a) mellem to lande, 

 

b) mellem et land og oversøiske lande og territorier eller andre områder under det pågæl-

dende lands beskyttelse, 
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c) mellem et land og et landområde, der ikke tilhører noget land ifølge folkeretten, 

 

d) mellem et land og Antarktis, 

 

e) fra et land gennem et af de ovenfor beskrevne områder, 

 

f) i et land gennem et eller flere af de ovenfor beskrevne områder og som oprinder eller 

ender i det pågældende land, eller 

 

g) fra et geografisk område, der ikke henhører under noget lands jurisdiktion, til et land. 

 

35) "ulovlig overførsel": overførsel af affald, der foretages: 

 

a) uden anmeldelse til alle de berørte kompetente myndigheder i henhold til denne 

forordning, 

 

b) uden de berørte kompetente myndigheders samtykke i henhold til denne forordning, 
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c) med samtykke fra de berørte kompetente myndigheder opnået ved forfalskning, 

afgivelse af forkerte oplysninger eller svig, 

 

d) på en måde, der ikke er klart specificeret i anmeldelses- eller transportformularerne, 

 

e) på en måde, der resulterer i nyttiggørelse eller bortskaffelse i strid med fællesskabs-

reglerne eller internationale regler, 

 

f) i strid med artikel 33, 35, 38, 39, 40 og 42, eller 

 

g) i forbindelse med overførsel af affald som omhandlet i artikel 3, stk. 2 og 4, og hvor det 

viser sig, 

 

i) at affaldet ikke står anført i bilag III, III A eller III B, 

 

ii) at artikel 3, stk. 4, ikke er overholdt, eller 

 

iii) at overførslen foretages på en måde, der ikke klart er specificeret i dokumentet i 

bilag VII. 
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AFSNIT II 

 

OVERFØRSLER MELLEM MEDLEMSSTATER 

INDEN FOR FÆLLESSKABET ELLER MED 

TRANSIT GENNEM TREDJELANDE 

 

Artikel 3 

 

Almindelig fremgangsmåde 

 

1. Overførsler af følgende affald er underlagt proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse 

og samtykke som fastlagt i bestemmelserne i dette afsnit:  

 

a) Hvis overførslen er bestemt til bortskaffelse: 

 

alt affald 

 

b) Hvis overførslen er bestemt til nyttiggørelse: 

 

i) affald anført i bilag IV 
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ii) affald anført i bilag IV A 

 

iii) affald, der ikke henhører under en enkelt indgang i bilag III, III B, IV eller IV A  

 

iv) blandet affald, der ikke henhører under en enkelt indgang i bilag III, III B, IV eller 

IV A, medmindre det er anført i bilag III A. 

 

2. Overførsel af følgende affald bestemt til nyttiggørelse er underlagt det generelle krav, at det 

skal være ledsaget af bestemte oplysninger som fastsat i artikel 18 : 

 

a) affald anført i bilag III eller III B 

 

b) blandet affald, der ikke henhører under en enkelt indgang i bilag III, bestående af to eller flere 

affaldstyper, der er anført i bilag III, forudsat at dette blandede affalds sammensætning ikke 

vil indvirke negativt på en miljømæssigt forsvarlig nyttiggørelse, og forudsat, at sådant blan-

det affald er anført i bilag III A i overensstemmelse med artikel 57. 

 

3. For affald anført i bilag III anvendes i undtagelsestilfælde de relevante bestemmelser, som om 

affaldet havde været anført i bilag IV, hvis det pågældende affald udviser en eller flere af de farlige 

egenskaber, der er anført i bilag III til Rådets direktiv 91/689/EØF. Disse tilfælde behandles i 

overensstemmelse med artikel 57. 
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4. Overførsel af affald, der udtrykkeligt er bestemt til laboratorieanalyse for enten at vurdere 

dets fysiske eller kemiske egenskaber eller for at bestemme dets egnethed til nyttiggørelse eller 

bortskaffelse er ikke omfattet af proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke som 

beskrevet i stk. 1. I stedet gælder de i artikel 18 anførte proceduremæssige krav. Mængden af affald, 

der kan undtages, når det udtrykkeligt er bestemt til laboratorieanalyse, fastsættes som den rimelige 

mindstemængde, der er nødvendig for på passende vis at kunne foretage analysen i hvert enkelt 

tilfælde, og må ikke overstige 25 kg. 

 

5. Overførsel af blandet kommunalt affald (affaldsindgang 20 03 01) indsamlet fra private hus-

holdninger, herunder i tilfælde, hvor denne indsamling også omfatter sådant affald fra andre produ-

center, til nyttiggørelses- og bortskaffelsesanlæg er i overensstemmelse med denne forordning 

underlagt samme bestemmelser som overførsel af affald bestemt til bortskaffelse. 

 

Kapitel 1 – Forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke 

 

Artikel 4 

 

Anmeldelse 

 

Hvis en anmelder agter at overføre affald som nævnt i artikel 3, stk. 1, litra a) eller b), skal denne 

forudgående anmelde dette skriftligt til og gennem den kompetente afsendelsesmyndighed og, hvis 

der foretages en samlet anmeldelse, overholde artikel 13. 
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Ved anmeldelse skal følgende krav være opfyldt: 

 

1) Anmeldelses- og transportformularer: 

 

Anmeldelse skal ske ved hjælp af følgende formularer: 

 

a) anmeldelsesformularen i bilag I A og 

 

b) transportformularen i bilag I B. 

 

Ved anmeldelse skal anmelderen udfylde anmeldelsesformularen og, når det er relevant, 

transportformularen. 

 

Når anmelderen ikke er den oprindelige producent i henhold til artikel 2, nr. 15, litra a), 

punkt i), sikrer anmelderen, at denne producent eller en af de i artikel 2, nr. 15, litra a), 

punkt ii), eller iii), anførte personer, når dette er muligt, også underskriver det i bilag I A om-

handlede anmeldelsesformular. 

 

Den kompetente afsendelsesmyndighed udsteder anmeldelsesformularen og transportformu-

laren til anmelderen. 
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2) Oplysninger og dokumentation i anmeldelses- og transportformularer: 

 

Anmelderen giver på eller vedlægger anmeldelsesformularen de oplysninger og den doku-

mentation, der er anført i bilag II, del 1. Anmelderen giver på eller vedlægger transport-

formularen de oplysninger og den dokumentation, der er anført i bilag II, del 2, i den ud-

strækning, det er muligt på anmeldelsestidspunktet. 

 

En anmeldelse anses først for korrekt udfyldt, når den kompetente afsendelsesmyndighed har 

sikret sig, at anmeldelsesformularen og transportformularen er udfyldt i henhold til første 

afsnit. 

 

3) Yderligere oplysninger og dokumentation: 

 

Hvis en af de berørte kompetente myndigheder anmoder herom, skal anmelderen forelægge 

yderligere oplysninger og dokumentation. Bilag II, del 3, indeholder en liste over yderligere 

oplysninger og dokumentation, som der kan anmodes om. 

 

En anmeldelse anses for korrekt udført, når den kompetente bestemmelsesmyndighed har 

sikret sig, at anmeldelsesformularen og transportformularen er udfyldt, og at anmelderen har 

givet de oplysninger og den dokumentation, der er anført i bilag II, del 1 og 2, såvel som 

eventuelle yderligere oplysninger og dokumentation, der måtte være anmodet om i medfør af 

dette stykke og som anført i bilag II, del 3. 
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4) Indgåelse af kontrakt mellem anmelderen og modtageren: 

 

Anmelderen skal indgå en kontrakt som beskrevet i artikel 5 med modtageren med henblik på 

nyttiggørelse eller bortskaffelse af det anmeldte affald. 

 

Dokumentation for denne kontrakt eller en erklæring, der godtgør dens eksistens i overens-

stemmelse med bilag I A, skal gives til de berørte kompetente myndigheder på anmeldelses-

tidspunktet. Anmelderen eller modtageren skal på anmodning af den berørte kompetente 

myndighed forelægge denne en kopi af kontrakten eller fyldestgørende dokumentation herfor. 

 

5) Finansiel sikkerhedsstillelse eller tilsvarende forsikring: 

 

Der stilles finansiel sikkerhed eller tilsvarende forsikring som beskrevet i artikel 6. Anmelde-

ren afgiver en erklæring herom ved at udfylde den relevante del af anmeldelsesformularen i 

bilag I A. 

 

Den finansielle sikkerhed eller tilsvarende forsikring (eller, hvis den kompetente myndighed 

tillader det, dokumentation for denne sikkerhed eller forsikring eller en erklæring, der godtgør 

eksistensen heraf) stilles i forbindelse med anmeldelsesformularen på anmeldelsestidspunktet  

eller, hvis den kompetente myndighed tillader det i henhold til national lovgivning, på et givet 

tidspunkt, inden overførslen påbegyndes. 
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6) Anmeldelsens omfang: 

 

En anmeldelse dækker overførslen af affaldet fra det oprindelige afsendelsessted og omfatter 

midlertidig og ikke-midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse af affaldet. 

 

Hvis der efterfølgende foretages midlertidige eller ikke-midlertidige behandlinger i et andet 

land end det første bestemmelsesland, anføres den ikke-midlertidige behandling og bestem-

melsesstedet herfor i anmeldelsen, og bestemmelserne i artikel 15, litra f), finder anvendelse. 

 

Hver anmeldelse bør kun omfatte en enkelt affaldsidentifikationskode, bortset fra: 

 

a) affald, der ikke henhører under en enkelt indgang i bilag III, III B, IV eller IV A. I dette 

tilfælde anføres kun en affaldstype 

 

b) blandet affald, der ikke henhører under en enkelt indgang i bilag III, III B, IV eller 

IV A, medmindre det er anført i bilag III A. I dette tilfælde anføres koden for hver 

bestanddel af affaldet i prioriteret rækkefølge. 

 

Artikel 5 

 

Kontrakt 

 

1. For overførsler af affald, der er omfattet af anmeldelseskravet, skal der indgås en kontrakt 

mellem anmelderen og modtageren med henblik på nyttiggørelse eller bortskaffelse af det anmeldte 

affald. 
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2. Kontrakten skal være indgået og gældende på anmeldelsestidspunktet og for overførslens 

varighed, indtil der er udstedt en attest i henhold til artikel 15, litra e), artikel 16, litra e), eller, hvis 

det er relevant, artikel 15, litra d). 

 

3. Kontrakten skal indeholde krav om 

 

a) at anmelderen skal tage affaldet tilbage, hvis overførslen eller nyttiggørelsen eller bortskaf-

felsen ikke gennemføres som planlagt, eller hvis den er gennemført som en ulovlig overførsel, 

i henhold til artikel 21 og artikel 23, stk. 2 

 

b) at modtageren skal nyttiggøre eller bortskaffe affaldet, hvis der er gennemført en ulovlig 

overførsel i henhold til artikel 23, stk. 3, og 

 

c) at modtageren eller anlægget i medfør af artikel 16, litra e), skal forelægge et bevis for, at 

affaldet er nyttiggjort eller bortskaffet i overensstemmelse med anmeldelsen og de i denne 

omhandlede betingelser samt med kravene i denne forordning. 

 

4. Hvis det overførte affald er bestemt til midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse, skal 

kontrakten yderligere indeholde følgende krav om at modtageren eller bestemmelsesanlægget: 

 

a) i medfør af artikel 15, litra d), og hvis det er relevant, e), skal forelægge attesterne om, at 

affaldet er blevet nyttiggjort eller bortskaffet i overensstemmelse med anmeldelsen og de i 

denne omhandlede betingelser, samt med kravene i denne forordning, og 
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b) skal foretage anmeldelse til den oprindelige kompetente afsendelsesmyndighed i det oprin-

delige afsendelsesland i overensstemmelse med artikel 15, litra f), ii). 

 

5. Hvis overførslen finder sted mellem to anlæg henhørende under samme retlige enhed, kan 

kontrakten erstattes med en erklæring fra den pågældende enhed om, at denne forpligter sig til at 

nyttiggøre eller bortskaffe det anmeldte affald. 

 

Artikel 6 

 

Finansiel sikkerhedsstillelse 

 

1. For overførsler af affald, der er omfattet af anmeldelseskravet, skal der stilles finansiel sikker-

hed eller tilsvarende forsikring, der dækker: 

 

a) transportomkostninger 

 

b) omkostningerne ved nyttiggørelse eller bortskaffelse, herunder eventuelle nødvendige mid-

lertidige behandlinger og 

 

c) omkostninger i forbindelse med oplagring i 90 dage. 

 

2. Den finansielle sikkerhed eller tilsvarende forsikring skal dække omkostninger i forbindelse 

med: 

 

a) tilfælde, hvor en overførsel eller nyttiggørelse eller bortskaffelse ikke kan gennemføres som 

planlagt, jf. artikel 21, og 

 

b) tilfælde, hvor en overførsel eller nyttiggørelse eller bortskaffelse er ulovlig, jf. artikel 23. 
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3. Den finansielle sikkerhed eller tilsvarende forsikring stilles af anmelderen eller af en anden 
fysisk eller juridisk person på dennes vegne og skal være gyldig på anmeldelsestidspunktet eller 
senest på det tidspunkt, hvor overførslen påbegyndes, hvis den kompetente myndighed, der god-
kender den finansielle sikkerhed eller tilsvarende forsikring, tillader dette, og skal gælde for den 
anmeldte overførsel, senest når overførslen påbegyndes. 
 
4. Den kompetente afsendelsesmyndighed godkender den finansielle sikkerhed eller tilsvarende 
forsikring, herunder formen, affattelsen og dækningsbeløbet. 
 
Ved import til Fællesskabet skal den kompetente bestemmelsesmyndighed i Fællesskabet imidlertid 
vurdere dækningsbeløbet og om nødvendigt godkende en yderligere finansiel sikkerhed eller til-
svarende forsikring. 
 
5. Den finansielle sikkerhed eller tilsvarende forsikring skal være gyldig og dække en anmeldt 
overførsel, indtil nyttiggørelsen eller bortskaffelsen af det anmeldte affald er afsluttet. 
 
Den finansielle sikkerhed eller tilsvarende forsikring skal frigives, når anmelderen har forelagt 
bevis for, at affaldet har nået sit bestemmelsessted og er blevet nyttiggjort eller bortskaffet på en 
miljømæssigt forsvarlig måde. Den attest, der er omhandlet i artikel 16, litra e), eller, hvis dette er 
relevant, i artikel 15, litra e), hvad angår midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse, udgør bevis 
herfor. 
 
6. Hvis overførslen af affald er bestemt til midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse, og en 
yderligere nyttiggørelse eller bortskaffelse finder sted i bestemmelseslandet, kan den finansielle 
sikkerhed eller tilsvarende forsikring, som en undtagelse fra stk. 5, frigives, når affaldet forlader det 
anlæg, der udfører den midlertidige behandling, og anmelderen forelægger bevis for, at den mid-
lertidige behandling er afsluttet. Den attest, der er omhandlet i artikel 15, litra d), udgør bevis her-
for. I så fald skal en eventuel yderligere overførsel til nyttiggørelse eller bortskaffelse dækkes af en 
ny finansiel sikkerhed eller tilsvarende forsikring, medmindre den kompetente bestemmelsesmyn-
dighed accepterer, at en sådan finansiel sikkerhed eller tilsvarende forsikring ikke er nødvendig. 
Dette indebærer, at den kompetente bestemmelsesmyndighed er ansvarlig for at opfylde forplig-
telser, der opstår i forbindelse med en ulovlig overførsel, eller for tilbagetagelse, hvis overførslen 
eller den yderligere nyttiggørelse eller bortskaffelse ikke kan afsluttes som planlagt. 
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7. Den kompetente myndighed i Fællesskabet, der har godkendt den finansielle sikkerhed eller 
tilsvarende forsikring, skal have adgang til den og skal anvende disse midler, herunder til betaling 
af andre berørte myndigheder for at opfylde de forpligtelser, der følger af artikel 22 og 24. 
 

8. I tilfælde af en samlet anmeldelse i medfør af artikel 13 kan der stilles finansiel sikkerhed 

eller tilsvarende forsikring, der dækker dele af den samlede anmeldelse, i stedet for en sikkerheds-

stillelse, der dækker hele den samlede anmeldelse. I sådanne tilfælde skal den finansielle sikkerhed 

eller tilsvarende forsikring gælde for overførslen senest, når den anmeldte overførsel, der er dækket, 

påbegyndes. 

 

Den finansielle sikkerhed eller tilsvarende forsikring skal frigives, når anmelderen har forelagt 

bevis for, at det pågældende affald har nået sit bestemmelsessted og er nyttiggjort eller bortskaffet 

på en miljømæssigt forsvarlig måde. Stk. 5, andet afsnit, andet punktum, og stk. 6 finder tilsvarende 

anvendelse. 
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9. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, hvilke nationale retsforskrifter de udsteder i 

henhold til denne artikel. 

 

Artikel 7 

 

Den kompetente afsendelsesmyndigheds fremsendelse af anmeldelsen 

 

1. Når den kompetente afsendelsesmyndighed har modtaget en korrekt udfyldt anmeldelse som 

beskrevet i artikel 4, andet afsnit, nr. 2, beholder den en kopi af anmeldelsen og fremsender anmel-

delsen til den kompetente bestemmelsesmyndighed med kopi til den/de kompetente transitmyndig-

hed(er), og den oplyser anmelderen om denne fremsendelse. Dette skal ske inden tre arbejdsdage fra 

anmeldelsens modtagelse. 

 

2. Hvis anmeldelsen ikke er korrekt udfyldt, kan den kompetente afsendelsesmyndighed udbede 

sig oplysninger og dokumentation fra anmelderen i overensstemmelse med artikel 4, andet afsnit, 

nr. 2. 

 

Dette skal ske inden tre arbejdsdage fra anmeldelsens modtagelse. 

 

I sådanne tilfælde har den kompetente afsendelsesmyndighed en frist på tre arbejdsdage efter 

modtagelsen af de ønskede oplysninger og/eller den ønskede dokumentation til at efterkomme 

stk. 1. 
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3. Den kompetente afsendelsesmyndighed kan beslutte inden for en frist på tre arbejdsdage efter 

modtagelsen af en korrekt udfyldt anmeldelse som omhandlet i artikel 4, andet afsnit, nr. 2, ikke at 

gå videre med anmeldelsen, hvis den har indsigelser mod en overførsel i overensstemmelse med 

artikel 11 og 12. 

 

Den meddeler straks anmelderen sin afgørelse og disse indsigelser. 

 

4. Hvis den kompetente afsendelsesmyndighed ikke inden 30 dage efter modtagelsen af en 

anmeldelse har fremsendt anmeldelsen som krævet i henhold til stk. 1, skal den efter anmodning fra 

anmelderen give denne en begrundet forklaring. Dette gælder ikke, hvis den i stk. 2 omhandlede 

anmodning om oplysninger ikke er efterkommet. 

 

Artikel 8 

 

Anmodninger fra de berørte kompetente myndigheder  

om oplysninger og dokumentation 

og bekræftelse fra bestemmelsesmyndigheden 

 

1. Hvis en af de berørte kompetente myndigheder efter modtagelse af anmeldelsen fra den 

kompetente afsendelsesmyndighed finder, at der er behov for yderligere oplysninger og dokumen-

tation, jf. artikel 4, andet afsnit, nr. 3, anmoder den anmelderen om disse oplysninger og denne 

dokumentation, og underretter de øvrige kompetente myndigheder om denne anmodning. Dette skal 

ske inden tre arbejdsdage fra modtagelsen af anmeldelsen. I sådanne tilfælde har de berørte kompe-

tente myndigheder en frist på tre arbejdsdage efter modtagelsen af de ønskede oplysninger og den 

ønskede dokumentation til at underrette den kompetente bestemmelsesmyndighed. 

 



 
15311/4/04 REV 4  NS/mm 41 
 DG I   DA 

2. Når den kompetente bestemmelsesmyndighed finder, at anmeldelsen er korrekt udført, som 

beskrevet i artikel 4, andet afsnit, nummer 3, sender den en bekræftelse af modtagelsen til anmel-

deren og en kopi heraf til de øvrige berørte kompetente myndigheder. Dette skal ske inden tre 

arbejdsdage fra modtagelsen af den korrekt udførte anmeldelse. 

 

3. Hvis den kompetente bestemmelsesmyndighed ikke inden 30 dage efter modtagelsen af en 

anmeldelse har bekræftet anmeldelsen som krævet i henhold til stk. 2, skal den efter anmodning fra 

anmelderen give denne en begrundet forklaring. 

 

Artikel 9 

 

Samtykke fra de kompetente  

bestemmelses-, afsendelses- og transitmyndigheder samt tidsfrister  

for transport, nyttiggørelse og bortskaffelse 

 

1. De kompetente bestemmelses-, afsendelses- og transitmyndigheder skal, inden 30 dage efter 

datoen for afsendelsen af den kompetente bestemmelsesmyndigheds bekræftelse i overensstem-

melse med artikel 8, træffe en af følgende behørigt begrundede afgørelser skriftligt, hvad angår den 

anmeldte overførsel: 

 

a) betingelsesløst samtykke, 
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b) samtykke med betingelser i overensstemmelse med artikel 10 eller 

 

c) indsigelse i overensstemmelse med artikel 11 og 12. 

 

Hvis den kompetente transitmyndighed ikke har gjort indsigelse inden ovennævnte frist på 30 dage, 

formodes stiltiende samtykke at foreligge. 

 

2. De kompetente bestemmelses-, afsendelses- og eventuelt transitmyndigheder meddeler skrift-

ligt afgørelsen og begrundelserne herfor til anmelderen inden udløbet af fristen på 30 dage, jf. 

stk. 1, med kopi til de øvrige berørte kompetente myndigheder. 

 

3. De kompetente bestemmelses-, afsendelses- og eventuelt transitmyndigheder tilkendegiver 

deres godkendelse ved at stemple, underskrive og datere anmeldelsesformularen eller deres kopier 

af dette. 

 

4. Et skriftligt samtykke til en planlagt overførsel udløber et kalenderår efter, det er givet, eller 

på den senere dato, som er angivet i anmeldelsesformularen. Dette gælder imidlertid ikke, hvis de 

berørte kompetente myndigheder angiver en kortere periode.  

 

5. Stiltiende samtykke til en planlagt overførsel udløber et kalenderår efter udløbet af fristen på 

30 dage, jf. stk. 1. 
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6. Den planlagte overførsel må kun finde sted, hvis kravene i artikel 16, litra a) og b), er opfyldt, 

og kun i den periode i hvilken alle de kompetente myndigheders stiltiende eller skriftlige samtykke, 

er gyldigt. 

 

7. Nyttiggørelsen eller bortskaffelsen af affald i forbindelse med en planlagt overførsel skal være 

afsluttet senest et kalenderår efter, at modtageren har modtaget affaldet, medmindre de berørte 

kompetente myndigheder angiver en kortere periode. 

 

8. De berørte kompetente myndigheder tilbagetrækker deres samtykke, når de har kendskab til, 

 

a) at affaldets sammensætning ikke er som anmeldt, 

 

b) at de for overførslen fastsatte betingelser ikke er overholdt, 

 

c) at affaldet ikke nyttiggøres eller bortskaffes i overensstemmelse med tilladelsen til det anlæg, 

der udfører den pågældende proces, eller 

 

d) at affaldet vil blive eller er blevet overført, nyttiggjort eller bortskaffet på en måde, der ikke er 

i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet på eller vedlagt anmeldelsesformularen 

og transportformularen. 

 

9. En tilbagekaldelse af samtykke sker ved hjælp af en officiel meddelelse til anmelderen med 

kopi til de øvrige berørte kompetente myndigheder samt til modtageren. 
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Artikel 10 

 

Betingelser i forbindelse med en overførsel 

 

1. De kompetente afsendelses-, bestemmelses- og transitmyndigheder kan inden 30 dage efter 

den kompetente bestemmelsesmyndigheds afsendelse af bekræftelsen af modtagelsen i overens-

stemmelse med artikel 8, fastsætte betingelser i forbindelse med deres samtykke til en anmeldt 

overførsel. Sådanne betingelser kan baseres på en eller flere grunde af de i artikel 11 eller 12 anførte 

grunde. 

 

2. De kompetente afsendelses-, bestemmelses- og transitmyndigheder kan ligeledes inden for 

fristen på 30 dage, jf. stk. 1, fastsætte betingelser for transporten af affaldet på deres område. 

Sådanne transportbetingelser må ikke være strengere end dem, der kræves for tilsvarende over-

førsler, som udelukkende foretages på deres område, og skal være i overensstemmelse med gæl-

dende aftaler, navnlig relevante internationale aftaler. 

 

3. De kompetente bestemmelses-, afsendelses- og transitmyndigheder kan ligeledes inden for 

fristen på 30 dage, jf. stk. 1, fastsætte en betingelse om, at deres samtykke trækkes tilbage, hvis den 

finansielle garanti eller tilsvarende forsikring ikke er gældende, senest når den anmeldte overførsel 

påbegyndes, som krævet i artikel 6, stk. 3. 
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4. Betingelserne meddeles anmelderen skriftligt af den kompetente myndighed, der fastsætter 

betingelserne, med kopi til de berørte kompetente myndigheder. 

 

Betingelserne angives i eller vedlægges anmeldelsesformularen af den relevante kompetente myn-

dighed. 

 

Artikel 11 

 

Indsigelser mod overførsler af affald bestemt til bortskaffelse 

 

1. Når der foretages en anmeldelse af en planlagt overførsel af affald bestemt til bortskaffelse, 

kan de kompetente bestemmelses- og afsendelsesmyndigheder inden 30 dage efter datoen for den 

kompetente bestemmelsesmyndigheds afsendelse af bekræftelsen i overensstemmelse med artikel 8 

gøre begrundet indsigelse baseret på en eller flere af følgende grunde og i overensstemmelse med 

traktaten: 

 

a) den planlagte overførsel eller bortskaffelse vil ikke være i overensstemmelse med de foran-

staltninger til helt eller delvist forbud eller systematisk indsigelse mod overførsel af affald til 

bortskaffelse, der er truffet med henblik på at iværksætte principperne om nærhed, prioritering 

af nyttiggørelse og tilstrækkelig egenkapacitet på fællesskabsplan og på nationalt plan, jf. 

direktiv 75/442/EØF, 

 

b) den planlagte overførsel eller bortskaffelse vil ikke være i overensstemmelse med national 

lovgivning om miljøbeskyttelse, offentlig orden, offentlig sikkerhed eller sundhedsbeskyt-

telse, som vedrører operationer, der finder sted i det land, der gør indsigelse, 
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c) anmelderen eller modtageren er tidligere straffet for ulovlige overførsler eller anden ulovlig 

handling i forbindelse med miljøbeskyttelse. I så tilfælde kan den kompetente afsendelses- og 

bestemmelsesmyndighed afvise alle overførsler, hvori den pågældende person er involveret, i 

overensstemmelse med national lovgivning, 

 

d) anmelderen eller modtageren har gentagne gange ikke overholdt artikel 15 og 16 i forbindelse 

med tidligere overførsler, 

 

e) medlemsstaten ønsker at udøve sin ret i medfør af Basel-konventionens artikel 4, stk. 1, til at 

forbyde import af farligt affald og affald opført i konventionens bilag II, 

 

f) den planlagte overførsel eller bortskaffelse strider mod forpligtelser ifølge internationale 

konventioner, som den eller de berørte medlemsstater eller Fællesskabet har indgået, 

 

g) den planlagte overførsel eller bortskaffelse ikke er i overensstemmelse med direk-

tiv 75/442/EØF, navnlig dets artikel 5 og 7, dog under hensyntagen til geografiske forhold 

eller behovet for specialiserede anlæg til bestemte affaldstyper: 

 

i) for at gennemføre princippet om tilstrækkelig egenkapacitet på fællesskabsplan og 

nationalt plan, 
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ii) i tilfælde, hvor det specialiserede anlæg skal bortskaffe affald fra en nærmere kilde og 

den kompetente myndighed har prioriteret dette affald, eller 

 

iii) for at sikre, at overførslerne foretages i overensstemmelse med affaldshåndterings-

planerne, 

 

h) det pågældende affald vil blive behandlet i et anlæg, der er omfattet af direktiv 96/61/EF, men 

som ikke anvender den bedste tilgængelige teknik som defineret i nævnte direktivs artikel 9, 

stk. 4, i overensstemmelse med anlæggets tilladelse, eller 

 

i) det pågældende affald ikke behandles i overensstemmelse med retligt bindende miljøbeskyt-

telsesstandarder i forbindelse med bortskaffelse, som fastlagt i fællesskabslovgivningen, (også 

når der er indrømmet midlertidige dispensationer). 

 

2. De(n) kompetente transitmyndighed(er) kan inden for fristen på 30 dage, jf. stk. 1, gøre 

begrundet indsigelse, men udelukkende på grundlag af stk. 1, litra b), c) og f). 

 

3. Hvis der er tale om farligt affald, der fremstilles i så begrænsede årlige mængder i en afsen-

delsesmedlemsstat, at oprettelse af nye, specialiserede bortskaffelsesanlæg i den medlemsstat ville 

være uøkonomisk, finder bestemmelserne i stk. 1, litra a), ikke anvendelse. 
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Den kompetente bestemmelsesmyndighed samarbejder med den kompetente afsendelsesmyndighed, 

hvis sidstnævnte finder, at dette stykke, og ikke stk. 1, litra a), bør anvendes, med henblik på at 

afklare spørgsmålet bilateralt. 

 

Hvis der ikke findes en tilfredsstillende løsning, kan hver af medlemsstaterne forelægge sagen for 

Kommissionen. Kommissionen træffer afgørelse i sagen efter proceduren i artikel 18, stk. 2, i 

direktiv 75/442/EØF. 

 

4. Hvis de kompetente myndigheder inden for fristen på 30 dage, jf. stk. 1, finder, at de pro-

blemer, der gav anledning til indsigelsen, er løst, underretter de omgående anmelderen skriftligt 

herom med kopi til modtageren og de øvrige berørte kompetente myndigheder. 

 

5. Hvis de problemer, der gav anledning til indsigelsen, ikke er blevet løst inden for fristen på 

30 dage, jf. stk. 1, ophører anmeldelsens gyldighed. Hvis anmelderen fortsat agter at udføre over-

førslen, skal der foretages en ny anmeldelse, medmindre alle berørte kompetente myndigheder og 

anmelderen er enige om en anden løsning. 

 

6. Foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer i overensstemmelse med stk. 1, litra a), med 

henblik på helt eller delvis at nedlægge forbud mod overførsel af affald til bortskaffelse eller 

systematisk at gøre indsigelse herimod eller i overensstemmelse med stk. 1, litra e), skal straks 

meddeles Kommissionen, som underretter de øvrige medlemsstater. 
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Artikel 12 

 

Indsigelser mod overførsler af affald bestemt til nyttiggørelse 

 

1. Når der foretages en anmeldelse af en planlagt overførsel af affald bestemt til nyttiggørelse, 

kan de kompetente bestemmelses- og afsendelsesmyndigheder inden 30 dage efter datoen for den 

kompetente bestemmelsesmyndigheds afsendelse af bekræftelsen i overensstemmelse med artikel 8 

gøre begrundet indsigelse baseret på en eller flere af følgende grunde og i overensstemmelse med 

traktaten: 

 

a) den planlagte overførsel eller nyttiggørelse vil ikke være i overensstemmelse med direktiv 

75/442/EØF, navnlig dets artikel 3, 4, 7 og 10,  

 

b) den planlagte overførsel eller nyttiggørelse vil ikke være i overensstemmelse med national 

lovgivning om miljøbeskyttelse, offentlig orden, offentlig sikkerhed eller 

sundhedsbeskyttelse, som vedrører forhold, der finder sted i det land, der gør indsigelse,  

 

c) den planlagte overførsel eller nyttiggørelse vil ikke være i overensstemmelse med national 

lovgivning i afsendelseslandet om nyttiggørelse af affald, herunder også når den planlagte 

overførsel af affald er bestemt til nyttiggørelse i et anlæg, der har lavere behandlingsstan-

darder for det pågældende affalds end anlæggene i afsendelseslandet, idet der tages hensyn til 

behovet for at sikre et velfungerende indre marked. 

 



 
15311/4/04 REV 4  NS/ns 50 
 DG I   DA 

Disse bestemmelser finder ikke anvendelse, hvis: 

 

i) der findes tilsvarende fællesskabslovgivning, navnlig om affald, og der i den nationale 

lovgivning, der skal gennemføre denne fællesskabslovgivning på nationalt plan, er 

indarbejdet mindst lige så strenge krav som i fællesskabslovgivningen, 

 

ii) nyttiggørelsen i bestemmelseslandet finder sted under betingelser, der stort set svarer til 

dem, der er foreskrevet i afsendelseslandets nationale lovgivning, 

 

iii) bestemmelserne i anden national lovgivning i afsendelseslandet end den under i) nævnte 

ikke er blevet meddelt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske stan-

darder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester1, når det er 

påkrævet ifølge det nævnte direktiv, 

 

d) anmelderen eller modtageren er tidligere straffet for ulovlige overførsler eller anden ulovlig 

handling i forbindelse med miljøbeskyttelse. I så tilfælde kan den kompetente afsendelses- og 

bestemmelsesmyndighed afvise alle overførsler, hvori den pågældende person er involveret, i 

overensstemmelse med national lovgivning, 

 

e) anmelderen eller modtageren har gentagne gange ikke overholdt artikel 15 og 16, i forbin-

delse med tidligere overførsler, 

 

f) den planlagte overførsel eller nyttiggørelse strider mod forpligtelser ifølge internationale 

konventioner, som den eller de berørte medlemsstater eller Fællesskabet har indgået, 

 

                                                 
1  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003. 
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g) forholdet mellem det affald, der kan nyttiggøres, og det affald, der ikke kan nyttiggøres, den 

skønnede værdi af de materialer, der nyttiggøres endeligt, eller udgifterne til nyttiggørelsen og 

udgifterne til bortskaffelse af den del, der ikke kan nyttiggøres, begrunder ikke nyttiggørelsen 

ud fra økonomiske og/eller miljømæssige betragtninger, 

 

h) overførslen af affald er bestemt til bortskaffelse og ikke til nyttiggørelse, 

 

i) det pågældende affald vil blive behandlet i et anlæg, der er omfattet af direktiv 96/61/EF, men 

som ikke anvender den bedste tilgængelige teknik som defineret i nævnte direktivs artikel 9, 

stk. 4, i overensstemmelse med anlæggets tilladelse, 

 

j) det pågældende affald ikke behandles i overensstemmelse med retligt bindende miljøbeskyt-

telsesstandarder i forbindelse med nyttiggørelse eller retligt bindende forpligtelser om nyttig-

gørelse eller genanvendelse, som fastlagt i fællesskabslovgivningen, (også når der er ind-

rømmet midlertidige dispensationer), eller 

 

k) at det pågældende affald ikke behandles i overensstemmelse med planer for håndtering af 

affald, der er opstillet i henhold til artikel 7 i direktiv 75/442/EØF, med det formål at sikre 

gennemførelse af retligt bindende nyttiggørelses- og genanvendelseskrav, der er fastlagt i 

fællesskabslovgivningen. 
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2. De(n) kompetente transitmyndighed(er) kan inden for fristen på 30 dage, jf. stk. 1, gøre 

begrundet indsigelse, men udelukkende på grundlag af stk. 1, litra b), d) og f). 

 

3. Hvis de kompetente myndigheder inden for fristen på 30 dage, jf. stk. 1, finder, at de pro-

blemer, der gav anledning til indsigelsen, er løst, underretter de omgående anmelderen skriftligt 

herom med kopi til modtageren og de øvrige berørte kompetente myndigheder. 

 

4. Hvis de problemer, der gav anledning til indsigelsen, ikke er blevet løst inden for fristen på 

30 dage, jf. stk. 1, ophører anmeldelsens gyldighed. Hvis anmelderen fortsat agter at udføre over-

førslen, skal der foretages en ny anmeldelse, medmindre alle berørte kompetente myndigheder og 

anmelderen er enige om en anden løsning. 

 

5. Medlemsstaterne underretter i overensstemmelse med artikel 50 Kommissionen om indsi-

gelser fra de kompetente myndigheder i medfør af stk. 1, litra c). 
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6. Afsendelsesmedlemsstaten underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om den 

nationale lovgivning, som indsigelser fra de kompetente myndigheder kan baseres på, jf. stk. 1, 

litra c), og for hvilket affald og hvilke nyttiggørelsesoperationer, disse indsigelser gælder, før sådan 

lovgivning påberåbes for at fremsætte begrundet indsigelse. 

 

Artikel 13 

 

Samlet anmeldelse 

 

1. Anmelderen kan foretage en samlet anmeldelse for flere overførsler, hvis følgende gælder for 

hver enkelt overførsel: 

 

a) affaldet har i det væsentlige ensartede fysiske og kemiske egenskaber, 

 

b) affaldet overføres til samme modtager og samme anlæg, og 

 

c) overførselsruten, som anført i anmeldelsesdokumentet, er den samme. 

 

2. Hvis denne rute på grund af uforudseelige omstændigheder ikke kan følges, underretter 

anmelderen de berørte kompetente myndigheder så hurtigt som muligt og om muligt inden over-

førslen påbegyndes, hvis behovet for at ændre ruten allerede er kendt på dette tidspunkt. 
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Hvis ruteændringen er kendt, inden overførslen påbegyndes, og den vedrører andre kompetente 

myndigheder end dem, der er berørt af den samlede anmeldelse, kan den samlede anmeldelse ikke 

anvendes, og der skal sendes en ny anmeldelse. 

 

3. De berørte kompetente myndigheder kan som betingelse for samtykke til en samlet anmel-

delse kræve yderligere oplysninger og dokumentation i overensstemmelse med artikel 4, nr. 2, andet 

afsnit og nr. 3, andet afsnit. 

 

Artikel 14 

 

Forhåndsgodkendte nyttiggørelsesanlæg 

 

1. De kompetente bestemmelsesmyndigheder, der har specifikke nyttiggørelsesanlæg på deres 

område, kan beslutte at give sådanne anlæg forhåndsgodkendelse. 

 

Sådanne beslutninger skal være begrænset til et bestemt tidsrum og kan til enhver tid tilbagekaldes. 

 

2. I tilfælde af en samlet anmeldelse i overensstemmelse med artikel 13 kan den kompetente 

bestemmelsesmyndighed efter aftale med de øvrige berørte kompetente myndigheder forlænge 

gyldighedsperioden for det samtykke, der er nævnt i artikel 9, stk. 4 og 5, indtil tre år. 
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3. Kompetente myndigheder, der beslutter at udstede en forhåndsgodkendelse til et anlæg i 

overensstemmelse med stk. 1 og 2, skal informere Kommissionen og eventuelt OECD-sekretariatet 

om: 

 

a) nyttiggørelsesanlæggets navn, registreringsnummer og adresse 

 

b) beskrivelse af anvendte teknikker, herunder R-kode(r) 

 

c) affald som anført i bilag IV og IV A, eller affald som beslutningen gælder for 

 

d) den samlede mængde med forhåndsgodkendelse 

 

e) den dækkede periode 

 

f) enhver ændring i forhåndsgodkendelsen 

 

g) enhver ændring i de anmeldte oplysninger og 

 

h) enhver tilbagekaldelse af godkendelsen. 

 

Formularen i bilag VI anvendes hertil. 
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4. Som undtagelse fra artikel 9, 10 og 12 er et samtykke fra de berørte kompetente myndigheder 

givet i overensstemmelse med artikel 9, betingelser fastsat i overensstemmelse med artikel 10 eller 

indsigelser fremsat i overensstemmelse med artikel 12 omfattet af en tidsfrist på syv arbejdsdage 

efter datoen for den kompetente bestemmelsesmyndigheds afsendelse af bekræftelsen i overens-

stemmelse med artikel 8. 

 

5. Uanset stk. 4 kan den kompetente afsendelsesmyndighed beslutte, at der er behov for mere tid 

til at indhente yderligere oplysninger eller dokumentation fra anmelderen. 

 

Hvis dette er tilfældet, skal den kompetente myndighed inden syv arbejdsdage informere anmel-

deren skriftligt og sende kopi heraf til de øvrige kompetente myndigheder. 

 

Den samlede nødvendige tid må ikke overstige 30 dage efter datoen for den kompetente bestem-

melsesmyndigheds afsendelse af bekræftelse i medfør af artikel 8. 
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Artikel 15 

 

Supplerende bestemmelser vedrørende  

midlertidig nyttiggørelse og bortskaffelse 

 

For overførsel af affald bestemt til midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse gælder følgende 

supplerende bestemmelser: 

 

a) Hvis en overførsel af affald er bestemt til midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse, skal 

alle de anlæg, hvor den efterfølgende midlertidige eller ikke-midlertidige nyttiggørelse og 

bortskaffelse skal finde sted, ligeledes anføres i anmeldelsesformularen, ud over den oprin-

delige midlertidige nyttiggørelse eller bortskaffelse. 

 

b) De kompetente afsendelses- og bestemmelsesmyndigheder kan kun give deres samtykke til en 

overførsel af affald bestemt til midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse, hvis der ikke 

foreligger grunde ifølge artikel 11 og 12 til at gøre indsigelse mod affaldsoverførslen til de 

anlæg, der udfører en efterfølgende midlertidig eller ikke-midlertidig nyttiggørelse eller 

bortskaffelse. 

 

c) Inden tre dage efter at affaldet er modtaget af det anlæg, der udfører den midlertidige nyttig-

gørelse eller bortskaffelse, skal dette anlæg give en skriftlig bekræftelse for modtagelse af 

affaldet. 

 

Denne bekræftelse skal angives i eller vedlægges transportformularen. Det nævnte anlæg skal 

sende underskrevne kopier af transportformularen med disse oplysninger til anmelderen og til 

de berørte kompetente myndigheder. 
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d) Så hurtigt som muligt, dog senest 30 dage efter afslutningen af den midlertidige nyttiggørelse 

eller bortskaffelse og senest et kalenderår efter affaldets modtagelse eller eventuelt en kortere 

periode i henhold til bestemmelserne i artikel 9, stk. 7, skal modtageren eller anlægget med 

ansvar for de pågældende behandlinger attestere, at den midlertidige nyttiggørelse eller 

bortskaffelse af affaldet er tilendebragt. 

 

Denne attest skal indeholdes i eller vedlægges transportformularen. 

 

Det nævnte anlæg sender underskrevne kopier af transportformularen med denne attest til 

anmelderen og til de berørte kompetente myndigheder. 

 

e) Når et nyttiggørelses- eller bortskaffelsesanlæg, der udfører midlertidig nyttiggørelse eller 

bortskaffelse, leverer affald til efterfølgende midlertidig eller ikke-midlertidig nyttiggørelse 

eller bortskaffelse til et anlæg beliggende i bestemmelseslandet, modtager det så hurtigt som 

muligt og senest et kalenderår efter affaldets levering eller eventuelt en kortere periode i 

henhold til artikel 9, stk. 7, en attest fra det pågældende anlæg om, at den ikke-midlertidige 

nyttiggørelse eller bortskaffelse af affaldet er tilendebragt. 

 

Det nævnte anlæg, der udfører midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse, skal straks sende 

de(n) relevante attest(er) til anmelderen og de berørte kompetente myndigheder med angivelse 

af den overførsel/de overførsler, som attesten/attesterne vedrører. 
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f) Når der har fundet en levering sted som beskrevet i litra e) til et anlæg, der er beliggende: 

 

i) i det oprindelige afsendelsesland eller i en anden medlemsstat, kræves der en ny 

anmeldelse i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel, eller 

 

ii) i et tredjeland kræves der en ny anmeldelse i overensstemmelse med bestemmelserne i 

denne forordning med den tilføjelse, at bestemmelserne vedrørende de berørte kom-

petente myndigheder også gælder for den oprindelige kompetente myndighed i det 

oprindelige afsendelsesland. 

 

Artikel 16 

 

Krav efter samtykke til en overførsel 

 

Efter at de involverede kompetente myndigheder har givet samtykke til en anmeldt overførsel skal 

alle involverede virksomheder udfylde de relevante rubrikker i transportformularen, eller - hvis det 

drejer sig om en samlet anmeldelse - transportformularerne, underskrive det eller dem og beholde 

en kopi heraf. Følgende betingelser skal være opfyldt: 

 

a) Anmelderen udfylder transportformularen: Når anmelderen har modtaget samtykke fra de 

kompetente afsendelses-, bestemmelses- og transitmyndigheder eller, hvad angår den 

kompetente transitmyndighed, kan antage stiltiende samtykke, indsætter anmelderen den 

faktiske overførselsdato og de øvrige nødvendige oplysninger i transportformularen i det 

omfang, det er muligt. 
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b) Forudgående oplysninger om overførslens faktiske start: Anmelderen sender en underskrevet 

kopi af den udfyldte transportformular, som beskrevet under litra a), til de berørte kompetente 

myndigheder og til modtageren mindst tre arbejdsdage inden overførslens start. 

 

c) Formularer, der ledsager den enkelte transport: Anmelderen beholder en kopi af transport-

formularen. Transportformularen og kopier af anmeldelsesformularen med de berørte kom-

petente myndigheders skriftlige samtykke og betingelser skal ledsage hver enkelt transport. 

Modtageren beholder transportformularen. 

 

d) Skriftlig bekræftelse for modtagelse fra modtageren: Inden tre dage fra affaldets modtagelse 

sender modtageren en skriftlig bekræftelse af affaldets modtagelse. 

 

Denne bekræftelse skal angives i eller vedlægges transportformularen. 

 

Modtageren sender underskrevne kopier af transportformularen med denne bekræftelse til 

anmelderen og til de berørte kompetente myndigheder. 
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e) Modtagerens attest for ikke-midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse: Så hurtigt som 

muligt, men senest 30 dage efter den ikke-midlertidige nyttiggørelses eller bortskaffelses 

afslutning og senest et år eller eventuelt en kortere periode, i henhold til artikel 9, stk. 7, efter 

affaldets modtagelse, skal modtageren eller det anlæg, der behandler det, på eget ansvar 

attestere, at den ikke-midlertidige nyttiggørelse eller bortskaffelse af affaldet er tilendebragt. 

 

Denne attest skal indeholdes i eller vedlægges transportformularen. 

 

Modtageren sender underskrevne kopier af transportformularen med denne attest til anmel-

deren og til de berørte kompetente myndigheder. 

 

Artikel 17 

 

Ændringer i overførslen efter samtykke 

 

1. Hvis der sker vigtige ændringer af detaljerne og/eller betingelserne vedrørende en overførsel, 

hvortil der er givet samtykke, herunder ændringer af den planlagte affaldsmængde, rute, ruteføring, 

forsendelsesdato eller transportvirksomhed, underretter anmelderen øjeblikkelig de berørte kompe-

tente myndigheder og modtageren om muligt inden overførslens start. 

 

2. Der foretages i så tilfælde en ny anmeldelse, medmindre alle berørte kompetente myndigheder 

finder, at de pågældende ændringer ikke kræver en ny anmeldelse. 

 

3. Hvis de pågældende ændringer berører andre kompetente myndigheder end dem, der var 

berørt af den oprindelige anmeldelse, skal der foretages en ny anmeldelse. 
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Kapitel 2 - Generelle oplysningskrav 

 

Artikel 18 

 

Affald, der skal ledsages af bestemte oplysninger 

 

1. Affald som omhandlet i artikel 3, stk. 2 og 4, der skal overføres fra en medlemsstat til en 

anden medlemsstat og/eller passere i transit gennem en eller flere medlemsstater, er omfattet af 

følgende proceduremæssige krav: 

 

a) For at fremme sporingen af overførsler af sådant affald skal den person under afsendelses-

landets jurisdiktion, der står for overførslen, sikre sig, at affaldet ledsages af den formular, der 

er indeholdt i bilag VII. 

 

b) Den i bilag VII indeholdte formular underskrives af den person, der står for overførslen, inden 

overførslen finder sted, og underskrives af nyttiggørelsesanlægget eller laboratoriet og mod-

tageren, når de modtager det pågældende affald. 
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2. Den kontrakt, der er nævnt i bilag VII mellem den person, der står for overførslen, og modt-

ageren med henblik på nyttiggørelse af affaldet skal være gældende, når overførslen påbegyndes og 

skal omfatte en forpligtelse for den person, der står for overførslen af affaldet, eller - hvis den 

pågældende ikke er i stand til at fuldføre overførslen eller nyttiggørelsen (f.eks. på grund af insol-

vens) - for modtageren til, hvis overførslen af affald ikke kan udføres som planlagt eller er udført 

som en ulovlig overførsel: 

 

a) at tage affaldet tilbage eller sikre, at det nyttiggøres på en alternativ måde, og 

 

b) om nødvendigt at sørge for opbevaring af affaldet i mellemtiden. 

 

Den person, der står for overførslen, eller modtageren skal på anmodning af den berørte kompetente 

myndighed fremvise en kopi af kontrakten. 

 

3. Medlemsstaterne kan i medfør af national lovgivning kræve oplysninger som omhandlet i 

stk. 1 om overførsler omfattet af denne artikel med henblik på inspektion, håndhævelse, plan-

lægning eller statistik. 

 

4. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal behandles fortroligt i overensstemmelse med 

fællesskabslovgivningen og national lovgivning. 
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Kapitel 3 - Generelle krav 

 

Artikel 19 

 

Forbud mod blanding af affald under overførslen 

 

Fra starten af en overførsel til modtagelsen i et nyttiggørelses- eller bortskaffelsesanlæg som anført 

på anmeldelsesformularen eller i henhold til artikel 18, må affald ikke blandes med andet affald. 

 

Artikel 20 

 

Opbevaring af formularer og oplysninger 

 

1. Alle formularer, der fremsendes til eller af de kompetente myndigheder i forbindelse med en 

anmeldt overførsel, opbevares af de kompetente myndigheder, anmelderen og modtageren i Fælles-

skabet i mindst tre år at regne fra datoen for overførslens start. 

 

2. Oplysninger givet i medfør af artikel 18, stk. 1, opbevares af den person, der står for over-

førslen, og modtageren i Fællesskabet i mindst tre år at regne fra datoen for overførslens start. 
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Kapitel 4 - Tilbagetagelsespligt 

 

Artikel 21 

 

Tilbagetagelse, når en overførsel ikke kan fuldføres som planlagt 

 

1. Hvis en af de berørte kompetente myndigheder bliver klar over, at en overførsel af affald, 

herunder nyttiggørelse eller bortskaffelse af det, ikke kan fuldføres som planlagt i overensstem-

melse med betingelserne i anmeldelses- og transportformularerne og/eller den kontrakt, der er 

nævnt i artikel 4, andet afsnit, nr. 4, og artikel 5, underretter den straks den kompetente afsendel-

sesmyndighed. Hvis et nyttiggørelses- eller bortskaffelsesanlæg afviser en modtaget overførsel, 

underretter det straks den berørte kompetente bestemmelsesmyndighed. 

 

2. Medmindre stk. 3 finder anvendelse, sikrer den kompetente afsendelsesmyndighed sig, at det 

pågældende affald tilbagetages til dens område eller et andet sted i afsendelseslandet af anmelderen, 

som identificeret i overensstemmelse med rækkefølgen der er fastsat i artikel 2, nr. 15, eller, hvis 

det ikke er muligt, af den pågældende kompetente myndighed selv eller af en fysisk eller juridisk 

person på dennes vegne. 
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Dette skal ske inden for 90 dage eller et andet tidsrum, som de berørte kompetente myndigheder 

aftaler, efter at den kompetente afsendelsesmyndighed er blevet klar over eller er blevet underrettet 

skriftligt af de kompetente bestemmelses- eller transitmyndigheder om, at den godkendte overførsel 

af affald eller nyttiggørelsen eller bortskaffelsen af det ikke kan fuldføres, samt om årsagerne hertil. 

Sådanne underretninger kan være baseret på oplysninger sendt til de kompetente bestemmelses- 

eller transitmyndigheder bl.a. af andre kompetente myndigheder. 

 

3. Tilbagetagelsespligten i stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis de kompetente afsendelses-, 

transit- og bestemmelsesmyndigheder, der er involveret i bortskaffelsen eller nyttiggørelsen af 

affaldet, får vished for, at affaldet kan nyttiggøres eller bortskaffes på en alternativ måde i bestem-

melseslandet eller et andet sted af anmelderen eller, hvis dette ikke er muligt, af den kompetente 

afsendelsesmyndighed eller af en fysisk eller juridisk person på dennes vegne. 

 

Tilbagetagelsespligten i stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis affaldet under behandlingen på det 

berørte anlæg på uoprettelig vis er blevet blandet med andet affald, inden en kompetent myndighed 

er blevet bevidst om, at den anmeldte overførsel ikke kan fuldføres efter bestemmelserne i stk. 1. En 

sådan blanding nyttiggøres eller bortskaffes på anden vis i overensstemmelse med første afsnit. 

 

4. I tilfælde af tilbagetagelse, som omhandlet i stk. 2, foretages der en ny anmeldelse, med-

mindre de berørte kompetente myndigheder bliver enige om, at en behørigt begrundet anmodning 

fra den oprindelige kompetente afsendelsesmyndighed er tilstrækkelig. 
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En ny anmeldelse skal, når det er relevant, foretages af den oprindelige anmelder eller, hvis dette 

ikke er muligt, enhver fysisk eller juridisk person, som identificeret i overensstemmelse med 

artikel 2, nr. 15, eller, hvis dette ikke er muligt, den oprindelige kompetente afsendelsesmyndighed 

eller en fysisk eller juridisk person på dennes vegne. 

 

Ingen kompetent myndighed kan modsætte sig eller gøre indsigelse mod tilbagetagelse af affald fra 

en overførsel, der ikke kan fuldføres, eller mod en eventuel nyttiggørelse eller bortskaffelse. 

 

5. I tilfælde af alternative foranstaltninger uden for det oprindelige bestemmelsesland, som 

omhandlet i stk. 3, skal der, når det er relevant, foretages en ny anmeldelse af den oprindelige 

anmelder eller, hvis det ikke er muligt, enhver fysisk eller juridisk person som identificeret i 

overensstemmelse med artikel 2, nr. 15, eller, hvis det ikke er muligt, den oprindelige afsendel-

sesmyndighed eller en fysisk eller juridisk person på dennes vegne. 

 

Når anmelderen foretager en ny anmeldelse, skal denne anmeldelse også foretages hos den 

kompetente myndighed i det oprindelige afsendelsesland. 

 

6. I tilfælde af alternative foranstaltninger i det oprindelige bestemmelsesland, som omhandlet i 

stk. 3, kræves der ikke en ny anmeldelse, og en behørigt begrundet anmodning er tilstrækkelig. En 

sådan behørigt begrundet anmodning om aftale om alternative foranstaltninger fremsendes af den 

oprindelige anmelder til den kompetente bestemmelses- og afsendelsesmyndighed eller, hvis det 

ikke er muligt, af den oprindelige kompetente afsendelsesmyndighed til den kompetente bestem-

melsesmyndighed. 

 



 
15311/4/04 REV 4  NS/bh 68 
 DG I   DA 

7. Hvis der ikke skal foretages en ny anmeldelse i henhold til stk. 4 eller 6, skal der i overens-

stemmelse med artikel 15, stk. 2, eller artikel 16, udfyldes en ny transportformular af den oprind-

elige anmelder eller, hvis dette ikke er muligt, af enhver fysisk eller juridisk person som identi-

ficeret i overensstemmelse med artikel 2, nr. 15, eller, hvis dette ikke er muligt, den oprindelige 

afsendelsesmyndighed eller en fysisk eller juridisk person på dennes vegne. 

 

Hvis den oprindelige kompetente afsendelsesmyndighed foretager en ny anmeldelse i overens-

stemmelse med stk. 4 og 5, kræves der ikke en ny finansiel sikkerhed eller tilsvarende forsikring. 

 

8. Anmelderens forpligtelse og afsendelseslandets subsidiære forpligtelse til at tage affaldet 

tilbage eller sørge for alternativ nyttiggørelse eller bortskaffelse ophører, når modtageren har 

udstedt den attest for ikke-midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse, der er nævnt i artikel 16, 

litra e), eller eventuelt artikel 15, litra e). I tilfælde af midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse 

efter bestemmelserne i artikel 6, stk. 5, ophører afsendelseslandets subsidiære forpligtelse, når 

modtageren har udstedt den i artikel 15, litra d), nævnte attest. 

 

Hvis en modtager udsteder en nyttiggørelses- eller bortskaffelsesattest på en sådan måde, at det 

fører til en ulovlig overførsel, med den virkning, at den finansielle sikkerhed frigives, finder 

bestemmelserne i artikel 23, stk. 3, og artikel 24, stk. 2, anvendelse. 
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9. Hvis der i en medlemsstat opdages affald fra en overførsel, der ikke kan fuldføres, herunder 

også nyttiggørelsen eller bortskaffelsen af det, er den kompetente myndighed med jurisdiktion over 

det område, hvor affaldet opdages, ansvarlig for at sikre, at der træffes foranstaltninger med henblik 

på sikker oplagring af det affald, der afventer returnering eller ikke-midlertidig nyttiggørelse eller 

bortskaffelse på en alternativ måde. 

 

Artikel 22 

 

Omkostninger ved tilbagetagelse, når en overførsel ikke kan fuldføres 

 

1. Omkostninger i forbindelse med returnering af affald fra en overførsel, der ikke kan fuldføres, 

herunder omkostninger vedrørende dets transport, endelige nyttiggørelse eller bortskaffelse i med-

før af artikel 21, stk. 2 eller 3, og oplagringsomkostninger i medfør af artikel 21, stk. 9, fra den dato, 

hvor den kompetente afsendelsesmyndighed er blevet klar over, at en overførsel af affald, herunder 

nyttiggørelse eller bortskaffelse af det, ikke kan fuldføres, dækkes: 

 

a) af anmelderen, som identificeret i overensstemmelse med rækkefølgen i artikel 2, nr. 15, eller, 

hvis dette ikke er muligt, 

 

b) af de eventuelle øvrige fysiske eller juridiske personer, eller, hvis dette ikke er muligt, 

 

c) af den kompetente afsendelsesmyndighed, eller hvis dette ikke er muligt, 

 

d) efter aftale mellem de berørte kompetente myndigheder. 

 

2. Denne artikel tilsidesætter ikke, hvad der måtte være fastsat i fællesskabslovgivningen eller i 

nationale bestemmelser med hensyn til erstatningsansvar. 
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Artikel 23 

 

Tilbagetagelse, når en overførsel er ulovlig 

 

1. Hvis en kompetent myndighed opdager en overførsel, som den mener er en ulovlig overførsel, 

informerer den øjeblikkelig de andre berørte kompetente myndigheder. 

 

2. Såfremt anmelderen er ansvarlig for en ulovlig overførsel, sørger den kompetente afsendel-

sesmyndighed for, at det pågældende affald: 

 

a) tages tilbage af anmelderen de facto eller, hvis der ikke er foretaget nogen anmeldelse, 

 

b) tages tilbage af anmelderen de jure eller, hvis dette ikke er muligt, 

 

c) tages tilbage af den kompetente afsendelsesmyndighed selv eller af en fysisk eller juridisk 

person på dennes vegne eller, hvis dette ikke er muligt, 

 

d) nyttiggøres eller bortskaffes på en alternativ måde i bestemmelses- eller afsendelseslandet af 

den kompetente afsendelsesmyndighed selv eller af en fysisk eller juridisk person på dennes 

vegne eller, hvis dette ikke er muligt, 

 

e) nyttiggøres eller bortskaffes på en alternativ måde i et andet land af den kompetente afsendel-

sesmyndighed selv eller af en fysisk eller juridisk person på dennes vegne, hvis alle de berørte 

kompetente myndigheder er enige heri. 
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Denne tilbagetagelse, nyttiggørelse eller bortskaffelse skal ske inden for 30 dage eller et andet 

tidsrum, som de berørte kompetente myndigheder aftaler, efter at den kompetente afsendelses-

myndighed er blevet klar over eller er blevet underrettet skriftligt af de kompetente bestemmelses- 

eller transitmyndigheder om den ulovlige overførsel og informeret om årsagerne hertil. Sådanne 

underretninger kan være baseret på oplysninger sendt til de kompetente bestemmelses- eller 

transitmyndigheder bl.a. af andre kompetente myndigheder. 

 

I tilfælde af tilbagetagelse, som omhandlet i litra a), b) og c), skal der foretages en ny anmeldelse, 

medmindre de berørte kompetente myndigheder bliver enige om, at en behørigt begrundet anmod-

ning fra den oprindelige kompetente afsendelsesmyndighed er tilstrækkelig. 

 

Der foretages en ny anmeldelse af personen eller myndigheden anført i litra a), b) eller c) og i den 

rækkefølge. 

 

Ingen kompetent myndighed kan modsætte sig eller gøre indsigelse mod returnering af affald fra en 

ulovlig overførsel. I tilfælde af alternative foranstaltninger omhandlet i litra d) og e), som træffes af 

den kompetente afsendelsesmyndighed, skal der af den oprindelige kompetente afsendelsesmyndig-

hed eller af en fysisk eller juridisk person på dennes vegne foretages en ny anmeldelse, medmindre 

de berørte kompetente myndigheder bliver enige om, at en behørigt begrundet anmodning fra den 

pågældende myndighed er tilstrækkelig. 
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3. Såfremt modtageren er ansvarlig for en ulovlig overførsel, sørger den kompetente bestemmel-

sesmyndighed for, at det pågældende affald nyttiggøres eller bortskaffes på en miljømæssigt for-

svarlig måde: 

 

a) af modtageren, eller hvis det ikke er muligt, 

 

b) af den kompetente myndighed selv eller af en fysisk eller juridisk person på dennes vegne. 

 

Denne nyttiggørelse eller bortskaffelse skal ske inden for 30 dage eller et andet tidsrum, som de 

berørte kompetente myndigheder aftaler, efter at den kompetente bestemmelsesmyndighed er blevet 

klar over eller er blevet underrettet skriftligt om den ulovlige overførsel af de kompetente 

afsendelses- eller transitmyndigheder og informeret om årsagerne hertil. Sådanne underretninger 

kan være baseret på oplysninger sendt til de kompetente afsendelses- og transitmyndigheder bl.a. af 

andre kompetente myndigheder. 

 

De berørte myndigheder samarbejder i fornødent omfang om at få affaldet nyttiggjort eller bort-

skaffet. 

 

4. Hvis der ikke skal foretages en ny anmeldelse, skal den person, der er ansvarlig for tilbage-

tagelse eller, hvis dette ikke er muligt, den oprindelige afsendelsesmyndighed udfylde et nyt 

transportdokument i overensstemmelse med artikel 15, eller 16. 
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Hvis den oprindelige kompetente afsendelsesmyndighed foretager en ny anmeldelse, kræves der 

ikke en ny finansiel sikkerhed eller tilsvarende forsikring. 

 

5. Navnlig i tilfælde, hvor hverken anmelderen eller modtageren kan gøres ansvarlig for den 

ulovlige overførsel, samarbejder de berørte kompetente myndigheder, således at det pågældende 

affald nyttiggøres eller bortskaffes. 

 

6. I tilfælde af midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse som nævnt i artikel 6, stk. 6, når det 

efter den midlertidige nyttiggørelse eller bortskaffelse er tilendebragt, opdages, at en overførsel var 

ulovlig, ophører afsendelseslandets subsidiære forpligtelse til at tage affaldet tilbage eller sørge for 

alternativ nyttiggørelse eller bortskaffelse, når modtageren har udstedt den attest, der er nævnt i 

artikel 15, litra d). 

 

Hvis en modtager udsteder en nyttiggørelses- eller bortskaffelsesattest på en sådan måde, at det 

fører til en ulovlig overførsel, med den virkning, at den finansielle sikkerhed frigives, finder 

bestemmelserne i stk. 3, og artikel 24, stk. 2, anvendelse. 

 

7. Hvis der i en medlemsstat opdages affald fra en ulovlig overførsel, er den kompetente 

myndighed med jurisdiktion over det område, hvor affaldet opdages, ansvarlig for at sikre, at der 

træffes foranstaltninger med henblik på sikker oplagring af det affald, der afventer returnering eller 

ikke-midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse på en alternativ måde. 
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8. Bestemmelserne i artikel 33 og 35 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor ulovlige overførsler 

returneres til afsendelseslandet, og dette afsendelsesland er omfattet af de forbud, der er indeholdt i 

de pågældende artikler. 

 

9. Når der foreligger en ulovlig overførsel som defineret i artikel 2, nr. 35, litra g), er den person, 

der står for overførslen, omfattet af de samme forpligtelser i henhold til denne artikel som anmel-

deren. 

 

10. Denne artikel tilsidesætter ikke, hvad der måtte være fastsat i fællesskabslovgivningen eller 

nationale bestemmelser med hensyn til erstatningsansvar. 

 

Artikel 24 

 

Omkostninger ved tilbagetagelse, når en overførsel er ulovlig 

 

1. Omkostninger i forbindelse med tilbagetagelse af affald fra en ulovlig overførsel, herunder 

omkostninger vedrørende dets transport, nyttiggørelse eller bortskaffelse i medfør af artikel 23, 

stk. 2, og oplagringsomkostninger i medfør af artikel 23, stk. 7, fra den dato, hvor den kompetente 

afsendelsesmyndighed er klar over, at en overførsel er ulovlig, skal dækkes af: 

 

a) anmelderen de facto, som identificeret i overensstemmelse med rækkefølgen i artikel 2, 

nr. 15, eller, hvis der ikke er foretaget nogen anmeldelse, 
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b) anmelderen de jure eller eventuelt andre fysiske eller juridiske personer, eller, hvis dette ikke 

er muligt, 

 

c) den kompetente afsendelsesmyndighed. 

 

2. Omkostninger i forbindelse med nyttiggørelsen eller bortskaffelsen i medfør af artikel 23, 

stk. 3, og eventuelle omkostninger i forbindelse med transport og oplagring i medfør af artikel 23, 

stk. 7, skal dækkes af: 

 

a) modtageren, eller hvis dette ikke er muligt, 

 

b) den kompetente bestemmelsesmyndighed. 

 

3. Omkostninger i forbindelse med nyttiggørelsen eller bortskaffelsen i medfør af artikel 23, 

stk. 5, og eventuelle omkostninger i forbindelse med transport og oplagring i medfør af artikel 23, 

stk. 7, skal dækkes af: 

 

a) anmelderen, som identificeret i overensstemmelse med rækkefølgen i artikel 2, nr. 15, og/eller 

modtageren, afhængig af de involverede kompetente myndigheders afgørelse, eller, hvis dette 

ikke er muligt, 

 

b) eventuelt andre fysiske eller juridiske personer, eller, hvis dette ikke er muligt, 

 

c) den kompetente afsendelses- og bestemmelsesmyndighed. 
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4. Når der foreligger en ulovlig overførsel som defineret i artikel 2, nr. 35, litra g), er den person, 

der står for overførslen, omfattet af de samme forpligtelser i henhold til denne artikel som anmel-

deren. 

 

5. Denne artikel tilsidesætter ikke, hvad der måtte være fastsat i fællesskabslovgivningen eller 

nationale bestemmelser med hensyn til erstatningsansvar. 

 

Kapitel 5 - Generelle administrative bestemmelser 

 

Artikel 25 

 

Kommunikationsmåder 

 

1. Oplysninger og dokumenter, der er anført nedenfor, kan sendes med post:  

 

a) anmeldelse af en planlagt overførsel i henhold til artikel 4 og 13, 

 

b) anmodning om oplysninger og dokumentation i henhold til artikel 4, 7 og 8, 

 

c) forelæggelse af oplysninger og dokumentation i henhold til artikel 4, 7 og 8, 

 

d) skriftligt samtykke til en anmeldt overførsel i henhold til artikel 9, 

 

e) betingelser i forbindelse med en overførsel i henhold til artikel 10, 
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f) indsigelser mod en overførsel i henhold til artikel 11 og 12, 

 

g) oplysninger om beslutninger om forhåndsgodkendelse af specifikke nyttiggørelsesanlæg i 

henhold til artikel 14, stk. 3, 

 

h) skriftlig bekræftelse af modtagelse af affaldet i henhold til artikel 15 og 16, 

 

i) attest for nyttiggørelse eller bortskaffelse af affaldet i henhold til artikel 15 og 16, 

 

j) forudgående oplysning om faktisk start på overførsel i henhold til artikel 16, 

 

k) oplysninger om ændringer i overførslen efter samtykke i henhold til artikel 17, og 

 

l) skriftligt samtykke og transportformularer, der skal fremsendes i henhold til afsnit IV, V 

og VI. 

 

2. Alternativt kan dokumenterne som omhandlet i stk. 1 sendes efter aftale mellem de berørte 

kompetente myndigheder og anmelderen ved anvendelse af følgende kommunikationsmåder: 

 

a) fax, 

 

b) fax fulgt op med post, 
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c) e-post med digital signatur. I så fald erstattes stempel eller signatur med den digitale signatur, 

eller 

 

d) e-post uden digital signatur fulgt op med post. 

 

3. De formularer, der skal ledsage hver transport i overensstemmelse med artikel 16, litra c), og 

artikel 18, kan foreligge i elektronisk form med digital signatur, hvis de kan gøres læsbare når som 

helst under transporten, og hvis de berørte kompetente myndigheder accepterer dette. 

 

4. Med de berørte kompetente myndigheders og anmelderens tilslutning kan oplysninger og 

dokumenter anført i stk. 1 forelægges og udveksles ved hjælp af elektronisk dataudveksling med 

elektronisk signatur eller elektronisk autentifikation i overensstemmelse med Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske 

signaturer1 eller et tilsvarende elektronisk autentifikationssystem, der giver et tilsvarende sikker-

hedsniveau. I sådanne tilfælde kan der fastsættes organisationsmæssige retningslinjer for den 

elektroniske dataudveksling. 

 

Artikel 26 

 

Sprog 

 

1. Anmeldelser, oplysninger, dokumentation eller andre meddelelser, der forelægges i medfør af 

bestemmelserne i dette afsnit, gives på et sprog, der kan accepteres af de berørte kompetente 

myndigheder. 

 

                                                 
1  EFT L 13 af 19.1.2000, s. 12. 
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2. Hvis de berørte kompetente myndigheder anmoder herom, skal anmelderen forelægge en 

autoriseret oversættelse til et sprog, som de kan acceptere. 

 

Artikel 27 

 

Uenighed om klassifikationsspørgsmål 

 

1. Hvis de kompetente afsendelses- og bestemmelsesmyndigheder ikke kan blive enige om 

klassifikationen hvad angår sondringen mellem affald og ikke-affald, skal sagens genstand anses for 

at være affald. Dette berører ikke bestemmelseslandets ret til at behandle det overførte materiale 

efter bestemmelserne i dets nationale lovgivning, når materialet er ankommet, og såfremt den 

nationale lovgivning er i overensstemmelse med Fællesskabets eller med international ret. 

 

2. Hvis de kompetente afsendelses- og bestemmelsesmyndigheder ikke kan blive enige om 

klassifikationen af det anmeldte affald som værende anført i bilag III, III A, III B eller IV, skal 

affaldet anses for at være anført i bilag IV. 

 

3. Hvis de kompetente afsendelses- og bestemmelsesmyndigheder ikke kan blive enige om 

klassifikation af behandlingsoperationer, der er blevet anmeldt som nyttiggørelse eller bortskaffelse, 

finder bestemmelserne om bortskaffelse anvendelse. 

 

4. Stk. 1, 2 og 3 gælder kun for denne forordning og tilsidesætter ikke berørte parters rettigheder 

med hensyn til løsning af tvister om disse spørgsmål ved en domstol. 
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Artikel 28 

 

Administrationsomkostninger 

 

Der kan pålægges anmelderen passende og forholdsmæssige administrationsomkostninger ved 

iværksættelse af anmeldelses- og overvågningsprocedurer samt sædvanlige omkostninger ved 

relevante analyser og kontrol. 

 

Artikel 29 

 

Grænseområdeaftaler 

 

1. I undtagelsestilfælde, og hvis den specifikke geografiske eller demografiske situation 

berettiger til det, kan medlemsstaterne indgå bilaterale aftaler om at lette anmeldelsesproceduren 

ved overførsel af specifikke affaldsstrømme for så vidt angår grænseoverskridende overførsel til det 

nærmeste, egnede anlæg i grænseområdet mellem de berørte medlemsstater. 

 

2. Sådanne bilaterale aftaler kan også indgås, når der er tale om overførsel af affald, som 

afsendes fra og behandles i afsendelseslandet, men er i transit gennem en anden medlemsstat. 

 

3. Medlemsstaterne kan også indgå sådanne aftaler med lande, der er parter i aftalen om Det 

Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. 

 

4. Disse aftaler meddeles Kommissionen, inden de træder i kraft. 

 



 
15311/4/04 REV 4  NS/bh 81 
 DG I   DA 

Kapitel 6 - Overførsler inden for Fællesskabet med  

transit via tredjelande 

 

Artikel 30 

 

Overførsler af affald bestemt til bortskaffelse 

 

Når en overførsel af affald finder sted inden for Fællesskabet, herunder mellem lokaliteter i samme 

medlemsstat med transit via et eller flere tredjelande og affaldet er bestemt til bortskaffelse, skal 

den kompetente afsendelsesmyndighed ud over bestemmelserne i dette afsnit spørge den kompe-

tente myndighed i tredjelandene, om den ønsker at sende et skriftligt samtykke til den planlagte 

overførsel: 

 

a) inden 60 dage for så vidt angår parter i Basel-konventionen, medmindre der i medfør af 

konventionen er givet afkald på retten dertil, eller 

 

b) inden for et tidsrum, der er aftalt mellem de kompetente myndigheder, for så vidt angår lande, 

der ikke er parter i Basel-konventionen. 

 

Artikel 31 

 

Overførsler af affald bestemt til nyttiggørelse 

 

1. Når en overførsel af affald finder sted inden for Fællesskabet, herunder overførsler mellem 

lokaliteter i samme medlemsstat med transit via et eller flere tredjelande, der ikke er omfattet af 

OECD-beslutningen, og affaldet er bestemt til nyttiggørelse, gælder artikel 30. 
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2. Når en overførsel af affald finder sted inden for Fællesskabet, herunder overførsler mellem 

lokaliteter i samme medlemsstat med transit via et eller flere tredjelande, der er omfattet af OECD-

beslutningen, og affaldet er bestemt til nyttiggørelse, kan det samtykke, der er nævnt i artikel 9, 

gives stiltiende, og hvis der ikke er gjort indsigelse eller fastsat betingelser, kan overførslen på-

begyndes 30 dage efter datoen for den kompetente bestemmelsesmyndigheds afsendelse af 

bekræftelsen, jr. artikel 8. 

 

AFSNIT III 

 

OVERFØRSLER UDELUKKENDE INDEN FOR MEDLEMSSTATERNE 

 

Artikel 32 

 

Forordningens anvendelse på overførsler, der udelukkende  

finder sted inden for medlemsstaterne 

 

1. Medlemsstaterne indfører en passende ordning for overvågning af og kontrol med overførsler 

af affald, der udelukkende finder sted inden for deres område. Denne ordning skal tilgodese behovet 

for overensstemmelse med den fællesskabsordning, der indføres ved afsnit II og VII. 

 

2. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om deres ordninger for overvågning af og kon-

trol med overførsel af affald. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom. 

 

3. Medlemsstaterne kan anvende ordningen i afsnit II og VII inden for deres område. 
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AFSNIT IV 

 

EKSPORT FRA FÆLLESSKABET TIL TREDJELANDE 

 

Kapitel 1 - Eksport af affald bestemt til bortskaffelse 

 

Artikel 33 

 

Eksportforbud, undtagen til EFTA-lande 

 

1. Al eksport af affald fra Fællesskabet bestemt til bortskaffelse er forbudt. 

 

2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for eksport af affald til bortskaffelse i EFTA-lande, der også er 

parter i Basel-konventionen. 

 

3. Eksport af affald bestemt til bortskaffelse til et EFTA-land, der er part i Basel-konventionen, 

er dog også forbudt, 

 

a) hvis EFTA-landet forbyder import af sådant affald, eller 
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b) hvis den kompetente afsendelsesmyndighed har grund til at tro, at affaldet ikke vil blive 

håndteret på en miljømæssigt forsvarlig måde, jf. artikel 48, i det pågældende bestemmel-

sesland. 

 

4. Denne bestemmelse tilsidesætter ikke tilbagetagelsespligten, som fastsat i artikel 21 og 23. 

 

Artikel 34 

 

Procedure ved eksport til EFTA-lande 

 

1. Hvis affald eksporteres fra Fællesskabet og er bestemt til bortskaffelse i EFTA-lande, der er 

parter i Basel-konventionen, gælder tilsvarende bestemmelser under afsnit II med de tilpasninger og 

tilføjelser, der er anført i stk. 2 og 3. 

 

2. Følgende tilpasninger gælder: 

 

a) den kompetente transitmyndighed uden for Fællesskabet har 60 dage efter datoen for afsen-

delse af bekræftelsen for modtagelse af anmeldelsen til at kræve yderligere oplysninger om 

den anmeldte overførsel, og, hvis det berørte land har besluttet ikke at kræve forudgående 

skriftligt samtykke og har underrettet de andre parter herom i overensstemmelse med arti-

kel 6, stk. 4, i Basel-konventionen, give stiltiende eller skriftligt samtykke med eller uden 

fastsættelse af betingelser, og 
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b) den kompetente afsendelsesmyndighed i Fællesskabet skal først træffe beslutning om at give 

samtykke til overførslen, som omhandlet i artikel 10, efter at have modtaget skriftligt sam-

tykke fra den kompetente bestemmelsesmyndighed og i givet fald stiltiende eller skriftligt 

samtykke fra den berørte transitmyndighed uden for Fællesskabet og tidligst 61 dage efter 

datoen for den kompetente transitmyndigheds afsendelse af bekræftelsen. Den kompetente 

afsendelsesmyndighed kan træffe en beslutning inden udløbet af de 61 dage, hvis den har 

skriftligt samtykke fra de andre berørte kompetente myndigheder. 

 

3. Følgende supplerende bestemmelser gælder: 

 

a) den kompetente transitmyndighed i Fællesskabet bekræfter modtagelsen af anmeldelsen til 

anmelderen 

 

b) de kompetente afsendelses- og i givet fald transitmyndigheder i Fællesskabet sender en 

stemplet kopi af deres beslutninger om samtykke til overførslen til Fællesskabets eksport-

toldsted og til Fællesskabets udgangstoldsted 

 

c) transportvirksomheden afleverer en kopi af transportdokumentet til Fællesskabets eksport-

toldsted og Fællesskabets udgangstoldsted 

 

d) så snart affaldet har forladt Fællesskabet, sender Fællesskabets udgangstoldsted en stemplet 

kopi af transportdokumentet til den kompetente afsendelsesmyndighed i Fællesskabet med 

angivelse af, at affaldet har forladt Fællesskabet 
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e) hvis den kompetente afsendelsesmyndighed i Fællesskabet 42 dage efter, at affaldet har for-

ladt Fællesskabet, ikke har modtaget meddelelse fra modtageren om, at denne har modtaget 

affaldet, underretter den straks den kompetente bestemmelsesmyndighed 

 

f) den i artikel 4, andet afsnit, nr. 4, og artikel 5 nævnte kontrakt skal fastsætte: 

 

i) at hvis en modtager udsteder en ukorrekt bortskaffelsesattest med den virkning, at den 

finansielle sikkerhed frigives, bærer den pågældende omkostningerne i forbindelse med 

forpligtelsen til at returnere affaldet til den kompetente afsendelsesmyndigheds område 

samt med dets nyttiggørelse eller bortskaffelse på en anden miljømæssigt forsvarlig 

måde 

 

ii) at modtageren senest tre dage efter modtagelse af affaldet til bortskaffelse sender en 

underskrevet kopi af den udfyldte transportformular, bortset fra den i punkt iii) i dette 

stykke nævnte attest for bortskaffelse, til anmelderen og til de berørte kompetente 

myndigheder, og 

 

iii) at modtageren så hurtigt som muligt, men senest 30 dage efter bortskaffelsens afslutning 

og senest et kalenderår efter affaldets modtagelse, på eget ansvar attesterer for at bort-

skaffelsen er tilendebragt og sender en underskrevet kopi af transportformularen med 

denne attest til anmelderen og de berørte kompetente myndigheder. 
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4. Overførslen må kun finde sted, hvis: 

 

a) anmelderen har modtaget skriftligt samtykke fra de kompetente afsendelses-, bestemmelses- 

og, i givet fald, transitmyndigheder uden for Fællesskabet, og de fastsatte betingelser er 

opfyldt 

 

b) der er indgået en gældende kontrakt mellem anmelderen og modtageren, som påkrævet i 

artikel 4, andet afsnit, nr. 4, og artikel 5 

 

c) der er stillet finansiel sikkerhed eller tilsvarende forsikring, som er gyldig, som påkrævet i 

artikel 4, andet afsnit, nr. 5, og artikel 6, og 

 

d) der er sikret miljømæssigt forsvarlig håndtering, jf. artikel 48. 

 

5. Når affald eksporteres, skal det være bestemt for bortskaffelse i et anlæg, der driver virksom-

hed i henhold til gældende national lovgivning eller er godkendt til at drive virksomhed i bestem-

melseslandet. 

 

6. Hvis et fællesskabseksporttoldsted eller -udgangstoldsted opdager en ulovlig overførsel, 

informerer det straks den kompetente myndighed i det land, hvor toldstedet er beliggende, der: 

 

a) straks informerer den kompetente afsendelsesmyndighed i Fællesskabet, og 
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b) sørger for, at affaldet tilbageholdes, indtil den kompetente afsendelsesmyndighed har truffet 

anden beslutning og har meddelt denne skriftligt til den kompetente myndighed i det land, 

hvor toldstedet er beliggende og hvor affaldet tilbageholdes. 

 

Kapitel 2 - Affald bestemt til nyttiggørelse 

 

Del 1 

 

Eksport til lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen 

 

Artikel 35 

 

Eksportforbud 

 

1. Eksport af affald fra Fællesskabet bestemt til nyttiggørelse i lande, hvor OECD-beslutningen 

ikke finder anvendelse, er forbudt for følgende affald: 

 

a) affald opført som farligt i bilag V, 

 

b) affald opført i bilag V, del 3, 

 

c) farligt affald, der ikke henhører under en enkelt indgang i bilag V, 

 

d) blandinger af farligt affald og blandinger af farligt affald med ikke-farligt affald, der ikke 

henhører under en enkelt indgang i bilag V, 
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e) affald, som bestemmelseslandet har anmeldt som farligt i henhold til artikel 3 i Basel-

konventionen, 

 

f) affald, som bestemmelseslandet har indført importforbud mod, eller 

 

g) affald, som den kompetente afsendelsesmyndighed har grund til at tro, ikke vil blive håndteret 

på en miljømæssigt forsvarlig måde, jf. artikel 48, i det pågældende bestemmelsesland. 

 

2. Disse bestemmelser tilsidesætter ikke tilbagetagelsespligten som beskrevet i artikel 21 og 23. 

 

3. Medlemsstaterne kan i undtagelsestilfælde, på grundlag af dokumentation forelagt på passen-

de vis af anmelderen, bestemme, at en særlig type farligt affald som anført i bilag V er undtaget fra 

eksportforbuddet, hvis det pågældende affald ikke udviser nogen af de egenskaber, der er opført i 

bilag III til direktiv 91/689/EØF, under hensyntagen til, for så vidt angår H3-H8, H10 og H11, der 

er defineret i det nævnte bilag, de fastsatte grænseværdier i Kommissionens beslutning 

2000/532/EF af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over 

affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslut-

ning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets 

direktiv 91/689/EØF om farligt affald1. 

 

                                                 
1  EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3. Senest ændret ved Rådets beslutning 2001/573/EF (EFT L 203 af 

28.7.2001, s. 18). 
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4. At affald ikke er anført som farligt i bilag V eller anført i bilag V, del 1, liste B, udelukker 

ikke, at dette affald i undtagelsestilfælde betegnes som farligt og derfor underkastes eksport-

forbuddet, hvis det udviser nogen af de egenskaber, der er opført i bilag III til direktiv 91/689/EØF, 

under hensyntagen til, for så vidt angår H3-H8, H10 og H11, der er defineret i det nævnte bilag, de 

fastsatte grænseværdier i Kommissionens beslutning 2000/532/EF  som fastsat i artikel 1, stk. 4, 

andet led, i direktiv 91/689/EØF og i indledningen til bilag III til denne forordning. 

 

5. I de i stk. 3 og 4 omhandlede tilfælde underretter den pågældende medlemsstat det påtænkte 

bestemmelsesland, inden den træffer en beslutning. Medlemsstaterne skal inden udgangen af hvert 

kalenderår anmelde sådanne tilfælde til Kommissionen. Denne videresender oplysningerne til de 

andre medlemsstater og til Basel-konventionens sekretariat. Kommissionen kan fremsætte bemærk-

ninger på grundlag af de indsendte oplysninger og i givet fald tilpasse bilag V i henhold til arti-

kel 57. 

 

Artikel 36 

 

Procedure ved eksport af affald opført i bilag III eller III A 

 

1. I tilfælde af affald, der er opført i bilag III og III A, og hvoraf eksport ikke er forbudt i 

henhold til artikel 35, sender Kommissionen inden 20 dage efter denne forordnings ikrafttrædelse 

en skriftlig anmodning til hvert land, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen, og udbeder sig: 

 

i) skriftlig bekræftelse af, at affaldet kan eksporteres fra Fællesskabet med henblik på nyttig-

gørelse i det pågældende land, samt 

 

ii) en angivelse af hvilken kontrolprocedure, der eventuelt vil blive fulgt i bestemmelseslandet. 
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Lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen, har følgende muligheder: 

 

a) forbud, 

 

b) en procedure for forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke, jf. artikel 34, eller 

 

c) ingen kontrol i bestemmelseslandet. 

 

2. Inden anvendelsesdatoen for denne forordning vedtager Kommissionen en forordning, der 

tager hensyn til alle de besvarelser, der modtages i medfør af stk. 1, og underretter det udvalg, der er 

nedsat i medfør af artikel 18 i direktiv 75/442/EØF. 

 

Hvis et land ikke har udstedt en bekræftelse, som omhandlet i stk. 1, eller hvis et land af en eller 

anden grund ikke er blevet kontaktet, finder stk. 1, litra b), anvendelse. 

 

Kommissionen ajourfører regelmæssigt den vedtagne forordning. 

 

3. Hvis et land i sin besvarelse anfører, at nogle bestemte overførsler af affald ikke er omfattet af 

kontrol, finder artikel 18 tilsvarende anvendelse for sådanne overførsler. 

 

4. Når der eksporteres affald, skal det være bestemt for nyttiggørelse i et anlæg, der driver virk-

somhed i henhold til gældende national lovgivning eller er godkendt til at drive virksomhed i 

bestemmelseslandet. 
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5. I tilfælde af overførsel af affald, der ikke henhører under en enkelt indgang i bilag III eller 

overførsel af blandinger af affald, der ikke henhører under en enkelt indgang i bilag III eller III A, 

eller overførsel af affald, der henhører under bilag III B, og hvoraf eksport ikke er forbudt i henhold 

til artikel 35, finder denne artikels stk. 1, litra b), anvendelse. 

 

Del 2 

 

Eksport til lande, der er omfattet af OECD-beslutningen 

 

Artikel 37 

 

Eksport af affald opført i bilag III, III A, III B, IV og IV A 

 

1. Hvis affald opført i bilag III, III A, III B, IV og IV A, affald eller blandinger af affald, der 

ikke henhører under en enkelt indgang i enten bilag III, IV eller IV A, eksporteres fra Fællesskabet 

med henblik på nyttiggørelse i lande, som er omfattet af OECD-beslutningen, med eller uden transit 

gennem lande, der er omfattet af OECD-beslutningen, finder bestemmelserne i afsnit II tilsvarende 

anvendelse med de tilpasninger og tilføjelser, der er anført i stk. 2, 3 og 5. 

 

2. Følgende tilpasninger gælder: 

 

a) blandinger af affald opført i bilag III A, som er beregnet på en midlertidig behandling, er 

underlagt proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke, hvis midlertidig 

eller ikke-midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse efterfølgende finder sted i et land, som 

ikke er omfattet af OECD-beslutningen 
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b) affald opført i bilag III B er underlagt proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og 

samtykke 

 

c) det samtykke, der kræves i henhold til artikel 9, kan gives stiltiende af den kompetente 

bestemmelsesmyndighed uden for Fællesskabet. 

 

3. Hvad angår eksport af affald opført i bilag IV og IV A, gælder følgende supplerende bestem-

melser: 

 

a) de kompetente afsendelsesmyndigheder og i givet fald transitmyndigheder i Fællesskabet 

sender en stemplet kopi af deres beslutninger om samtykke til overførslen til Fællesskabets 

eksporttoldsted og til Fællesskabets udgangstoldsted 

 

b) transportvirksomheden afleverer en kopi af transportdokumentet til Fællesskabets eksport-

toldsted og udgangstoldsted  

 

c) så snart affaldet har forladt Fællesskabet, sender Fællesskabets udgangstoldsted en stemplet 

kopi af transportdokumentet til den kompetente afsendelsesmyndighed i Fællesskabet med 

angivelse af, at affaldet har forladt Fællesskabet 

 

d) hvis den kompetente afsendelsesmyndighed i Fællesskabet 42 dage efter, at affaldet har 

forladt Fællesskabet, ikke har modtaget meddelelse fra modtageren om, at denne har modtaget 

affaldet, underretter den straks bestemmelsesmyndigheden, og 
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e) den i artikel 4, andet afsnit, nr. 4, og artikel 5 nævnte kontrakt skal fastsætte: 

 

i) at hvis en modtager udsteder en ukorrekt nyttiggørelsesattest med den virkning, at den 

finansielle sikkerhed frigives, skal den pågældende bære omkostningerne i forbindelse 

med forpligtelsen til at returnere affaldet til den kompetente afsendelsesmyndigheds 

område og i forbindelse med dets nyttiggørelse eller bortskaffelse på en anden miljø-

mæssigt forsvarlig måde 

 

ii) at modtageren senest tre arbejdsdage efter modtagelse af affaldet til nyttiggørelse sender 

underskrevne kopier af den udfyldte transportformular, bortset fra den i punkt iii) i dette 

litra nævnte attest for nyttiggørelse, til anmelderen og til de berørte kompetente myndig-

heder, og 

 

iii) at modtageren så hurtigt som muligt, men senest 30 dage efter nyttiggørelsens afslut-

ning og senest et kalenderår efter affaldets modtagelse, på eget ansvar attesterer for, at 

nyttiggørelsen er tilendebragt og sender en underskrevet kopi af transportformularen 

med denne attest til anmelderen og de berørte kompetente myndigheder. 

 

4. Overførslen må kun finde sted, hvis: 

 

a) anmelderen har modtaget skriftligt samtykke fra de kompetente afsendelses-, bestemmelses- 

og i givet fald transitmyndigheder, eller der er givet eller kan formodes stiltiende samtykke fra 

de kompetente bestemmelses- og transitmyndigheder uden for Fællesskabet, og de fastsatte 

betingelser er opfyldt 

 

b) bestemmelserne i artikel 34, stk. 4, litra b), c) og d), er overholdt. 
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5. Hvis en eksport, som beskrevet i stk. 1, af affald opført i bilag IV og IV A er i transit gennem 

et land, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen, gælder følgende tilpasninger: 

 

a) den kompetente transitmyndighed, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen, har 60 dage 

efter datoen for afsendelse af bekræftelsen for modtagelse af anmeldelsen til at kræve yder-

ligere oplysninger om den anmeldte overførsel, og, hvis det berørte land har besluttet ikke at 

kræve forudgående skriftligt samtykke og har underrettet de andre parter herom i overens-

stemmelse med artikel 6, stk. 4, i Basel-konventionen, til at give stiltiende eller skriftligt 

samtykke med eller uden fastsættelse af betingelser, og 

 

b) den kompetente afsendelsesmyndighed i Fællesskabet træffer først beslutning om at godkende 

overførslen, som omhandlet i artikel 9, efter at have modtaget stiltiende eller skriftligt sam-

tykke fra den kompetente transitmyndighed, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen, og 

tidligst 61 dage efter datoen for den kompetente transitmyndigheds afsendelse af bekræftel-

sen. Den kompetente afsendelsesmyndighed kan træffe beslutning inden udgangen af de 

61 dage, hvis den har et skriftligt samtykke fra de andre berørte kompetente myndigheder. 
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6. Når affald eksporteres, skal det være bestemt for nyttiggørelse i et anlæg, der driver virk-

somhed i henhold til gældende national lovgivning eller er godkendt til at drive virksomhed i 

bestemmelseslandet. 

 

7. Hvis et fællesskabseksporttoldsted eller -udgangstoldsted opdager en ulovlig overførsel, 

informerer det straks den kompetente myndighed i det land, hvor toldstedet er beliggende, der: 

 

a) straks informerer den kompetente afsendelsesmyndighed i Fællesskabet, og 

 

b) sørger for, at affaldet tilbageholdes, indtil den kompetente afsendelsesmyndighed har truffet 

anden beslutning og har meddelt denne skriftligt til den kompetente myndighed i det land, 

hvor toldstedet er beliggende, og hvor affaldet er tilbageholdt. 

 

Kapitel 3 - Generelle bestemmelser 

 

Artikel 38 

 

Eksport til Antarktis 

 

Eksport af affald fra Fællesskabet til Antarktis er forbudt. 
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Artikel 39 

 

Eksport til oversøiske lande eller territorier 

 

 

1. Eksport af affald fra Fællesskabet bestemt til bortskaffelse i oversøiske lande eller territorier 

er forbudt. 

 

2. Hvad angår eksport af affald bestemt til nyttiggørelse i oversøiske lande eller territorier, 

finder forbuddet i artikel 35 tilsvarende anvendelse. 

 

3. Hvad angår eksport af affald bestemt til nyttiggørelse i oversøiske lande eller territorier, som 

ikke er omfattet af forbuddet i stk. 2, finder bestemmelserne i afsnit II tilsvarende anvendelse. 
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