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ΤΙΤΛΟΣ V 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 

Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγές αποβλήτων προς διάθεση 

 

Άρθρο 40 

 

Απαγόρευση εισαγωγών εκτός αυτών από χώρα η οποία είναι  

Μέρος της Σύµβασης της Βασιλείας ή εάν υπάρχει συµφωνία 

ή από άλλες περιοχές κατά τη διάρκεια κρίσεων ή πολέµου 

 

1. Απαγορεύονται οι εισαγωγές στην Κοινότητα αποβλήτων προοριζόµενων για διάθεση, εκτός 

εάν προέρχονται από: 

 

α) Χώρες που είναι Μέρη της Σύµβασης της Βασιλείας, ή 

 

β) άλλες χώρες µε τις οποίες η Κοινότητα, ή η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της, έχουν συνάψει 

διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες ή διακανονισµούς συµβατούς µε την κοινοτική νοµοθεσία 

και σύµφωνους µε το άρθρο 11 της Σύµβασης της Βασιλείας, ή 

 

γ) άλλες χώρες µε τις οποίες τα επιµέρους κράτη µέλη έχουν συνάψει διµερείς συµφωνίες ή 

διακανονισµούς, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, ή 

 



 
15311/4/04 REV 4  ZAC/nk,akz,ra 99 
 DG I   EL 
 

 

δ) άλλες περιοχές σε περιπτώσεις όπου, για εξαιρετικούς λόγους κατά τη διάρκεια κρίσεων, ή 

επιχειρήσεων επιβολής ή διατήρησης της ειρήνης ή πολέµου, δεν είναι δυνατόν να 

συναφθούν διµερείς συµφωνίες ή διακανονισµοί δυνάµει των στοιχείων β) ή γ) ή όπου η 

αρµόδια αρχή της χώρας αποστολής δεν έχει καθορισθεί ή αδυνατεί να ενεργήσει. 

 

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα επί µέρους κράτη µέλη δύνανται να συνάπτουν διµερείς 

συµφωνίες και διακανονισµούς για τη διάθεση συγκεκριµένων αποβλήτων στα εν λόγω κράτη 

µέλη, σε περίπτωση που τα εν λόγω απόβλητα δεν θα τύχουν διαχείρισης µε περιβαλλοντικά ορθό 

τρόπο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 48, στη χώρα αποστολής. 

 

Αυτές οι συµφωνίες και διακανονισµοί πρέπει να είναι συµβατές µε την κοινοτική νοµοθεσία και 

σύµφωνες µε το άρθρο 11 της Σύµβασης της Βασιλείας. 

 

Αυτές οι συµφωνίες και διακανονισµοί πρέπει να εγγυώνται ότι οι εργασίες διάθεσης θα 

εκτελεσθούν σε εγκεκριµένη εγκατάσταση και θα συνάδουν προς τις απαιτήσεις της 

περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης. 

 

Αυτές οι συµφωνίες και διακανονισµοί πρέπει επίσης να εγγυώνται ότι τα απόβλητα έχουν 

παραχθεί στη χώρα αποστολής και ότι η διάθεση λαµβάνει χώρα αποκλειστικά στο κράτος µέλος το 

οποίο έχει συνάψει τη συµφωνία ή τον διακανονισµό. 

 

Αυτές οι συµφωνίες και διακανονισµοί κοινοποιούνται στην Επιτροπή πριν από τη σύναψή τους. 

Ωστόσο, σε έκτακτες περιπτώσεις, µπορούν να κοινοποιούνται έως και έναν µήνα µετά τη σύναψη. 

 

3. Οι διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες ή διακανονισµοί που συνάπτονται σύµφωνα µε την 

παράγραφο 1, στοιχεία β) και γ), βασίζονται στις διαδικαστικές απαιτήσεις του άρθρου 41. 
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4. Οι χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία α), β) και γ), οφείλουν να 

παρουσιάζουν προηγουµένως δεόντως αιτιολογηµένο αίτηµα στην αρµόδια αρχή του κράτους 

µέλους προορισµού, βάσει του το ότι δεν διαθέτουν και δεν µπορούν ευλόγως να αποκτήσουν τα 

αναγκαία τεχνικά µέσα και τις απαιτούµενες εγκαταστάσεις ώστε να διαθέτουν τα απόβλητα µε  

περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. 

 

Άρθρο 41 

 

∆ιαδικαστικές απαιτήσεις κατά την εισαγωγή από χώρα η οποία είναι Μέρος  

της Σύµβασης της Βασιλείας ή από άλλες περιοχές κατά τη διάρκεια κρίσεων ή πολέµου 

 

1. Όπου εισάγονται απόβλητα στην Κοινότητα από χώρες οι οποίες είναι Μέρη της Σύµβασης 

της Βασιλείας, και προορίζονται για διάθεση, εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, οι 

διατάξεις του Τίτλου ΙΙ, µε τις προσαρµογές και τις συµπληρώσεις που απαριθµούνται στις 

παραγράφους 2 και 3. 

 

2. Εφαρµόζονται οι ακόλουθες προσαρµογές: 

 

α) Η αρµόδια αρχή διαµετακόµισης εκτός της Κοινότητας έχει προθεσµία 60 ηµερών από την 

ηµεροµηνία διαβίβασης της απόδειξης παραλαβής της κοινοποίησης, για να ζητήσει 

συµπληρωµατικές πληροφορίες για την κοινοποιούµενη µεταφορά, και, εφόσον η οικεία 

χώρα έχει αποφασίσει να µην ζητήσει προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση και έχει 

πληροφορήσει σχετικά τα άλλα Μέρη σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 4 της Σύµβασης 

της Βασιλείας, για να συγκατατεθεί σιωπηρώς ή για να δώσει γραπτή συγκατάθεση, µετά ή 

άνευ όρων, και 
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β) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 40, παράγραφος 1, στοιχείο δ) και που 

αφορούν κρίσεις ή επιχειρήσεις επιβολής ή διατήρησης της ειρήνης ή πολέµου, δεν 

απαιτείται η συγκατάθεση των αρµόδιων αρχών αποστολής. 

 

3. Εφαρµόζονται οι ακόλουθες συµπληρωµατικές διατάξεις: 

 

α) Η αρµόδια αρχή διαµετακόµισης στην Κοινότητα παρέχει στον κοινοποιούντα απόδειξη 

παραλαβής της κοινοποίησης, µε αντίγραφα στις οικείες αρµόδιες αρχές, 

 

β) οι αρµόδιες αρχές προορισµού και, ενδεχοµένως, διαµετακόµισης στην Κοινότητα, 

αποστέλλουν θεωρηµένο αντίγραφο των αποφάσεών τους ότι συγκατατίθενται στη µεταφορά 

στο τελωνείο εισόδου στην Κοινότητα, 

 

γ) αντίγραφο του εγγράφου της µεταφοράς παραδίδεται από τον µεταφορέα στο τελωνείο 

εισόδου στην Κοινότητα, και 

 

δ) µετά την περάτωση των απαραίτητων τελωνειακών διατυπώσεων, το τελωνείο εισόδου στην 

Κοινότητα αποστέλλει θεωρηµένο αντίγραφο του εγγράφου µεταφοράς στις αρµόδιες αρχές 

προορισµού και διαµετακόµισης στην Κοινότητα, αναφέροντας ότι τα απόβλητα εισήλθαν 

στην Κοινότητα. 
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4. Η µεταφορά µπορεί να αρχίζει µόνον εάν: 

 

α) Ο κοινοποιών έχει λάβει τη γραπτή συγκατάθεση των αρµόδιων αρχών αποστολής, 

προορισµού και, ενδεχοµένως, διαµετακόµισης, και εφόσον πληρούνται οι καθορισθέντες 

όροι, 

 

β) έχει συναφθεί σύµβαση µεταξύ του κοινοποιούντος και του παραλήπτη, ενεργός,  όπως 

απαιτεί το άρθρο 4, δεύτερο εδάφιο, σηµείο 4, και το άρθρο 5, 

 

γ) έχει συσταθεί χρηµατική εγγύηση ή ισοδύναµη ασφάλεια, ενεργός, όπως απαιτεί το άρθρο 4, 

δεύτερο εδάφιο, σηµείο 5, και το άρθρο 6, και 

 

δ) έχει διασφαλισθεί η περιβαλλοντικά ορθή διαχείρισης, όπως απαιτεί το άρθρο 48. 

 

5. Εάν το τελωνείο εισόδου στην Κοινότητα ανακαλύπτει παράνοµη µεταφορά, ενηµερώνει 

αµελλητί την αρµόδια αρχή, στη χώρα του τελωνείου, η οποία: 

 

α) Ενηµερώνει αµελλητί την αρµόδια αρχή προορισµού στην Κοινότητα, η οποία ενηµερώνει 

την αρµόδια αρχή αποστολής εκτός της Κοινότητας, και 

 

β) εξασφαλίζει την κράτηση των απόβλητων µέχρις ότου η αρµόδια αρχή αποστολής εκτός της 

Κοινότητας αποφασίσει άλλως και γνωστοποιήσει την απόφασή της εγγράφως στην αρµόδια 

αρχή, στη χώρα του τελωνείου, στην οποία κρατούνται τα απόβλητα. 
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Κεφάλαιο 2 - Εισαγωγές αποβλήτων προς αξιοποίηση 

 

Άρθρο 42 

 

Απαγόρευση εισαγωγών εκτός αυτών από χώρα στην οποία έχει εφαρµογή 

η απόφαση του ΟΟΣΑ ή χώρα που είναι Μέρος της Σύµβασης της Βασιλείας ή 

εάν υπάρχει συµφωνία ή από άλλες περιοχές κατά τη διάρκεια κρίσεων ή πολέµου 

 

1. Απαγορεύονται όλες οι εισαγωγές στην Κοινότητα αποβλήτων προοριζόµενων για 

αξιοποίηση, εκτός εάν προέρχονται από: 

 

α) Χώρες στις οποίες έχει εφαρµογή η απόφαση του ΟΟΣΑ, ή 

 

β) άλλες χώρες που είναι Μέρη της Σύµβασης της Βασιλείας, ή 

 

γ) άλλες χώρες µε τις οποίες η Κοινότητα, ή η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της, έχουν συνάψει 

διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες ή διακανονισµούς συµβατούς µε την κοινοτική νοµοθεσία 

και σύµφωνους µε το άρθρο 11 της Σύµβασης της Βασιλείας, ή 

 

δ) άλλες χώρες µε τις οποίες τα επιµέρους κράτη µέλη έχουν συνάψει διµερείς συµφωνίες ή 

διακανονισµούς, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, ή 
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ε) άλλες περιοχές σε περιπτώσεις όπου, για εξαιρετικούς λόγους κατά τη διάρκεια κρίσεων, ή 

επιχειρήσεων επιβολής ή διατήρησης της ειρήνης ή πολέµου, δεν είναι δυνατόν να 

συναφθούν διµερείς συµφωνίες ή διακανονισµοί δυνάµει των στοιχείων β) ή γ) ή όπου η 

αρµόδια αρχή της χώρας αποστολής δεν έχει καθορισθεί ή αδυνατεί να ενεργήσει. 

 

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα επιµέρους κράτη µέλη δύνανται να συνάπτουν διµερείς 

συµφωνίες και διακανονισµούς για την αξιοποίηση συγκεκριµένων αποβλήτων στα εν λόγω κράτη 

µέλη, σε περίπτωση που τα εν λόγω απόβλητα δεν θα τύχουν διαχείρισης µε περιβαλλοντικά ορθό 

τρόπο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 48, στη χώρα αποστολής. 

 

Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρµόζεται το άρθρο 40, παράγραφος 2. 

 

3. Οι διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες ή διακανονισµοί που συνάπτονται σύµφωνα µε την 

παράγραφο 1, στοιχεία γ) και δ), βασίζονται στις διαδικαστικές απαιτήσεις του άρθρου 41, 

αναλόγως. 

 

Άρθρο 43 

 

∆ιαδικαστικές απαιτήσεις κατά την εισαγωγή από χώρα στην οποία έχει εφαρµογή  

η απόφαση του ΟΟΣΑ ή από άλλες περιοχές κατά τη διάρκεια κρίσεων ή πολέµου 

 

1. Όταν εισάγονται στην Κοινότητα απόβλητα προοριζόµενα για αξιοποίηση από χώρες και 

µέσω χωρών στις οποίες έχει εφαρµογή η απόφαση του ΟΟΣΑ, εφαρµόζονται, τηρουµένων των 

αναλογιών, οι διατάξεις του Τίτλου ΙΙ, µε τις προσαρµογές και τις συµπληρώσεις που 

απαριθµούνται στις παραγράφους 2, και 3. 
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2. Εφαρµόζονται οι ακόλουθες προσαρµογές: 

 

α) Η συγκατάθεση που απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 9 µπορεί να δίδεται µε σιωπηρή 

συγκατάθεση από την αρµόδια αρχή αποστολής εκτός της Κοινότητας· 

 

β) η προηγούµενη έγγραφη κοινοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 4 µπορεί να απευθύνεται από 

τον κοινοποιούντα, και 

 

γ) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 42, παράγραφος 1, στοιχείο ε) και που αφορούν 

κρίσεις ή επιχειρήσεις επιβολής ή διατήρησης της ειρήνης ή πολέµου, δεν απαιτείται η 

συγκατάθεση των αρµόδιων αρχών αποστολής. 

 

3. Επιπροσθέτως, πρέπει να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 41, παράγραφος 3, στοιχεία β), 

γ) και δ). 

 

4. Η µεταφορά µπορεί να πραγµατοποιείται µόνον εάν: 

 

α) Ο κοινοποιών έχει λάβει τη γραπτή συγκατάθεση των αρµόδιων αρχών αποστολής, 

προορισµού και, ενδεχοµένως, διαµετακόµισης, ή, εάν παρέχεται η σιωπηρή συγκατάθεση 

της αρµόδιας αρχής αποστολής εκτός της Κοινότητας ή µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει δοθεί, 

και εφόσον πληρούνται οι καθορισθέντες όροι· 
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β) έχει συναφθεί σύµβαση µεταξύ του κοινοποιούντος και του παραλήπτη, ενεργός, όπως 

απαιτεί το άρθρο 4, δεύτερο εδάφιο, σηµείο 4, και το άρθρο 5· 

 

γ) έχει συσταθεί χρηµατική εγγύηση ή ισοδύναµη ασφάλεια, ενεργός, όπως απαιτεί το άρθρο 4, 

δεύτερο εδάφιο, σηµείο 5, και το άρθρο 6· και 

 

δ) έχει διασφαλισθεί η περιβαλλοντικά ορθή προστασία, όπως απαιτεί το άρθρο 48. 

 

5. Εάν το τελωνείο εισόδου στην Κοινότητα ανακαλύπτει παράνοµη µεταφορά, ενηµερώνει 

αµελλητί την αρµόδια αρχή, στη χώρα του τελωνείου, η οποία: 

 

α) Ενηµερώνει αµελλητί την αρµόδια αρχή προορισµού στην Κοινότητα, η οποία ενηµερώνει 

την αρµόδια αρχή αποστολής εκτός της Κοινότητας, και 

 

β) εξασφαλίζει την κράτηση των αποβλήτων µέχρις ότου η αρµόδια αρχή αποστολής εκτός της 

Κοινότητας αποφασίσει άλλως και γνωστοποιήσει την απόφασή της εγγράφως στην αρµόδια 

αρχή, στη χώρα του τελωνείου, στην οποία κρατούνται τα απόβλητα. 
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Άρθρο 44 

 

∆ιαδικαστικές απαιτήσεις κατά την εισαγωγή από χώρα η οποία δεν είναι Μέρος  

της Σύµβασης της Βασιλείας και στην οποία δεν έχει εφαρµογή η απόφαση του ΟΟΣΑ 

ή από άλλες περιοχές κατά τη διάρκεια κρίσεων ή πολέµου 

 

Όταν εισάγονται στην Κοινότητα απόβλητα προοριζόµενα για αξιοποίηση: 

 

α) Από χώρα στην οποία δεν έχει εφαρµογή η απόφαση του ΟΟΣΑ, ή 

 

β) µέσω οποιασδήποτε χώρας στην οποία δεν έχει εφαρµογή η απόφαση του ΟΟΣΑ και η οποία 

είναι επίσης Μέρος της Σύµβασης της Βασιλείας, 

 

εφαρµόζεται το άρθρο 41, τηρουµένων των αναλογιών. 

 

Κεφάλαιο 3 - Γενικές διατάξεις 

 

Άρθρο 45 

 

Εισαγωγές από υπερπόντιες χώρες ή εδάφη 

 

1. Όταν εισάγονται απόβλητα στην Κοινότητα από υπερπόντιες χώρες ή εδάφη, εφαρµόζεται, 

τηρουµένων των αναλογιών, ο Τίτλος ΙΙ. 
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2. Μία ή περισσότερες υπερπόντιες χώρες και εδάφη και το κράτος µέλος µε το οποίο 

συνδέονται δύνανται να εφαρµόζουν εθνικές διαδικασίες για τις µεταφορές από την υπερπόντια 

χώρα ή έδαφος στο εν λόγω κράτος µέλος. 

 

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

διαδικασίες που εφαρµόζουν. 

 

ΤΙΤΛΟΣ VI 

 

∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 

Κεφάλαιο 1 - ∆ιαµετακόµιση αποβλήτων προς διάθεση 

 

Άρθρο 46 

 

∆ιαµετακόµιση µέσω της Κοινότητας αποβλήτων προοριζόµενων για διάθεση 

 

1. Όταν απόβλητα προοριζόµενα για διάθεση µεταφέρονται µέσω κρατών µελών από και προς 

τρίτες χώρες, εφαρµόζεται, τηρουµένων των αναλογιών, το άρθρο 41, µε τις προσαρµογές και τις 

προσθήκες που απαριθµούνται κατωτέρω : 

 

α) Η πρώτη και η τελευταία αρµόδια αρχή διαµετακόµισης στην Κοινότητα αποστέλλουν, 

ενδεχοµένως, θεωρηµένο αντίγραφο των αποφάσεων ότι συγκατατίθενται στη µεταφορά ή, 

εφόσον έχουν δώσει σιωπηρή συγκατάθεση, αντίγραφο της απόδειξης παραλαβής σύµφωνα 

µε το άρθρο 41, παράγραφος 3, στοιχείο α), στα τελωνεία εισόδου και εξόδου της 

Κοινότητας, αντιστοίχως, και  
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β) αµέσως µετά την έξοδο των αποβλήτων από την Κοινότητα, το τελωνείο εξόδου από την 

Κοινότητα αποστέλλει αντίγραφο του εγγράφου µεταφοράς στην αρµόδια αρχή ή αρχές 

διαµετακόµισης στην Κοινότητα, αναφέροντας ότι τα απόβλητα εξήλθαν από την Κοινότητα. 

 

Κεφάλαιο 2 - ∆ιαµετακόµιση αποβλήτων προς αξιοποίηση 

 

Άρθρο 47 

 

∆ιαµετακόµιση µέσω της Κοινότητας αποβλήτων προς αξιοποίηση  

 

1. Όταν απόβλητα προοριζόµενα για αξιοποίηση µεταφέρονται µέσω κρατών µελών από και 

προς χώρα στην οποία έχει εφαρµογή η απόφαση του ΟΟΣΑ, εφαρµόζεται, τηρουµένων των 

αναλογιών, το άρθρο 46. 

 

2. Όταν απόβλητα προοριζόµενα για αξιοποίηση µεταφέρονται µέσω κρατών µελών από και 

προς χώρα στην οποία έχει εφαρµογή η απόφαση του ΟΟΣΑ, εφαρµόζεται, τηρουµένων των 

αναλογιών, το άρθρο 43, µε τις προσαρµογές και τις προσθήκες που απαριθµούνται κατωτέρω: 

 

α) Η πρώτη και η τελευταία αρµόδια αρχή διαµετακόµισης στην Κοινότητα αποστέλλουν, 

ενδεχοµένως, θεωρηµένο αντίγραφο των αποφάσεων ότι συγκατίθενται στη µεταφορά ή, 

εφόσον έχουν δώσει σιωπηρή συγκατάθεση, αντίγραφο της απόδειξης παραλαβής σύµφωνα 

µε το άρθρο 41, παράγραφος 3, στοιχείο α), στα τελωνεία εισόδου και εξόδου της 

Κοινότητας, αντιστοίχως, και  

 

β) αµέσως µετά την έξοδο των αποβλήτων από την Κοινότητα, το τελωνείο εξόδου από την 

Κοινότητα αποστέλλει αντίγραφο του εγγράφου µεταφοράς στην αρµόδια αρχή 

διαµετακόµισης στην Κοινότητα, αναφέροντας ότι τα απόβλητα εξήλθαν από την Κοινότητα. 
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3. Όταν απόβλητα προς αξιοποίηση µεταφέρονται µέσω κρατών µελών , από µία χώρα στην 

οποία δεν έχει εφαρµογή η απόφαση του ΟΟΣΑ προς µία χώρα στην οποία έχει εφαρµογή η εν 

λόγω απόφαση, ή αντιστρόφως, η παράγραφος 1 ισχύει όσον αφορά τη χώρα στην οποία δεν έχει 

εφαρµογή η απόφαση του ΟΟΣΑ και η παράγραφος 2 ισχύει όσον αφορά τη χώρα στην οποία έχει 

εφαρµογή η απόφαση του ΟΟΣΑ. 

 

ΤΙΤΛΟΣ VII 

 

ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Κεφάλαιο 1 - Συµπληρωµατικές υποχρεώσεις  

 

Άρθρο 48 

 

Προστασία του περιβάλλοντος 

 

1. Ο παραγωγός, ο κοινοποιών και άλλες επιχειρήσεις που συµµετέχουν στη µεταφορά 

αποβλήτων και/ή στην αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους, προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες ώστε 

να διασφαλίζουν ότι τα απόβλητα που µεταφέρουν, τυγχάνουν διαχείρισης έτσι ώστε να µην τίθεται 

σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και µε περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

µεταφοράς και κατά την αξιοποίηση και τη διάθεση. Ιδίως, όταν η µεταφορά λαµβάνει χώρα στην 

Κοινότητα, τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ και της λοιπής 

κοινοτικής νοµοθεσίας περί αποβλήτων. 
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2. Σε περίπτωση εξαγωγών από την Κοινότητα, η αρµόδια αρχή αποστολής στην Κοινότητα: 

 

α) Απαιτεί και προσπαθεί να εξασφαλίζει ότι τα τυχόν εξαγόµενα απόβλητα θα τύχουν 

διαχείρισης µε περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, καθ’ όλη τη διάρκεια της µεταφοράς, 

συµπεριλαµβανοµένης της αξιοποίησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33 ή της διάθεσης, 

όπως αναφέρεται στα άρθρα 35 και 37, στην τρίτη χώρα προορισµού, 

 

β) απαγορεύει την εξαγωγή αποβλήτων σε τρίτες χώρες, εάν έχει λόγο να πιστεύει ότι τα 

απόβλητα δεν θα τύχουν διαχείρισης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του στοιχείου α). 

 

Περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση µπορεί να θεωρείται, µεταξύ άλλων, ότι λαµβάνει χώρα όσον 

αφορά τις σχετικές εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης, εάν ο κοινοποιών ή η αρµόδια αρχή στη 

χώρα προορισµού µπορεί να αποδείξει ότι η εγκατάσταση που παραλαµβάνει τα απόβλητα 

λειτουργεί σύµφωνα µε πρότυπα προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος που 

είναι γενικά ισοδύναµα µε τα πρότυπα που τίθενται στην κοινοτική νοµοθεσία. 

 

Η υπόθεση αυτή ισχύει, ωστόσο, υπό την επιφύλαξη της συνολικής εκτίµησης της περιβαλλοντικά 

ορθής διαχείρισης, καθ’ όλη τη διάρκεια της µεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένης της αξιοποίησης ή 

διάθεσης στην τρίτη χώρα προορισµού. 

 

Για τους σκοπούς της καθοδήγησης σχετικά µε την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση, µπορούν να 

εξετάζονται οι κατευθυντήριες γραµµές που απαριθµούνται στο Παράρτηµα VIII. 
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3. Σε περίπτωση εισαγωγών στην Κοινότητα, η αρµόδια αρχή προορισµού στην Κοινότητα: 

 

α) Απαιτεί και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για να εξασφαλίζει ότι τα τυχόν απόβλητα 

που µεταφέρονται στην περιοχή της δικαιοδοσίας της θα τύχουν διαχείρισης µε τρόπο ώστε 

να µην τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να χρησιµοποιούνται διαδικασίες ή 

µέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της οδηγίας 

75/442/ΕΟΚ και µε τη λοιπή κοινοτική νοµοθεσία περί αποβλήτων, καθ'όλη τη διάρκεια της 

µεταφοράς, συµπεριλαµβανόµενης της αξιοποίησης ή της έκθεσης, στη χώρα προορισµού, 

 

β) απαγορεύει την εισαγωγή αποβλήτων από τρίτες χώρες, εάν έχει λόγο να πιστεύει ότι τα 

απόβλητα δεν θα τύχουν διαχείρισης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του σηµείου α). 

 

Άρθρο 49 

 

Επιβολή της εφαρµογής στα κράτη µέλη 

 

1. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 

περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισµού και λαµβάνουν κάθε απαραίτητο 

µέτρο για να διασφαλίζουν την εφαρµογή τους. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι 

αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την 

εθνική τους νοµοθεσία που σχετίζεται µε την πρόληψη και τον εντοπισµό παράνοµων µεταφορών 

και τις κυρώσεις για τις µεταφορές αυτές. 
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2. Τα κράτη µέλη µπορούν, δυνάµει µέτρων επιβολής της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, 

να προβλέπουν, µεταξύ άλλων, επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων και των επιχειρήσεων σύµφωνα 

µε το άρθρο 13 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, καθώς και επιτόπιους ελέγχους των µεταφορών 

αποβλήτων ή της σχετικής αξιοποίησης ή διάθεσης. 

 

3. Οι έλεγχοι των µεταφορών µπορούν να διενεργούνται, ιδίως: 

 

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

 

β) στον προορισµό, διενεργούµενοι από τον παραλήπτη, 

 

γ) στα σύνορα της Κοινότητας, ή/και 

 

δ) κατά τη µεταφορά εντός της Κοινότητας. 

 

4. Οι έλεγχοι µπορούν να περιλαµβάνουν τον έλεγχο εγγράφων, την επιβεβαίωση ταυτότητας 

και, ενδεχοµένως, τον υλικό έλεγχο των αποβλήτων. 

 

5. Τα κράτη µέλη µπορούν να συνεργάζονται µεταξύ τους, διµερώς ή πολυµερώς, ώστε να 

διευκολύνεται η πρόληψη και ο εντοπισµός παράνοµων µεταφορών. 

 

6. Μετά από αίτηµα άλλου κράτους µέλους, ένα κράτος µέλος δύναται να προβαίνει σε 

ενέργειες επιβολής της εφαρµογής έναντι προσώπων για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι έχουν 

συµµετάσχει στην παράνοµη µεταφορά αποβλήτων και τα οποία βρίσκονται σε εκείνο το κράτος 

µέλος. 
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Άρθρο 50 

 

Υποβολή εκθέσεων από τα κράτη µέλη 

 

1. Πριν από το τέλος εκάστου ηµερολογιακού έτους, κάθε κράτος µέλος αποστέλλει στην 

Επιτροπή αντίγραφο της έκθεσης για το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος την οποία, σύµφωνα µε 

το άρθρο 13, παράγραφος 3 της Σύµβασης της Βασιλείας, συνέταξε και υπέβαλε στη Γραµµατεία 

της εν λόγω Σύµβασης. 

 

2. Πριν από το τέλος εκάστου ηµερολογιακού έτους, τα κράτη µέλη συντάσσουν επίσης έκθεση 

για το προηγούµενο έτος, µε βάση το συµπληρωµατικό ερωτηµατολόγιο υποβολής εκθέσεων του 

Παραρτήµατος ΙΧ, και την αποστέλλουν στην Επιτροπή. 

 

3. Οι εκθέσεις που συντάσσονται από τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, 

υποβάλλονται στην Επιτροπή σε ηλεκτρονική µορφή. 

 

4. Κάθε τρία χρόνια, η Επιτροπή, βασιζόµενη στις εκθέσεις αυτές, καταρτίζει έκθεση σχετικά µε 

την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού από την Κοινότητα και τα κράτη µέλη της.  

 

Άρθρο 51 

 

∆ιεθνής συνεργασία 

 

Εάν κρίνεται σκόπιµο και αναγκαίο, τα κράτη µέλη, σε σύνδεση µε την Επιτροπή, συνεργάζονται 

µε άλλα Μέρη της Σύµβασης της Βασιλείας και µε διακρατικούς οργανισµούς, µεταξύ άλλων, µε 

την ανταλλαγή ή/και τη γνωστοποίηση πληροφοριών, την προώθηση περιβαλλοντικά ορθών 

τεχνολογιών και την κατάρτιση κατάλληλων κωδίκων ορθής πρακτικής. 
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Άρθρο 52 

 

Ορισµός των αρµόδιων αρχών 

 

Τα κράτη µέλη ορίζουν την αρµόδια αρχή ή αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρµογή του 

παρόντος κανονισµού. Κάθε κράτος µέλος ορίζει µόνο µια ενιαία αρµόδια αρχή διαµετακόµισης. 

 

Άρθρο 53 

 

Ορισµός των ανταποκριτών 

 

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή ορίζουν από έναν ή περισσότερους ανταποκριτές που είναι 

υπεύθυνοι να ενηµερώνουν ή να συµβουλεύουν τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις που διενεργούν 

έρευνα. Ο ανταποκριτής της Επιτροπής διαβιβάζει στους ανταποκριτές των κρατών µελών τα 

ερωτήµατα που του/της υποβάλλονται και τα οποία αφορούν τα κράτη µέλη αυτά, και 

αντιστρόφως. 
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Άρθρο 54 

 

Ορισµός τελωνείων εισόδου στην Κοινότητα 

και εξόδου από αυτήν 

 

Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν συγκεκριµένα τελωνεία εισόδου στην Κοινότητα και εξόδου 

από την Κοινότητα για τις µεταφορές αποβλήτων που εισέρχονται στην Κοινότητα και εξέρχονται 

από αυτήν. Εάν τα κράτη µέλη αποφασίσουν να ορίσουν συγκεκριµένα τελωνεία, καµία µεταφορά 

αποβλήτων δεν µπορεί να πραγµατοποιείται από άλλα µεθοριακά σηµεία διέλευσης ενός κράτους 

µέλους για την είσοδο στην Κοινότητα ή την έξοδο από αυτήν. 

 

Άρθρο 55 

 

Κοινοποίηση και ενηµέρωση σχετικά µε τους καθορισµούς 

 

1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους ορισµούς: 

 

α) Των αρµοδίων αρχών, σύµφωνα µε το άρθρο 52, 

 

β) των ανταποκριτών, σύµφωνα µε το άρθρο 53, και 

 

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

άρθρο 54. 
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2. Σε σχέση µε τους ορισµούς αυτούς, τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ακόλουθες 

πληροφορίες: 

 

α) Το ή τα ονόµατα, 

 

β) την ταχυδροµική διεύθυνση ή διευθύνσεις, 

 

γ) τη διεύθυνση ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 

 

δ) τον αριθµό ή τους αριθµούς τηλεφώνου, 

 

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

 

στ) τις γλώσσες που αποδέχονται οι αρµόδιες αρχές. 

 

3. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αµέσως στην Επιτροπή τυχόν µεταβολές των πληροφοριών 

αυτών. 

 

4. Οι πληροφορίες αυτές, καθώς και κάθε µεταβολή των πληροφοριών, υποβάλλονται στην 

Επιτροπή σε ηλεκτρονική, καθώς και σε έντυπη µορφή, εφόσον ζητηθεί. 

 

5. Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην ιστοθέση της τους καταλόγους των ορισθέντων αρµόδιων 

αρχών, ανταποκριτών και τελωνείων εισόδου στην Κοινότητα και εξόδου από αυτήν, και, 

αναλόγως, ενηµερώνει τους καταλόγους αυτούς. 
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Κεφάλαιο 2 - Άλλες διατάξεις 

 

Άρθρο 56 

 

Συνεδρίαση των ανταποκριτών 

 

Κατόπιν αιτήµατος κρατών µελών ή εάν άλλως κρίνεται σκόπιµο, η Επιτροπή συγκαλεί, κατά 

τακτά χρονικά διαστήµατα, συνεδρίαση των ανταποκριτών, προκειµένου να εξετάζει µαζί τους τα 

ζητήµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. 

 

Άρθρο 57 

 

Τροποποίηση των Παραρτηµάτων 

 

1. Τα Παραρτήµατα µπορούν να τροποποιούνται από την Επιτροπή, µέσω κανονισµών, και 

σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 18, παράγραφος 2, της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, για να 

λαµβάνεται υπόψη η επιστηµονική και τεχνική πρόοδος. Επιπροσθέτως: 

 

α) Τα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙΙΙΑ, IV και V τροποποιούνται προκειµένου να λαµβάνονται 

υπόψη οι αλλαγές που έχουν συµφωνηθεί στο πλαίσιο της Σύµβασης της Βασιλείας και της 

απόφασης του ΟΟΣΑ· επιπλέον, το Παράρτηµα Ι Γ, το οποίο περιέχει ειδικές οδηγίες για τη 

συµπλήρωση των εγγράφων κοινοποίησης και µεταφοράς συµπληρώνεται το αργότερο µέχρι 

την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, λαµβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του 

ΟΟΣΑ· 
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β) στα Παραρτήµατα ΙΙΙΒ, IV ή V µπορούν να προστίθενται, σε προσωρινή βάση, µη 
ταξινοµηµένα απόβλητα, εν αναµονή της απόφασης για την υπαγωγή τους στα σχετικά 
Παραρτήµατα της Σύµβασης της Βασιλείας ή της απόφασης του ΟΟΣΑ· 

 
γ) κατόπιν υποβολής κράτους µέλους, είναι δυνατό να εξετάζεται η υπαγωγή, στο Παράρτηµα 

ΙΙΙΑ, των µιγµάτων δύο ή περισσοτέρων αποβλήτων που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, 
στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, σε προσωρινή βάση, εν 
αναµονή απόφασης για την υπαγωγή τους στα σχετικά Παραρτήµατα της Σύµβασης της 
Βασιλείας ή της απόφασης του ΟΟΣΑ. Οι αρχικές καταχωρίσεις που πρέπει να 
συµπεριληφθούν στο Παράρτηµα ΙΙΙΑ παρεµβάλλονται, εφόσον είναι πρακτικά δυνατόν, 
µέχρι την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού και το αργότερο εντός έξη 
µηνών µετά την εν λόγω ηµεροµηνία. Το Παράρτηµα ΙΙΙΑ µπορεί να προβλέπει ότι µια ή 
περισσότερες από τις καταχωρίσεις του δεν ισχύουν για εξαγωγές σε χώρες στις οποίες δεν 
έχει εφαρµογή η απόφαση του ΟΟΣΑ· 

 
δ) καθορίζονται οι έκτακτες περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 3, και, 

ενδεχοµένως, τα εν λόγω απόβλητα προστίθενται στα Παραρτήµατα IV A και V και 
απαλείφονται από το Παράρτηµα ΙΙΙ· 

 
ε) το Παράρτηµα V τροποποιείται ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που συµφωνούνται όσον 

αφορά τον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων, ο οποίος θεσπίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 
1, παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ· 

 
στ) το Παράρτηµα VIII τροποποιείται ώστε να απηχεί τις σχετικές διεθνείς συµβάσεις και 

συµφωνίες. 
 
2. Κατά την τροποποίηση του Παραρτήµατος ΙΧ, η επιτροπή που ιδρύθηκε µε την οδηγία 
91/692/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης ∆εκεµβρίου 1991, για την τυποποίηση και τον 
εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον1 
συµπράττει πλήρως στις εργασίες. 
 
3. Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
ορίζεται τρίµηνη. 

                                                 
1 ΕΕ L 377, 31.12.1991, σ. 48. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό 

(ΕΚ) αριθ. 1882/2003. 
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Άρθρο 58 

 

Συµπληρωµατικά µέτρα 

 

1. Η Επιτροπή µπορεί να θεσπίζει συµπληρωµατικά µέτρα σχετικά µε την εφαρµογή του 

παρόντος κανονισµού, ως εξής: 

 

α) Μέθοδος για τον υπολογισµό της χρηµατικής εγγύησης ή της ισοδύναµης ασφάλειας που 

προβλέπονται στο άρθρο 6, 

 

β) κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή του άρθρου 12, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), 

 

γ) επιπλέον όροι και απαιτήσεις σχετικά µε τις προεγκεκριµένες εγκαταστάσεις αξιοποίησης 

που αναφέρονται στο άρθρο 14, 

 

δ) κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή του άρθρου 15 όσον αφορά την ταυτοποίηση και 

την παρακολούθηση των αποβλήτων που υφίστανται σηµαντικές αλλαγές κατά τις 

ενδιάµεσες εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης, 

 

ε) κατευθυντήριες γραµµές για τη συνεργασία των αρµόδιων αρχών όσον αφορά τις παράνοµες 

µεταφορές που αναφέρονται στο άρθρο 23, 

 

στ) τεχνικές και οργανωτικές απαιτήσεις για την πρακτική εφαρµογή της ηλεκτρονικής 

ανταλλαγής δεδοµένων για την υποβολή εγγράφων και πληροφοριών σύµφωνα µε το 

άρθρο 25, παράγραφος 4, 

 

ζ) περαιτέρω καθοδήγηση όσον αφορά τη χρήση των γλωσσών που αναφέρεται στο άρθρο 26, 
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η) περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά µε τις διαδικαστικές απαιτήσεις του Τίτλου ΙΙ όσον αφορά 

την εφαρµογή τους στις εξαγωγές, εισαγωγές και τη διαµετακόµιση αποβλήτων από, προς, 

και διαµέσου της Κοινότητας, 

 

θ) περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά µε απροσδιόριστους νοµικούς όρους. 

 

2. Τα εν λόγω µέτρα αποφασίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18, 

παράγραφος 2, της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ. 

 

3. Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 

ορίζεται τρίµηνη. 

 

Άρθρο 59 

 

Επανεξέταση 

 

1. Μέχρι τις …………… *, η Επιτροπή ολοκληρώνει την επανεξέταση της σχέσης ανάµεσα 

στην υφιστάµενη τοµεακή νοµοθεσία για την υγεία των ζώων και τη δηµόσια υγεία, 

συµπεριλαµβανοµένων των µεταφορών αποβλήτων που καλύπτονται από τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1774/2002, και στις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. Εφόσον απαιτείται, η εν λόγω 

επανεξέταση συνοδεύεται από ενδεδειγµένες προτάσεις µε σκοπό να επιτυγχάνεται ισοδύναµο 

επίπεδο όσον αφορά τις διαδικασίες και το καθεστώς ελέγχου για τη µεταφορά τέτοιων αποβλήτων. 

 

2. Εντός πέντε ετών από …………… **, η Επιτροπή προβαίνει σε επισκόπηση της εφαρµογής 

του άρθρου 12, παράγραφος 1, στοιχείο γ), συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεών του επί της 

προστασίας του περιβάλλοντος και της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Εφόσον χρειασθεί, η 

επισκόπηση αυτή συνοδεύεται από κατάλληλες προτάσεις για την τροποποίηση της εν λόγω 

διάταξης. 

                                                 
* Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
** Ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. 
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Άρθρο 60 

 

Κατάργηση 

 

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

από …………… *. 

 

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

ότι γίνονται στον παρόντα κανονισµό. 

 

3. Η απόφαση 1999/412/ΕΚ καταργείται µε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου …………… **. 

 

Άρθρο 61 

 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

1. Κάθε µεταφορά που έχει κοινοποιηθεί και για την οποία η αρµόδια αρχή προορισµού έχει 

χορηγήσει απόδειξη παραλαβής πριν από τις …………… ∗, υπόκειται στις διατάξεις του 

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93. 

                                                 
*  Ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού (12 µήνες µετά την ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης). 
**  Το έτος που έπεται του έτους εφαρµογής του παρόντος κανονισµού (το δεύτερο έτος µετά το 

έτος δηµοσίευσης). 
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2. Η υποβολή εκθέσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 41, παράγραφος 2, του κανονισµού (ΕΟΚ) 

αριθ. 259/93 και το άρθρο 54 του παρόντος κανονισµού, για το έτος …..…*, βασίζεται στο 

ερωτηµατολόγιο που περιλαµβάνεται στην απόφαση 1999/412/ΕΚ. 

 

Άρθρο 62 

 

Μεταβατικές ρυθµίσεις για ορισµένα κράτη µέλη 

 

1. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2005, όλες οι µεταφορές προς την Ουγγαρία αποβλήτων για 

αξιοποίηση, τα οποία απαριθµούνται στα Παραρτήµατα ΙΙΙ και ΙV, και αποβλήτων για αξιοποίηση, 

τα οποία δεν απαριθµούνται στα Παραρτήµατα αυτά, υπόκεινται στη διαδικασία της έγγραφης 

προηγούµενης κοινοποίησης και συγκατάθεσης σύµφωνα µε το Τίτλο ΙΙ. 

 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, οι αρµόδιες αρχές φέρουν αντιρρήσεις κατά µεταφορών 

µεταφορές αποβλήτων για αξιοποίηση, τα οποία απαριθµούνται στα Παραρτήµατα ΙΙΙ και IV, και 

αποβλήτων για αξιοποίηση, τα οποία δεν απαριθµούνται στα Παραρτήµατα αυτά, όταν 

προορίζονται για εγκατάσταση η οποία κάνει χρήση του πλεονεκτήµατος της προσωρινής 

παρέκκλισης από ορισµένες διατάξεις της οδηγίας 94/67/ΕΚ του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 

1994, για την αποτέφρωση των επικίνδυνων αποβλήτων1 και της οδηγίας 2001/80/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, για τον περιορισµό 

των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων2, κατά την περίοδο στην οποία εφαρµόζεται η 

προσωρινή παρέκκλιση στην εγκατάσταση προορισµού. 

                                                 
*  Έτος εφαρµογής του παρόντος κανονισµού (το έτος που έπεται του έτους δηµοσίευσης). 
1 ΕΕ L 365, 31.12.1994, σ. 34. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό 

(ΕΚ) αριθ. 1882/2003. 
2 ΕΕ L 309, 27.11.2001, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε την Πράξη Προσχώρησης του 

2003. 
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2. Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2010, όλες οι µεταφορές προς τη Λετονία αποβλήτων για 

αξιοποίηση, τα οποία απαριθµούνται στα Παραρτήµατα ΙΙΙ και ΙV, και αποβλήτων για αξιοποίηση, 

τα οποία δεν απαριθµούνται στα Παραρτήµατα αυτά, υπόκεινται στη διαδικασία της έγγραφης 

προηγούµενης κοινοποίησης και συγκατάθεσης σύµφωνα µε τον Τίτλο ΙΙ. 

 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, οι αρµόδιες αρχές φέρουν αντιρρήσεις κατά µεταφορών 

αποβλήτων για αξιοποίηση, τα οποία απαριθµούνται στα Παραρτήµατα ΙΙΙ και IV, και αποβλήτων 

για αξιοποίηση, τα οποία δεν απαριθµούνται στα Παραρτήµατα αυτά, όταν προορίζονται για 

εγκατάσταση η οποία κάνει χρήση του πλεονεκτήµατος της προσωρινής παρέκκλισης από 

ορισµένες διατάξεις της οδηγίας 96/61/ΕΚ, κατά την περίοδο στην οποία εφαρµόζεται η  

προσωρινή παρέκκλιση στην εγκατάσταση προορισµού. 

 

3. Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005, όλες οι µεταφορές προς τη Μάλτα αποβλήτων για 

αξιοποίηση, τα οποία απαριθµούνται στα Παραρτήµατα ΙΙΙ και ΙV, και αποβλήτων για αξιοποίηση, 

τα οποία δεν απαριθµούνται στα Παραρτήµατα αυτά, υπόκεινται στη διαδικασία της έγγραφης 

προηγούµενης κοινοποίησης και συγκατάθεσης σύµφωνα µε το Τίτλο ΙΙ. 

 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, οι αρµόδιες αρχές φέρουν αντιρρήσεις κατά µεταφορών 

αποβλήτων για αξιοποίηση, τα οποία απαριθµούνται στα Παραρτήµατα ΙΙΙ και IV, και αποβλήτων 

για αξιοποίηση, τα οποία δεν απαριθµούνται στα Παραρτήµατα αυτά, όταν προορίζονται για 

εγκατάσταση η οποία κάνει χρήση του πλεονεκτήµατος της προσωρινής παρέκκλισης από 

ορισµένες διατάξεις της οδηγίας 2001/80/ΕΚ, κατά την περίοδο στην οποία εφαρµόζεται η 

προσωρινή παρέκκλιση στην εγκατάσταση προορισµού. 
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4. Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2012, όλες οι µεταφορές προς την Πολωνία αποβλήτων για 

αξιοποίηση, τα οποία απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, υπόκεινται στη διαδικασία της έγγραφης 

προηγούµενης κοινοποίησης και συγκατάθεσης σύµφωνα µε τον Τίτλο ΙΙ. 

 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, οι αρµόδιες αρχές φέρουν  αντιρρήσεις, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 

2007, κατά µεταφορών προς την Πολωνία για αξιοποίηση των ακόλουθων αποβλήτων, τα οποία 

απαριθµούνται στα Παραρτήµατα ΙΙΙ και IV, σύµφωνα µε τους λόγους αντίρρησης που ορίζονται 

στο άρθρο 11: 

 

B2020 και GE 020 (απορρίµµατα γυαλιού) 

Β2070 

Β2080 

Β2100 

Β2120 

B3010 και GH 013 (στερεά πλαστικά απόβλητα) 

B3020 (απόβλητα χαρτιού) 

B3140 (απόβλητα επίσωτρων ελαστικών) 

Υ46 

Υ47 

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

A1060 

Α1140 

A2010 

A2020 

A2030 

Α2040 

Α3030 

Α3040 

Α3070 
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Α3120 

Α3130 

Α3160 

Α3170 

Α3180 (εφαρµόζεται µόνο για τα πολυχλωριωµένα ναφθαλένια (ΡΕΝ)) 

Α4030 

Α4050 

Α4060 

Α4070 

A4090 

AB030 

AB070 

AB120 

AB130 

AB150 

AC060 

AC070 

AC080 

AC150 

AC160 

AC260 

AD150 
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Με εξαίρεση τα απορρίµµατα γυαλιού, τα απόβλητα χαρτιού και τα απόβλητα επίσωτρων 

ελαστικών, η περίοδος αυτή µπορεί να παραταθεί, το αργότερο, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2012, 

σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 18, παράγραφος 2, της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ. 

 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2012, οι αρµόδιες αρχές φέρουν 

αντιρρήσεις κατά µεταφορών προς την Πολωνία σύµφωνα µε τους λόγους αντίρρησης που 

ορίζονται στο άρθρο 11: 

 

α) Των ακόλουθων αποβλήτων για αξιοποίηση τα οποία απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙV: 

 

Α2050 

Α3030 

A3180, πλην των πολυχλωριωµένων ναφθαλενίων (PCN) 

A3190 

A4110 

A4120 

RB020  

 

και των 

 

β) αποβλήτων για αξιοποίηση τα οποία δεν απαριθµούνται στα Παραρτήµατα. 
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Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, οι αρµόδιες αρχές φέρουν αντιρρήσεις κατά µεταφορών 

αποβλήτων για αξιοποίηση, τα οποία απαριθµούνται στα Παραρτήµατα ΙΙΙ και IV, και αποβλήτων 

για αξιοποίηση, τα οποία δεν απαριθµούνται στα Παραρτήµατα αυτά, όταν προορίζονται για 

εγκατάσταση που κάνει χρήση του πλεονεκτήµατος της προσωρινής παρέκκλισης από ορισµένες 

διατάξεις της οδηγίας 96/61/ΕΚ, κατά την περίοδο στην οποία εφαρµόζεται η προσωρινή 

παρέκκλιση στην εγκατάσταση προορισµού. 

 

5. Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2011, όλες οι µεταφορές προς τη Σλοβακία αποβλήτων για 

αξιοποίηση, τα οποία απαριθµούνται στα Παραρτήµατα ΙΙΙ και ΙV, και αποβλήτων για αξιοποίηση, 

τα οποία δεν απαριθµούνται στα Παραρτήµατα αυτά, υπόκεινται στη διαδικασία της έγγραφης 

προηγούµενης κοινοποίησης και συγκατάθεσης σύµφωνα µε τον Τίτλο ΙΙ. 

 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, οι αρµόδιες αρχές φέρουν αντιρρήσεις κατά µεταφορών 

αποβλήτων για αξιοποίηση, τα οποία απαριθµούνται στα Παραρτήµατα III και IV, και αποβλήτων 

για αξιοποίηση, τα οποία δεν απαριθµούνται στα Παραρτήµατα αυτά, όταν προορίζονται για 

εγκατάσταση η οποία κάνει χρήση του πλεονεκτήµατος της προσωρινής παρέκκλισης από 

ορισµένες διατάξεις των οδηγιών 94/67/ΕΚ και 96/61/ΕΚ, της οδηγίας 2000/76/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης ∆εκεµβρίου 2000, για την αποτέφρωση 

των αποβλήτων1 και της οδηγίας 2001/80/ΕΚ, κατά την περίοδο στην οποία εφαρµόζεται η  

προσωρινή παρέκκλιση στην εγκατάσταση προορισµού. 

 

6. Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, στον Τίτλο ΙΙ, σε σχέση µε τα απόβλητα που 

απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, το άρθρο 3, παράγραφος 2, το άρθρο 4, δεύτερο εδάφιο, σηµείο 

5, και τα άρθρα 6, 11, 21, 22, 23, 24 και 30 δεν εφαρµόζονται. 

 

                                                 
1 ΕΕ L 332, 28.12.2000, σ. 91. 
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Άρθρο 63 

 

Έναρξη ισχύος και εφαρµογή 

 

1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Εφαρµόζεται από τις …*. 

 

2. Υπό την επιφύλαξη της συµφωνίας του οικείου κράτους µέλους, το άρθρο 25, παράγραφος 4, 

µπορεί να εφαρµοσθεί πριν από τις …*. 

 

 

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

µέλος. 

 

 

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις  

 

 Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

 Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

________________________ 

 

 

                                                 
* 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος κανονισµού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ 

Έγγραφο κοινοποίησης για διασυνοριακές διακινήσεις/µεταφορές αποβλήτων ΕΕ 
1. Εξαγωγέας – Κοινοποιών Αριθµός µητρώου: 3. Κοινοποίηση αριθ.:  

Όνοµα:  Κοινοποίηση που αφορά  

∆ιεύθυνση:  A.(i) Μεµονωµένη µεταφορά:  

 (ii) Πολλαπλές µεταφορές:  

Αρµόδιος:  B.(i) ∆ιάθεση (1):  

Τηλ.:  Φαξ:  (ii) Αξιοποίηση:  

E-mail:  Γ. Προεγκεκριµένη εγκατάσταση αξιοποίησης (2·3) Ναι  Όχι  

2. Εισαγωγέας-Παραλήπτης 

Αριθµός µητρώου: 
 4. Προβλεπόµενος συνολικός αριθµός µεταφορών:  

Όνοµα:  5. Προβλεπόµενη συνολική ποσότητα (kg/λίτρα) (4):  

∆ιεύθυνση:  6. Προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα για τη(τις) µεταφορά(ές) (4): 

 Πρώτη αναχώρηση:  Τελευταία αναχώρηση:  

Αρµόδιος:  7. Τύπος(οι) συσκευασίας (5):  

Τηλ.:  Φαξ:  Απαιτήσεις ειδικού χειρισµού (6): Ναι:  Όχι:  

E-mail:  11. Εργασίες διάθεσης/αξιοποίησης (2)  

8. Επιλεγείς(έντες) µεταφορέας(είς): Αριθµός µητρώου Κωδικός D/κωδικός R (5):  

Όνοµα (7):  Χρησιµοποιούµενη τεχνολογία (6):  

∆ιεύθυνση:   

  

Αρµόδιος:  Λόγος εξαγωγής (1·6):  

Τηλ.:  Φαξ:   

E-mail:  12. Ονοµασία και σύνθεση των αποβλήτων (6): 

Τρόπος(οι) µεταφοράς (5):   

9. ∆ηµιουργός(οί)/παραγωγός(οί) αποβλήτων (1·7·8) 

Αριθµός µητρώου: 
  

Όνοµα:   

∆ιεύθυνση:   

 13. Φυσικά χαρακτηριστικά (5):  

Αρµόδιος:   

Τηλ.:  Φαξ:  14. Ταυτοποίηση των αποβλήτων (συµπληρώστε τους σχετικούς κωδικούς) 

E-mail:  (i) Παράρτηµα VIII (ή IX κατά περίπτωση) της Βασιλείας: 

Τόπος και διαδικασία παραγωγής (6)  (ii) Κωδικός ΟΟΣΑ (εάν διαφέρει από τον (i)):  

 (iii) Κατάλογος αποβλήτων ΕΚ:  

10. Εγκατάσταση διάθεσης (2):  ή εγκατάσταση αξιοποίησης(2):  (iv) Εθνικός κωδικός στη χώρα εξαγωγής:  

Αριθµός µητρώου:  (v) Εθνικός κωδικός στη χώρα εισαγωγής:  

Ονοµασία:  (vi) Άλλος (διευκρινίστε):  

∆ιεύθυνση:  (vii) Κωδικός Y:  

 (viii) Κωδικός H (5):  

Αρµόδιος:  (ix) Κατηγορία UN (5):  

Τηλ.:  Φαξ:  (x) Αριθµός UN:  

E-mail:  (xi) Ονοµασία µεταφοράς UN:  

Ακριβής τόπος διάθεσης/αξιοποίησης:  (xii) Τελωνειακός(οί) κώδικας(εs) (HS):  
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15. Σχετικές χώρες/κράτη α), κωδικοί αριθµοί αρµοδίων αρχών εφόσον υπάρχουν (β), ακριβή σηµεία εξόδου ή εισόδου (γ) 

Κράτος εξαγωγής/αποστολής Κράτος(η) διαµετακόµισης (είσοδος και έξοδος) Κράτος εισαγωγής/προορισµού

(α)        

(β)        

(γ)        

16. Τελωνεία εισόδου ή/και εξόδου ή/και εξαγωγής:  (Ευρωπαϊκή Κοινότητα): 

Είσοδος:    Έξοδος:      Εξαγωγή: 

17. ∆ήλωση εξαγωγέως/κοινοποιούντος - δηµιουργού/παραγωγού (1): 

Βεβαιώνω ότι οι ανωτέρω πληροφορίες είναι, καθόσον γνωρίζω, πλήρεις και ακριβείς. Βεβαιώνω επίσης ότι έχουν 
αναληφθεί οι νοµικές / εκτελεστές γραπτές συµβατικές υποχρεώσεις και ότι ισχύει η τυχόν προσήκουσα ασφαλιστική ή 
άλλη χρηµατική εγγύηση που καλύπτει τη διασυνοριακή µεταφορά. 
 
Όνοµα εξαγωγέως/κοινοποιούντος: 

 
Υπογραφή: 

 
 Ηµεροµηνία: 

 
18. Αριθµός 
συνηµµένων  
Παραρτηµάτων

 
 
Όνοµα δηµιουργού/παραγωγού: 
 
 

 
 
Υπογραφή:   Ηµεροµηνία:  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 

19. Απόδειξη παραλαβής από τη σχετική αρµόδια αρχή των χωρών 

εισαγωγής - προορισµού/διαµετακόµισης(1)/εξαγωγής - αποστολής (9):

20. Γραπτή συγκατάθεση (1·8) για τη µεταφορά από την 

αρµόδια αρχή τ... (χώρα): 

Χώρα:  Η συγκατάθεση δόθηκε στις:    

Η κοινοποίηση παρελήφθη στις:  Η συγκατάθεση ισχύει από:  έως:  

Η απόδειξη παραλαβής απεστάλη στις:  Ειδικοί όροι: Όχι:  Εάν Ναι, βλ. θέση 21 (6):  

Ονοµασία της αρµόδιας αρχής:  Ονοµασία της αρµόδιας αρχής:  

Σφραγίδα και/ή υπογραφή:  Σφραγίδα και/ή υπογραφή:  

  

21. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ή ΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ 

 

 

(1) Απαιτείται βάσει της Σύµβασης της Βασιλείας 

(2) Σε περίπτωση εργασιών R12/R13 ή D13-D15, επισυνάψτε επίσης αντίστοιχες 

πληροφορίες για την επακόλουθη εγκατάσταση ή εγκαταστάσεις R1-R11 ή D1-D12, 

εφόσον απαιτείται. 

(3) Συµπληρώνεται για τις διακινήσεις εντός της περιοχής του ΟΟΣΑ και µόνον εάν 

πρόκειται για την περίπτωση B(ii). 

(4) Επισυνάψτε λεπτοµερή κατάλογο, εάν πρόκειται για πολλαπλές µεταφορές. 

 

(5) Βλ. κατάλογο συντοµογραφιών και κωδικών στην 

επόµενη σελίδα 

(6) Επισυνάψτε λεπτοµερείς οδηγίες, εν ανάγκη 

(7) Επισυνάψτε κατάλογο, εάν είναι περισσότεροι του ενός 

(8) Εάν απαιτείται βάσει της εθνικής νοµοθεσίας 

(9) Εάν απαιτείται βάσει της απόφασης του ΟΟΣΑ 
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Κατάλογος συντοµογραφιών και κωδικών που χρησιµοποιούνται στο έγγραφο κοινοποίησης 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ (Θέση 11) 
D1 Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. σε χώρους υγειονοµικής ταφής αποβλήτων, κ.λπ.) 
D2 Επεξεργασία στο έδαφος (π.χ. βιοαποικοδόµηση υγρών αποβλήτων ή λυµατολάσπης στο έδαφος, κ.λπ.) 
D3 Βαθεία έγχυση (π.χ. έγχυση ρευστών αποβλήτων σε γεωτρήσεις, αλατούχα κοιτάσµατα ή φυσικούς χώρους εναπόθεσης, κ.λπ.) 
D4 Επιφανειακή διασπορά (π.χ. εναπόθεση υγρών αποβλήτων ή λυµατολάσπης σε φρέατα, τέλµατα ή λιµνοθάλασσες, κ.λπ.) 
D5 Ειδικά σχεδιασµένοι χώροι υγειονοµικής ταφής (π.χ. τοποθέτηση σε σειρά χωριστών διαµερισµάτων που καλύπτονται και δεν 

επικοινωνούν ούτε µεταξύ τους ούτε µε το περιβάλλον, κ.λπ.) 
D6 Απόρριψη σε υδατικό σύστηµα πλην των θαλασσών/ωκεανών 
D7 Απόρριψη σε θάλασσες/ωκεανούς, συµπεριλαµβανοµένης της παράχωσης στον θαλάσσιο βυθό 
D8 Βιολογική επεξεργασία που δεν αναφέρεται σε άλλο σηµείο του παρόντος καταλόγου, η οποία έχει ως αποτέλεσµα τον 

σχηµατισµό τελικών ενώσεων ή µειγµάτων που διατίθενται µε κάποιον από τους τρόπους που αναφέρονται στον παρόντα 

κατάλογο 
D9 Φυσικοχηµική επεξεργασία που δεν αναφέρεται σε άλλο σηµείο του παρόντος καταλόγου, η οποία έχει ως αποτέλεσµα τον 

σχηµατισµό τελικών ενώσεων ή µειγµάτων που διατίθενται µε κάποιον από τους τρόπους που αναφέρονται στον παρόντα 

κατάλογο (π.χ. εξάτµιση, αποξήρανση, αποτέφρωση) 
D10 Αποτέφρωση στο έδαφος 
D11 Αποτέφρωση στη θάλασσα 
D12 Μόνιµη αποθήκευση (π.χ. εναπόθεση δοχείων σε ορυχεία, κ.λπ.) 
D13 Συνδυασµός ή ανάµειξη αποβλήτων πριν υποβληθούν σε µια από τις εργασίες που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο 
D14 Επανασυσκευασία αποβλήτων πριν υποβληθούν σε µια από τις εργασίες που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο 
D15 Αποθήκευση, εν αναµονή µιας από τις εργασίες που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Θέση 11) 
R1 Χρήση ως καυσίµου (στις περιπτώσεις πλην της άµεσης αποτέφρωσης) ή άλλου µέσου παραγωγής ενέργειας/Χρήση κυρίως ως 

καυσίµου ή άλλου µέσου παραγωγής ενέργειας 
R2 Ποιοτική αποκατάσταση/αναγέννηση διαλυτών 
R3 Ανακύκλωση/ποιοτική αποκατάσταση οργανικών ουσιών που δεν χρησιµοποιούνται ως διαλύτες 
R4 Ανακύκλωση/ποιοτική αποκατάσταση µετάλλων και µεταλλικών ενώσεων 
R5 Ανακύκλωση/ποιοτική αποκατάσταση άλλων ανόργανων υλών 
R6 Αναγέννηση οξέων ή βάσεων 
R7 Αξιοποίηση ενώσεων που χρησιµοποιούνται για την καταπολέµηση της ρύπανσης 
R8 Αξιοποίηση ενώσεων από καταλύτες 
R9 Επαναδιύλιση χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων ή άλλου είδους επαναχρησιµοποίηση χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων 
R10 Εµπλουτισµός εδάφους µε θετικά αποτελέσµατα για τη γεωργία και το περιβάλλον 
R11 Χρήσεις καταλοίπων από τις εργασίες που αναφέρονται στα σηµεία R1-R10 
R12 Ανταλλαγή αποβλήτων προκειµένου να υποβληθούν σε µια από τις εργασίες που αναφέρονται στα σηµεία R1-R11 
R13 Συσσώρευση υλικών που προορίζονται να υποβληθούν σε µια από τις εργασίες που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο. 
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ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Θέση 7) 
1. Βαρέλι 

2. Ξύλινο βαρέλι 

3. Μπιντόνι 

4. Κουτί 

5. Σάκος 

6. Σύνθετη συσκευασία 

7. ∆οχείο υπό πίεση 

8. Χύµα 

9. Άλλος (διευκρινίστε) 

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Θέση 8) 
R = Οδικώς 

T = Σιδηροδροµικώς 

S = Θαλάσσια 

A = Αεροπορικώς 

W = Εσωτερικές πλωτές οδοί 

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Θέση 13) 
1. Σκόνη 

2. Στερεό 

3. Παχύρρευστο/σιροπώδες υγρό 

4. Λάσπη 

5. Υγρό 

6. Αέριο 

7. Άλλο (διευκρινίστε) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Η ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ UN (Θέση 14) 
Κατηγορία Κωδικός  Χαρακτηριστικά 
UN Η 
 
1 H1 Εκρηκτικό 

3 H3 Εύφλεκτα υγρά 

4.1 H4.1 Εύφλεκτα στερεά 

4.2 H4.2 Ουσίες ή απόβλητα που υπόκεινται σε 

  αυτανάφλεξη 

4.3 H4.3 Ουσίες ή απόβλητα που, σε επαφή µε το νερό, 

  εκπέµπουν εύφλεκτα αέρια 

5.1 H5.1 Οξειδωτικά 

5.2 H5.2 Οργανικά υπεροξείδια 

6.1 H6.1 ∆ηλητηριώδεις ουσίες (οξείας επενέργειας) 

6.2 H6.2 Μολυσµατικές ουσίες 

8 H8 ∆ιαβρωτικά 

9 H10 Έκλυση τοξικών αερίων κατόπιν επαφής µε τον 

  αέρα ή το νερό 

9 H11 Τοξική ουσία (βραδείας ή χρόνιας επενέργειας) 

9 H12 Οικοτοξική ουσία 

9 H13 Υλικό ικανό να παραγάγει, µετά τη διάθεση, 

άλλο υλικό, π.χ. απόπλυµα, που διαθέτει κάποιο 

από τα ανωτέρω απαριθµούµενα χαρακτηριστικά 

 

Περισσότερες πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά την ταυτοποίηση των αποβλήτων (θέση 14), δηλαδή σχετικά µε τους κωδικούς των 

Παραρτηµάτων VIII και ΙΧ της Βασιλείας, τους κωδικούς του ΟΟΣΑ και τους κωδικούς Υ, περιέχει το Εγχειρίδιο 

Κατευθύνσεων/Οδηγιών που διατίθεται από τον ΟΟΣΑ και τη Γραµµατεία της Σύµβασης της Βασιλείας. 

 

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IB 

 
Έγγραφο µεταφοράς για διασυνοριακές διακινήσεις/µεταφορές αποβλήτων ΕΕ

1. Αντιστοιχεί στην κοινοποίηση αριθ.:  2. Αύξων αριθµός αποστολής/συνολικός αριθµός αποστολών: / 

3. Εξαγωγέας - Κοινοποιών Αριθµός µητρώου: 4. Εισαγωγέας - Παραλήπτης Αριθµός µητρώου: 

   

Όνοµα:  Όνοµα:  

 

∆ιεύθυνση:  ∆ιεύθυνση:  

 

Αρµόδιος:  Αρµόδιος:  

Τηλ.:  Φαξ:  Τηλ.:  Φαξ:  

E-mail:  E-mail:  

5. Ακριβής ποσότητα: kg:  λίτρα:  6. Ακριβής ηµεροµηνία µεταφοράς:  

7. Συσκευασία Τύπος(οι) (1):  Αριθµός δεµάτων:  

Απαιτήσεις ειδικού χειρισµού (2): Ναι:  Όχι:  

8.(α) 1ος µεταφορέας (3): 8.(β) 2ος µεταφορέας: 8.(γ) Τελευταίος µεταφορέας: 

Αριθµός µητρώου:  Αριθµός µητρώου:  Αριθµός µητρώου:  

Όνοµα:  Όνοµα:  Όνοµα:  

∆ιεύθυνση:  ∆ιεύθυνση:  ∆ιεύθυνση:  

   

Τηλ.:  Τηλ.:  Τηλ.:  

Φαξ:  Φαξ:  Φαξ:  

E-mail:  E-mail:  E-mail:  

- - - - - - - Συµπληρώνεται από τον αντιπρόσωπο του µεταφορέα - - - - - - - Περισσότεροι των τριών µεταφορέων (2)  

Τρόπος µεταφοράς (1):  Τρόπος µεταφοράς (1):  Τρόπος µεταφοράς (1):  

Ηµεροµηνία µεταβίβασης:  Ηµεροµηνία µεταβίβασης:  Ηµεροµηνία µεταβίβασης:  

Υπογραφή:  Υπογραφή:  Υπογραφή:  

      
9. ∆ηµιουργός(οί) / παραγωγός(οί) αποβλήτων (4·5·6): 12. Ονοµασία και σύνθεση των αποβλήτων (2): 

Αριθµός µητρώου:   

Όνοµα:   

∆ιεύθυνση:   

  

Αρµόδιος:  13. Φυσικά χαρακτηριστικά (1):  

Τηλ.:  Φαξ:   

E-mail:  14. Ταυτοποίηση των αποβλήτων (συµπληρώστε τους σχετικούς κωδικούς) 

Τόπος παραγωγής (2):  (i) Παράρτηµα VIII (ή IX κατά περίπτωση) της Βασιλείας:  

10. Εγκατάσταση διάθεσης  ή εγκατάσταση αξιοποίησης  (ii) Κωδικός ΟΟΣΑ (εάν διαφέρει από τον (i)):  

Αριθµός µητρώου:  (iii) Κατάλογος αποβλήτων ΕΚ:  

Ονοµασία:  (iv) Εθνικός κωδικός στη χώρα εξαγωγής:  

∆ιεύθυνση:  (v) Εθνικός κωδικός στη χώρα εισαγωγής:  

 (vi) Άλλος (διευκρινίστε):  

Αρµόδιος:  (vii) Κωδικός Y:  

Τηλ.:  Φαξ:  (viii) Κωδικός H (1):  

E-mail:  (ix) Κατηγορία UN (1):  

Ακριβής τόπος διάθεσης/αξιοποίησης (2):  (x) Αριθµός UN:  

11. Εργασίες διάθεσης/αξιοποίησης (xi) Ονοµασία µεταφοράς UN:  

Κωδικός D / κωδικός R (1):  (xii) Τελωνειακός(οί) κώδικας(εs) (HS):  
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15. ∆ήλωση εξαγωγέως - κοινοποιούντος / δηµιουργού / παραγωγού(4): 

Βεβαιώνω ότι οι ανωτέρω πληροφορίες είναι, καθόσον γνωρίζω, πλήρεις και ακριβείς. Βεβαιώνω επίσης ότι έχουν αναληφθεί οι νοµικές / εκτελεστές  γραπτές 

συµβατικές υποχρεώσεις και ότι ισχύει η τυχόν προσήκουσα ασφαλιστική ή άλλη χρηµατική εγγύηση που καλύπτει τη διασυνοριακή µεταφορά και ότι έχουν 

ληφθεί όλες οι απαραίτητες συγκαταθέσεις από τις αρµόδιες αρχές των σχετικών χωρών. 

 

Όνοµα:  Υπογραφή: 

Ηµεροµηνία:  

16. Συµπληρώνεται από οποιοδήποτε πρόσωπο συµµετέχει στη διασυνοριακή µεταφορά, σε περίπτωση που απαιτούνται συµπληρωµατικές 
πληροφορίες. 
 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ/ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

17. Το φορτίο παρελήφθη στην εγκατάσταση διάθεσης  ή εγκατάσταση αξιοποίησης  18. Βεβαιώνω ότι ολοκληρώθηκε η διάθεση/ 

Ηµεροµηνία παραλαβής:  ∆εκτό:  Απερρίφθη*:  αξιοποίηση των αποβλήτων που περιγράφονται 

      ανωτέρω. 

Παραληφθείσα ποσότητα: kg:  λίτρα:  Ηµεροµηνία: 

Προβλεπόµενη ηµεροµηνία διάθεσης/αξιοποίησης:  

*να ειδοποιηθούν αµέσως

  οι αρµόδιες αρχές Όνοµα: 

Εργασίες διάθεσης/αξιοποίησης (1):   

Ηµεροµηνία:  Υπογραφή και σφραγίδα: 

Όνοµα:  

Υπογραφή: 

 

  

(1) Βλ. κατάλογο συντοµογραφιών και κωδικών στην επόµενη σελίδα 

(2) Επισυνάψτε λεπτοµερείς οδηγίες, εν ανάγκη 

(3) Εάν οι µεταφορείς είναι περισσότεροι των τριών, επισυνάψτε πληροφορίες 

σύµφωνα µε τη θέση 8 (α, β, γ). 

(4) Απαιτείται βάσει της Σύµβασης της Βασιλείας 

(5) Επισυνάψτε κατάλογο, εάν είναι περισσότεροι του ενός 

(6) Εάν απαιτείται βάσει της εθνικής νοµοθεσίας 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ (εάν απαιτείται βάσει της εθνικής νοµοθεσίας) 

19. ΧΩΡΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ή ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΟ∆ΟΥ 20. ΧΩΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Ή ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

Τα απόβλητα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο µεταφοράς εξήλθαν  Τα απόβλητα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο µεταφοράς εισήλθαν  

από τη χώρα στις:  στη χώρα στις:  

Υπογραφή:  Υπογραφή:  

Σφραγίδα:  Σφραγίδα:  

21. ΣΦΡΑΓΙ∆ΕΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ 

Ονοµασία της χώρας: Ονοµασία της χώρας: 

Είσοδος: Έξοδος: Είσοδος: Έξοδος: 

    

    

Ονοµασία της χώρας: Ονοµασία της χώρας: 

Είσοδος: Έξοδος: Είσοδος: Έξοδος: 

    

    

Κατάλογος συντοµογραφιών και κωδικών που χρησιµοποιούνται στο έγγραφο µεταφοράς 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ (Θέση 11) 
D1 Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. σε χώρους υγειονοµικής ταφής αποβλήτων, 

κ.λπ.) 
D2 Επεξεργασία στο έδαφος (π.χ. βιοαποικοδόµηση υγρών αποβλήτων ή λυµατολάσπης στο 

έδαφος, κ.λπ.) 
D3 Βαθεία έγχυση (π.χ. έγχυση ρευστών αποβλήτων σε γεωτρήσεις, αλατούχα κοιτάσµατα ή 

φυσικούς χώρους εναπόθεσης, κ.λπ.). 
D4 Επιφανειακή διασπορά (π.χ. εναπόθεση υγρών αποβλήτων ή λυµατολάσπης σε φρέατα, 

τέλµατα ή λιµνοθάλασσες, κ.λπ.) 
D5 Ειδικά σχεδιασµένοι χώροι υγειονοµικής ταφής (π.χ. τοποθέτηση σε σειρά χωριστών 

διαµερισµάτων που καλύπτονται και δεν επικοινωνούν ούτε µεταξύ τους ούτε µε το 
περιβάλλον, κ.λπ.) 

D6 Απόρριψη σε υδατικό σύστηµα πλην των θαλασσών/ωκεανών 
D7 Απόρριψη σε θάλασσες/ωκεανούς, συµπεριλαµβανοµένης της παράχωσης στον θαλάσσιο 

βυθό 
D8 Βιολογική επεξεργασία που δεν αναφέρεται σε άλλο σηµείο του παρόντος καταλόγου, η 

οποία έχει ως αποτέλεσµα τον σχηµατισµό τελικών ενώσεων ή µειγµάτων που διατίθενται 
µε κάποιον από τους τρόπους που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο 

D9 Φυσικοχηµική επεξεργασία που δεν αναφέρεται σε άλλο σηµείο του παρόντος 
καταλόγου, η οποία έχει ως αποτέλεσµα τον σχηµατισµό τελικών ενώσεων ή µειγµάτων 
που διατίθενται µε κάποιον από τους τρόπους που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο 
(π.χ. εξάτµιση, αποξήρανση, αποτέφρωση) 

D10 Αποτέφρωση στο έδαφος 
D11 Αποτέφρωση στη θάλασσα 
D12 Μόνιµη αποθήκευση (π.χ. εναπόθεση δοχείων σε ορυχεία, κ.λπ.) 
D13 Συνδυασµός ή ανάµειξη αποβλήτων πριν υποβληθούν σε µια από τις εργασίες που 

αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο 
D14 Επανασυσκευασία αποβλήτων πριν υποβληθούν σε µια από τις εργασίες που αναφέρονται 

στον παρόντα κατάλογο 
D15 Αποθήκευση, εν αναµονή µιας από τις εργασίες που αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Θέση 11) 
R1 Χρήση ως καυσίµου (στις περιπτώσεις πλην της 

άµεσης αποτέφρωσης) ή άλλου µέσου παραγωγής 
ενέργειας/Χρήση κυρίως ως καυσίµου ή άλλου µέσου 
παραγωγής ενέργειας 

R2 Ποιοτική αποκατάσταση/αναγέννηση διαλυτών 
R3 Ανακλύκλωση/ποιοτική αποκατάσταση οργανικών 

ουσιών που δεν χρησιµοποιούνται ως διαλύτες 
R4 Ανακύκλωση/ποιοτική αποκατάσταση µετάλλων και 

µεταλλικών ενώσεων 
R5 Ανακύκλωση/ποιοτική αποκατάσταση άλλων 

ανόργανων υλών 
R6 Αναγέννηση οξέων ή βάσεων 
R7 Αξιοποίηση ενώσεων που χρησιµοποιούνται για την 

καταπολέµηση της ρύπανσης 
R8 Αξιοποίηση ενώσεων από καταλύτες 
R9 Επαναδιύλιση χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων ή 

άλλου είδους επαναχρησιµοποίηση χρησιµοποιηµένων 
ορυκτελαίων 

R10 Εµπλουτισµός εδάφους µε θετικά αποτελέσµατα για τη 
γεωργία και το περιβάλλον 

R11 Χρήσεις καταλοίπων από τις εργασίες που 
αναφέρονται στα σηµεία R1-R10 

R12 Ανταλλαγή αποβλήτων προκειµένου να υποβληθούν 
σε µια από τις εργασίες που αναφέρονται στα σηµεία 
R1-R11 

R13 Συσσώρευση υλικών που προορίζονται να υποβληθούν 
σε µια από τις εργασίες που αναφέρονται στον 
παρόντα κατάλογο 
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ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Θέση 7) 

1. Βαρέλι 

2. Ξύλινο βαρέλι 

3. Μπιντόνι 

4. Κουτί 

5. Σάκος 

6. Σύνθετη συσκευασία 

7. ∆οχείο υπό πίεση 

8. Χύµα 

9. Άλλος (διευκρινίστε) 

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Θέση 8) 

R = Οδικώς T = Σιδηροδροµικώς 

S = Θαλάσσια A = Αεροπορικώς 

W = Εσωτερικές πλωτές οδοί 

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Θέση 13): 

1. Σκόνη 

2. Στερεό 5. Υγρό 

3. Παχύρρευστο/ 
σιροπώδες υγρό 6. Αέριο 

4. Λάσπη 7. Άλλο (διευκρινίστε) 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Η ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ UN (Θέση 14) 

Κατηγορία Κωδικός Χαρακτηριστικά 
UN H 
 
1 H1 Εκρηκτικό 

3 H3 Εύφλεκτα υγρά 

4.1 H4.1 Εύφλεκτα στερεά 

4.2 H4.2 Ουσίες ή απόβλητα που υπόκεινται σε αυτανάφλεξη 

4.3 H4.3 Ουσίες ή απόβλητα που, σε επαφή µε το νερό, 

εκπέµπουν εύφλεκτα αέρια 

5.1 H5.1 Οξειδωτικά 

5.2 H5.2 Οργανικά υπεροξείδια 

6.1 H6.1 ∆ηλητηριώδεις ουσίες (οξείας επενέργειας) 

6.2 H6.2 Μολυσµατικές ουσίες 

8 H8 ∆ιαβρωτικά 

9 H10 Έκλυση τοξικών αερίων κατόπιν επαφής µε τον αέρα 

  ή το νερό 

9 H11 Τοξική ουσία (βραδείας ή χρόνιας επενέργειας) 

9 H12 Οικοτοξική ουσία 

9 H13 Υλικό ικανό να παραγάγει, µετά τη διάθεση, άλλο  

υλικό, π.χ. απόπλυµα, που διαθέτει κάποιο από τα  

ανωτέρω απαριθµούµενα χαρακτηριστικά 

 

Περισσότερες πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά την ταυτοποίηση των αποβλήτων (θέση 14), δηλαδή σχετικά µε τους κωδικούς των 

Παραρτηµάτων VIII και ΙΧ της Βασιλείας, τους κωδικούς του ΟΟΣΑ και τους κωδικούς Υ, περιέχει το Εγχειρίδιο 

Κατευθύνσεων/Οδηγιών που διατίθεται από τον ΟΟΣΑ και τη Γραµµατεία της Σύµβασης της Βασιλείας. 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓ 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 

Μέρος 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΄Η ΝΑ 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 

1. Αύξων αριθµός ή άλλα αποδεκτά αναγνωριστικά στοιχεία του εγγράφου κοινοποίησης και 

προβλεπόµενος συνολικός αριθµός αποστολών. 

 

2. Όνοµα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), αριθµός µητρώου και 

πρόσωπο επαφών, του κοινοποιούντος. 

 

3. Εάν ο κοινοποιών δεν είναι ο παραγωγός: όνοµα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο (e-mail) και πρόσωπο επαφών, του παραγωγού. 

 

4. Όνοµα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) αριθµός µητρώου και 

πρόσωπο επαφών, του εργολάβου ή µεσίτη, εφόσον ο κοινοποιών τον έχει εξουσιοδοτήσει 

δυνάµει του άρθρου 2, σηµείο 15. 

 

5. Ονοµασία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), αριθµός µητρώου 

και πρόσωπο επαφών της εγκατάστασης αξιοποίησης ή διάθεσης, χρησιµοποιούµενες 

τεχνολογίες και ενδεχόµενο καθεστώς προέγκρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 14. 
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Εάν τα απόβλητα προορίζονται για µεταβατικές εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης, 

αναφέρονται αντίστοιχες πληροφορίες για όλες τις εγκαταστάσεις στις οποίες προβλέπεται να 

λάβουν χώρα οι επακόλουθες ενδιάµεσες και µη εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης. 

 

Εάν η εγκατάσταση αξιοποίησης ή διάθεσης απαριθµείται στο Παράρτηµα Ι, κατηγορία 5 της 

οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1996, σχετικά µε την 

ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης1, παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία (πχ. 

δήλωση µε την οποία πιστοποιείται η ύπαρξή της) της ισχύουσας άδειας που έχει εκδοθεί 

σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 της εν λόγω οδηγίας. 

 

6. Όνοµα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), αριθµός µητρώου και 

πρόσωπο επαφών, του παραλήπτη. 

 

7. Όνοµα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), αριθµός µητρώου 

και πρόσωπο επαφών, του(των) επιλεγέντος(-ων) µεταφορέα(-ων) ή/και των πρακτορείων 

του(τους). 

 

8. Χώρα αποστολής και σχετική αρµόδια αρχή. 

 

9. Χώρες διαµετακόµισης και σχετικές αρµόδιες αρχές. 

                                                 
1 ΕΕ L 257, 10.10.1996, σ. 26. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό 

(ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284, 
31.10.2003, σ. 1). 
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10. Χώρα προορισµού και σχετική αρµόδια αρχή. 

 

11. Μεµονωµένη κοινοποίηση ή γενική κοινοποίηση. Εάν πρόκειται για γενική κοινοποίηση, 

απαιτείται η περίοδος ισχύος. 

 

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

 

13. Προβλεπόµενοι τρόποι µεταφοράς. 

 

14. Προβλεπόµενο δροµολόγιο (σηµείο εξόδου από κάθε σχετική χώρα και εισόδου σε κάθε 

σχετική χώρα, συµπεριλαµβανοµένων των τελωνείων εισόδου στην, και/ή εξόδου από, και/ή 

εξαγωγής από την Κοινότητα) και προβλεπόµενη διαδροµή (διαδροµή µεταξύ των σηµείων 

εξόδου και εισόδου), συµπεριλαµβανοµένων των πιθανών εναλλακτικών λύσεων, µεταξύ 

άλλων, σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων. 

 

15. Αποδεικτικά στοιχεία της εγγραφής του µεταφορέα(-έων) σε µητρώα σχετικά µε τις 

µεταφορές αποβλήτων (πχ. δήλωση πιστοποίησης της ύπαρξής του). 

 

16. Ονοµασία των αποβλήτων στον ενδεδειγµένο κατάλογο, πηγή(-ές), περιγραφή, σύνθεση και 

τυχόν επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση αποβλήτων από διάφορες πηγές, επίσης 

λεπτοµερής καταγραφή των αποβλήτων. 

 

17. Εκτιµώµενες µέγιστες και ελάχιστες ποσότητες. 
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18. Προβλεπόµενος τύπος συσκευασίας. 

 

19. Προσδιορισµός των εργασιών αξιοποίησης ή διάθεσης, όπως αναφέρονται στα 

Παραρτήµατα ΙΙΑ και ΙΙΒ της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, 

περί των στερεών αποβλήτων1. 

 

20. Εάν τα απόβλητα προορίζονται για αξιοποίηση: 

 

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

 

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

 

γ) η εκτιµώµενη αξία των αξιοποιηθέντων υλικών· 

 

δ) το κόστος αξιοποίησης και το κόστος διάθεσης για το µη ανακτήσιµο κλάσµα. 

 

21. Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη ασφάλισης αστικής ευθύνης για ζηµίες έναντι τρίτων 

(πχ. δήλωση πιστοποίησης της ύπαρξής της). 

                                                 
1 ΕΕ L 194, 25.7.1975, σ. 39. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1882/2003. 
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22. Αποδεικτικά στοιχεία της σύµβασης (ή δήλωση µε την οποία πιστοποιείται η ύπαρξή της) 

µεταξύ του κοινοποιούντος και του παραλήπτη για την αξιοποίηση ή τη διάθεση των 

αποβλήτων, η οποία έχει συναφθεί και είναι ενεργός κατά τη στιγµή της κοινοποίησης, όπως 

απαιτεί το άρθρο 4, δεύτερο εδάφιο, σηµείο 4, και το άρθρο 5. 

 

23. Αντίγραφο της σύµβασης ή αποδεικτικά στοιχεία της (ή δήλωση µε την οποία πιστοποιείται η 

ύπαρξή της) µεταξύ του παραγωγού, του νέου παραγωγού ή συλλέκτη και του µεσίτη ή 

εργολάβου, σε περίπτωση που ο µεσίτης ή εργολάβος ενεργεί ως κοινοποιών. 

 

24. Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη χρηµατικής εγγύησης ή ισοδύναµης ασφάλειας (ή 

δήλωση πιστοποίησης της ύπαρξής της, εάν το επιτρέπει η αρµόδια αρχή), η οποία έχει 

συσταθεί και είναι ενεργός κατά τη στιγµή της κοινοποίησης ή, εάν η αρµόδια αρχή που 

εγκρίνει τη χρηµατική εγγύηση ή ισοδύναµη ασφάλεια το επιτρέπει, το αργότερο, κατά την 

έναρξη της µεταφοράς, όπως απαιτεί το άρθρο 4, δεύτερο εδάφιο, σηµείο 5, και το άρθρο 6. 

 

25. Πιστοποίηση από τον κοινοποιούντα ότι οι πληροφορίες είναι ολοκληρωµένες και ορθές, 

καθ’όσον γνωρίζει. 

 

26. Όταν ο κοινοποιών δεν είναι ο παραγωγός σύµφωνα µε το άρθρο 2, σηµείο 15, στοιχείο α), 

σηµείο i), ο κοινοποιών εξασφαλίζει ότι ο παραγωγός ή ένα, από τα αναφερόµενα στο 

άρθρο 2, σηµείο 15, στοιχείο α), σηµεία ii) και iii), πρόσωπα, εφόσον είναι πρακτικά δυνατό, 

υπογράφει επίσης το έγγραφο κοινοποίησης που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΑ. 
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Μέρος 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Η ΝΑ 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 

 

Περιλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες που απαριθµούνται στο µέρος 1, επικαιροποιηµένες 

σύµφωνα µε τα σηµεία που καθορίζονται κατωτέρω και περιλαµβάνουν τις λοιπές πρόσθετες 

πληροφορίες που ζητούνται: 

 

1. Αύξων και συνολικός αριθµός αποστολών. 

 

2. Ηµεροµηνία της έναρξης της µεταφοράς. 

 

3. Μέσα µεταφοράς. 

 

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

µεταφορέα(-ων). 

 

5. ∆ροµολόγιο (σηµείο εξόδου από κάθε σχετική χώρα και εισόδου σε κάθε σχετική χώρα, 

συµπεριλαµβανοµένων των τελωνείων εισόδου στην και/ή εξόδου από, και/ή εξαγωγής από 

την Κοινότητα) και διαδροµή (διαδροµή µεταξύ των σηµείων εξόδου και εισόδου), 

συµπεριλαµβανοµένων των πιθανών εναλλακτικών λύσεων, µεταξύ άλλων, σε περίπτωση 

απρόβλεπτων περιστάσεων. 

 

6. Ποσότητες. 

 

7. Τύπος συσκευασίας. 
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8. Τυχόν ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται από τον(τους) µεταφορέα(-είς). 

 

9. ∆ήλωση από τον κοινοποιούντα ότι έχει παραληφθεί κάθε αναγκαία συγκατάθεση από τις 

αρµόδιες αρχές των σχετικών χωρών. Η δήλωση αυτή πρέπει να υπογράφεται από τον 

κοινοποιούντα. 

 

10. Κατάλληλες υπογραφές για κάθε µεταβίβαση της συνοδείας. 
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Μέρος 3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ 

ΝΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ: 

 

1. Ο τύπος και η διάρκεια ισχύος της άδειας βάσει της οποίας λειτουργεί η εγκατάσταση 

αξιοποίησης ή διάθεσης. 

 

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

96/61/ΕΚ. 

 

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

ασφάλεια των µεταφορών. 

 

4. Η(Οι) απόσταση(-εις) της διακοµιδής µεταξύ του κοινοποιούντος και του παραλήπτη, 

συµπεριλαµβανοµένων πιθανών εναλλακτικών διαδροµών, µεταξύ άλλων, σε περίπτωση 

απρόβλεπτων περιστάσεων και, σε περίπτωση διατροπικής µεταφοράς, ο τόπος όπου θα 

πραγµατοποιηθεί η διακοµιδή. 

 

5. Πληροφορίες σχετικά µε το κόστος της διακοµιδής µεταξύ του κοινοποιούντος και του 

παραλήπτη. 

 

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

 

7. Χηµική ανάλυση της σύνθεσης των αποβλήτων. 

 

8. Περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής των αποβλήτων. 
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9. Περιγραφή της διαδικασίας επεξεργασίας στην εγκατάσταση παραλαβής των αποβλήτων. 

 

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

 

11. Πληροφορίες σχετικά µε τον υπολογισµό της χρηµατικής εγγύησης ή της ισοδύναµης 

ασφάλειας, όπως απαιτεί το άρθρο 4, δεύτερο εδάφιο, σηµείο 5, και το άρθρο 6. 

 

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

 

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

 

14. Κάθε άλλη πληροφορία η οποία σχετίζεται µε την εκτίµηση της κοινοποίησης σύµφωνα µε 

τον παρόντα κανονισµό και την εθνική νοµοθεσία. 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΝΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

(«ΠΡΑΣΙΝΟΣ» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)1 

 

 

Ανεξάρτητα από το εάν περιλαµβάνονται στον κατάλογο αυτόν, τα απόβλητα δεν είναι δυνατόν να 

υπόκεινται στη γενική απαίτηση να συνοδεύονται από ορισµένες πληροφορίες, εάν έχουν µολυνθεί 

από άλλα υλικά, σε βαθµό που: 

 

α) Αυξάνει τους κινδύνους που σχετίζονται µε τα απόβλητα αυτά τόσο ώστε να καθίστανται 

κατάλληλα να υπαχθούν στη διαδικασία προηγούµενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης, 

λαµβανοµένων υπόψη των επικίνδυνων χαρακτηριστικών που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙΙ 

της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 1991, περί επικίνδυνων 

αποβλήτων2, ή 

 

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

 

ΜΕΡΟΣ Ι: 

 

Τα ακόλουθα απόβλητα υπόκεινται στη γενική απαίτηση να συνοδεύονται από ορισµένες 

πληροφορίες: 

 

Απόβλητα που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΧ της Σύµβασης της Βασιλείας3. 

                                                 
1 Ο παρών κατάλογος προέρχεται από την απόφαση του ΟΟΣΑ, προσάρτηµα 3. 
2 ΕΕ L 377, 31.12.1991, σ. 20. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε την οδηγία 94/31/ΕΚ 

(ΕΕ L 168, 2.7.1994, σ. 28). 
3 Το Παράρτηµα ΙΧ της Σύµβασης της Βασιλείας παρατίθεται στον παρόντα κανονισµό στο 

Παράρτηµα V, µέρος 1, κατάλογος Β. 
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Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού: 

 

α) Κάθε παραποµπή στον κατάλογο Α του Παραρτήµατος ΙΧ της Σύµβασης της Βασιλείας 

νοείται ως παραποµπή στο Παράρτηµα IV του παρόντος κανονισµού. 

 

β) Στην καταχώριση Β1020 της Σύµβασης της Βασιλείας, ο όρος «σε µορφή τελικού προϊόντος 

χύµα» περιλαµβάνει όλες τις µεταλλικές µορφές, που δεν επιδέχονται διασπορά1, των 

απορριµµάτων τα οποία απαριθµούνται στην καταχώριση αυτή. 

 

γ) ∆εν ισχύει το µέρος της καταχώρισης Β1100 της Σύµβασης της Βασιλείας, που αναφέρεται 

σε «σκωρία της επεξεργασίας χαλκού» κ.λπ., και, αντ’ αυτού, ισχύει η καταχώριση GB040 

(ΟΟΣΑ) στο µέρος ΙΙ. 

 

δ) ∆εν ισχύει η καταχώριση Β1110 της Σύµβασης της Βασιλείας, και, αντ’ αυτής, ισχύουν οι 

καταχωρίσεις GC010 και GC020 (ΟΟΣΑ) στο µέρος ΙΙ. 

 

ε) ∆εν ισχύει η καταχώριση Β2050 της Σύµβασης της Βασιλείας, και, αντ’ αυτής, ισχύει η 

καταχώριση GG040 (ΟΟΣΑ) στο µέρος ΙΙ. 

 

στ) Η µνεία, στην καταχώριση Β3010 της Σύµβασης της Βασιλείας, των αποβλήτων 

φθοριωµένων πολυµερών θεωρείται ότι περιλαµβάνει τα πολυµερή και συµπολυµερή 

φθοροαιθυλενίου (PTFE). 

                                                 
1 Η έννοια «σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά» δεν περιλαµβάνει απόβλητα σε µορφή 

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

 

Τα ακόλουθα απόβλητα επίσης υπόκεινται στη γενική απαίτηση να συνοδεύονται από ορισµένες 

πληροφορίες: 

 

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

µετάλλων 

 

GB040 7112 

262030 

262090 

Σκωρίες από την επεξεργασία πολυτίµων µετάλλων και χαλκού 

που προορίζονται για περαιτέρω εξευγενισµό 

 

 

Άλλα απόβλητα που περιέχουν µέταλλα 

 

GC010  Ηλεκτρικές κατασκευές που αποτελούνται µόνο από µέταλλα ή 

κράµατα 

 

GC020  Ηλεκτρονικά θραύσµατα (π.χ. πλακέτες τυπωµένων κυκλωµάτων, 

ηλεκτρονικά στοιχεία, σύρµα κ.λπ.) και ποιοτικώς 

αποκατεστηµένα ηλεκτρονικά συστατικά, κατάλληλα για την 

αξιοποίηση βασικών και πολύτιµων µετάλλων 

 

GC030 ex 890800 Σκάφη και άλλες πλωτές κατασκευές για διάλυση, που έχουν 

δεόντως αδειάσει από κάθε φορτίο και άλλο υλικό προερχόµενο 

από τη λειτουργία τους, το οποίο θα µπορούσε να ταξινοµηθεί ως 

επικίνδυνη ουσία ή επικίνδυνα απόβλητα  

 

GC050  Αναλωµένοι καταλύτες καταλυτικής πυρόλυσης ρευστοποιηµένης 

κλίνης (FCC) (π.χ. οξείδια του αλουµινίου και ζεόλιθοι) 
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Απορρίµµατα γυαλιού σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά 

 

GE020 ex 7001 

ex 701939 

Απορρίµµατα υαλοβάµβακα 

 

Απορρίµµατα κεραµικών προϊόντων σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά 

 

GF010  Απορρίµµατα κεραµικών προϊόντων που έχουν ψηθεί µετά τη 

µορφοποίησή τους, συµπεριλαµβανοµένων των κεραµικών 

δοχείων (πριν και/ή αφού χρησιµοποιηθούν) 

 

Άλλα απορρίµµατα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν 

µέταλλα και οργανικές ύλες 

 

GG030 ex 2621 Τέφρες και σκωρίες από σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας που λειτουργούν µε άνθρακα 

GG040 ex 2621 Αιωρούµενη τέφρα, από σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας που λειτουργούν µε άνθρακα 

 

Απορρίµµατα στερεών πλαστικών υλών 

 

GH013 391530 

ex 390410-40 

Πολυµερή χλωριούχου βινυλίου 
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Απόβλητα βυρσοδεψίας, γουνοποιίας και χρήσης δερµάτων 

 

GN010 ex 050200 Απορρίµµατα από τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου. Τρίχες 

ασβού και άλλες τρίχες για τη ψηκτροποιία 

 

GN020 ex 050300 Απορρίµµατα από χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς 

µονόπλων ή βοοειδών) έστω και σε επίπεδες επιφάνειες, µε ή 

χωρίς υπόθεµα 

 

GN030 ex 050590 Απορρίµµατα από δέρµατα και άλλα µέρη πτηνών, µε τα φτερά ή 

πούπουλά τους, φτερά και µέρη φτερών (έστω και κοµµένα στα 

άκρα), πούπουλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισµένα, 

απολυµασµένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία µε σκοπό τη 

διατήρησή τους 

 

________________________ 



 
15311/4/04 REV 4  ZAC/nk,akz,ra 1 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΑ DG I   EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙΑ 

 

 

ΜΙΓΜΑΤΑ ∆ΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 

ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 

 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΒ 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΥΠΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ 

ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 57, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ β) 

 

 

________________________ 



 
15311/4/04 REV 4  ZAC/nk,akz,ra 1 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV DG I   EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

(«ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)1 
 

 

ΜΕΡΟΣ Ι: 

 

Τα ακόλουθα απόβλητα υπόκεινται στη διαδικασία της προηγούµενης γραπτής κοινοποίησης και 

συγκατάθεσης: 

 

Απόβλητα που απαριθµούνται στα Παραρτήµατα ΙΙ και VIII της Σύµβασης της Βασιλείας2 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού: 

 

α) Κάθε παραποµπή στον κατάλογο Β του Παραρτήµατος VIII της Σύµβασης της Βασιλείας 

νοείται ως παραποµπή στο Παράρτηµα III του παρόντος κανονισµού. 

 

β) Στην καταχώριση Α1010 της Σύµβασης της Βασιλείας, ο όρος «εξαιρουµένων των 

αποβλήτων που αναφέρονται ρητά στον κατάλογο Β (Παράρτηµα ΙΧ)» παραπέµπει τόσο 

στην καταχώριση Β1020 της Σύµβασης της Βασιλείας, όσο και στη σηµείωση σχετικά µε τη 

Β1020 στο Παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού, µέρος Ι, στοιχείο β). 

                                                 
1 Ο παρών κατάλογος προέρχεται από την απόφαση του ΟΟΣΑ, προσάρτηµα 4. 
2 Το Παράρτηµα VIII της Σύµβασης της Βασιλείας παρατίθεται στον παρόντα κανονισµό στο 

Παράρτηµα V, µέρος 1, κατάλογος Α. 
Το Παράρτηµα ΙΙ της Σύµβασης της Βασιλείας περιλαµβάνει τις ακόλουθες καταχωρίσεις: 
Υ 46 Απόβλητα που συλλέγονται από νοικοκυριά, εκτός εάν ταξινοµήθηκαν δεόντως σε 
ενιαία καταχώριση στο Παράρτηµα ΙΙΙ. 
Υ 47 Κατάλοιπα που προέρχονται από την καύση αποβλήτων από νοικοκυριά. 
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γ) ∆εν ισχύουν οι καταχωρίσεις A1180 και A2060 της Σύµβασης της Βασιλείας και, αντ’ αυτών, 

ισχύουν, κατά περίπτωση, οι καταχωρίσεις GC010, GC020 και GG040 (ΟΟΣΑ) στο 

Παράρτηµα ΙΙΙ, µέρος ΙΙ. 

 

δ) Η καταχώριση Α4050 της Σύµβασης της Βασιλείας περιλαµβάνει αναλωµένες επενδύσεις 

δοχείου από σύντηξη αλουµινίου, διότι περιέχουν Υ33, ανόργανα κυανιούχα. Εάν έχουν 

καταστραφεί τα κυανιούχα, οι αναλωµένες επενδύσεις δοχείου ταξινοµούνται στην 

καταχώριση ΑΒ120 του µέρους ΙΙ, διότι περιέχουν Υ32, ανόργανες ενώσεις φθορίου εκτός 

του φθοριούχου ασβεστίου. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: 

 

Τα ακόλουθα απόβλητα επίσης υπόκεινται στη διαδικασία προηγούµενης γραπτής κοινοποίησης 

και συγκατάθεσης: 

 

Απόβλητα που περιέχουν µέταλλα 

 

AA010 261900 Σκωρίες, σκωρίες υψικαµίνων, αποσφυροκοπήµατα και άλλα 
απορρίµµατα που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου 
ή του χάλυβα1 
 

AA060 262050 Τέφρες και υπολείµµατα βαναδίου1 
 

AA190 810420 
ex 810430 

Απορρίµµατα και θραύσµατα µαγνησίου που είναι εύφλεκτα, 
πυροφόρα ή εκλύουν, κατά την επαφή τους µε το νερό, 
εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες 

 

                                                 
1 Ο παρών κατάλογος περιλαµβάνει απόβλητα υπό µορφήν τέφρας, υπολειµµάτων, σκωρίας, 

επιπλέουσας σκωρίας τήγµατος, προϊόντων ξαφρίσµατος, σκωρίας υψικαµίνων, σκόνης, 
πούδρας, ιλύος και πλακών, εκτός εάν ένα υλικό απαριθµείται ρητώς σε άλλο σηµείο. 
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Απόβλητα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν µέταλλα 

και οργανικές ύλες 

 

AB030  Απόβλητα µη κυανιούχων συστηµάτων από την κατεργασία 
επιφανείας µετάλλων 
 

AB070  Άµµος που έχει χρησιµοποιηθεί σε εργασίες χυτηρίου 
 

AB120 ex 281290 
ex 3824 

Ανόργανες ενώσεις αλογόνων, που δεν προσδιορίζονται ούτε 
συµπεριλαµβάνονται αλλού 

AB130  Κατάλοιπα εργασιών αµµοβολής 
 

AB150 ex 382490 Μη εξευγενισµένο θειώδες ασβέστιο και θειικό ασβέστιο από 
την αποθείωση καπναερίων 

 

Απόβλητα που περιέχουν κυρίως οργανικά συστατικά, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν µέταλλα 

και ανόργανες ύλες 

 

AC060 ex 381900 Υδραυλικά υγρά 
 

AC070 ex 381900 Υγρά φρένων 
 

AC080 ex 382000 Αντιψυκτικά υγρά 
 

AC150  Χλωροφθοράνθρακες 
 

AC160  Halons 
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AC170 ex 440310 Απόβλητα επεξεργασµένου φελλού και ξύλου 
 

AC250  Επιφανειοδραστικές (τασιενεργές) ουσίες 
 

AC260 ex 3101 Υγρή κοπριά χοίρων περιττώµατα 
 

AC270  Ιλύες καθαρισµού λυµάτων 
 

 

Απόβλητα που µπορεί να περιέχουν ανόργανα ή οργανικά συστατικά 

 

AD090 ex 382490 Απόβλητα από την παραγωγή, µορφοποίηση και χρήση χηµικών 
προϊόντων και υλικών φωτογραφικής αναπαραγωγής και 
φωτογραφίας που δεν προσδιορίζονται ούτε 
συµπεριλαµβάνονται αλλού 
 

AD100  Απόβλητα µη κυανιούχων συστηµάτων από την επιφανειακή 
κατεργασία πλαστικών υλών 
 

AD120 ex 391400 Ιοντανταλλακτικές ρητίνες 
 

 ex 3915  
AD150  Οργανικές ύλες φυσικής προελεύσεως που χρησιµοποιούνται ως 

φίλτρα (π.χ. βιολογικά φίλτρα) 
 

 

Απόβλητα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν µέταλλα 

και οργανικές ύλες 

 

RB020 ex 6815 Κεραµικές ίνες µε φυσικο-χηµικές ιδιότητες ανάλογες µε εκείνες 
του αµιάντου 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVA 

 

 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, 

ΑΛΛΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3) 

 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

1. Το παρόν Παράρτηµα εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων1, και της οδηγίας 

91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 1991, για τα επικίνδυνα απόβλητα2. 

 

2. Το παρόν Παράρτηµα αποτελείται από τρία µέρη, από τα οποία τα µέρη 2 και 3 

εφαρµόζονται µόνον όταν το µέρος 1 δεν τυγχάνει εφαρµογής. Συνεπώς, για να 

προσδιορισθεί εάν συγκεκριµένα απόβλητα απαριθµούνται στο παρόν Παράρτηµα, πρέπει να 

διενεργείται ο αρχικός έλεγχος προκειµένου να εξακριβωθεί εάν τα απόβλητα απαριθµούνται 

στο µέρος 1 του παρόντος Παραρτήµατος· εάν αυτό δεν συµβαίνει, τότε εξακριβώνεται εάν 

απαριθµούνται στο µέρος 2 και, εάν όχι, εάν απαριθµούνται στο µέρος 3. 

 

Το µέρος 1 υποδιαιρείται σε δύο τµήµατα: τον κατάλογο Α, στον οποίο απαριθµούνται τα 

απόβλητα που ταξινοµούνται ως επικίνδυνα σύµφωνα µε το άρθρο 1, παράγραφος 1, 

στοιχείο α), της Σύµβασης της Βασιλείας και, εποµένως, καλύπτονται από την απαγόρευση 

εξαγωγής, και τον κατάλογο Β, στον οποίο απαριθµούνται τα απόβλητα που δεν καλύπτονται 

από το άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο α), της Σύµβασης της Βασιλείας, και, εποµένως, δεν 

καλύπτονται από την απαγόρευση εξαγωγής. 

                                                 
1 EE L 194, 25.7.1975, σ. 39. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό 

(ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284, 
31.10.2003, σ. 1). 

2 EE L 377, 31.12.1991, σ. 20. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε την οδηγία 94/31/ΕΚ 
(EE L 168, 2.7.1994, σ. 28). 
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Συνεπώς, εάν τα απόβλητα απαριθµούνται στο µέρος 1, πρέπει να διενεργείται έλεγχος 

προκειµένου να εξακριβωθεί εάν απαριθµούνται στον κατάλογο A ή στον κατάλογο B. 

Μόνον εάν τα απόβλητα δεν απαριθµούνται ούτε στον κατάλογο A ούτε στον κατάλογο B 

του µέρους 1, πρέπει να διενεργείται έλεγχος προκειµένου να εξακριβωθεί εάν αυτά 

απαριθµούνται µεταξύ των επικίνδυνων αποβλήτων του µέρους 2 (δηλ. τύποι απόβλητων που 

επισηµαίνονται µε αστερίσκο) ή του µέρους 3 και, σε αυτή την περίπτωση, καλύπτονται από 

την απαγόρευση εξαγωγής. 

 

3. Τα απόβλητα που απαριθµούνται στον κατάλογο Β του µέρους 1 ή εκείνα που 

περιλαµβάνονται στα µη επικίνδυνα απόβλητα του µέρους 2 (δηλαδή αυτά που δεν φέρουν 

αστερίσκο) καλύπτονται από την απαγόρευση εξαγωγής, εάν έχουν µολυνθεί από άλλα υλικά, 

σε βαθµό που: 

 

α) αυξάνει τους κινδύνους που σχετίζονται µε τα απόβλητα αυτά τόσο ώστε να 

καθίστανται κατάλληλα να υπαχθούν στη διαδικασία προηγούµενης γραπτής 

κοινοποίησης και συγκατάθεσης, λαµβανοµένων υπόψη των επικίνδυνων 

χαρακτηριστικών που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ή 

 

β) αποτρέπει την αξιοποίηση των αποβλήτων µε περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. 
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ΜΕΡΟΣ 1 1 

Κατάλογος Α (Παράρτηµα VIII της Σύµβασης της Βασιλείας) 

 

A1 Απορρίµµατα µετάλλων και απόβλητα που περιέχουν µέταλλα 

 

A1010 Απορρίµµατα µετάλλων και κραµάτων των ακόλουθων µετάλλων: 

 

− Αντιµόνιο 

− Αρσενικό 

− Βηρύλλιο 

− Κάδµιο 

− Μόλυβδος 

− Υδράργυρος 

− Σελήνιο 

− Τελλούριο 

− Θάλλιο, 

 

εξαιρουµένων των αποβλήτων που απαριθµούνται ρητά στον κατάλογο Β. 

                                                 
1 Οι αναφορές, στους καταλόγους Α και Β, στα Παραρτήµατα Ι, ΙΙΙ και IV, παραπέµπουν στα 

Παραρτήµατα της Σύµβασης της Βασιλείας. 
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A1020 Απόβλητα που περιέχουν ως συστατικά ή ξένες προσµείξεις, εξαιρουµένων των 

απορριµµάτων µετάλλων σε συµπαγή µορφή, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ουσίες: 

 

− Αντιµόνιο· ενώσεις του αντιµονίου 

− Βηρύλλιο· ενώσεις του βηρυλλίου 

− Κάδµιο· ενώσεις του καδµίου 

− Μόλυβδο· ενώσεις του µολύβδου 

− Σελήνιο· ενώσεις του σεληνίου 

− Τελλούριο· ενώσεις του τελλουρίου 

 

A1030 Απόβλητα που περιέχουν ως συστατικά ή ξένες προσµείξεις οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες ουσίες: 

 

− Αρσενικό· ενώσεις του αρσενικού 

− Υδράργυρο· ενώσεις του υδραργύρου 

− Θάλλιο· ενώσεις του θαλλίου 

 

A1040 Απόβλητα που περιέχουν ως συστατικά οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ουσίες: 

 

− Μεταλλοκαρβονύλια 

− Ενώσεις του εξασθενούς χρωµίου 
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Α1050 Ιλύες γαλβανισµού 
Α1060 Υγρά απόβλητα καθαρισµού µετάλλων µε οξέα 
Α1070 Υπολείµµατα απόπλυσης από την κατεργασία ψευδαργύρου, σκόνη και ιλύς, όπως 

ιαροζίτης, αιµατίτης, κ.λπ. 
Α1080 Υπολείµµατα ψευδαργύρου µη περιλαµβανόµενα στον κατάλογο Β, που περιέχουν 

µόλυβδο και κάδµιο σε συγκεντρώσεις ικανές ώστε να εµφανίζουν χαρακτηριστικά του 
Παραρτήµατος ΙΙΙ 

Α1090 Τέφρα από την καύση χάλκινου σύρµατος µε µόνωση 
Α1100 Σκόνη και υπολείµµατα από συστήµατα καθαρισµού καπναερίων από χυτήρια χαλκού 
Α1110 Αναλωµένα ηλεκτρολυτικά διαλύµατα από εργασίες ηλεκτρολυτικού εξευγενισµού και 

ηλεκτρολυτικής εξαγωγής χαλκού 
Α1120 Υπολειµµατική ιλύς, εξαιρουµένων των ανοδικών αποθέσεων, από συστήµατα 

ηλεκτροκαθαρισµού στο πλαίσιο εργασιών ηλεκτρολυτικού εξευγενισµού και 
ηλεκτρολυτικής εξαγωγής χαλκού 

Α1130 Αναλωµένα διαλύµατα χάραξης µε οξέα που περιέχουν διαλελυµένο χαλκό 
Α1140 Απόβλητα καταλυτών χλωριούχου χαλκού και κυανιούχου χαλκού 
Α1150 Τέφρα πολυτίµων µετάλλων από την καύση τυπωµένων κυκλωµάτων, που δεν 

περιλαµβάνονται στον κατάλογο Β1 
A1160 Άχρηστες ηλεκτρικές στήλες µολύβδου-οξέος, ανέπαφες ή σπασµένες 
A1170 Αξεδιάλεχτα απορρίµµατα ηλεκτρικών στηλών, εξαιρουµένων των µιγµάτων από 

ηλεκτρικές στήλες µόνο του καταλόγου Β. Απορρίµµατα ηλεκτρικών στηλών που δεν 
προσδιορίζονται στον κατάλογο Β και περιέχουν συστατικά του Παραρτήµατος Ι σε 
αναλογία τέτοια ώστε να καθίστανται επικίνδυνα 

Α1180 Απορρίµµατα ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συναρµολογηµάτων ή θραύσµατα2, τα 
οποία περιέχουν κατασκευαστικά στοιχεία, όπως συσσωρευτές και άλλες ηλεκτρικές 
στήλες που περιλαµβάνονται στον κατάλογο Α, διακόπτες υδραργύρου, γυαλί από 
καθοδικές λυχνίες και άλλα είδη ενεργοποιηµένου γυαλιού και πυκνωτές PCB, ή έχουν 
µολυνθεί από συστατικά του Παραρτήµατος Ι (π.χ. κάδµιο, υδράργυρο, µόλυβδο, 
πολυχλωροδιφαινύλια) σε αναλογία τέτοια ώστε να εµφανίζουν χαρακτηριστικά του 
Παραρτήµατος ΙΙΙ (βλ. αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Β, Β1110)3 

                                                 
1 Να σηµειωθεί ότι στην αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Β (B1160), δεν καθορίζονται 

εξαιρέσεις. 
2 Στην καταχώριση αυτή, δεν περιλαµβάνονται άχρηστα συναρµολογήµατα από σταθµούς 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
3 PCBs σε συγκέντρωση ίση προς 50 mg/kg ή µεγαλύτερη. 
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A2 Απόβλητα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά, τα οποία ενδέχεται να 

περιέχουν µέταλλα και οργανικές ύλες 

 

A2010 Απορρίµµατα γυαλιού από καθοδικές λυχνίες και άλλα είδη ενεργοποιηµένου γυαλιού 

A2020 Απόβλητα ανόργανων φθοριούχων ενώσεων σε µορφή υγρών ή ιλύος, εξαιρουµένων όµως 

των αποβλήτων αυτού του είδους που προσδιορίζονται στον κατάλογο Β 

A2030 Απόβλητα καταλυτών, εξαιρουµένων εκείνων που προσδιορίζονται στον κατάλογο Β 

Α2040 Απόβλητα γύψου από διεργασίες της χηµικής βιοµηχανίας, που περιέχουν συστατικά του 

Παραρτήµατος Ι σε αναλογία τέτοια ώστε να εµφανίζουν επικίνδυνα χαρακτηριστικά του 

Παραρτήµατος ΙΙΙ (βλ. αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Β, Β2080) 

Α2050 Απόβλητα αµιάντου (σκόνη και ίνες) 

Α2060 Αιωρούµενη τέφρα από σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν µε άνθρακα, η 

οποία περιέχει ουσίες του Παραρτήµατος Ι σε συγκεντρώσεις ικανές ώστε να παρουσιάζει 

χαρακτηριστικά του Παραρτήµατος ΙΙΙ (βλ. αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Β, 

Β2050) 

 

Α3 Απόβλητα που περιέχουν κυρίως οργανικά συστατικά, τα οποία ενδέχεται να 

περιέχουν µέταλλα και ανόργανες ύλες 

 

Α3010 Απόβλητα της παραγωγής ή επεξεργασίας οπτάνθρακα και ασφάλτου πετρελαίου 

Α3020 Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια ακατάλληλα για την αρχικώς προβλεπόµενη χρήση τους 

Α3030 Απόβλητα που περιέχουν, αποτελούνται ή έχουν µολυνθεί από ιλύ µολυβδούχων 

αντικροτικών ενώσεων 

Α3040 Απόβλητα θερµικών ρευστών (µεταφορά θερµότητας) 
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Α3050 Απόβλητα της παραγωγής, µορφοποίησης και χρήσης ρητινών, λατέξ, πλαστικοποιητών, 

κόλλας/συγκολλητικών υλών, εξαιρουµένων των αποβλήτων αυτού του είδους που 

προσδιορίζονται στον κατάλογο Β (βλ. αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Β, Β4020) 

Α3060 Απόβλητα νιτροκυτταρίνης 

Α3070 Απόβλητα φαινολών και φαινολικών ενώσεων, συµπεριλαµβανοµένης της χλωροφαινόλης 

σε µορφή υγρού ή ιλύος 

Α3080 Απόβλητα αιθέρων, µη συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που προσδιορίζονται στον 

κατάλογο Β 

Α3090 Απόβλητα δέρµατος σε µορφή σκόνης, τέφρας, ιλύος και αλεύρων, που περιέχουν ενώσεις 

του εξασθενούς χρωµίου ή βιοκτόνα (βλ. αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Β, 

Β3100) 

Α3100 Αποκόµµατα και άλλα απορρίµµατα δέρµατος ή συνθετικού δέρµατος, ακατάλληλα για 

την κατασκευή δερµάτινων ειδών, τα οποία περιέχουν ενώσεις του εξασθενούς χρωµίου ή 

βιοκτόνα (βλ. αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Β, Β3090) 

Α3110 Απόβλητα βυρσοδεψείων που περιέχουν ενώσεις του εξασθενούς χρωµίου ή βιοκτόνα ή 

µολυσµατικές ουσίες (βλ. αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Β, Β3110) 

Α3120 Πλούσα - ελαφρά τεµάχια από ξέφτισµα 

Α3130 Απόβλητα οργανοφωσφορικών ενώσεων 

Α3140 Απόβλητα µη αλογονωµένων οργανικών διαλυτών, εξαιρουµένων εκείνων του 

καταλόγου Β 

Α3150 Απόβλητα αλογονωµένων οργανικών διαλυτών 

Α3160 Μη υδατικά υπολείµµατα απόσταξης, αλογονωµένα ή µη, προερχόµενα από εργασίες 

αξιοποίησης οργανικών διαλυτών 
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Α3170 Απόβλητα της παραγωγής αλογονωµένων αλειφατικών υδρογονανθράκων (όπως 

χλωροµεθάνιο, διχλωροαιθάνιο, βινυλοχλωρίδιο, βινυλιδενοχλωρίδιο, αλλυλοχλωρίδιο και 

επιχλωρυδρίνη) 

Α3180 Απόβλητα, ουσίες και αντικείµενα που περιέχουν, αποτελούνται ή έχουν µολυνθεί από 

πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), πολυχλωροτριφαινύλια (PCT), πολυχλωροναφθαλίνιο 

(PCN), πολυβρωµοδιφαινύλια (PBB) ή άλλες ανάλογες πολυβρωµιωµένες ενώσεις, σε 

περιεκτικότητα ίση µε 50 mg/kg ή µεγαλύτερη1 

A3190 Πισσώδη υπολείµµατα (εξαιρούνται οι ασφαλτοκονίες) προερχόµενα από διύλιση, 

απόσταξη και κάθε πυρολυτική κατεργασία οργανικών ουσιών 

Α3200 Ασφαλτούχα υλικά (απόβλητα ασφάλτου) από έργα οδοποιίας, που περιέχουν πίσσα (βλ. 

τη σχετική καταχώριση στον κατάλογο Β Β2130) 

 

Α4 Απόβλητα που ενδέχεται να περιέχουν είτε ανόργανα είτε οργανικά συστατικά 

 

Α4010 Απόβλητα της παραγωγής, µορφοποίησης και χρήσης φαρµακευτικών προϊόντων, 

εξαιρουµένων εκείνων του καταλόγου Β 

Α4020 Νοσοκοµειακά και συναφή απόβλητα, δηλ. απόβλητα που προέρχονται από ιατρικές, 

νοσηλευτικές, οδοντιατρικές, κτηνιατρικές και ανάλογες εργασίες, απόβλητα 

νοσοκοµειακών ή άλλων ιδρυµάτων που είναι αποτέλεσµα της παρακολούθησης ή 

θεραπευτικής αγωγής ασθενών ή ερευνητικών έργων 

                                                 
1 Η τιµή 50 mg/kg θεωρείται ως µια πρακτικά εφικτή διεθνώς τιµή για όλα τα απόβλητα. 

Πολλές όµως χώρες εφαρµόζουν χαµηλότερες κανονιστικές τιµές (π.χ. 20 mg/kg) για 
συγκεκριµένα απόβλητα. 
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Α4030 Απόβλητα της παραγωγής, µορφοποίησης και χρήσης βιοκτόνων και φυτοφαρµάκων, 

συµπεριλαµβανοµένων των άχρηστων παρασιτοκτόνων και ζιζανιοκτόνων των οποίων 

έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης1 ή τα οποία είναι εκτός προδιαγραφών ή ακατάλληλα 

για την αρχικώς προβλεπόµενη χρήση τους 

Α4040 Απόβλητα της παραγωγής, µορφοποίησης και χρήσης χηµικών συντηρητικών ξύλου2 

Α4050 Απόβλητα που περιέχουν, αποτελούνται ή έχουν µολυνθεί από οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες ουσίες: 

− Ανόργανες κυανιούχες ενώσεις, εξαιρουµένων των στερεών υπολειµµάτων πολύτιµων 

µετάλλων που περιέχουν ίχνη ανόργανων κυανιούχων ενώσεων 

− Οργανικές κυανιούχες ενώσεις 

Α4060 Μείγµατα και γαλακτώµατα χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων/νερού ή 

υδρογονανθράκων/νερού 

Α4070 Απόβλητα της παραγωγής, µορφοποίησης και χρήσης µελανών, βαφών, χρωστικών, 

λακών, βερνικιών, εξαιρουµένων των αποβλήτων που προσδιορίζονται στον κατάλογο Β 

(βλ. αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Β, Β4010) 

Α4080 Εκρηκτικά απόβλητα (εξαιρουµένων των αποβλήτων που προσδιορίζονται στον 

κατάλογο Β) 

Α4090 Απόβλητα άλλων όξινων ή βασικών διαλυµάτων, πλην εκείνων που προσδιορίζονται στο 

αντίστοιχο λήµµα του καταλόγου Β (βλ. αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Β, Β2120) 

Α4100 Απόβλητα συσκευών καθαρισµού αέριων εκποµπών της βιοµηχανίας για τον έλεγχο της 

βιοµηχανικής ρύπανσης, εξαιρουµένων των αποβλήτων που προσδιορίζονται στον 

κατάλογο Β 

Α4110 Απόβλητα που περιέχουν, αποτελούνται ή έχουν µολυνθεί από οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες ουσίες: 

− ενώσεις της οικογένειας του πολυχλωροδιβενζοφουρανίου 

− ενώσεις της οικογένειας της πολυχλωροδιβενζοδιοξίνης 

                                                 
1 Αυτό σηµαίνει ότι δεν χρησιµοποιήθηκαν εντός του χρονικού διαστήµατος που συνιστούσε ο 

κατασκευαστής. 
2 Η καταχώριση αυτή δεν περιλαµβάνει το ξύλο για την κατεργασία του οποίου χρησιµοποιούνται 

χηµικά συντηρητικά ξύλου. 
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Α4120 Απόβλητα που περιέχουν, αποτελούνται ή έχουν µολυνθεί από υπεροξείδια 
Α4130 Απορρίµµατα συσκευασιών και δοχείων που περιέχουν ουσίες του Παραρτήµατος Ι σε 

συγκεντρώσεις ικανές ώστε να εµφανίζουν χαρακτηριστικά κινδύνου του 
Παραρτήµατος ΙΙΙ 

Α4140 Απόβλητα που αποτελούνται από ή περιέχουν χηµικά προϊόντα τα οποία δεν πληρούν τις 
προβλεπόµενες προδιαγραφές ή των οποίων έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης1 και τα 
οποία αντιστοιχούν στις κατηγορίες του Παραρτήµατος Ι και εµφανίζουν χαρακτηριστικά 
κινδύνου του Παραρτήµατος ΙΙΙ 

Α4150 Απόβλητα χηµικών ουσιών από δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης ή διδασκαλίας, τα 
οποία δεν είναι ταυτοποιηµένα ή/και είναι νέα και των οποίων οι επιπτώσεις στην υγεία 
του ανθρώπου ή/και στο περιβάλλον δεν είναι γνωστές 

Α4160 Αναλωµένος ενεργός άνθρακας που δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο Β (βλ. αντίστοιχη 
καταχώριση του καταλόγου Β, Β2060) 

 
Κατάλογος Β (Παράρτηµα ΙΧ της Σύµβασης της Βασιλείας) 

 

B1  Απορρίµµατα µετάλλων και απόβλητα που περιέχουν µέταλλα 

 

Β1010 Απορρίµµατα µετάλλων και κραµάτων σε µεταλλική µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά: 

− Πολύτιµα µέταλλα (χρυσός, άργυρος, µέταλλα της οµάδας του λευκόχρυσου, µε 
εξαίρεση όµως τον υδράργυρο) 

− Απορρίµµατα σιδήρου και χάλυβα 

− Απορρίµµατα χαλκού 

− Απορρίµµατα νικελίου 

− Απορρίµµατα αργιλίου 

− Απορρίµµατα ψευδαργύρου 

− Απορρίµµατα κασσιτέρου 

− Απορρίµµατα βολφραµίου 

− Απορρίµµατα µολυβδαινίου 

                                                 
1 Αυτό σηµαίνει ότι δεν χρησιµοποιήθηκαν εντός του χρονικού διαστήµατος που συνιστούσε ο 

κατασκευαστής. 
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− Απορρίµµατα τανταλίου 

− Απορρίµµατα µαγνησίου 

− Απορρίµµατα κοβαλτίου 

− Απορρίµµατα βισµουθίου 

− Απορρίµµατα τιτανίου 

− Απορρίµµατα ζιρκονίου 

− Απορρίµµατα µαγγανίου 

− Απορρίµµατα γερµανίου 

− Απορρίµµατα βαναδίου 

− Απορρίµµατα αφνίου, ινδίου, νιοβίου, ρηνίου και γαλλίου 

− Απορρίµµατα θορίου 

− Απορρίµµατα σπανίων γαιών 

− Απορρίµµατα χρωµίου 

 
Β1020 Καθαρά απορρίµµατα µετάλλων χωρίς προσµείξεις, συµπεριλαµβανοµένων κραµάτων, σε 

µορφή τελικού προϊόντος χύµα (ελάσµατα, πλάκες, δοκοί, ράβδοι, κ.λπ.): 

 

− Απορρίµµατα αντιµονίου 

− Απορρίµµατα βηρυλλίου 

− Απορρίµµατα καδµίου 

− Απορρίµµατα µολύβδου (εξαιρουµένων όµως των συσσωρευτών µολύβδου-οξέος) 

− Απορρίµµατα σεληνίου 

− Απορρίµµατα τελλουρίου 

 

Β1030 ∆ύστηκτα µέταλλα που περιέχουν υπολείµµατα 
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Β1031 Μολυβδαίνιο, βολφράµιο, τιτάνιο, ταντάλιο, νιόβιο και ρήνιο υπό µορφή απορριµµάτων 

µετάλλων και κραµάτων µετάλλων σε µεταλλική µορφή που επιδέχεται διασπορά (σκόνη 

µετάλλων), εξαιρουµένων των αποβλήτων που προσδιορίζονται στον κατάλογο Α, 

καταχώριση Α1050, ιλύες γαλβανισµού 

Β1040 Αχρηστευµένα συναρµολογήµατα από σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που 

δεν περιέχουν λιπαντικά έλαια, PCB ή PCT σε βαθµό τέτοιο ώστε να καθίστανται 

επικίνδυνα 

Β1050 Μικτά µη σιδηρούχα µέταλλα, απορρίµµατα βαρέων κλασµάτων, που δεν περιέχουν υλικά 

του Παραρτήµατος Ι σε συγκεντρώσεις τέτοιες ώστε να εµφανίζουν χαρακτηριστικά του 

Παραρτήµατος ΙΙΙ1 

Β1060 Απορρίµµατα σεληνίου και τελλουρίου σε στοιχειακή µεταλλική µορφή, ακόµη και σε 

µορφή σκόνης 

Β1070 Απορρίµµατα χαλκού και κραµάτων χαλκού σε µορφή που επιδέχεται διασπορά, εφόσον 

δεν περιέχουν συστατικά του Παραρτήµατος Ι σε βαθµό τέτοιο ώστε να εµφανίζουν 

χαρακτηριστικά του Παραρτήµατος ΙΙΙ 

Β1080 Τέφρα και υπολείµµατα ψευδαργύρου, συµπεριλαµβανοµένων υπολειµµάτων κραµάτων 

ψευδαργύρου, σε µορφή που επιδέχεται διασπορά, εφόσον δεν περιέχουν συστατικά του 

Παραρτήµατος Ι σε βαθµό τέτοιο ώστε να εµφανίζουν χαρακτηριστικά του Παραρτήµατος 

ΙΙΙ ούτε εµφανίζουν το χαρακτηριστικό κινδύνου Η4.32 

 

                                                 
1 Να σηµειωθεί ότι, ακόµη και όταν ο αρχικός βαθµός πρόσµειξης µε υλικά του 

Παραρτήµατος Ι είναι χαµηλός, οι µετέπειτα διεργασίες, συµπεριλαµβανοµένων των 
διεργασιών ανακύκλωσης, ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαχωριζόµενα κλάσµατα µε 
σηµαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις των εν λόγω υλικών του Παραρτήµατος Ι. 

2 Η περίπτωση της τέφρας ψευδαργύρου επανεξετάζεται· στη ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών 
για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) έχει υποβληθεί σύσταση σύµφωνα µε την 
οποία η τέφρα ψευδαργύρου δεν θα πρέπει να συγκαταλέγεται στα επικίνδυνα εµπορεύµατα. 
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Β1090 Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών που ανταποκρίνονται σε ορισµένες προδιαγραφές, 

εξαιρουµένων των ηλεκτρικών στηλών µολύβδου, καδµίου ή υδραργύρου 

 

Β1100 Απόβλητα που περιέχουν µέταλλα και προέρχονται από τήξη, χώνευση και καθαρισµό 

µετάλλων: 

− Σκωρίες γαλβανισµού 

− Επιπλέουσες σκωρίες τήγµατος που περιέχουν ψευδάργυρο: 

− Σκωρία επιφάνειας γαλβανισµού (>90% Zn) 

− Σκωρία πυθµένα γαλβανισµού (>92% Zn) 

− Σκωρία ψευδαργύρου από χύτευση υπό πίεση (>85% Zn) 

− Σκωρία γαλβανισµού εν θερµώ (ασυνεχής µέθοδος) (>92% Zn) 

− Αφρός ψευδαργύρου 

− Προϊόν ξαφρίσµατος αργιλίου, εξαιρουµένης της αλατώδους σκωρίας 

− Σκωρία από την κατεργασία χαλκού για περαιτέρω επεξεργασία ή καθαρισµό, που δεν 

περιέχει αρσενικό, µόλυβδο ή κάδµιο σε βαθµό τέτοιο ώστε να παρουσιάζουν 

χαρακτηριστικά κινδύνου του Παραρτήµατος ΙΙΙ 

− Απόβλητα δύστηκτων εσωτερικών επενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένων χωνευτηρίων, 

που προέρχονται από τη χώνευση χαλκού 

− Σκωρία από την κατεργασία πολύτιµων µετάλλων για περαιτέρω καθαρισµό 

− Σκωρία κασσιτέρου που περιέχει ταντάλιο, µε περιεκτικότητα σε κασσίτερο µικρότερη 

από 0,5% 
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Β1110 Ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά συναρµολογήµατα: 

− Ηλεκτρονικά συναρµολογήµατα που αποτελούνται µόνο από µέταλλα ή κράµατα 

− Αχρηστευµένα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά συναρµολογήµατα ή απόβλητα1 
αυτών (συµπεριλαµβανοµένων ολοκληρωµένων κυκλωµάτων), που δεν περιέχουν 
κατασκευαστικά στοιχεία, όπως συσσωρευτές και άλλες ηλεκτρικές στήλες του 
καταλόγου Α, διακόπτες υδραργύρου, γυαλί από καθοδικές λυχνίες και άλλα είδη 
ενεργοποιηµένου γυαλιού και πυκνωτές PCB, ούτε περιέχουν ως ξένες 
προσµείξεις συστατικά του Παραρτήµατος Ι (π.χ. κάδµιο, υδράργυρο, µόλυβδο, 
πολυχλωροδιφαινύλια) ή από τα οποία έχουν αφαιρεθεί αυτά τα συστατικά, σε 
βαθµό τέτοιο ώστε να µην εµφανίζουν κανένα από τα χαρακτηριστικά του 
Παραρτήµατος ΙΙΙ (βλ. αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Α, Α1180) 

− Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συναρµολογήµατα (συµπεριλαµβανοµένων 
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων και 
συρµάτων), προοριζόµενα για άµεση επαναχρησιµοποίηση2 και όχι για 
ανακύκλωση ή τελική διάθεση3 

 
Β1120 Αναλωµένοι καταλύτες, εξαιρουµένων των υγρών που χρησιµοποιούνται ως καταλύτες, 

που περιέχουν: 
 

– Μεταβατικά στοιχεία, εξαιρουµένων των 
άχρηστων καταλυτών (αναλωµένοι 
καταλύτες, υγρά που χρησιµοποιήθηκαν 
ως καταλύτες ή άλλοι καταλύτες) του 
καταλόγου Α: 

Σκάνδιο 
Βανάδιο 
Μαγγάνιο 
Κοβάλτιο 
Χαλκός 
Ύττριο 
Νιόβιο 
Άφνιο 
Βολφράµιο 

Τιτάνιο 
Χρώµιο 
Σίδηρος 
Νικέλιο 
Ψευδάργυρος 
Ζιρκόνιο 
Μολυβδαίνιο 
Ταντάλιο 
Ρήνιο 

 
– 

 
Λανθανίδες (σπάνιες γαίες): 

 
Λανθάνιο 
Πρασεοδύµιο 
Σαµάριο 
Γαδολίνιο 
∆υσπρόσιο 
Έρβιο 
Υττέρβιο 

 
∆ηµήτριο 
Νεοδύµιο 
Ευρώπιο 
Τέρβιο 
Όλµιο 
Θούλιο 
Λουτέτσιο 
(Κασσιόπιο) 

                                                 
1 Η καταχώριση αυτή δεν περιλαµβάνει απόβλητα από σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας. 
2 Επαναχρησιµοποίηση µπορεί να σηµαίνει επισκευή, ανακαίνιση ή βελτίωση, όχι όµως νέα 

συναρµολόγηση. 
3 Σε ορισµένες χώρες, τα εν λόγω υλικά που προορίζονται για άµεση επαναχρησιµοποίηση δεν 

θεωρούνται απόβλητα. 
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B1130 Καθαρισµένοι αναλωµένοι καταλύτες που περιέχουν πολύτιµα µέταλλα 

Β1140 Στερεά υπολείµµατα πολύτιµων µετάλλων που περιέχουν ίχνη ανόργανων κυανιούχων 

ενώσεων 

Β1150 Απόβλητα που περιέχουν πολύτιµα µέταλλα και κράµατα αυτών (χρυσός, άργυρος, 

στοιχεία της οµάδας του λευκόχρυσου, µε εξαίρεση όµως τον υδράργυρο), σε µη υγρή 

µορφή που επιδέχεται διασπορά, µε κατάλληλη συσκευασία και επισήµανση 

Β1160 Τέφρα πολύτιµων µετάλλων από την αποτέφρωση ολοκληρωµένων κυκλωµάτων (βλ. 

αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Α, Α1150) 

Β1170 Τέφρα πολυτίµων µετάλλων από την αποτέφρωση φωτογραφικών φιλµ 

Β1180 Απορρίµµατα φωτογραφικών φιλµ που περιέχουν αλογονίδια του αργύρου και µεταλλικό 

άργυρο 

Β1190 Απορρίµµατα φωτογραφικού χαρτιού που περιέχουν αλογονίδια του αργύρου και 

µεταλλικό άργυρο 

Β1200 Κοκκώδης σκωρία από την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα 

Β1210 Σκωρία από την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα, συµπεριλαµβανοµένης της σκωρίας που 

χρησιµοποιείται ως πηγή TiO2 και βαναδίου 

Β1220 Σκωρία από την παραγωγή ψευδαργύρου, χηµικώς σταθεροποιηµένη, µε υψηλή 

περιεκτικότητα σε σίδηρο (άνω του 20%), που έχει υποβληθεί σε επεξεργασία σύµφωνα 

µε βιοµηχανικές προδιαγραφές (π.χ. DIN 4301) κυρίως για οικοδοµικές εργασίες 
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Β1230 Αποσφυροκοπήµατα (πουρί) από την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα 

 

Β1240 Σκωρία εξέλασης οξειδίου του χαλκού 

 

Β1250 Απόβλητα οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά 

ούτε άλλα επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 

 

B2 Απόβλητα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά, τα οποία ενδέχεται να 

περιέχουν µέταλλα και οργανικές ύλες 

 

Β2010 Απόβλητα εξορυκτικών εργασιών σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά: 

− Απόβλητα φυσικού γραφίτη 

− Απόβλητα σχιστολίθου, ανεξαρτήτως του εάν είναι ξακρισµένα ή κοµµένα, µε πριόνι ή 

αλλιώς 

− Απόβλητα µαρµαρυγία 

− Απόβλητα λευκίτη, νεφελίνη και νεφελινικού συηνίτη 

− Απόβλητα αστρίου 

− Απόβλητα φθορίτη 

− Στερεά απόβλητα διοξειδίου του πυριτίου, εξαιρουµένων εκείνων που 

χρησιµοποιούνται στα χυτήρια 

 

B2020 Απορρίµµατα γυαλιού σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά: 

− Υαλοθραύσµατα και άλλα απορρίµµατα γυαλιού, εκτός από το γυαλί καθοδικών 

λυχνιών και άλλα είδη ενεργοποιηµένου γυαλιού 
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B2030 Κεραµικά απορρίµµατα σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά: 

− Απορρίµµατα και θραύσµατα µεταλλοκεραµικών προϊόντων (σύνθετα υλικά από 

µέταλλο και κεραµικό προϊόν) 

− Κεραµικές ίνες που δεν προσδιορίζονται ούτε συµπεριλαµβάνονται αλλού 

 

Β2040 Άλλα απόβλητα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά: 

− Μερικώς καθαρισµένο θειικό ασβέστιο παραγόµενο κατά την αποθείωση καπναερίων 

− Άχρηστες γυψόπλακες και γυψοσανίδες από την κατεδάφιση κτιρίων 

− Σκωρία από την παραγωγή χαλκού, χηµικώς σταθεροποιηµένη, µε υψηλή 

περιεκτικότητα σε σίδηρο (άνω του 20%), η οποία έχει υποστεί επεξεργασία σύµφωνα 

µε βιοµηχανικές προδιαγραφές (π.χ. DIN 4301 και DIN 8201) κυρίως για οικοδοµικές 

εργασίες και εφαρµογές λείανσης 

− Θείο σε στερεά µορφή 

− Ανθρακικό ασβέστιο από την παραγωγή ασβεστιοκυαναµιδίου (µε pH µικρότερο από 9) 

− Χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο ασβέστιο 

− Ανθρακοπυρίτιο (καρβίδιο του πυριτίου) 

− Θραύσµατα σκυροδέµατος 

− Θραύσµατα γυαλιού που περιέχουν κράµατα λιθίου-τανταλίου και λιθίου-νιοβίου 

 

Β2050 Αιωρούµενη τέφρα από σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν µε 

άνθρακα, µη συµπεριλαµβανόµενη στον κατάλογο Α (βλ. αντίστοιχη καταχώριση του 

καταλόγου Α, Α2060) 

 

Β2060 Αναλωµένος ενεργός άνθρακας που δεν περιέχει συστατικά του Παραρτήµατος Ι σε βαθµό 

τέτοιο ώστε να εµφανίζει χαρακτηριστικά του Παραρτήµατος ΙΙΙ, παραδείγµατος χάριν, 

άνθρακα από την επεξεργασία πόσιµου νερού και από διεργασίες της βιοµηχανίας 

τροφίµων και της παραγωγής βιταµινών (βλ. αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Α, 

Α4160) 
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Β2070 Ιλύς φθοριούχου ασβεστίου 

 

Β2080 Απόβλητα γύψου προερχόµενα από τη χηµική βιοµηχανία και µη περιλαµβανόµενα στον 

κατάλογο Α (βλ. αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Α, Α2040) 

 

Β2090 Υπολείµµατα ηλεκτροδίων ανόδου από την παραγωγή χάλυβα ή αλουµινίου, 

κατασκευασµένων από οπτάνθρακα ή άσφαλτο πετρελαίου, καθαρισµένα σύµφωνα µε τις 

συνήθεις προδιαγραφές (εξαιρούνται τα υπολείµµατα ηλεκτροδίων ανόδου από 

ηλεκτρόλυση χλωριούχων αλκαλίων και από τη µεταλλουργική βιοµηχανία) 

 

Β2100 Απόβλητα ένυδρων αλάτων του αργιλίου και απόβλητα αλουµίνας και υπολείµµατα της 

παραγωγής αλουµίνας, εξαιρουµένων των υλικών αυτών όταν χρησιµοποιούνται για 

καθαρισµό αερίων, κροκκίδωση και διήθηση 

 

Β2110 Υπολείµµατα βωξίτη («κόκκινη λάσπη») (το pH συγκρατείται σε τιµές χαµηλότερες 

από 11,5) 

 

Β2120 Απόβλητα όξινων ή βασικών διαλυµάτων µε pH µεγαλύτερο από 2 και µικρότερο από 

11,5, τα οποία δεν είναι διαβρωτικά ούτε κατ’ άλλον τρόπο επικίνδυνα (βλ. αντίστοιχη 

καταχώριση του καταλόγου Α, Α4090) 

 

Β2130 Ασφαλτούχα υλικά (απόβλητα ασφάλτου) από έργα οδοποιίας, που δεν περιέχουν πίσσα1 

(βλ. σχετική καταχώριση του καταλόγου Α, Α3200) 

 

B3 Απόβλητα που περιέχουν κυρίως οργανικά συστατικά, τα οποία ενδέχεται να 

περιέχουν µέταλλα και ανόργανες ύλες 

 

                                                 
1 Το επίπεδο συγκέντρωσης βενζο-α-πυρενίου δεν θα πρέπει να είναι 50mg/kg ή περισσότερο. 
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Β3010 Στερεά απόβλητα πλαστικών υλών: 

 

Τα παρακάτω πλαστικά ή µικτά πλαστικά, υπό τον όρο ότι δεν αναµειγνύονται µε άλλα 

απόβλητα και παρασκευάζονται σύµφωνα µε κάποιες προδιαγραφές: 

 

− Άχρηστα πλαστικά από µη αλογονωµένα πολυµερή και συµπολυµερή, στα οποία 

συµπεριλαµβάνονται τα ακόλουθα, χωρίς η απαρίθµηση να είναι περιοριστική1: 

− αιθυλένιο 

− στυρόλιο 

− πολυπροπυλένιο 

− πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) 

− ακρυλονιτρίλιο 

− βουταδένιο 

− πολυακετάλες 

− πολυαµίδια 

− πολυ(τερεφθαλικό βουτυλένιο) 

− πολυανθρακικά πολυµερή 

− πολυαιθέρες 

− πολυφαινυλενοσουλφίδια 

− ακρυλικά πολυµερή 

− αλκάνια C10-C13 (πλαστικοποιητές) 

− πολυουρεθάνη (που δεν περιέχει CFC) 

− σιλικόνες 

− πολυ(µεθακρυλικό µεθυλένιο) 

− πολυβινυλαλκοόλη 

− πολυβινυλοβουτανάλη 

− πολυ(οξικό βινύλιο) 

                                                 
1 Εννοείται ότι τα απόβλητα αυτού του είδους είναι πλήρως πολυµερισµένα. 
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− Επεξεργασµένα απόβλητα ρητινών ή προϊόντων συµπύκνωσης, µεταξύ των οποίων: 

− ρητίνες ουρίας-φορµαλδεΰδης 

− ρητίνες φαινόλης-φορµαλδεΰδης 

− ρητίνες µελαµίνης-φορµαλδεΰδης 

− εποξυρρητίνες 

− αλκυδικές ρητίνες 

− πολυαµίδια 

 

− Τα παρακάτω απόβλητα φθοριωµένων πολυµερών1: 

− Υπερφθοραιθυλένιο / προπυλένιο (FEP) 

− Υπερφθοραλκοξυλοαλκάνιο 

− Τετραφθοροαιθυλένιο / υπερφθοροβινυλικός αιθέρας (PFA) 

− Τετραφθοροαιθυλένιο/υπερφθοροµεθυλοβινυλικός αιθέρας (MFA) 

− Πολυβινυλοφθορίδιο (PVF) 

− Πολυβινυλιδενοφθορίδιο (PVDF) 

B3020 Απορρίµµατα χαρτιού, χαρτονιού και προϊόντων µε βάση το χαρτί 

Τα ακόλουθα υλικά, υπό τον όρο ότι δεν έχουν αναµειχθεί µε επικίνδυνα απόβλητα: 

Απορρίµµατα και απορρίµµατα της παραγωγής χαρτιού ή χαρτονιού από: 

− αλεύκαστο χαρτί ή χαρτόνι ή κυµατοειδές χαρτί ή χαρτόνι 

− άλλου τύπου χαρτί ή χαρτόνι, που παράγεται κυρίως από χαρτοπολτό χηµικώς 

λευκασµένο, µη χρωµατισµένο στη µάζα του 

                                                 
1 − Τα απόβλητα που παράγει ο καταναλωτής εξαιρούνται από την καταχώριση αυτή. 

− Τα εν λόγω απόβλητα δεν αναµειγνύονται. 
− Πρέπει να εξετασθούν τα προβλήµατα που προκύπτουν από την υπαίθρια καύση. 
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− χαρτί ή χαρτόνι που παράγεται κυρίως από µηχανικό χαρτοπολτό (π.χ. εφηµερίδες, 

περιοδικά και παρόµοια έντυπα) 

− άλλα είδη, στα οποία συµπεριλαµβάνονται χωρίς η απαρίθµηση να είναι περιοριστική: 

1) επικολλητά χαρτόνια 

2) αξεδιάλεχτο άχρηστο υλικό. 

 

Β3030 Απόβλητα της κλωστοϋφαντουργίας 

 

Τα ακόλουθα υλικά, υπό τον όρο ότι δεν έχουν αναµιχθεί µε άλλα απόβλητα και ότι 

έχουν παραχθεί µε βάση ορισµένες προδιαγραφές: 

− Απορρίµµατα µεταξιού (συµπεριλαµβάνονται κουκούλια ακατάλληλα για 

ανέµισµα, απορρίµµατα νηµάτων και ξεφτίδια): 

− µη λαναρισµένα ή χτενισµένα 

− άλλα 

− Απορρίµµατα µαλλιού ή τριχών ζώων εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδών τριχών 

(συµπεριλαµβάνονται απορρίµµατα νηµάτων, όχι όµως τα ξεφτίδια): 

− γναφαλίδια µαλλιού ή τριχών εκλεκτής ποιότητας 

− άλλα απορρίµµατα µαλλιού ή τριχών εκλεκτής ποιότητας 

− απορρίµµατα χονδροειδών τριχών 

− Απορρίµµατα βαµβακιού (συµπεριλαµβάνονται απορρίµµατα νηµάτων και 

ξεφτίδια): 

− απορρίµµατα νηµάτων (συµπεριλαµβάνονται τα απόκλωστα) 

− ξεφτίδια 

− άλλα 

− Στουπιά και απορρίµµατα από λινάρι 
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−  Στουπιά και απορρίµµατα από κάνναβη (συµπεριλαµβάνονται απορρίµµατα 

νηµάτων και ξεφτίδια) (Cannabis sativa L.) 

−  Στουπιά και απορρίµµατα γιούτας (συµπεριλαµβάνονται απορρίµµατα νηµάτων και 

ξεφτίδια) και άλλων υφαντικών ινών που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού 

(εξαιρούνται λινάρι, κάνναβη και ραµί) 

−  Στουπιά και απορρίµµατα σιζάλ (συµπεριλαµβάνονται απορρίµµατα νηµάτων και 

ξεφτίδια) και άλλων υφαντικών ινών του γένους Αgave 

−  Στουπιά, γναφαλίδια και απορρίµµατα κοκοφοίνικα (συµπεριλαµβάνονται 

απορρίµµατα νηµάτων και ξεφτίδια) 

−  Στουπιά, γναφαλίδια και απορρίµµατα αβάκας (συµπεριλαµβάνονται απορρίµµατα 

νηµάτων και ξεφτίδια) (κάνναβη Μανίλας ή Musa textilis Nee) 

−  Στουπιά, γναφαλίδια και απορρίµµατα από ραµί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες 

(συµπεριλαµβάνονται απορρίµµατα νηµάτων και ξεφτίδια) που δεν κατονοµάζονται 

ούτε συµπεριλαµβάνονται αλλού 

−  Απορρίµµατα (συµπεριλαµβάνονται γναφαλίδια, απορρίµµατα νηµάτων και 

ξεφτίδια): 

− συνθετικών ινών 

− τεχνητών ινών 

−  Μεταχειρισµένα ενδύµατα και άλλα µεταχειρισµένα υφαντουργικά είδη 

−  Μεταχειρισµένα ράκη, φθαρµένοι σπάγκοι, σχοινιά διάφορα και καλώδια και 

µεταχειρισµένα είδη από σπάγκο, σχοινιά και καλώδια: 

− ξεδιαλεγµένα 

− άλλα 

 

Β3035 Απόβλητα υφασµάτων επενδύσεων δαπέδων, χαλιών 
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Β3040 Απορρίµµατα καουτσούκ 

Τα ακόλουθα υλικά, υπό τον όρο ότι δεν έχουν αναµειχθεί µε άλλα απόβλητα: 

− Απορρίµµατα και κατάλοιπα σκληρυµένου καουτσούκ (π.χ. εβονίτη) 

− Άλλα απορρίµµατα καουτσούκ (δεν περιλαµβάνονται απορρίµµατα που 

κατονοµάζονται αλλού) 

 

Β3050 Απορρίµµατα ακατέργαστου φελλού και ξύλου: 

−  Απορρίµµατα και κατάλοιπα ξύλου ανεξαρτήτως µορφής (κούτσουρα, πλίνθοι, 

τροχίσκοι ή άλλες παρόµοιες) 

−  Απορρίµµατα φελλού σε θραύσµατα, κόκκους ή σκόνη 

 

Β3060 Απόβλητα της βιοµηχανίας τροφίµων και µεταποίησης γεωργικών προϊόντων, υπό τον όρο 

ότι δεν είναι µολυσµατικά: 

−  Οινολάσπη 

−  Αποξηραµένα και αποστειρωµένα φυτικά απόβλητα, υπολείµµατα και 

παραπροϊόντα, ανεξαρτήτως µορφής, χρησιµοποιούµενα στη διατροφή των ζώων, 

που δεν κατονοµάζονται ούτε συµπεριλαµβάνονται αλλού 

−  ∆ερµατέλαιο: υπολείµµατα της επεξεργασίας λιπαρών ουσιών και ζωικών ή φυτικών 

κηρών 

−  Απόβλητα οστών και εσωτερικών οστών κεράτων, ανεπεξέργαστα, που τους έχει 

αφαιρεθεί το λίπος, έχουν µεταποιηθεί στοιχειωδώς (χωρίς να τους έχει δοθεί 

συγκεκριµένο σχήµα), επεξεργασµένα µε οξύ ή αποζελατινοποιηµένα 

−  Απόβλητα ιχθύων 

−  Κελύφη, φλούδες και µεµβράνες κακάου και άλλα απόβλητα του κακάου 

−  Άλλα απόβλητα της βιοµηχανίας τροφίµων και µεταποίησης γεωργικών προϊόντων, 

εξαιρουµένων των παραπροϊόντων που ανταποκρίνονται σε εθνικές και διεθνείς 

απαιτήσεις και πρότυπα για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα 
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Β3065 Απόβλητα βρωσίµων λιπών και ελαίων ζωικής ή φυτικής προέλευσης (π.χ. λάδια 

τηγανίσµατος), εφόσον δεν εµφανίζουν χαρακτηριστικά του Παραρτήµατος ΙΙΙ. 

 

Β3070 Τα ακόλουθα απόβλητα: 

−  Υπολείµµατα από µαλλιά του ανθρώπου 

−  Υπολείµµατα αχύρων 

−  Αδρανοποιηµένα µυκητύλια από την παραγωγή πενικιλίνης, για να 

χρησιµοποιούνται ως ζωοτροφή 

 

B3080 Αποκόµµατα και απορρίµµατα της παραγωγής καουτσούκ 

 

Β3090 Αποκόµµατα και άλλα απορρίµµατα δέρµατος ή τεχνητού δέρµατος, ακατάλληλα για την 

κατασκευή δερµάτινων ειδών, εξαιρουµένης της ιλύος, τα οποία δεν περιέχουν ενώσεις 

του εξασθενούς χρωµίου ή βιοκτόνα (βλ. αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Α, 

Α3100) 

 

Β3100 Σκόνη, τέφρα, ιλύς ή άλευρα δέρµατος, τα οποία δεν περιέχουν ενώσεις του εξασθενούς 

χρωµίου ή βιοκτόνα (βλ. αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Α, Α3090) 

 

Β3110 Απόβλητα βυρσοδεψείου, τα οποία δεν περιέχουν ενώσεις του εξασθενούς χρωµίου ή 

βιοκτόνα ή µολυσµατικές ουσίες (βλ. αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Α, Α3110) 



 
15311/4/04 REV 4  ZAC/nk,akz,ra 25 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V DG I   EL 

Β3120 Απόβλητα που αποτελούνται από χρωστικές ύλες τροφίµων 

 

Β3130 Απόβλητα πολυµερισµένων αιθέρων και µη επικίνδυνα απόβλητα µονοµερών αιθέρων που 

δεν µπορούν να σχηµατίσουν υπεροξείδια 

 

B3140 Απόβλητα επίσωτρων ελαστικών, εξαιρουµένων όσων προορίζονται για χρήσεις του 

Παραρτήµατος IVA 

 

B4 Απόβλητα που ενδέχεται να περιέχουν είτε ανόργανα είτε οργανικά συστατικά 

 

B4010 Απόβλητα που αποτελούνται κυρίως από υδροχρώµατα/χρώµατα µε βάση λατέξ, µελάνια 

και σκληρυµένα βερνίκια, τα οποία δεν περιέχουν οργανικούς διαλύτες, βαρέα µέταλλα ή 

βιοκτόνα σε περιεκτικότητα τέτοια ώστε να καθίστανται επικίνδυνα (βλ. αντίστοιχη 

καταχώριση του καταλόγου Α, Α4070) 

 

Β4020 Απόβλητα της παραγωγής, µορφοποίησης και χρήσης ρητινών, λατέξ, πλαστικοποιητών, 

κόλλας/συγκολλητικών υλών, που δεν εµφαίνονται στον κατάλογο Α, απαλλαγµένα από 

διαλύτες και άλλες ξένες προσµείξεις σε βαθµό τέτοιο ώστε να µην εµφανίζουν 

χαρακτηριστικά του Παραρτήµατος ΙΙΙ, π.χ. προϊόντα µε βάση το νερό ή κόλλες µε βάση 

άµυλο καζεΐνης, δεξτρίνη, αιθέρες της κυτταρίνης, πολυβινυλαλκοόλες (βλ. αντίστοιχη 

καταχώριση του καταλόγου Α, Α3050) 

 

Β4030 Μεταχειρισµένες φωτογραφικές µηχανές µιας χρήσεως µε µπαταρίες που δεν 

περιλαµβάνονται στον κατάλογο Α 
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ΜΕΡΟΣ 2 

Απόβλητα που απαριθµούνται στο Παράρτηµα της απόφασης 2000/532/ΕΚ 1 

 

01  
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ 

01 01  απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών 

01 01 01  απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν µέταλλα 

01 01 02  απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν µέταλλα 

01 03  απόβλητα από τη φυσική και χηµική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν 
µέταλλα 

01 03 04* οξεοπαραγωγά υπολείµµατα από την επεξεργασία θειούχου µεταλλεύµατος 

01 03 05* άλλα υπολείµµατα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

01 03 06  υπολείµµατα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 03 04 και 01 03 05 

01 03 07* άλλα υπολείµµατα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη φυσική και 
χηµική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν µέταλλα 

01 03 08  απόβλητα σκόνης και πούδρας, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 03 07 

01 03 09  ερυθρά ιλύς από την παραγωγή αλουµίνας, εκτός εκείνων που αναφέρονται 
στο 01 03 07 

01 03 99  απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

01 04  απόβλητα από φυσική και χηµική επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν 
µέταλλα 

01 04 07* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από φυσική και χηµική 
επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν µέταλλα 

                                                 
1 Τα απόβλητα που σηµειώνονται µε αστερίσκο θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα µε 

την οδηγία 91/689/EΟΚ. Όταν αναγνωρίζονται απόβλητα του καταλόγου που ακολουθεί, η 
εισαγωγή στο Παράρτηµα της απόφασης 2000/532/ΕΚ είναι πρόσφορη. 
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01 04 08 απόβλητα χαλίκια και σπασµένοι βράχοι, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 

01 04 07 

01 04 09 απόβλητα αµµώδη και αργιλώδη 

01 04 10 απόβλητα σκόνης και πούδρας, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 04 07 

01 04 11 απόβλητα από την επεξεργασία ποτάσας και αλατούχου βράχου, εκτός 

εκείνων που αναφέρονται στο 01 04 07 

01 04 12 υπολείµµατα και άλλα απόβλητα από πλύσιµο και καθαρισµό ορυκτών, εκτός 

εκείνων που αναφέρονται στα 01 04 07 και 01 04 11 

01 04 13 απόβλητα από την κοπή και το πριόνισµα πέτρας εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 01 04 07 

01 04 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

01 05 λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων 

01 05 04 λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση νερού 

01 05 05* λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν πετρέλαιο 

01 05 06* λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες 

01 05 07 λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν βαρίτη εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στα 01 05 05 και 01 05 06 

01 05 08 λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν χλωριούχα εκτός εκείνων 

που αναφέρονται στα 01 05 05 και 01 05 06 

01 05 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 
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02 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, 

∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

02 01 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκοµία, θήρα και 
αλιεία 

02 01 01 λάσπες από πλύση και καθαρισµό 

02 01 02 απόβλητα ιστών ζώων 

02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών 

02 01 04 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται οι συσκευασίες) 

02 01 06 περιττώµατα, ούρα και κόπρανα ζώων (συµπεριλαµβάνεται και αλλοιωµένη 
χορτονοµή), υγρά εκροής συλλεγέντα χωριστά και επεξεργαζόµενα εκτός 
σηµείου παραγωγής 

02 01 07 απόβλητα από δασοκοµία 

02 01 08* αγροχηµικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

02 01 09 αγροχηµικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 02 01 08 

02 01 10 απόβλητα µέταλλα 

02 01 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

02 02 απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και 
άλλων τροφίµων ζωικής προέλευσης 

02 02 01 λάσπες από πλύση και καθαρισµό 

02 02 02 απόβλητα ιστών ζώων 

02 02 03 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 02 04 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 02 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 
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02 03 απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, 

δηµητριακών, βρωσίµων ελαίων, κακάο, καφέ, τεΐου και καπνού· παραγωγή 

κονσερβών· παραγωγή ζύµης και εκχυλισµάτων ζύµης, προπαρασκευή και 

ζύµωση µελάσσας 

02 03 01 λάσπες από την πλύση, καθαρισµό, αποφλοίωση, φυγοκέντρηση και 

διαχωρισµό 

02 03 02 απόβλητα από υλικά συντήρησης 

02 03 03 απόβλητα από εκχύλισµα διαλύτου 

02 03 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 03 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 03 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

02 04 απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης 

02 04 01 χώµατα από τον καθαρισµό και πλύση σακχαροτεύτλων 

02 04 02 ανθρακικό ασβέστιο εκτός προδιαγραφών 

02 04 03 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 04 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

02 05 απόβλητα από τη βιοµηχανία γαλακτοκοµικών προϊόντων 

02 05 01 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 05 02 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 05 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

02 06 απόβλητα από τη βιοµηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής 

02 06 01 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

02 06 02 απόβλητα από υλικά συντήρησης 

02 06 03 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 06 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 
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02 07 απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και µη αλκοολούχων ποτών 

(εξαιρουµένων καφέ, κακάο και τσαγιού) 

02 07 01 απόβλητα από την πλύση, τον καθαρισµό και τη µηχανική αναγωγή πρώτων 
υλών 

02 07 02 απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης 

02 07 03 απόβλητα από χηµική επεξεργασία 

02 07 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία  

02 07 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

02 07 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

03 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΤΑΜΠΛΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ 

ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 

03 01 απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταµπλάδων και 
επίπλων 

03 01 01 απόβλητα φλοιών και φελλών 

03 01 04* πριονίδι, ξέσµατα, αποκοµµένα τεµάχια, κατάλοιπα ξυλείας, µοριοσανίδες και 
καπλαµάδες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

03 01 05 πριονίδι, ξέσµατα, αποκοµµένα τεµάχια, κατάλοιπα ξυλείας, µοριοσανίδες και 
καπλαµάδες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 03 01 04 

03 01 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

03 02 απόβλητα συντήρησης ξύλου 

03 02 01* µη αλογονωµένα οργανικά συντηρητικά ξύλου 

03 02 02* οργανοχλωριωµένα συντηρητικά ξύλου 

03 02 03* οργανοµεταλλικά συντηρητικά ξύλου 

03 02 04* ανόργανα συντηρητικά ξύλου 
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03 02 05* άλλα συντηρητικά ξύλου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

03 02 99 συντηρητικά ξύλου µη προδιαγραφόµενα άλλως 

03 03 απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιού 

03 03 01 απόβλητα φλοιού και ξύλου 

03 03 02 µούργα πράσινου υγρού (από την αξιοποίηση διαλύµατος πολτού) 

03 03 05 λάσπες αποµελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού 

03 03 07 µηχανικώς διαχωριζόµενα απορρίµµατα από την πολτοποίηση απόβλητου 
χαρτιού και χαρτονιού 

03 03 08 απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για 
ανακύκλωση 

03 03 09 απόβλητα λάσπης από άνυδρο ασβέστη 

03 03 10 απορρίµµατα ινών, λάσπες από ίνες, πλήσµατα και επιχρίσµατα προερχόµενα 
από µηχανικό διαχωρισµό 

03 03 11 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 03 03 10 

03 03 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

04 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 

04 01 απόβλητα από τις βιοµηχανίες δέρµατος και γούνας 

04 01 01 απόβλητα διαχωρισµού ανύδρου ασβέστου και τεµαχίων δέρµατος 

04 01 02 απόβλητα ασβέστωσης 

04 01 03* απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν διαλύτη χωρίς υγρή φάση 

04 01 04 υγρό βυρσοδεψίας που περιέχει χρώµιο 

04 01 05 υγρό βυρσοδεψίας που δεν περιέχει χρώµιο 

04 01 06 λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που περιέχουν 
χρώµιο 

04 01 07 λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που δεν 
περιέχουν χρώµιο 

04 01 08 απόβλητο επεξεργασµένο δέρµα (µπλε φύλλα, ξέσµατα, αποκοµµένα τεµάχια, 
σκόνη στιλβώµατος) που περιέχει χρώµιο 
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04 01 09 απόβλητα από επένδυση και τελείωµα 

04 01 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

04 02 απόβλητα από τη βιοµηχανία υφαντουργίας 

04 02 09 απόβλητα από σύνθετα υλικά (εµποτισµένα υφαντά, ελαστοµερή, 
πλαστοµερή) 

04 02 10 οργανική ύλη από φυσικά προϊόντα (π.χ. λίπος, κηρός) 

04 02 14* απόβλητα από φινίρισµα που περιέχουν οργανικούς διαλύτες 

04 02 15 απόβλητα από φινίρισµα, εκτός από τα αναφερόµενα στο 04 02 14 

04 02 16* χρώµατα και βαφές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

04 02 17 χρώµατα και βαφές, εκτός από τα αναφερόµενα στο 04 02 16 

04 02 19* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

04 02 20 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόµενες 
στο 04 02 19 

04 02 21 απόβλητα από µη κατεργασµένες υφαντουργικές ίνες 

04 02 22 απόβλητα από κατεργασµένες υφαντουργικές ίνες 

04 02 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

05 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΝΘΡΑΚΑ 

05 01 απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου 

05 01 02* λάσπες από τον αφαλατωτή 

05 01 03* λάσπες του πυθµένα δεξαµενών 

05 01 04* οξινοαλκυλικές λάσπες 

05 01 05* πετρελαιοκηλίδες 

05 01 06* λάσπες περιέχουσες πετρέλαιο από λειτουργίες συντήρησης της µονάδας ή 
του εξοπλισµού 
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05 01 07* όξινες πίσσες 

05 01 08* άλλες πίσσες 

05 01 09* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

05 01 10 ιλύες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόµενες 
στο 05 01 09 

05 01 11* απόβλητα από τον καθαρισµό καυσίµου µε βασικά υλικά 

05 01 12* οξέα περιέχοντα πετρέλαιο 

05 01 13 λάσπες από τα ύδατα τροφοδοσίας του καυστήρα 

05 01 14 απόβλητα από ψυκτικές στήλες 

05 01 15* αργιλούχα υλικά από εξαντληµένα φίλτρα 

05 01 16 απόβλητα περιέχοντα θείο από την αποθείωσης πετρελαίου 

05 01 17 ορυκτή πίσσα 

05 01 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

05 06 απόβλητα από την πυρολυτική επεξεργασία άνθρακα 

05 06 01* όξινες πίσσες 

05 06 03* άλλες πίσσες 

05 06 04 απόβλητα από τις στήλες ψύξης 

05 06 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

05 07 απόβλητα από τον καθαρισµό και τη µεταφορά φυσικού αερίου 

05 07 01* απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο 

05 07 02 απόβλητα που περιέχουν θείο 

05 07 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 
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06 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

06 01 απόβλητα από την παραγωγή, διαµόρφωση, προµήθεια και χρήση (Π∆ΠΧ) 
οξέων 

06 01 01* θειικό οξύ και θειώδες οξύ 

06 01 02* υδροχλωρικό οξύ 

06 01 03* υδροφθορικό οξύ 

06 01 04* φωσφορικό και φωσφορώδες οξύ 

06 01 05* νιτρικό οξύ και νιτρώδες οξύ 

06 01 06* άλλα οξέα 

06 01 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

06 02 απόβλητα από την Π∆ΠΧ βάσεων 

06 02 01* υδροξείδιο του ασβεστίου 

06 02 03* υδροξείδιο του αµµωνίου 

06 02 04* υδροξείδιο του νατρίου και του καλίου 

06 02 05* άλλες βάσεις 

06 02 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

06 03 απόβλητα από την Π∆ΠΧ αλάτων και των διαλυµάτων τους, καθώς και 
µεταλλικών οξειδίων 

06 03 11* στερεά άλατα και διαλύµατα που περιέχουν κυανιούχα άλατα 

06 03 13* στερεά άλατα και διαλύµατα που περιέχουν βαρέα µέταλλα 

06 03 14 στερεά άλατα και διαλύµατα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 06 03 11 
και 06 03 13 

06 03 15* µεταλλικά οξείδια που περιέχουν βαρέα µέταλλα 

06 03 16 µεταλλικά οξείδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 06 03 15 

06 03 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 
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06 04 απόβλητα που περιέχουν µέταλλα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 06 03 

06 04 03* απόβλητα που περιέχουν αρσενικό 

06 04 04* απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο 

06 04 05* απόβλητα που περιέχουν άλλα βαρέα µέταλλα 

06 04 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

06 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

06 05 02* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

06 05 03 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόµενες 
στο 06 05 02 

06 06 απόβλητα από την Π∆ΠΧ θειούχων χηµικών ουσιών, χηµικών διεργασιών 
θείου και διεργασιών αποθείωσης 

06 06 02* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες θειούχες ουσίες 

06 06 03 απόβλητα που περιέχουν θειούχες ουσίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 
06 06 02 

06 06 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

06 07 απόβλητα από την Π∆ΠΧ αλογόνων και από χηµικές διεργασίες αλογόνων 

06 07 01* απόβλητα που περιέχουν αµίαντο από ηλεκτρόλυση 

06 07 02* ενεργός άνθρακας από την παραγωγή χλωρίου 

06 07 03* λάσπη θειικού βαρίου που περιέχει υδράργυρο 

06 07 04* διαλύµατα και οξέα, π.χ. θειικό οξύ 

06 07 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

06 08 απόβλητα από την Π∆ΠΧ πυριτίου και παραγώγων πυριτίου 

06 08 02* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνα χλωροσιλάνια 

06 08 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 
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06 09 απόβλητα από την Π∆ΠΧ φωσφορούχων χηµικών ουσιών και από χηµικές 
διεργασίες φωσφόρου 

06 09 02 φωσφορική σκωρία 

06 09 03* απόβλητα αντιδράσεων µε βάση το ασβέστιο, που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες ή έχουν µολυνθεί από αυτές 

06 09 04 απόβλητα αντιδράσεων µε βάση το ασβέστιο, εκτός εκείνων που αναφέρονται 
στο 06 09 03 

06 09 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

06 10 απόβλητα από την Π∆ΠΧ αζωτούχων χηµικών ουσιών, από χηµικές 
διεργασίες αζώτου και την παραγωγή λιπασµάτων 

06 10 02* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

06 10 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

06 11 απόβλητα από την παραγωγή ανοργάνων βαφών και υλικών προσωρινής 
προστασίας 

06 11 01 απόβλητα αντιδράσεων µε βάση το ασβέστιο από την παραγωγή διοξειδίου 
του τιτανίου 

06 11 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

06 13 απόβλητα από άλλες ανόργανες χηµικές διεργασίες µη προδιαγραφόµενες 
άλλως 

06 13 01* ανόργανα προϊόντα προστασίας φυτών, συντηρητικά υλικά ξύλου και άλλα 
βιοκτόνα 

06 13 02* εξαντληµένος ενεργός άνθρακας (εκτός 06 07 02) 

06 13 03 αιθάλη 

06 13 04* απόβλητα από τη βιοµηχανία επεξεργασίας αµιάντου 

06 13 05* καπνιά 

06 13 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 
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