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06 09 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af phosphorforbindel-
ser og kemiske processer, hvori indgår phosphor 

06 09 02 Phosphorslagge 

06 09 03* Calciumbaseret reaktionsaffald, som indeholder eller er forurenet med farlige 
stoffer 

06 09 04 Calciumbaseret reaktionsaffald, bortset fra affald henhørende under 06 09 03 

06 09 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

06 10 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af kvælstofforbindel-
ser, kemiske processer, hvori indgår kvælstof, samt affald fra fremstilling af 
kunstgødning 

06 10 02* Affald indeholdende farlige stoffer 

06 10 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

06 11 Affald fra fremstilling af uorganiske pigmenter og opakiseringsmidler 

06 11 01 Calciumbaseret reaktionsaffald fra fremstilling af titandioxid 

06 11 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

06 13 Affald fra uorganisk-kemiske processer, ikke andetsteds specificeret 

06 13 01* Uorganiske plantebeskyttelsesmidler, træbeskyttelsesmidler og andre biocider 

06 13 02* Brugt aktivt kul (med undtagelse af 06 07 02) 

06 13 03 Carbon black 

06 13 04* Affald fra asbestforarbejdning 

06 13 05* Sod 

06 13 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
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07 AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER 

07 01 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af primære organisk-
kemiske forbindelser 

07 01 01* Vaskevand og vandig moderlud 

07 01 03* Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 

07 01 04* Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 

07 01 07* Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester 

07 01 08* Andre destillationsremanenser og reaktionsrester 

07 01 09* Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler 

07 01 10* Andre filterkager og brugte absorptionsmidler 

07 01 11* Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige 
stoffer 

07 01 12 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald hen-
hørende under 07 01 11 

07 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

07 02 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af plast, syntetisk 
gummi og kunstfibre 

07 02 01* Vaskevand og vandig moderlud 

07 02 03* Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 

07 02 04* Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 

07 02 07* Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester 

07 02 08* Andre destillationsremanenser og reaktionsrester 

07 02 09* Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler 

07 02 10* Andre filterkager og brugte absorptionsmidler 

07 02 11* Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige 
stoffer 
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07 02 12 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald hen-
hørende under 07 02 11 

07 02 13 Plastaffald 

07 02 14* Affald fra tilsætningsstoffer indeholdende farlige stoffer 

07 02 15 Affald fra tilsætningsstoffer, bortset fra affald henhørende under 07 02 14 

07 02 16* Affald indeholdende farlig silicone 

07 02 17 Siliconeholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 07 02 16 

07 02 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

07 03 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af organiske farvestof-
fer og pigmenter (med undtagelse af 06 11) 

07 03 01* Vaskevand og vandig moderlud 

07 03 03* Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 

07 03 04* Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 

07 03 07* Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester 

07 03 08* Andre destillationsremanenser og reaktionsrester 

07 03 09* Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler 

07 03 10* Andre filterkager og brugte absorptionsmidler 

07 03 11* Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stof-
fer 

07 03 12 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald hen-
hørende under 07 03 11 

07 03 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

07 04 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af organiske plante-
beskyttelsesmidler (med undtagelse af 02 01 08 og 02 01 09), træbeskyttelses-
midler (med undtagelse af 03 02) og andre biocider 

07 04 01* Vaskevand og vandig moderlud 

07 04 03* Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 
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07 04 04* Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 

07 04 07* Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester 

07 04 08* Andre destillationsremanenser og reaktionsrester 

07 04 09* Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler 

07 04 10* Andre filterkager og brugte absorptionsmidler 

07 04 11* Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige 
stoffer 

07 04 12 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald hen-
hørende under 07 04 11 

07 04 13* Fast affald indeholdende farlige stoffer 

07 04 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

07 05 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af lægemidler 

07 05 01* Vaskevand og vandig moderlud 

07 05 03* Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 

07 05 04* Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 

07 05 07* Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester 

07 05 08* Andre destillationsremanenser og reaktionsrester 

07 05 09* Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler 

07 05 10* Andre filterkager og brugte absorptionsmidler 

07 05 11* Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige 
stoffer 

07 05 12 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald hen-
hørende under 07 05 11 

07 05 13* Fast affald indeholdende farlige stoffer 

07 05 14 Fast affald, bortset fra affald henhørende under 07 05 13 

07 05 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
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07 06 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, smørelse, 
sæbe, detergenter, desinfektionsmidler og kosmetiske midler 

07 06 01* Vaskevand og vandig moderlud 

07 06 03* Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 

07 06 04* Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 

07 06 07* Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester 

07 06 08* Andre destillationsremanenser og reaktionsrester 

07 06 09* Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler 

07 06 10* Andre filterkager og brugte absorptionsmidler 

07 06 11* Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige 
stoffer 

07 06 12 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald hen-
hørende under 07 06 11 

07 06 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

07 07 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af finkemikalier og 
kemiske produkter, uspecificerede 

07 07 01* Vaskevand og vandig moderlud 

07 07 03* Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 

07 07 04* Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 

07 07 07* Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester 

07 07 08* Andre destillationsremanenser og reaktionsrester 

07 07 09* Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler 

07 07 10* Andre filterkager og brugte absorptionsmidler 

07 07 11* Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige 
stoffer 

07 07 12 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald hen-
hørende under 07 07 11 

07 07 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
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08 AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG 

BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOF-

FER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER 

08 01 Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og 

lak 

08 01 11* Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre 

farlige stoffer 

08 01 12 Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11 

08 01 13* Slam fra maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre 

farlige stoffer 

08 01 14 Slam fra maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 13 

08 01 15* Vandigt slam indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløs-

ningsmidler eller andre farlige stoffer 

08 01 16 Vandigt slam indeholdende maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 

08 01 15 

08 01 17* Affald fra fjernelse af maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmid-

ler eller andre farlige stoffer 

08 01 18 Affald fra fjernelse af maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 

08 01 17 

08 01 19* Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, som indeholder organi-

ske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer 
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08 01 20 Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, bortset fra affald henhø-

rende under 08 01 19 

08 01 21* Affald af maling- eller lakfjerner 

08 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

08 02 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af andre belægnings-

materialer (herunder keramiske materialer) 

08 02 01 Affald fra pulverbelægningsmaterialer 

08 02 02 Vandigt slam indeholdende keramiske materialer 

08 02 03 Vandige opslæmninger indeholdende keramiske materialer 

08 02 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

08 03 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af trykfarver 

08 03 07 Vandigt slam indeholdende trykfarver 

08 03 08 Vandigt flydende affald indeholdende trykfarver 

08 03 12* Affald fra trykfarver indeholdende farlige stoffer 

08 03 13 Affald fra trykfarver, bortset fra affald henhørende under 08 03 12 

08 03 14* Slam fra trykfarver indeholdende farlige stoffer 

08 03 15 Slam fra trykfarver, bortset fra affald henhørende under 08 03 14 

08 03 16* Kasserede ætsevæsker 

08 03 17* Kasseret toner indeholdende farlige stoffer 

08 03 18 Kasseret toner, bortset fra affald henhørende under 08 03 17 

08 03 19* Dispergeringsolie 

08 03 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
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08 04 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og 

fugemasser (herunder tætningsmidler) 

08 04 09* Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller 

andre farlige stoffer 

08 04 10 Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09 

08 04 11* Klæbestof- og fugemasseslam indeholdende organiske opløsningsmidler eller 

andre farlige stoffer 

08 04 12 Klæbestof- og fugemasseslam, bortset fra affald henhørende under 08 04 11 

08 04 13* Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, som indeholder 

organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer 

08 04 14 Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, bortset fra affald 

henhørende under 08 04 13 

08 04 15* Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller fugemasser indehol-

dende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer 

08 04 16 Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, bortset fra 

affald henhørende under 08 04 15 

08 04 17* Harpiksolie 

08 04 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

08 05 Andet affald, ikke specificeret andetsteds i 08 

08 05 01* Isocyanataffald 
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09 AFFALD FRA DEN FOTOGRAFISKE INDUSTRI 

09 01 Affald fra den fotografiske industri 

09 01 01* Vandbaserede fremkalder- og aktivatorbade 

09 01 02* Vandbaserede fremkalderbade til offsetplader 

09 01 03* Opløsningsmiddelbaserede fremkalderbade 

09 01 04* Fixerbade 

09 01 05* Blegebade og blege-fixerbade 

09 01 06* Sølvholdigt affald fra behandling af fotografisk affald på produktionsstedet 

09 01 07 Fotografisk film og papir indeholdende sølv eller sølvforbindelser 

09 01 08 Fotografisk film og papir uden sølv eller sølvforbindelser 

09 01 10 Engangskameraer uden batterier 

09 01 11* Engangskameraer indeholdende batterier, som henhører under 16 06 01, 

16 06 02 eller 16 06 03 

09 01 12 Engangskameraer indeholdende batterier, bortset fra affald henhørende under 

09 01 11 

09 01 13* Vandigt flydende affald fra genvinding af sølv på produktionsstedet, bortset fra 

affald henhørende under 09 01 06 

09 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
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10 AFFALD FRA TERMISKE PROCESSER 

10 01 Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19) 

10 01 01 Bundaske, slagge og kedelstøv (bortset fra kedelstøv henhørende under 

10 01 04) 

10 01 02 Flyveaske stammende fra kul 

10 01 03 Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ 

10 01 04* Flyveaske og kedelstøv stammende fra olie 

10 01 05 Calciumbaseret reaktionsaffald i fast form fra røggasafsvovling 

10 01 07 Calciumbaseret reaktionsaffald i slamform fra røggasafsvovling 

10 01 09* Svovlsyre 

10 01 13* Flyveaske fra emulgerede kulbrinter anvendt som brændsel 

10 01 14* Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding indeholdende far-

lige stoffer 

10 01 15 Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding, bortset fra affald 

henhørende under 10 01 14 

10 01 16* Flyveaske fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer 

10 01 17 Flyveaske fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under 

10 01 16 

10 01 18* Affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer 

10 01 19 Affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 01 05, 

10 01 07 og 10 01 18 

10 01 20* Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stof-

fer 

10 01 21 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhø-

rende under 10 01 20 
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10 01 22* Vandigt slam fra kedelrensning indeholdende farlige stoffer 

10 01 23 Vandigt slam fra kedelrensning, bortset fra affald henhørende under 10 01 22 

10 01 24 Sand fra fluid bed-forbrænding 

10 01 25 Affald fra brændselsoplagring og -behandling til kulfyrede kraftværker 

10 01 26 Affald fra behandling af kølevand 

10 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

10 02 Affald fra jern- og stålindustrien 

10 02 01 Affald fra slaggebehandling 

10 02 02 Ubehandlet slagge 

10 02 07* Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer 

10 02 08 Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 02 07 

10 02 10 Glødeskal 

10 02 11* Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie 

10 02 12 Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 02 11 

10 02 13* Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer 

10 02 14 Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 

10 02 13 

10 02 15 Andet slam og filterkager 

10 02 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

10 03 Affald fra termisk baserede aluminiumsværker 

10 03 02 Anode-affald 

10 03 04* Slagge fra ikke-forædlende forarbejdning 
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10 03 05 Aluminiumoxidaffald 

10 03 08* Saltslagge fra sekundær forarbejdning 

10 03 09* Sort slagge fra sekundær forarbejdning 

10 03 15* Afskummet materiale, som er brandfarligt, eller som ved kontakt med vand af-

giver brandfarlige gasser i farlige mængder 

10 03 16 Afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 03 15 

10 03 17* Tjæreholdigt affald fra anodefremstilling 

10 03 18 Kulstofholdigt affald fra anodefremstilling, bortset fra affald henhørende under 

10 03 17 

10 03 19* Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer 

10 03 20 Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 19 

10 03 21* Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller) indeholdende 

farlige stoffer 

10 03 22 Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller), bortset fra 

affald henhørende under 10 03 21 

10 03 23* Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer 

10 03 24 Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 23 

10 03 25* Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer 10 02 14 

10 03 26 Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 

10 03 25 

10 03 27* Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie 
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10 03 28 Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 03 27 

10 03 29* Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge indeholdende farlige stoffer 

10 03 30 Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge, bortset fra affald henhørende 

under 10 03 29 

10 03 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

10 04 Affald fra termisk baserede blyværker 

10 04 01* Slagge fra primær og sekundær forarbejdning 

10 04 02* Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning 

10 04 03* Calciumarsenat 

10 04 04* Støv fra røggasrensning 

10 04 05* Andet partikelformet materiale og støv 

10 04 06* Fast affald fra røggasrensning 

10 04 07* Slam og filterkager fra røggasrensning 

10 04 09* Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie 

10 04 10 Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 04 09 

10 04 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

10 05 Affald fra termisk baserede zinkværker 

10 05 01 Slagge fra primær og sekundær forarbejdning 
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10 05 03* Støv fra røggasrensning 

10 05 04 Andet partikelformet materiale og støv 

10 05 05* Fast affald fra røggasrensning 

10 05 06* Slam og filterkager fra røggasrensning 

10 05 08* Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie 

10 05 09 Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 05 08 

10 05 10* Slagge og afskummet materiale, som er brandfarligt, eller som ved kontakt med 

vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder 

10 05 11 Slagge og afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 05 10 

10 05 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

10 06 Affald fra termisk baserede kobberværker 

10 06 01 Slagge fra primær og sekundær forarbejdning 

10 06 02 Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning 

10 06 03* Støv fra røggasrensning 

10 06 04 Andet partikelformet materiale og støv 

10 06 06* Fast affald fra røggasrensning 

10 06 07* Slam og filterkager fra røggasrensning 

10 06 09* Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie 



 
15311/4/04 REV 4  an 50 
BILAG V DG I   DA 

10 06 10 Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 06 09 

10 06 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

10 07 Affald fra termisk baserede sølv-, guld- og platinværker 

10 07 01 Slagge fra primær og sekundær forarbejdning 

10 07 02 Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning 

10 07 03 Fast affald fra røggasrensning 

10 07 04 Andet partikelformet materiale og støv 

10 07 05 Slam og filterkager fra røggasrensning 

10 07 07* Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie 

10 07 08 Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 07 07 

10 07 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

10 08 Affald fra andre termisk baserede ikke-jernmetalværker 

10 08 04 Partikelformet materiale og støv 

10 08 08* Saltslagge fra primær og sekundær forarbejdning 

10 08 09 Andre slagger 

10 08 10* Slagge og afskummet materiale, som er brandfarligt, eller som ved kontakt med 

vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder 

10 08 11 Slagge og afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 08 10 
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10 08 12* Tjæreholdigt affald fra anodefremstilling 

10 08 13 Kulstofholdigt affald fra anodefremstilling, bortset fra affald henhørende under 

10 08 12 

10 08 14 Anode-affald 

10 08 15* Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer 

10 08 16 Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 08 15 

10 08 17* Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer 

10 08 18 Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 

10 08 17 

10 08 19* Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie 

10 08 20 Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 08 19 

10 08 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

10 09 Affald fra jernstøberier 

10 09 03 Ovnslagge 

10 09 05* Ubenyttede støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer 

10 09 06 Ubenyttede støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 09 05 
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10 09 07* Brugte støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer 

10 09 08 Brugte støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 09 07 

10 09 09* Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer 

10 09 10 Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 09 09 

10 09 11* Andet partikelformet materiale indeholdende farlige stoffer 

10 09 12 Andet partikelformet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 09 11 

10 09 13* Affald fra bindemidler indeholdende farlige stoffer 

10 09 14 Affald fra bindemidler, bortset fra affald henhørende under 10 09 13 

10 09 15* Affald fra revneindikatorvæsker indeholdende farlige stoffer 

10 09 16 Affald fra revneindikatorvæsker, bortset fra affald henhørende under 10 09 15 

10 09 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

10 10 Affald fra metalstøberier 

10 10 03 Ovnslagge 

10 10 05* Ubenyttede støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer 
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10 10 06 Ubenyttede støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 10 05 

10 10 07* Brugte støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer 

10 10 08 Brugte støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 10 07 

10 10 09* Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer 

10 10 10 Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 10 09 

10 10 11* Andet partikelformet materiale indeholdende farlige stoffer 

10 10 12 Andet partikelformet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 10 11 

10 10 13* Affald fra bindemidler indeholdende farlige stoffer 

10 10 14 Affald fra bindemidler, bortset fra affald henhørende under 10 10 13 

10 10 15* Affald fra revneindikatorvæsker indeholdende farlige stoffer 

10 10 16 Affald fra revneindikatorvæsker, bortset fra affald henhørende under 10 10 15 

10 10 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

10 11 Affald fra fremstilling af glas og glasprodukter 

10 11 03 Affaldsglas-baserede fibermaterialer 

10 11 05 Partikelformet materiale og støv 

10 11 09* Affald af råvareblandinger før termisk behandling indeholdende farlige stoffer 
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10 11 10 Affald af råvareblandinger før termisk behandling, bortset fra affald henhørende 

under 10 11 09 

10 11 11* Affaldsglas i form af småpartikler samt glaspulver indeholdende tungmetaller 

(f.eks. fra katodestrålerør) 

10 11 12 Affaldsglas, bortset fra affald henhørende under 10 11 11 

10 11 13* Slam fra polering og slibning af glas indeholdende farlige stoffer 

10 11 14 Slam fra polering og slibning af glas, bortset fra affald henhørende under 

10 11 13 

10 11 15* Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer 

10 11 16 Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 11 15 

10 11 17* Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer 

10 11 18 Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 

10 11 17 

10 11 19* Fast affald fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige 

stoffer 

10 11 20 Fast affald fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald 

henhørende under 10 11 19 

10 11 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

10 12 Affald fra fremstilling af keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer 

10 12 01 Affald af råvareblandinger før termisk behandling 

10 12 03 Partikelformet materiale og støv 
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10 12 05 Slam og filterkager fra røggasrensning 

10 12 06 Kasserede forme 

10 12 08 Affald fra keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer (efter termisk 

behandling) 

10 12 09* Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer 

10 12 10 Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 12 09 

10 12 11* Glaseringsaffald indeholdende tungmetaller 

10 12 12 Glaseringsaffald, bortset fra affald henhørende under 10 12 11 

10 12 13 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet 

10 12 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

10 13 Affald fra fremstilling af cement, kalk og mørtel og produkter baseret herpå 

10 13 01 Affald af råvareblandinger før termisk behandling 

10 13 04 Affald fra brænding og læskning af kalk 

10 13 06 Partikelformet materiale og støv (med undtagelse af 10 13 12 og 10 13 13) 

10 13 07 Slam og filterkager fra røggasrensning 

10 13 09* Affald fra fremstilling af asbestcement indeholdende asbest 

10 13 10 Affald fra fremstilling af asbestcement, bortset fra affald henhørende under 

10 13 09 
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10 13 11 Affald fra cementbaserede kompositmaterialer, bortset fra affald henhørende 

under 10 13 09 og 10 13 10 

10 13 12* Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer 

10 13 13 Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 13 12 

10 13 14 Betonaffald og betonslam 

10 13 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

10 14 Affald fra krematorier 

10 14 01* Affald fra røggasrensning indeholdende kviksølv 

11 AFFALD FRA KEMISK OVERFLADEBEHANDLING OG BELÆGNING 

AF JERN, METAL OG ANDRE MATERIALER SAMT AFFALD FRA 

IKKE-JERNHOLDIGE HYDROMETALLURGISKE PROCESSER 

11 01 Affald fra kemisk overfladebehandling og belægning af jern, metal og andre 

materialer (f.eks. galvaniske processer, forzinkning, bejdsning, ætsning, 

phosphatering, basisk affedtning og anodisering) 

11 01 05* Bejdsesyrer 

11 01 06* Syrer, ikke andetsteds specificeret 

11 01 07* Bejdsebaser 

11 01 08* Phosphateringsbade 

11 01 09* Slam og filterkager indeholdende farlige stoffer 
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11 01 10 Slam og filterkager, bortset fra affald henhørende under 11 01 09 

11 01 11* Vandige rensevæsker indeholdende farlige stoffer 

11 01 12 Vandige rensevæsker, bortset fra affald henhørende under 11 01 11 

11 01 13* Affald fra affedtning indeholdende farlige stoffer 

11 01 14 Affald fra affedtning, bortset fra affald henhørende under 11 01 13 

11 01 15* Eluat og slam fra membran- og ionbyttersystemer indeholdende farlige stoffer 

11 01 16* Mættede eller brugte ionbytterharpikser 

11 01 98* Andet affald indeholdende farlige stoffer 

11 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

11 02 Affald fra ikke-jernholdige hydrometallurgiske processer 

11 02 02* Slam fra zinkbaserede hydrometallurgiske processer (inkl. jarosit, goethit) 

11 02 03 Affald fra fremstilling af anoder til vandige elektrolytiske processer 

11 02 05* Affald fra kobberbaserede hydrometallurgiske processer indeholdende farlige 

stoffer 

11 02 06 Affald fra kobberbaserede hydrometallurgiske processer, bortset fra affald hen-

hørende under 11 02 05 

11 02 07* Andet affald indeholdende farlige stoffer 

11 02 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
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11 03 Slam og faste produkter fra hærdning 

11 03 01* Cyanidholdigt affald 

11 03 02* Andet affald 

11 05 Affald fra varmforzinkningsprocesser 

11 05 01 Hårdzink 

11 05 02 Zinkaske 

11 05 03* Fast affald fra røggasrensning 

11 05 04* Kasserede flusmidler 

11 05 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

12 AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE SAMT FYSISK OG MEKA-

NISK OVERFLADEBEARBEJDNING AF METAL OG PLAST 

12 01 Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning 

af metal og plast 

12 01 01 Filspåner og drejespåner af jern 

12 01 02 Metalstøv og -partikler af jern 

12 01 03 Filspåner og drejespåner af ikke-jernmetal 

12 01 04 Metalstøv og -partikler af ikke-jernmetal 

12 01 05 Plastspåner 



 
15311/4/04 REV 4  an 59 
BILAG V DG I   DA 

12 01 06* Mineralske, halogenholdige skæreolier (ikke emulsioner og opløsninger) 

12 01 07* Mineralske, halogenfrie skæreolier (ikke emulsioner og opløsninger) 

12 01 08* Halogenholdige skæreolie-emulsioner og –opløsninger 

12 01 09* Halogenfrie skæreolie-emulsioner og –opløsninger 

12 01 10* Syntetiske skæreolier 

12 01 12* Brugt voks og fedt 

12 01 13 Affald fra svejsning 

12 01 14* Slam fra spåntagende processer indeholdende farlige stoffer 

12 01 15 Slam fra spåntagende processer, bortset fra affald henhørende under 12 01 14 

12 01 16* Affald fra sandblæsning indeholdende farlige stoffer 

12 01 17 Affald fra sandblæsning, bortset fra affald henhørende under 12 01 16 

12 01 18* Olieholdigt metalslam (slam fra tilslibning, honing og slibning) 

12 01 19* Let bionedbrydelige skæreolier 

12 01 20* Brugte slibeemner og slibematerialer indeholdende farlige stoffer 

12 01 21 Brugte slibeemner og slibematerialer, bortset fra affald henhørende under 

12 01 20 

12 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
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12 03 Affald fra vand- og dampaffedtning (med undtagelse af 11) 

12 03 01* Vandigt vaskevand 

12 03 02* Affald fra dampaffedtning 

13 OLIEAFFALD OG AFFALD FRA FLYDENDE BRÆNDSTOFFER (MED 

UNDTAGELSE AF SPISEOLIER SAMT KAPITLERNE 05, 12 OG 19) 

13 01 Affald fra hydraulikolier 

13 01 01* Hydraulikolier indeholdende PCB1 

13 01 04* Chlorerede emulsioner 

13 01 05* Ikke-chlorerede emulsioner 

13 01 09* Mineralske, chlorerede hydraulikolier 

13 01 10* Mineralske, ikke-chlorerede hydraulikolier 

13 01 11* Syntetiske hydraulikolier 

13 01 12* Let bionedbrydelige hydraulikolier 

13 01 13* Andre hydraulikolier 

13 02 Motor-, gear- og smøreolieaffald 

13 02 04* Mineralske, chlorerede motor-, gear- og smøreolier 

13 02 05* Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier 

                                                 
1  For denne affaldsliste gælder definitionen af PCB som anført i Rådets direktiv 96/59/EF af 

16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler 
(PCB/PCT) (EFT L 243 af 24.9.1996, s. 31). 
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13 02 06* Syntetiske motor-, gear- og smøreolier 

13 02 07* Let bionedbrydelige motor-, gear- og smøreolier 

13 02 08* Andre motor-, gear- og smøreolier 

13 03 Affald fra isolations- og varmetransmissionsolier 

13 03 01* Isolations- og varmetransmissionsolier indeholdende PCB 

13 03 06* Mineralske, chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier, bortset fra affald 

henhørende under 13 03 01 

13 03 07* Mineralske, ikke-chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier 

13 03 08* Syntetiske isolations- og varmetransmissionsolier 

13 03 09* Let bionedbrydelige isolations- og varmetransmissionsolier 

13 03 10* Andre isolations- og varmetransmissionsolier 

13 04 Bundolie (fra skibe) 

13 04 01* Bundolie fra sejlads på indre vandveje 

13 04 02* Affald fra modtageanlæg for bundolie 

13 04 03* Bundolie fra anden sejlads 

13 05 Materiale fra olieseparatorer 

13 05 01* Fast affald fra sandfang og olieseparatorer 

13 05 02* Slam fra olieseparatorer 
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13 05 03* Slam fra olieudskillere 

13 05 06* Olie fra olieseparatorer 

13 05 07* Olieholdigt vand fra olieseparatorer 

13 05 08* Blandet affald fra sandfang og olieseparatorer 

13 07 Affald fra flydende brændstoffer 

13 07 01* Brændselsolie og dieselolie 

13 07 02* Benzin 

13 07 03* Andre brændstoffer (herunder blandingsprodukter ) 

13 08 Andet olieaffald, ikke andetsteds specificeret 

13 08 01* Afsaltningsslam eller –emulsioner 

13 08 02* Andre emulsioner 

13 08 99* Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

14 KASSEREDE ORGANISKE OPLØSNINGSMIDLER, KØLEMIDLER OG 

DRIVMIDLER (UNDTAGEN 07 OG 08 ) 

14 06 Kasserede organiske opløsningsmidler, kølemidler og skum/aerosoldrivmidler 

14 06 01* Chlorfluorcarboner, HCFC og HFC 

14 06 02* Andre halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger 

14 06 03* Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger 
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14 06 04* Slam eller fast affald indeholdende halogenerede opløsningsmidler 

14 06 05* Slam eller fast affald indeholdende andre opløsningsmidler 

15 EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, 

FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDET-

STEDS SPECIFICERET 

15 01 Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald fra husholdninger) 

15 01 01 Papir- og papemballage 

15 01 02 Plastemballage 

15 01 03 Træemballage 

15 01 04 Metalemballage 

15 01 05 Kompositemballage 

15 01 06 Blandet emballage 

15 01 07 Glasemballage 

15 01 09 Tekstilemballage 

15 01 10* Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer 

15 01 11* Metalemballage indeholdende et farligt, fast, porøst stof (f.eks. asbest), herun-

der tomme trykbeholdere 
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15 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter 

15 02 02* Absorptionsmidler, filtermaterialer (herunder oliefiltre, ikke specificeret andet-

steds), aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer 

15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, 

bortset fra affald henhørende under 15 02 02 

16 AFFALD IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET I LISTEN 

16 01 Udtjente køretøjer fra forskellige transportformer (herunder materiel, der ikke er 

beregnet til vejkørsel) og affald fra ophugning af udtjente køretøjer og fra ved-

ligeholdelse af køretøjer (med undtagelse af 13, 14, 16 06 og 16 08) 

16 01 03 Udtjente dæk 

16 01 04* Udtjente køretøjer 

16 01 06 Udtjente køretøjer, som hverken indeholder væsker eller andre farlige dele 

16 01 07* Oliefiltre 

16 01 08* Kviksølvholdige komponenter 

16 01 09* Komponenter indeholdende PCB 

16 01 10* Eksplosive komponenter (f.eks. airbags) 

16 01 11* Bremseklodser indeholdende asbest 

16 01 12 Bremseklodser, bortset fra affald henhørende under 16 01 11 
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16 01 13* Bremsevæsker 

16 01 14* Frostvæsker indeholdende farlige stoffer 

16 01 15 Frostvæsker, bortset fra affald henhørende under 16 01 14 

16 01 16 Tanke til flydende gas 

16 01 17 Jernholdigt metal 

16 01 18 Ikke-jernmetal 

16 01 19 Plast 

16 01 20 Glas 

16 01 21* Farlige komponenter, bortset fra affald henhørende under 16 01 07 - 16 01 11 

og 16 01 13 og 16 01 14 

16 01 22 Komponenter, ikke andetsteds specificeret 

16 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

16 02 Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr 

16 02 09* Transformatorer og kondensatorer, som indeholder PCB 

16 02 10* Kasseret udstyr, som indeholder eller er forurenet med PCB, bortset fra affald 

henhørende under 16 02 09 

16 02 11* Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner, HCFC eller HFC 
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16 02 12* Kasseret udstyr, som indeholder fri asbest 

16 02 13* Kasseret udstyr, som indeholder farlige dele1, bortset fra affald henhørende 

under 16 02 09 - 16 02 12 

16 02 14 Kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 16 02 09 – 16 02 13 

16 02 15* Farlige dele fjernet fra kasseret udstyr 

16 02 16 Dele fjernet fra kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 16 02 15 

16 03 Produktionsserier, som ikke overholder specifikationerne og ubenyttede varer 

16 03 03* Uorganisk affald indeholdende farlige stoffer 

16 03 04 Uorganisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 03 

16 03 05* Organisk affald indeholdende farlige stoffer 

16 03 06 Organisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 05 

16 04 Kasserede eksplosive stoffer 

16 04 01* Kasseret ammunition 

16 04 02* Kasseret fyrværkeri 

16 04 03* Andre kasserede eksplosive stoffer 

                                                 
1  Farlige dele fra elektrisk og elektronisk udstyr kan omfatte akkumulatorer og batterier, der er 

nævnt under 16 06 og mærket som farlige, kviksølvholdige kontakter, glas fra katodestrålerør 
og andet aktiveret glas osv. 
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16 05 Gasarter i trykbeholdere og kasserede kemikalier 

16 05 04* Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer 

16 05 05 Gasarter i trykbeholdere, bortset fra affald henhørende under 16 05 04 

16 05 06* Laboratoriekemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer, herunder 

blandinger af laboratoriekemikalier 

16 05 07* Kasserede uorganiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer 

16 05 08* Kasserede organiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer 

16 05 09 Kasserede kemikalier, bortset fra affald henhørende under 16 05 06, 16 05 07 

eller 16 05 08 

16 06 Batterier og akkumulatorer 

16 06 01* Blyakkumulatorer 

16 06 02* Ni-Cd batterier 

16 06 03* Kviksølvholdige batterier 

16 06 04 Alkaliske batterier (undtagen 16 06 03) 

16 06 05 Andre batterier og akkumulatorer 

16 06 06* Separat indsamlede elektrolytter fra batterier og akkumulatorer 
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16 07 Affald fra rengøring af transporttanke, lagertanke og tønder (undtagen 05 og 13)

16 07 08* Olieholdigt affald 

16 07 09* Affald indeholdende andre farlige stoffer 

16 07 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

16 08 Brugte katalysatorer 

16 08 01 Brugte katalysatorer indeholdende guld, sølv, rhenium, rhodium eller palladium 

(undtagen 16 08 07) 

16 08 02* Brugte katalysatorer indeholdende farlige overgangsmetaller1 eller farlige over-

gangsmetalforbindelser 

16 08 03 Brugte katalysatorer indeholdende overgangsmetaller eller overgangsmetal-

forbindelser, ikke andetsteds specificeret 

16 08 04 Brugte flydende katalysatorer fra katalytisk krakning (med undtagelse af 

16 08 07) 

16 08 05* Brugte katalysatorer indeholdende phosphorsyre 

16 08 06* Brugte væsker, som har været anvendt som katalysatorer 

16 08 07* Brugte katalysatorer forurenet med farlige stoffer 

                                                 
1  I denne rubrik betyder overgangsmetaller: skandium, vanadium, mangan, kobolt, kobber, 

yttrium, niobium, hafnium, tungsten, titanium, krom, jern, nikkel, zink, zirkonium, molybdæn 
og tantal. Disse metaller eller forbindelser heraf er farlige, hvis de klassificeres som farlige 
stoffer. Klassificeringen af farlige stoffer vil afgøre, hvilke af disse overgangsmetaller og 
hvilke overgangsmetalforbindelser der er farlige. 
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16 09 Oxiderende stoffer 

16 09 01* Permanganater, f.eks. kaliumpermanganat 

16 09 02* Chromater, f.eks. kaliumchromat, kalium- eller natriumdichromat 

16 09 03* Peroxider, f.eks. hydrogenperoxid 

16 09 04* Oxiderende stoffer, ikke andetsteds specificeret 

16 10 Vandigt flydende affald bestemt til behandling uden for produktionsstedet 

16 10 01* Vandigt flydende affald indeholdende farlige stoffer 

16 10 02 Vandigt flydende affald, bortset fra affald henhørende under 16 10 01 

16 10 03* Vandige koncentrater indeholdende farlige stoffer 

16 10 04 Vandige koncentrater, bortset fra affald henhørende under 16 10 03 

16 11 Affald fra foringer og ildfaste materialer 

16 11 01* Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer 

indeholdende farlige stoffer 

16 11 02 Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, 

bortset fra affald henhørende under 16 11 01 

16 11 03* Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende 

farlige stoffer 

16 11 04 Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, bortset fra af-

fald henhørende under 16 11 03 
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16 11 05* Foringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske processer indeholdende 
farlige stoffer 

16 11 06 Foringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske processer, bortset fra af-
fald henhørende under 16 11 05 

17 BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (HERUNDER OPGRAVET 
JORD FRA FORURENEDE GRUNDE) 

17 01 Beton, mursten, tegl og keramik 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Mursten 
17 01 03 Tegl og keramik 
17 01 06* Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik inde-

holdende farlige stoffer 
17 01 07 Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende 

under 17 01 06 
17 02 Træ, glas og plast 
17 02 01 Træ 
17 02 02 Glas 
17 02 03 Plast 
17 02 04* Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer 
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17 03 Bitumenholdige blandinger, kultjære og tjærede produkter 

17 03 01* Bitumenholdige blandinger indeholdende kultjære 

17 03 02 Bitumenholdige blandinger, bortset fra affald henhørende under 17 03 01 

17 03 03* Kultjære og tjærede produkter 

17 04 Metaller (og legeringer heraf) 

17 04 01 Kobber, bronze, messing 

17 04 02 Aluminium 

17 04 03 Bly 

17 04 04 Zink 

17 04 05 Jern og stål 

17 04 06 Tin 

17 04 07 Blandet metal 

17 04 09* Metalaffald forurenet med farlige stoffer 

17 04 10* Kabler indeholdende olie, kultjære eller andre farlige stoffer 

17 04 11 Kabler, bortset fra affald henhørende under 17 04 10 

17 05 Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klapmaterialer 

17 05 03* Jord og sten indeholdende farlige stoffer 

17 05 04 Jord og sten, bortset fra affald henhørende under 17 05 03 
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17 05 05* Klapmateriale indeholdende farlige stoffer 

17 05 06 Klapmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 05 05 

17 05 07* Ballast fra banespor indeholdende farlige stoffer 

17 05 08 Ballast fra banespor, bortset fra affald henhørende under 17 05 07 

17 06 Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer 

17 06 01* Isolationsmateriale indeholdende asbest 

17 06 03* Andet isolationsmateriale bestående af eller indeholdende farlige stoffer 

17 06 04 Isolationsmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 06 01 - 17 06 03 

17 06 05* Asbestholdige byggematerialer 

17 08 Gipsbaserede byggematerialer 

17 08 01* Gipsbaserede byggematerialer forurenet med farlige stoffer 

17 08 02 Gipsbaserede byggematerialer, bortset fra affald henhørende under 17 08 01 

17 09 Andet bygnings- og nedrivningsaffald 

17 09 01* Kviksølvholdigt bygnings- og nedrivningsaffald 

17 09 02* Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB (f.eks. PCB-holdige fuge-

masser, PCB-holdige, harpiksbaserede gulvbelægninger, PCB-holdige termo-

ruder og PCB-holdige kondensatorer) 
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17 09 03* Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende 

farlige stoffer 

17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 

17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03 

18 AFFALD FRA LÆGE- ELLER DYRLÆGEPRAKSIS OG/ELLER HERMED 

FORBUNDNE FORSKNINGSAKTIVITETER (UNDTAGEN STOR-

KØKKEN- OG KANTINEAFFALD, SOM IKKE HAR DIREKTE TIL-

KNYTNING TIL PATIENTBEHANDLING) 

18 01 Affald fra fødeafdelinger samt fra diagnosticering, behandling eller forebyg-

gelse af sygdomme hos mennesker 

18 01 01 Skarpe og spidse genstande (med undtagelse af 18 01 03) 

18 01 02 Kropsdele og organer (herunder blodposer og stabiliseret blod) (med undtagelse 

af 18 01 03) 

18 01 03* Affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn 

til smittefare 

18 01 04 Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er underkastet særlige krav af 

hensyn til smittefare (f.eks. forbindinger, gipsbandager, linned, engangsbeklæd-

ning, bleer) 

18 01 06* Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer 

18 01 07 Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 18 01 06 

18 01 08* Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler 

18 01 09 Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 18 01 08 
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18 01 10* Amalgamaffald fra tandpleje 

18 02 Affald fra forskningsaktiviteter, diagnose, behandling eller forebyggelse af syg-

domme i forbindelse med dyr 

18 02 01 Skarpe og spidse genstande (med undtagelse af 18 02 02) 

18 02 02* Affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn 

til smittefare 

18 02 03 Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er underkastet særlige krav af 

hensyn til smittefare 

18 02 05* Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer 

18 02 06 Kemikalier, bortset fra affald henhørende under 18 02 05 

18 02 07* Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler 

18 02 08 Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 18 02 07 

19 AFFALD FRA AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG, SPILDEVANDSRENS-

NINGSANLÆG UDEN FOR PRODUKTIONSSTEDET SAMT FRA FREM-

STILLING AF DRIKKEVAND ELLER VAND TIL INDUSTRIELT BRUG 

19 01 Affald fra forbrænding eller pyrolyse af affald 

19 01 02 Jernholdigt materiale fjernet fra bundaske 

19 01 05* Filterkage fra røggasrensning 

19 01 06* Vandigt flydende affald fra røggasrensning samt andet vandigt flydende affald 
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19 01 07* Fast affald fra røggasrensning 

19 01 10* Brugt aktivt kul fra røggasrensning 

19 01 11* Bundaske og slagge indeholdende farlige stoffer 

19 01 12 Bundaske og slagge, bortset fra affald henhørende under 19 01 11 

19 01 13* Flyveaske indeholdende farlige stoffer 

19 01 14 Flyveaske, bortset fra affald henhørende under 19 01 13 

19 01 15* Kedelstøv indeholdende farlige stoffer 

19 01 16 Kedelstøv, bortset fra affald henhørende under 19 01 15 

19 01 17* Affald fra pyrolyse indeholdende farlige stoffer 

19 01 18 Affald fra pyrolyse, bortset fra affald henhørende under 19 01 17 

19 01 19 Sand fra fluid bed-forbrænding 

19 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

19 02 Affald fra fysisk/kemisk behandling af affald (herunder fjernelse af chrom eller 

cyanid samt neutralisering) 

19 02 03 Forblandet affald, som udelukkende består af ikke-farligt affald 

19 02 04* Forblandet affald bestående af mindst en type farligt affald 

19 02 05* Slam fra fysisk/kemisk behandling indeholdende farlige stoffer 

19 02 06 Slam fra fysisk/kemisk behandling, bortset fra affald henhørende under 

19 02 05 
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19 02 07* Olie og koncentrater fra separering 

19 02 08* Flydende brændbart affald indeholdende farlige stoffer 

19 02 09* Fast brændbart affald indeholdende farlige stoffer 

19 02 10 Brændbart affald, bortset fra affald henhørende under 19 02 08 og 19 02 09 

19 02 11* Andet affald indeholdende farlige stoffer 

19 02 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

19 03 Stabiliseret eller solidificeret affald1 

19 03 04* Affald, som er markeret som farligt affald og som er delvis2 stabiliseret 

19 03 05 Stabiliseret affald, bortset fra affald henhørende under 19 03 04 

19 03 06* Affald, som er markeret som farligt affald og som er solidificeret 

19 03 07 Solidificeret affald, bortset fra affald henhørende under 19 03 06 

19 04 Forglasset affald og affald fra forglasning 

19 04 01 Forglasset affald 

19 04 02* Flyveaske og andet affald fra røggasrensning 

                                                 
1  Stabiliseringsprocesser ændrer affaldets bestanddeles farlighed og omdanner således farligt 

affald til ikke farligt affald. Solidificeringsprocesser ændrer kun affaldets fysiske tilstand 
(f.eks. flydende til fast) ved anvendelse af additiver uden at ændre affaldets kemiske egenska-
ber. 

2  Affald anses for at være delvis stabiliseret, hvis farlige bestanddele, som ikke er blevet fuld-
stændig omdannet til ikke-farlige bestanddele efter stabiliseringsprocessen, kan frigives til 
miljøet på kort, mellemlang eller lang sigt. 
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19 04 03* Ikke-forglasset fast fase 

19 04 04 Vandigt flydende affald fra hærdning af forglasset affald 

19 05 Affald fra aerob behandling af fast affald 

19 05 01 Ikke-komposteret fraktion af kommunalt indsamlet affald og lignende affald 

19 05 02 Ikke-komposteret fraktion af animalsk og vegetabilsk affald 

19 05 03 Kompost, som ikke overholder specifikationerne 

19 05 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

19 06 Affald fra anaerob behandling af affald 

19 06 03 Væske fra anaerob behandling af kommunalt indsamlet affald 

19 06 04 Fermentat fra anaerob behandling af kommunalt indsamlet affald 

19 06 05 Væske fra anaerob behandling af animalsk og vegetabilsk affald 

19 06 06 Fermentat fra anaerob behandling af animalsk og vegetabilsk affald 

19 06 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

19 07 Perkolat fra lossepladser 

19 07 02* Perkolat fra lossepladser indeholdende farlige stoffer 

19 07 03 Perkolat fra lossepladser, bortset fra affald henhørende under 19 07 02 

19 08 Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke andetsteds specificeret 

19 08 01 Ristegods 
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19 08 02 Affald fra sandfang 

19 08 05 Slam fra behandling af byspildevand 

19 08 06* Mættede eller brugte ionbytterharpikser 

19 08 07* Opløsninger og slam fra regenerering af ionbyttere 

19 08 08* Affald fra membransystemer indeholdende tungmetaller 

19 08 09 Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, der udelukkende indeholder spiselig 

olie og fedt 

19 08 10* Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, bortset fra affald henhørende under 

19 08 09 

19 08 11* Slam indeholdende farlige stoffer fra biologisk behandling af industrispildevand 

19 08 12 Slam fra biologisk behandling af industrispildevand, bortset fra affald henhø-

rende under 19 08 11 

19 08 13* Slam indeholdende farlige stoffer fra anden behandling af industrispildevand 

19 08 14 Slam fra anden behandling af industrispildevand, bortset fra affald henhørende 

under 19 08 13 

19 08 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

19 09 Affald fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug 

19 09 01 Fast affald fra primær filtrering eller behandling på rist 
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19 09 02 Slam fra klaring af drikkevand 

19 09 03 Slam fra karbonatfjernelse 

19 09 04 Brugt aktivt kul 

19 09 05 Mættede eller brugte ionbytterharpikser 

19 09 06 Opløsninger og slam fra regenerering af ionbyttere 

19 09 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

19 10 Affald fra fragmentering af metalholdigt affald 

19 10 01 Jern- og stålaffald 

19 10 02 Ikke-jernmetal 

19 10 03* Den lette fraktion og støv indeholdende farlige stoffer 

19 10 04 Den lette fraktion og støv, bortset fra affald henhørende under 19 10 03 

19 10 05* Andre fraktioner indeholdende farlige stoffer 

19 10 06 Andre fraktioner, bortset fra affald henhørende under 19 10 05 

19 11 Affald fra regenerering af olie 

19 11 01* Brugt filterjord 

19 11 02* Svovlsur tjære 

19 11 03* Vandigt flydende affald 

19 11 04* Affald fra rensning af brændstoffer med baser 
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19 11 05* Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stof-

fer 

19 11 06 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald hen-

hørende under 19 11 05 

19 11 07* Affald fra røggasrensning 

19 11 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

19 12 Affald fra mekanisk behandling af affald (f.eks. sortering, neddeling, sammen-

presning og pelletering), ikke andetsteds specificeret 

19 12 01 Papir og pap 

19 12 02 Jernholdigt metal 

19 12 03 Ikke-jernmetal 

19 12 04 Plast og gummi 

19 12 05 Glas 

19 12 06* Træ indeholdende farlige stoffer 

19 12 07 Træ, bortset fra affald henhørende under 19 12 06 

19 12 08 Tekstiler 

19 12 09 Mineraler (f.eks. sand, sten) 

19 12 10 Brændbart affald (brændstoffer udvundet af affald) 

19 12 11* Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af 

affald indeholdende farlige stoffer 



 
15311/4/04 REV 4  an 81 
BILAG V DG I   DA 

19 12 12 Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af 

affald, bortset fra affald henhørende under 19 12 11 

19 13 Affald fra rensning af jord og grundvand 

19 13 01* Fast affald fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer 

19 13 02 Fast affald fra rensning af jord, bortset fra affald henhørende under 19 13 01 

19 13 03* Slam fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer 

19 13 04 Slam fra rensning af jord, bortset fra affald henhørende under 19 13 03 

19 13 05* Slam fra rensning af grundvand indeholdende farlige stoffer 

19 13 06 Slam fra rensning af grundvand, bortset fra affald henhørende under 19 13 05 

19 13 07* Vandigt flydende affald og vandige koncentrater fra rensning af grundvand 

indeholdende farlige stoffer 

19 13 08 Vandigt flydende affald og vandige koncentrater fra rensning af grundvand, 

bortset fra affald henhørende under 19 13 07 

20 KOMMUNALT INDSAMLET AFFALD (HUSHOLDNINGSAFFALD OG 

LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD), HER-

UNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER 

20 01 Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15 01) 

20 01 01 Papir og pap 

20 01 02 Glas 
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20 01 08 Bionedbrydeligt storkøkken- og kantineaffald 

20 01 10 Tøj 

20 01 11 Tekstiler 

20 01 13* Opløsningsmidler 

20 01 14* Syrer 

20 01 15* Baser 

20 01 17* Fotokemikalier 

20 01 19* Pesticider 

20 01 21* Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald 

20 01 23* Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner 

20 01 25 Spiselig olie og fedt 

20 01 26* Olie og fedt, bortset fra affald henhørende under 20 01 25 

20 01 27* Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser indeholdende farlige stoffer 

20 01 28 

20 01 28 Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser, bortset fra affald henhørende 

under 20 01 27 

20 01 29* Detergenter indeholdende farlige stoffer 

20 01 30 Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29 

20 01 31* Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler 

20 01 32 Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 20 01 31 
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20 01 33* Batterier eller akkumulatorer henhørende under 16 06 01, 16 06 02 eller 

16 06 03 samt usorterede batterier og akkumulatorer indeholdende disse batte-

rier 

20 01 34 Batterier og akkumulatorer, bortset fra affald henhørende under 20 01 33 

20 01 35* Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald henhørende under 

20 01 21 og 20 01 23, som indeholder farlige bestanddele1 

20 01 36 Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald henhørende under 

20 01 21, 20 01 23 og 20 01 35 

20 01 37* Træ indeholdende farlige stoffer 

20 01 38 Træ, bortset fra affald henhørende under 20 01 37 

20 01 39 Plast 

20 01 40 Metaller 

20 01 41 Affald fra skorstensfejning 

20 01 99 Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret 

20 02 Have- og parkaffald (inkl. affald fra kirkegårde) 

20 02 01 Bionedbrydeligt affald 

20 02 02 Jord og sten 

20 02 03 Andet ikke-bionedbrydeligt affald 

                                                 
1  Farlige dele fra elektrisk og elektronisk udstyr kan omfatte akkumulatorer og batterier, der er 

nævnt under 16 06 og mærket som farlige, kviksølvholdige kontakter, glas fra katodestrålerør 
og andet aktiveret glas osv. 
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20 03 Andet kommunalt indsamlet affald 

20 03 01 Blandet kommunalt indsamlet affald 

20 03 02 Affald fra markedspladser 

20 03 03 Affald fra gadefejning 

20 03 04 Slam fra septiktanke 

20 03 06 Affald fra rensning af kloakker 

20 03 07 Storskrald 

20 03 99 Kommunalt indsamlet affald, ikke andetsteds specificeret  

 

DEL 3 

Liste A (Bilag II til Basel-konventionen)1 

 

Y46 Indsamlet husholdningsaffald2 

Y47 Restprodukter fra forbrænding af husholdningsaffald 

                                                 
1  Listen stammer fra Appendiks 4, Part I, i OECD-beslutningen. 
2  Medmindre det er behørigt klassificeret under en enkelt indgang i bilag III. 
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Liste B (Affald fra Appendix 4, Part II i OECD's beslutning1) 

 

 

Metalholdigt affald 

 

AA 010 261900 Slagger og andet affald fra produktionen af jern og stål2 

 

AA 060 262050 Vanadiumaske og restprodukter2 

AA 190 810420 

ex 810430 

Affald og skrot af magnesium, som er brandfarligt eller selv-

antændeligt, eller som ved kontakt med vand afgiver brændbare 

gasser i farlige mængder 

 

Affald, der hovedsagelig består af uorganiske bestanddele, og som kan indeholde metaller og orga-

nisk materiale 

 

AB 030  Affald fra ikke-cyanidbaserede systemer, som stammer fra over-

fladebehandling af metaller 

AB 070  Sand fra støbeprocesser 

AB 120 ex 281290 

ex 3824 

Uorganiske halogenforbindelser, som ikke er anført i andre posi-

tioner 

AB 150 ex 382490 Uraffineret calciumsulfit og calciumsulfat fra afsvovling af røggas 

(FGD) 

 

                                                 
1  Affald betegnet med AB 130, AC 250, AC 260 og AC 270 er slettet, da disse affaldsformer 

efter proceduren i artikel 18 i direktiv 75/442/EØF klart er betegnet som ikke farlige og derfor 
ikke underkastet eksportforbuddet i denne forordnings artikel 35. 

2  Denne liste omfatter affald i form af aske, restprodukter, slagger, galvaniseringsslagge, fræse-
skæl, støv, pulver, slam og filterkager, medmindre et materiale er udtrykkeligt anført andet-
steds. 
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Affald, der hovedsagelig består af organiske bestanddele, og som kan indeholde metaller og uor-

ganisk materiale 

 

AC 060 ex 381900 Hydrauliske væsker 

AC 070 ex 381900 Bremsevæsker 

AC 080 ex 382000 Frostvæsker 

AC 150  Chlorfluorcarboner 

AC 160  Haloner 

AC 170 ex 440310 Affald af forarbejdet kork og træ 

 

Affald, som kan indeholde enten uorganiske eller organiske bestanddele 

 

AD 090 ex 382490 Affald fra fremstilling, formulering og anvendelse af reprogra-

fiske og fotografiske kemikalier og fremkaldermaterialer, som 

ikke er specificeret eller anført i andre positioner 

AD 100  Affald fra ikke-cyanidbaserede systemer, som stammer fra over-

fladebehandling af plast 

AD 120 ex 391400 

ex 3915 

Ionbyttermateriale 

AD 150  Naturligt forekommende organisk materiale, anvendt som filter 

(såsom biofiltre) 

 



 
15311/4/04 REV 4  an 87 
BILAG V DG I   DA 

Affald, der hovedsagelig består af uorganiske bestanddele, og som kan indeholde metaller og orga-

nisk materiale 

 

RB 020 ex 6815 Keramisk baserede fibre med fysisk-kemiske egenskaber svarende 

til asbestfibre 

 

 

________________________ 
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BILAG VI 

 

Formular for forhåndsgodkendte anlæg (artikel 14) 

 

 

Kompetent 

myndighed 

 

Nyttiggørelsesanlæg 

 

Affalds-

identifikation 

Gyldighedsperiode 

 

Samlet forhånds-

godkendt mængde 

 

 Nyttiggørelsesanlæggets 

navn og nummer 

Adresse Nyttiggørelses-

metode 

(+ R-kode) 

Benyttede 

teknologier 

(Kode) fra til 

 

(kg/liter) 

         

         

         

 

________________________ 
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BILAG VII 
OPLYSNINGER, DER LEDSAGER OVERFØRSLER AF AFFALD, 

DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 3, STK. 2 OG 4 
Forsendelsesoplysninger1 

1. Person, der står for overførslen: 
Navn: 
Adresse 
Kontaktperson: 
Tlf.: Fax: 
E-mail: 

2. Importør/Modtager 
Navn: 
Adresse 
Kontaktperson: 
Tlf.: Fax: 
E-mail: 

3.  Faktisk mængde: 4. Faktisk afsendelsesdato: 
5.(a) 1. transportør2: 
Navn: 
Adresse: 
Kontaktperson: 
Tlf.: 
Fax: 
E-mail: 
Transportmåde: 
Forsendelsesdato: 
Underskrift: 

5.(b) 2. transportør: 
Navn: 
Adresse: 
Kontaktperson: 
Tlf.: 
Fax: 
E-mail: 
Transportmåde: 
Forsendelsesdato: 
Underskrift: 

5.(c) 3. transportør: 
Navn: 
Adresse: 
Kontaktperson: 
Tlf.: 
Fax: 
E-mail: 
Transportmåde: 
Forsendelsesdato: 
Underskrift: 

6. Affaldsproducent3: 
Oprindelig(e) producent(er), ny(e) producent(er) eller 
indsamler: 
Navn: 
Adresse 
Kontaktperson: 
Tlf.: Fax: 
E-mail: 

8. Nyttiggørelsesmetode (eller i givet fald bortskaffelsesmetode for 
så vidt angår affald som nævnt i artikel 3, stk. 4) 
R-kode/D-kode: 
 
9. Sædvanlig beskrivelse af affaldet: 
 

7. Anlæg til bortskaffelse  □     Laboratorium  □ 
Navn: 
Adresse: 
Kontaktperson: 
Tlf.:                                                  Fax: 
E-mail: 

10. Identificering af affaldet (udfyld de relevante koder): 
i) Basel-konventionens bilag IX: 
ii) OECD (hvis forskellig fra i)): 
iii) EF-listen over affald: 
iv) National kode: 

 

11. Berørte lande :   

Eksport/Afsender Transit Import/Modtager 
   

 
 

12. Erklæring fra den, der står for overførslen: Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er fyldestgørende og korrekte. Jeg erklærer 
ligeledes at have indgået gældende skriftlige kontraktforpligtelser med modtageren (ikke påkrævet for affald nævnt i artikel 3, stk. 4): 
13. Modtagerens underskrift efter modtagelsen af affaldet: 

Navn:                                                             Dato:             Underskrift: 

UDFYLDES AF NYTTIGGØRELSESANLÆGGET ELLER AF LABORATORIET: 

14. Overførslen modtaget på nyttiggørelsesanlægget  □         eller laboratoriet: □ Modtaget mængde:     kg:            liter:  

Navn: Dato: Underskrift: 

1 Oplysninger, der ledsager overførsler af affald opført på den grønne liste og bestemt til nyttiggørelse eller affald bestemt til 
laboratorieanalyser i henhold til forordning ...1 . 

2 Hvis der er mere end 3 transportører, vedlægges oplysninger, jf. rubrik 5 (a, b og c). 
3 Hvis den person, der står for overførslen, er forskellig fra producenten eller indsamleren, anføres oplysninger om producenten 

eller indsamleren. 
________________________ 

                                                 
1  EUT: Indsæt nummeret på forordningen. 
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BILAG VIII 

 

RETNINGSLINJER FOR MILJØMÆSSIGT FORSVARLIG HÅNDTERING 

(ARTIKEL 48) 

 

I. Retningslinjer vedtaget ved Basel-konventionen: 

 

1. Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Biomedical and Health 

Care Wastes (Y1; Y3)1 

 

2. Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Waste Lead Acid 

Batteries1. 

 

3. Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of the Full and Partial 

Dismantling of Ships1. 

 

II. Retningslinjer vedtaget af OECD: 

 

Teknisk vejledning for miljømæssigt forsvarlig forvaltning af specifikke affaldsstrømme: 

 

Brugte pc'er til skrotning2 

                                                 
1  Vedtaget på den 6. konference for parter i Basel-konventionen om kontrol med grænse-

overskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf den 9.-13. december 2002. 
2  Vedtaget af OECD's Miljøpolitikudvalg i februar 2003 (dokument ENV/EPOC/WGWPR 

(2001) 3/ENDELIG. 
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III. Retningslinjer vedtaget af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) 

Retningslinjer om ophugning af skibe1 

 

IV. Retningslinjer vedtaget af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO): 

Sikkerhed og sundhed ved skibsophugning: retningslinjer for asiatiske lande og Tyrkiet2 

 

________________________ 

 

                                                 
1  Resolution A.962 vedtaget af IMO's Forsamling på 23. ordinære samling, den 24. november -

5. december 2003. 
2  Godkendt til offentliggørelse af ILO's Styrelsesråd på dets 289. møde den 11.-26. marts 2004. 
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BILAG IX 

 

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA MED HENBLIK PÅ MEDLEMSSTATERNES 

RAPPORTERINGI MEDFØR AF ARTIKEL 50, STK. 2 

 
Artikel 11, stk. 1, 
litra a) 

Oplysninger om, hvilke foranstaltninger der er truffet for helt eller delvis at 
forbyde overførsel af affald mellem medlemsstaterne 
 
Med henblik på at iværksætte principperne om nærhed, prioritering af nyttig-
gørelse og tilstrækkelig egenkapacitet på fællesskabsplan og på nationalt plan, 
i overensstemmelse med direktiv 75/442/EØF 
 
Er denne bestemmelse blevet anvendt?  Ja  Nej 
 
(sæt kryds)        
 
Hvis ja, anføres der mere udførlige oplysninger om disse foranstaltninger: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yderligere bemærkninger: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oplysninger om, hvilke foranstaltninger der er truffet for systematisk at gøre 
indsigelse mod overførsel af affald mellem medlemsstaterne 
 
Med henblik på at iværksætte principperne om nærhed, prioritering af nyttig-
gørelse og tilstrækkelig egenkapacitet på fællesskabsplan og på nationalt plan, 
i overensstemmelse med direktiv 75/442/EØF 
 
Er denne bestemmelse blevet anvendt?  Ja  Nej 
 
(sæt kryds)        
 
Hvis ja, anføres der mere udførlige oplysninger om disse foranstaltninger: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yderligere bemærkninger: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Artikel 11, stk. 1, 

litra e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplysninger om forbuddet mod import af affald 
 
Er denne bestemmelse blevet anvendt?  Ja  Nej 
 
(sæt kryds)        
 
Hvis ja, anføres der mere udførlige oplysninger om disse foranstaltninger: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Artikel 11, stk. 3 Oplysninger om undtagelser fra princippet om nærhed, prioritering af nyttig-
gørelse og tilstrækkelig egenkapacitet 
 
Hvis der er tale om farligt affald, som fremstilles i så begrænsede årlige 
mængder i en afsendelsesmedlemsstat, at oprettelse af nye, specialiserede bort-
skaffelsesanlæg i dette land ville være uøkonomisk 
 
Har De anmodet nogen medlemsstat om at gøre en sådan undtagelse? 
 

Ja  Nej 
(sæt kryds)        
 
Hvis ja, bedes tabel 1 udfyldt, og nedenfor anføres der mere udførlige oplysninger 
om en eventuel bilateral løsning, jf. artikel 11, stk. 3. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Er De af nogen medlemsstat blevet anmodet om at gøre en sådan undtagelse? 

Ja  Nej 
(sæt kryds)        
 
Hvis ja, bedes tabel 1 udfyldt, og nedenfor anføres der mere udførlige oplysninger 
om en eventuel bilateral løsning, jf. artikel 11, stk. 3. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Artikel 11, stk. 1, 
litra g) 

Oplysninger om indsigelser mod planlagte overførsler eller bortskaffelse med 
henvisning til, at de ikke er i overensstemmelse med direktiv 75/442/EØF 
 
Er denne bestemmelse blevet anvendt?  Ja  Nej 
(sæt kryds)        
 
Hvis ja, bedes tabel 2 udfyldt. 

Artikel 12, stk. 5 Oplysninger om indsigelser mod planlagte overførsler eller nyttiggørelse med 
henvisning til, at de ikke er i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, litra c) 
 
Er denne bestemmelse blevet anvendt?  Ja  Nej 
(sæt kryds)        
 
Hvis ja, bedes tabel 3 udfyldt 
 

Artikel 14 Oplysninger om beslutninger, som kompetente myndigheder, der har speci-
fikke nyttiggørelsesanlæg under deres jurisdiktion, har truffet om at udstede 
forhåndsgodkendelse af sådanne anlæg 
 
Har der været sådanne tilfælde?    Ja  Nej 
 
(sæt kryds)        
 
Hvis ja, bedes tabel 4 udfyldt. 

Artikel 32 Oplysninger om medlemsstaternes ordninger for overvågning af og kontrol 
med overførsler af affald inden for deres område alene 
 
Findes der en ordning for overvågning af og kontrol med overførsler af affald inden 
for området?   Ja  Nej 
 
(sæt kryds)        
 
Hvis der findes en sådan ordning, benyttes da den ordning, der er omhandlet i 
forordningens afsnit II og VII?    Ja  Nej 
 
(sæt kryds)        
 
Hvis der benyttes en anden ordning end den, der er omhandlet i forordningens afsnit 
II og VII, anføres der mere udførlige oplysninger om den benyttede ordning: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Artikel 23 og arti-
kel 49, stk. 1 

Oplysninger om ulovlig overførsel af affald 
 
Har der været sådanne tilfælde?    Ja  Nej 
 
(sæt kryds)        
 
Hvis ja, bedes tabel 5 udfyldt. 
 
Der anføres oplysninger om, hvordan ulovlig overførsel af affald forebygges, afslø-
res og sanktioneres i henhold til national lovgivning. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artikel 6 Oplysninger om finansiel sikkerhed eller tilsvarende forsikring til dækning af 
omkostninger vedrørende transport, nyttiggørelse eller bortskaffelse og 
opbevaring af affald, herunder de tilfælde, der er omhandlet i artikel 21 og 23 
 
Anfør venligst mere udførlige oplysninger om bestemmelserne i national 
lovgivning, der er indført i medfør af denne artikel. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artikel 52 Oplysninger om, hvilke toldsteder medlemsstaterne har udpeget med henblik 
på overførsel af affald til og fra Fællesskabet 
 
Har der fundet en udpegelse sted?         Ja          Nej 
(Sæt kryds)           
 
Hvis ja, bedes tabel 6 udfyldt. 

 

Bemærk venligst følgende, inden tabellerne udfyldes: 

Ved D- og R-koder forstås dem, der er omhandlet i bilag IIA og IIB til direktiv 75/442/EØF. 

Ved affaldsidentifikationskoder forstås dem, der er anført i bilag IIIA, IIIB, IV og IVA til denne 

forordning. 
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Tabel 1 

OPLYSNINGER OM UNDTAGELSER FRA PRINCIPPERNE OM NÆRHED, 

PRIORITERING AF NYTTIGGØRELSE OG TILSTRÆKKELIG EGENKAPACITET (artikel 11, stk. 3) 

Affaldsidentifikation 

(kode) 

 

Mængde 

(kg/liter) 

Bestemmelsesland (B)/ 

Afsendelsesland(A) 

Bortskaffelsesmetode 

D-kode 

Sagen overdraget til 

Kommissionen 

(ja/nej) 
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Tabel 2 

INDSIGELSER MOD PLANLAGTE OVERFØRSLER ELLER BORTSKAFFELSE (artikel 11, stk. 1, litra g) 

Begrundelse for Indsigelse 
(sæt kryds) 

Anlæg 

 

Affaldsidentifikation 

(kode) 

Mængde 

(kg/liter) 

Transitland (T)/ 

Afsendelsesland (A)

Artikel 11, 

stk. 1, 

litra g), nr. i

Artikel 11, 

stk. 1, 

litra g), 

nr. ii 

Artikel 11, 

stk. 1, 

litra g), nr. iii 

Navn 
(i tilfælde af  

artikel 11, stk. 1, litra g), nr. ii) 

Bortskaf- 

felsesmetode 

D-kode 
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Tabel 3 

INDSIGELSER MOD PLANLAGTE OVERFØRSLER ELLER NYTTIGGØRELSE (artikel 12, stk. 1, litra c) 

 

Affaldsidentifikation 

(kode) 

Mængde 

(kg/liter) 

Bestemmelsesland Begrundelse for Indsigelse 

og nærmere oplysninger om relevant 

nationallovgivning 
 

Anlæg 

(i bestemmelseslandet) 

 

    Navn 
 

Bortskaf- 

felsesmetode 

R-kode 
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Tabel 4 

OPLYSNINGER OM BESLUTNINGER, SOM KOMPETENTE MYNDIGHEDER HAR TRUFFET OM FORHÅNDSGODKENDELSE  

(ARTIKEL 14) 

Nyttiggørelsesanlæg Affaldsidentifikation (kode) Gyldighedsperiode Tilbage- 

kaldelse 

(dato) 

Kompetent 

myndighed 

Navn 

og nr. 

Adresse Nyttiggørelsesmetode 

R-kode 

Anvendt teknologi  fra til  
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Tabel 5 

OPLYSNINGER OM ULOVLIG OVERFØRSEL AF AFFALD* (artikel 23 og artikel 49, stk. 1) 

Ansvarlig for ulovligheden 
(sæt kryds) 

Affaldsidentifikation 

(kode) 

Mængde 

(kg/liter) 

Bestemmelsesland 

(De) og 

Afsendelsesland (Di)

Angivelse af ulovlighedens karakter 

(evt. henvisning til overtrådte bestemmelser) 

Anmelder Afsender Andre 

Trufne foran-

staltninger, 

herunder 

eventuelle 

sanktioner 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

                                                 
*  Oplysninger om sager, der er blevet afsluttet i rapporteringsperioden. 
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Tabel 6 

OPLYSNINGER OM, HVILKE SÆRLIGE TOLDSTEDER MEDLEMSSTATERNE HAR UDPEGET 

MED HENBLIK PÅ OVERFØRSEL AF AFFALD TIL OG FRA FÆLLESSKABET (artikel 54) 

Toldsted 

Toldstedets navn Beliggenhed Import/eksportlande, der kontrolleres 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

________________________ 
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I. INDLEDNING 

 

1. Kommissionen forelagde den 1. juli 2003 Rådet sit forslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning om overførsel af affald. 

 

2. Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 19. november 2003. 

 

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 28. januar 2004.  

 

Regionsudvalget meddelte ved skrivelse af 23. oktober 2003, at det ikke agter at afgive 

udtalelse. 

 

3. Kommissionen forelagde den 10. marts 2004 sit ændrede forslag. 

 

4.  Rådet vedtog den 24. juni 2005 sin fælles holdning i overensstemmelse med traktatens 

artikel 251, stk. 2. 

 

II. FORMÅL 

 

Den foreslåede forordning har generelt til formål: 

 

– i fællesskabslovgivningen at gennemføre OECD-Rådets reviderede beslutning1 og den 

ændrede Basel-konvention2 om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald. 

 

– at behandle en række problemer i forbindelse med gennemførelse, forvaltning og 

håndhævelse af 1993-forordningen ("1993-forordningen")3 

                                                 
1 OECD-Rådets beslutning C(2001) 107 af 21. maj 2002 om revision af beslutning 

C(92) 39/final om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald med henblik på 
nyttiggørelse. 

2 Basel-konventionen af 22. marts 1989 om kontrol med grænseoverskridende overførsel af 
farligt affald og bortskaffelse heraf, ændret den 6. november 1998. 

3 EØF) nr. 259/93. 
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– at videreføre indsatsen hen imod en global harmonisering i forbindelse med 

grænseoverskridende overførsel af affald og 

 

– at omorganisere og forenkle strukturen af 1993-forordningens artikler. 

 

De foreslåede hovedelementer omfatter bl.a. ændringer af de almene procedurer (især vedrø-

rende forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke og informationskrav), ændringer og ty-

deliggørelser med hensyn til anvendelsesområde og definitioner, bestemmelser om overførsel 

af affald mellem og inden for medlemsstater samt bestemmelser om eksport og import. 

 

III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING 

 

1. Generelt 

 

Af de 103 forslag, som Europa-Parlamentet fremsatte ved førstebehandlingen, er der i 

den fælles holdning indarbejdet 41 (helt, delvis, eller i princippet, med samme eller til-

svarende ordlyd). Rådet mener ikke, at den fælles holdning er en ændring af det oprin-

delige kommissionsforslags strategi og mål, og noterer sig, at Kommissionen ikke kan 

acceptere valget af retsgrundlag, medlemsstaternes mulighed for at gøre indsigelse mod 

overførsler af affald til nyttiggørelse og total udelukkelse af animalske biprodukter fra 

forordningens anvendelsesområde. 

 

2. Europa-Parlamentets ændringer 

 

Europa-Parlamentet vedtog på plenarmødet den 19. november 2003 103 ændringer til 

forslaget. 

 

41 af disse er blevet indarbejdet i Rådets fælles holdning, enten ordret, delvis eller i 

princippet. 

62 ændringer er ikke blevet godtaget. 

De accepterede/forkastede ændringer er opført nedenfor i den rækkefølge, hvori de er 

indarbejdet i den fælles holdning. Såfremt flere ændringer vedrører samme spørgsmål, 

behandles de imidlertid samlet i første omgang. 
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a) Accepterede ændringer 

Ændring 1: Accepteret og indarbejdet. 

Ændring 83/rev: Accepteret og afspejlet i betragtning 1. 

Ændring 8: Principielt accepteret og afspejlet i betragtning 31. 

Ændring 9: Delvis accepteret i artikel 1, stk. 3, litra g), og betragtning 9. 

Ændring 10: Indarbejdet i princippet. Hele artikel 1, stk. 5, som foreslået af 

Kommissionen, er udeladt for at undgå forvirring ved at fremhæve visse bestem-

melser. 

Ændring 12: Accepteret i artikel 2. 

Ændring 13 og 14: Accepteret i princippet og afspejlet i artikel 2, nr. 5 og 7. De-

finitionerne i direktiv 75/44/EØF fastholdes imidlertid. 

Ændring 15: Accepteret og afspejlet i artikel 2, nr. 15. 

Ændring 113: Accepteret og afspejlet i artikel 2, nr. 25. 

Ændring 79: Accepteret og afspejlet i artikel 3, stk. 5. 

Ændring 81: Delvis og i princippet accepteret og afspejlet i artikel 3, stk. 5. 

Ændring 22: Accepteret. 

Ændring 52: Accepteret i princippet og afspejlet i artikel 4, første passus. 

Ændring 24: Delvis accepteret i artikel 4, stk. 2, nr. 3, og artikel 8, stk. 1 (jf. også 

ændring 29). 

Ændring 96 og 97: Delvis og i princippet accepteret og afspejlet i artikel 4, 

stk. 2, nr. 5, og artikel 6, stk. 2. 

Ændring 29: Delvis accepteret i artikel 7 (jf. også ændring 30). 

Ændring 30: Accepteret i princippet og afspejlet i artikel 8, stk. 1 og 2. 

Ændring 108 og 115: Accepteret i artikel 11, stk. 1, litra e). 

Ændring 42: Accepteret i princippet og afspejlet i artikel 12, stk. 1, litra c). 

Ændring 47: Accepteret i princippet og afspejlet i artikel 12, stk. 1, litra c), arti-

kel 12, stk. 5 og 6, betragtning 21 som ændret og artikel 59, stk. 2. 

Ændring 45: Accepteret og afspejlet i artikel 12, stk. 1, litra h). 

Ændring 100: Accepteret og indarbejdet i artikel 16, under litra b), og artikel 17, 

stk. 1. 
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Ændring 84/rev: Accepteret i princippet i artikel 16, under litra e), og artikel 15, 

under litra e) (jf. artikel 6, stk. 5). 

Ændring 57: Accepteret i artikel 23, stk. 5. 

Ændring 58 og 101: Accepteret i princippet og indarbejdet i artikel 25, stk. 4, og 

artikel 58, stk. 1, litra f). 

Ændring 60: Accepteret i princippet og indarbejdet i artikel 29. 

Ændring 62: Accepteret i artikel 40, stk. 1, litra d). 

Ændring 63: Accepteret i artikel 41, stk. 2, litra b). 

Ændring 64: Accepteret i artikel 42, stk. 1, litra e). 

Ændring 65: Accepteret i artikel 43, stk. 2, litra c). 

Ændring 61: Accepteret i princippet og afspejlet i artikel 48, stk. 2. 

Ændring 103: Accepteret i artikel 57, stk. 1. 

Ændring 28: Delvis accepteret i betragtning 37 (forventet tidsramme for opstil-

ling af metoden i artikel 58, stk. 1, litra a). 

Ændring 82 og 46 (slået sammen til en ændring): Delvis accepteret og afspejlet i 

artikel 58, stk. 1, litra b). 

Ændring 75: Accepteret i bilag VIII, del III. 

Ændring 76: Accepteret i bilag VIII, del II. 

Ændring 77: Delvis accepteret i bilag VIII, del IV. 

 

b) Forkastede ændringer 

 

Betragtninger 

 

Ændring 2: Affaldsstrategien er netop ved at blive revideret, og teksten til æn-

dringen synes ikke at være afbalanceret med hensyn til andre vigtige aspekter, 

som f.eks. anvendelse af det indre markeds regler også på affald til genbrug og 

genvinding. 

Ændring 3: Indholdet af denne ændring ville på negativ måde foregribe den sta-

dig igangværende debat om forbrænding. 

Ændring 107: Dette er en saglig erklæring, der ikke anses for påkrævet. 
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Ændring 110 og 121: Er i modstrid med OECD-beslutningen (jf. artikel 40, 

stk. 4, som indeholder en bestemmelse svarende til ændring 121 for import af af-

fald bestemt til bortskaffelse). 

Ændring 109: Forordningen dækker ikke generering af farligt affald. Det kan 

bemærkes, at anden del af ændringen, der vedrører nærhedsprincippet, kan anven-

des til at gøre indsigelser mod overførsel af affald. 

Ændring 4: Det anses ikke for hensigtsmæssigt at indsætte en sådan henvisning i 

en betragtning. 

Ændring 5: Henkastning, dumpning og ukontrolleret bortskaffelse er allerede 

forbudt i eksisterende EU-lovgivning. 

Ændring 6: Anses for at være for vag i forbindelse med artikel 12, stk. 1, litra g) 

og h). 

Ændring 7: Det er ikke nødvendigt i en betragtning at erklære, hvad EU bør opnå 

i Basel-sammenhæng. 

Ændring 111, 112 og 92/rev: Disse ændringer er uden for konteksten hvad angår 

skibe; dette skal afgøres inden for rammerne af Basel-konventionen. Hvad angår 

køretøjer anses disse ændringer ikke for at være direkte relevante, de indgår i af-

faldsstrategien og dermed i Kommissionens fremtidige arbejde. 

 

Artikler 

 

Ændring 11: Denne ændring er blevet forkastet, fordi der skal undgås overlap-

ning mellem denne forordning og forordning (EF) 1774/2002, samtidig med at der 

opretholdes et tilsvarende kontrolniveau (jf. også artikel 59, stk. 1, og ny betragt-

ning 10 og 11). 

 

Ændring 17 og 18 (slået sammen til en ændring): Disse ændringer er blevet for-

kastet, da de er i modstrid med Basel-konventionen og OECD-beslutningen og 

disses bestemmelser om behandling af "grønt affald". 
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Ændring 19: OECD har intet fastsat om denne undtagelse for affald til forskning, 

og en sådan undtagelse blev anset for at være for omfattende. 
 

Ændring 20: Artikel 3, stk. 5, i Kommissionens forslag og det tilsvarende bilag 

blev udeladt på baggrund af den nylige vedtagelse af forordning (EF) 850/2004 

om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF 

 

Ændring 21, 26, 34, 41 og 91/rev: Forordningen indeholder særlige bestemmel-

ser i tilfælde af foreløbige operationer - som aftalt i OECD. Såfremt foreløbige 

operationer finder sted, mener Rådet, at den bedste løsning ikke er at forbyde 

dem, men at udarbejde en ordning, hvorefter de kompetente myndigheder kan 

holde øje med affaldet under hele overførslen og dets nyttiggørelse eller bortskaf-

felse. 

 

Ændring 126: Denne ændring anses for overflødig. 

 

Ændring 122: Denne ændring blev forkastet, da den er uforenelig med Basel-

konventionen. 

 

Ændring 85/rev og 27: Da denne forordning indeholder specifikke bestemmelser 

om foreløbige operationer, er der også behov for specifikke bestemmelser om fi-

nansielle garantier og tilsvarende forsikringer (jf. artikel 6, stk. 6). Disse ændrin-

ger er derfor blevet forkastet. 

 

Ændring 31: Denne ændring er blevet forkastet, da det anses for mere passende, 

at de kompetente myndigheder tilkendegiver deres godkendelse skriftligt på an-

meldelsesformularen eller en kopi af denne. 
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Ændring 86/rev, 87/rev og 88/rev: Disse ændringer er i modstrid med målsæt-

ningen om forenkling.  

De 180 dage følges ikke; overensstemmelse med OECD-frister (ét år til overførs-

len - artikel 9, stk. 4-6, og ét år for nyttiggørelse eller bortskaffelse fra modtagel-

sen af affaldet - artikel 9, stk. 7). 

 

Ændring 32 og 33: Er ikke blevet indarbejdet, da de blev anset for ikke at være 

nødvendige og for at være for besværlige. 
 

Ændring 35: De kompetente myndigheder kan, forudsat at visse betingelser er 

opfyldt, gøre begrundet indsigelse baseret på nationale miljøbeskyttelsesstandar-

der (jf. artikel 12, stk. 1, litra c), som vedrører ændring 42 og 47) mod affald be-

stemt til nyttiggørelse. For affald til bortskaffelse er en sådan begrundet indsigelse 

ikke hensigtsmæssigt, da der allerede findes standarder på EU-plan (bl.a. direktiv 

1999/31/EF om deponering af affald, direktiv 2000/76/EF om forbrænding af af-

fald, Rådets direktiv 96/59/EF om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og 

polychlorterphenyler (PCB/PCT) og forordning (EF) 850/2004 om persistente 

organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF). 

 

Ændring 80: Er ikke blevet indarbejdet, men det bør bemærkes, at det nu i det 

nye stk. 5 i artikel 3 fastsættes, at sådant affald vil blive behandlet i alle tilfælde, 

som om det var bestemt til bortskaffelse.  

 

Ændring 37: Det blev anset for bedst at bibeholde henvisningen til Fællesskabet 

på linje med affaldsrammedirektivet. 

 

Ændring 38: I relation til artikel 7 i affaldsrammedirektivet behandles overens-

stemmelse med affaldsplaner i artikel 11, stk. 1, litra g) og overensstemmelse med 

retligt bindende EU-normer i artikel 11, stk. 1, litra i). Jf. også bemærkning til 

ændring 35. 
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Ændring 39: Denne ændring er blevet forkastet som følge af de eventuelt uøn-

skede virkninger af at tillade overførsel af affald til bortskaffelse med den begrun-

delse, at der ikke fandtes et "specialiseret" bortskaffelsesanlæg i afsendelsesmed-

lemsstaten, når der fandtes et andet dertil beregnet deponeringsanlæg i denne stat. 

Det blev derfor anset for hensigtsmæssigt kun at tillade overførsel af affald til 

bortskaffelse, når de samlede nationale anlæg var utilstrækkelige. 

 

Ændring 40: Er ikke blevet indarbejdet, da den ville gøre reguleringen unødven-

digt tung. Jf. også bemærkning til ændring 50. 
 

Ændring 116: I modstrid med OECD-beslutningen. Desuden strider den mod 

princippet i forbindelse med det indre marked for affald bestemt til nyttiggørelse. 

For affald til nyttiggørelse se den tekst, der er indsat i artikel 11, stk. 1, litra e) (jf. 

ændring 115). 

 

Ændring 117: I modstrid med OECD-beslutningen. Desuden strider den mod 

princippet i forbindelse med det indre marked for affald bestemt til nyttiggørelse - 

det forhold, at afsendelseslandet har kapacitet til at nyttiggøre affaldet, betyder 

ikke nødvendigvis, at det skal nyttiggøres i det land. 

 

Ændring 44: I modstrid med OECD-beslutningen. Desuden strider den mod 

princippet i forbindelse med det indre marked for affald bestemt til nyttiggørelse 

og er ikke forenelig med artikel 5 i rammedirektivet om affald. 

 

Ændring 48: Ikke fulgt som sådan, men bemærkningerne til ændring 47 er rele-

vante for så vidt angår indsigelser, når der ikke findes EU-normer. 

 

Ændring 49: Ikke fulgt, men Kommissionens arbejde (artikel 58, stk. 1, litra b)) 

vil være relevant. 

 

Ændring 50: Ikke indarbejdet, da den vil gøre reguleringen unødvendigt tung. 
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Ændring 51: Denne ændring anses for unødvendig (jf. artikel 9 med hensyn til 
varighed af samtykke, der gælder for samlede anmeldelser, og artikel 4, første 
passus). 
 
Ændring 99: Er ikke fulgt, da bestemmelserne ikke er praktiske. Der er ikke be-
hov for endnu en procedure. 
 
Ændring 53: Forkastet, da dette dækkes af OECD-beslutningen. 
 
Ændring 54: Er ikke i overensstemmelse med OECD's tidsrammer. 
 
Ændring 55: Er i modstrid med OECD-beslutningen. Når overførslen ledsages af 
de oplysninger, der er anført i bilag VII, anses dette for at være tilstrækkeligt (jf. 
bemærkning til ændring 17 og 18). 
 
Ændring 56: Er ikke fulgt, da artikel 20 i Kommissionens forslag blev anset for 
unødvendig. 
 
Ændring 105: Er blevet forkastet, da det anses for nødvendigt for en effektiv 
kontrol, at der kan fremvises en kontrakt på anmodning af en kompetent myndig-
hed. 
 

Ændring 59: Rådet mener, at dette må afgøres af medlemsstaterne. 
 
Ændring 66: Er ikke blevet indarbejdet på grund af fortrolighedsproblemer og 
anses for alt for besværlig for de kompetente myndigheder. 
 
Ændring 67: Er ikke blevet indarbejdet, fordi tiltrædelsestraktaterne ikke kan 
ændres gennem en udvalgsprocedure (jf. ny artikel 62). 
 
Ændring 78 og 106 (slået sammen til en ændring): Disse ændringer er blevet for-
kastet, da deres sigte ikke er særlig klart og er i modstrid med Basel-/OECD-
harmoniseringen. EU kan ikke ændre OECD-beslutningen ensidigt. 
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Ændring 68: Er ikke blevet indarbejdet, da EU ikke kan ændre tekst fra OECD-

beslutningen ensidigt. 

 

Ændring 69 og 70: Disse ændringer er blevet forkastet med henblik på fortsat 

harmonisering med Basel-konventionen. 

 

Ændring 71, 72 og 73: Disse ændringer er ikke indarbejdet, da EU's liste over af-

fald (Kommissionens beslutning 2000/532/EF) ikke kan ændres ved denne for-

ordning.  
 

Ændring 74: Anses ikke for at være nødvendig, da artikel 33, 35 og 37 fastlæg-

ger, hvilken eksport der er tilladt (jf. artikel 48, stk. 2, litra a). Under alle omstæn-

digheder er retningslinjerne anført, for at der kan "søges vejledning" (artikel 48, 

stk. 2, sidste punktum). 

 

IV. KONKLUSION 

 

Med sine ændringer af Kommissionens ændrede forslag, som har til formål at gøre det lettere 

at gennemføre i praksis, imødekommer Rådet visse medlemsstaters ønsker, medens det be-

stræber sig på at sikre, at Fællesskabet og medlemsstaterne respekterer og overholder interna-

tionale forpligtelser på området. 

 

Til trods for, at Rådet ikke kan acceptere alle de ændringer, Europa-Parlamentet har vedtaget, 

finder det, at den fælles holdning i vid udstrækning er sammenfaldende med Europa-

Parlamentets ønsker. 

 

 

 

________________________ 
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Erklæring fra Rådet og Kommissionen: 

 

Rådet og Kommissionen mener, at Kommissionen ved anvendelse af procedurerne i forordningens 

afsnit IV, kapitel 1 og 2, bør tage hensyn til Monacos særlige situation.  
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Erklæring fra Kommissionen 

 

Kommissionen noterer sig, at der i Rådet er enstemmig tilslutning til at erstatte det af Kommissio-

nen foreslåede dobbelte retsgrundlag, nemlig traktatens artikel 133 og artikel 175, stk. 1, med et 

enkelt retsgrundlag bestående udelukkende af traktatens artikel 175, stk. 1. Kommissionen mener, at 

dens forslag indeholdt det korrekte retsgrundlag, og forbeholder sig ret til at benytte de retsmidler, 

den har til rådighed. 

 

Kommissionen noterer sig ligeledes, at Rådet i artikel 12, stk. 1, litra c), giver medlemsstaterne 

mulighed for at gøre indsigelser og blokere overførsler af affald med henblik på nyttiggørelse, når 

der gælder "lavere behandlingsstandarder" i bestemmelseslandet. Kommissionen mener, at denne 

bestemmelse vil skabe barrierer inden for det europæiske marked for genanvendelse og nyttiggø-

relse af affald, medens miljønormerne for affaldshåndtering i EU ikke forbedres. Kommissionen 

erindrer om, at den har foreslået løsninger på det potentielle problem vedrørende standarddumping i 

sin meddelelse KOM(2003) 301 endelig: "På vej mod en temastrategi for affaldsforebyggelse og 

genanvendelse", hvori der fokuseres på udvikling af europæiske standarder for affaldshåndtering. 

Endvidere gør Kommissionen opmærksom på, at artikel 12, stk. 1, litra c), både er vag og indviklet, 

kan føre til en forøgelse af ulovlig overførsel af affald og sandsynligvis vil føre til en række rets-

sager. 

 

Endelig noterer Kommissionen sig, at Rådet undtager "overførsler, der er underlagt godkendelses-

kravene i forordning (EF) nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som 

ikke er bestemt til konsum," fra forordningens anvendelsesområde. I lyset af forskellene mellem 

disse to forordninger for så vidt angår de proceduremæssige bestemmelser vil Kommissionen fore-

trække, at gennemgangen af forholdet mellem forordningerne fremmes, således at resultaterne af 

denne gennemgang offentliggøres, inden forordningen om overførsel af affald træder i kraft. Dette 

ville tage højde for de betænkeligheder, som nogle medlemsstater har givet udtryk for vedrørende 

risikoen for proceduremæssig overlapning, og give Kommissionen mulighed for at opretholde sit 

forslag. 

 

________________________ 
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2003/0139 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN  
TIL EUROPA-PARLAMENTET 

 
i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 

 
vedrørende 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om overførsel af affald 

1. BAGGRUND 

Dato for forelæggelse af forslaget for Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2003)379 endelig - 2003/139(COD)): 

30. juni 2003. 

Dato for førstebehandling i Europa-Parlamentet: 19. november 2003. 

Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: 28. januar 2004. 

Ændret forslag fremsendt: 9. marts 2004. 

Vedtagelse af den fælles holdning: 24. juni 2005. 

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

De fire vigtigste målsætninger i forslaget er: 

– Gennemførelse af OECD-Rådets beslutning C(2001)107 af 14. juni 2001 i 
fællesskabslovgivningen. 

– Løse nogle problemer i forbindelse med anvendelsen, administrationen og 
håndhævelsen af forordningen fra 1993 og skabe større retlig klarhed. 

– Videreføre indsatsen hen imod en global harmonisering på området 
grænseoverskridende overførsel af affald. 

– Forbedre strukturen i forordningens artikler. 

For at nå disse mål ændres forskellige afsnit og aspekter af Rådets forordning (EØF) 
nr. 259/93. Bl.a.: 

– Ændringer i forordningens opbygning. 

– Ændringer og tydeliggørelser med hensyn til definitioner og tydeliggørelse af 
dens anvendelsesområde (Afsnit I). 
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– Ændringer og tydeliggørelser af de procedurer, der gælder for overførsler af affald 
(Afsnit II-VI); mellem medlemsstater (Afsnit II); inden for en medlemsstat (Afsnit 
III) og for eksport fra og import til Fællesskabet (Afsnit IV, V og VI). 

– Ændringer i andre af forordningens bestemmelser (Afsnit VII). 

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

3.1 GENERELLE BEMÆRKNINGER 

I sit ændrede forslag accepterede Kommissionen helt, delvis eller principielt 43 af de 
103 ændringer, som Europa-Parlamentet foreslog ved sin førstebehandling. 41 
ændringer er nu indarbejdet i den fælles holdning, enten ordret eller 
indholdsmæssigt. 

Kommissionen kan ikke acceptere den fælles holdning, hvad nogle aspekter angår. 
De vigtigste heraf omfatter følgende: 

Kommissionen forsvarer stadig, at det foreslåede retsgrundlag for denne forordning 
(i det følgende 'forordningen'), dvs. miljø og handel (EF-traktatens artikel 175 og 
133), er korrekt og kan ikke acceptere retsgrundlaget med én artikel som foreslået af 
Rådet (EF-traktatens artikel 175). 

Kommissionen kan endvidere heller ikke støtte den fælles holdning med hensyn til 
medlemsstaternes mulighed for at gøre indsigelse mod overførsler af affald bestemt 
til nyttiggørelse med den begrundelse, at bestemmelseslandet har "lavere standarder 
for affaldsbehandling". Kommissionen mener, at en sådan bestemmelse ville skabe 
hindringer på det europæiske affaldsnyttiggørelsesmarked uden at forbedre 
affaldshåndteringens miljøstandarder i EU. 

Rådet har ændret artikel 1, stk. 6, for fuldstændig at udelukke animalske biprodukter, 
fra forordningens anvendelsesområde (artikel 1, stk. 3, litra d)). Kommissionen 
foretrækker at foretage en gennemgang af forholdet mellem denne forordning og 
forordning (EF) nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, 
som ikke er bestemt til konsum, således at resultaterne af denne gennemgang 
offentliggøres, inden forordningen om affald træder i kraft. Dette ville fjerne nogle 
medlemsstaters bekymring med hensyn til risiko for proceduremæssig overlapning 
og give Kommissionen mulighed for at opretholde sit forslag. 

3.2 BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE ÆNDRINGSFORSLAG 

3.2.1 Ændringsforslag, som Kommissionen har accepteret, og som helt, delvis eller i 
princippet er indarbejdet i den fælles holdning 

Ændring 8 og 108 vedrørende betragtningerne er blevet indarbejdet.  

Ændring 9 om udelukkelse fra forordningens anvendelsesområde af affald, som er 
opstået hos en medlemsstats væbnede styrker i bestemte situationer, er delvis blevet 
indarbejdet i artikel 1, stk. 3, litra g). 
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Ændring 10 vedrørende bestemmelser gældende for bilag III-affald bestemt til 
nyttiggørelse er blevet taget i betragtning. Hele artikel 1, stk. 5, som foreslået af 
Kommissionen er blevet fjernet for at undgå den forvirring, der opstår ved at nævne 
bestemte bestemmelser. Indarbejdet i princippet. 

Ændring 12 omhandler blandinger af affald, for hvilke der ikke findes en enkelt post. 
Indarbejdet i artikel 2, stk. 3. 

Ændring 13 og 14 om hvorvidt nogle operationer er midlertidig nyttiggørelse og 
midlertidig bortskaffelse, er blevet accepteret i princippet og afspejlet i artikel 2, stk. 
5, og artikel 2, stk. 7. Definitionerne i direktiv 75/442/EØF om affald er imidlertid 
blevet fastholdt. 

Ændring 15 og 22 giver en definition på anmelder, der er blevet indarbejdet i artikel 
2, stk. 15. 

Ændring 113 om definitionen på 'transitland' blev accepteret og afspejlet i artikel 2, 
stk. 24.  

Ændring 79, hvor overførsler af kommunalt indsamlet blandet husholdningsaffald 
(affaldsnøglenummer 20 03 01) omfattes af kravet om forudgående anmeldelse og 
samtykke, er blevet indarbejdet i artikel 3, stk. 5. Ændring 81 blev delvis accepteret 
og i princippet, hvilket afspejles i artikel 3, stk. 5. 

Ændring 24 om at give alle kompetente myndigheder mulighed for at indhente 
yderligere oplysninger og dokumentation inden en bestemt frist er blevet indarbejdet 
i artikel 4, stk. 3, og artikel 8, stk. 1. 

Ændring 96 og 97 om, hvornår den finansielle sikkerhed eller tilsvarende forsikring 
herfor skal stilles, blev acepteret delvis og i princippet i artikel 4, stk. 5, og artikel 6, 
stk. 2. 

Ændring 29 og 30 om anmodninger om oplysninger og dokumentation og 
bekræftelse for og fremsendelse af anmeldelser inden en vis frist blev accepteret 
delvis og i princippet i artikel 7, stk. 2, og artikel 8, stk. 1 og 2.  

Ændring 115 om udvidede beføjelser til medlemsstater til at gøre indsigelse mod 
overførsler af affald bestemt til bortskaffelse kan støttes. Indarbejdet i artikel 11, stk. 
1, litra e). 

Ændring 45 om indsigelser mod overførsler af affald bestemt til nyttiggørelse på det 
grundlag, at den planlagte overførsel er bestemt til bortskaffelse og ikke til 
nyttiggørelse, er blevet accepteret. Indarbejdet i artikel 12, stk. 1, litra h). 

Ændring 52, der udstikker procedurerne for en samlet anmeldelse, blev accepteret i 
princippet og afspejlet i artikel 4. 

Ændring 100 om oplysninger fra anmelderen til de kompetente myndigheder og 
modtageren er blevet accepteret. Indarbejdet i artikel 16, litra b), og artikel 17, stk. 1. 

Ændring 84rev. om nyttiggørelsens eller bortskaffelsens afslutning er blevet 
accepteret i princippet og afspejlet i artikel 16, litra e). 
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Ændring 57, der fremhæver behovet for samarbejde mellem myndighederne i 
forbindelse med tilfælde af ulovlig overførsel ved at tilføje 'navnlig' i tilfælde, hvor 
ansvaret ikke kan tillægges hverken anmelder eller modtager, er blevet accepteret. 
Indarbejdet i artikel 23, stk. 5. 

Ændring 58 og 101 om elektronisk dataudveksling er blevet accepteret. Indarbejdet i 
artikel 25, stk. 4, og artikel 58, stk. 1, litra f). 

Ændring 60 om grænseområdeaftaler er blevet accepteret. Indarbejdet i artikel 29. 

Ændring 61 om miljømæssigt forsvarlig håndtering er blevet vedtaget i princippet. 
Indarbejdet i artikel 48, stk. 2. 

Ændring 62-65 om krise- eller krigssituationer er blevet accepteret. Indarbejdet i 
artikel 40, stk. 1, litra d), artikel 41, stk. 2, litra b), artikel 42, stk. 1, litra e) og artikel 
43, stk. 2, litra c). 

Ændring 103 om ændring af bilagene til forordningen er blevet accepteret. 
Indarbejdet i artikel 57, stk. 1. 

Ændring 28 om en beregningsmetode for den finansielle sikkerhed er delvis blevet 
accepteret i betragtningerne. 

Ændring 82 og 46 om retningslinjer for anvendelse af bestemmelsen om falsk 
nyttiggørelse er delvis blevet accepteret. Indarbejdet i artikel 58, stk. 1, litra b). 

Ændring 75, 76 og 77 om bilagene er blevet accepteret. Indarbejdet i bilag VIII, del 
II-IV. 

3.2.2 Ændringsforslag, som Kommissionen og Rådet har afvist, og som ikke er indarbejdet 
i den fælles holdning 

Ændring 2-7, 107, 109, 110 og 111 vedrørende betragtningerne er ikke blevet taget i 
betragtning, da de anses for irrelevante for forslaget og derfor ikke accepteret. 
Ændring 4-5 blev heller ikke accepteret, da de ville være i konflikt med 
Kommissionens initiativret. 

Ændring 11 om fjernelse af artikel 1, stk. 6, der muliggør udelukkelse af animalske 
biprodukter fra forordningens anvendelsesområde, er blevet afvist. Kommissionen 
anser det for vigtigt at bevare denne bestemmelse for at undgå overlapning og 
pålægge operatøren en unødvendig byrde på grund af den sammenfaldende 
anvendelse af denne forordning og forordning (EF) nr. 1774/2002 om 
sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum. 
Kommissionen foretrækker således at bibeholde forslaget og foretage en 
gennemgang af forholdet mellem de to forordninger, således at resultaterne af denne 
gennemgang offentliggøres inden forordningen om affald træder i kraft (jf. pkt. 3.2.5 
om de supplerende ændringer, som Rådet har foretaget i forslaget). 

Ændring 112 om at forpligte Kommissionen til at opstille retningslinjer kan ikke 
accepteres, primært fordi den er i konflikt med Kommissionens initiativret. 
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Ændring 17 og 18 foreslår, at ikke farligt affald anført i bilag II skal omfattes af 
forudgående skriftlig anmeldelse. Dette kan ikke accepteres, da det ville være i strid 
med OECD-beslutningen. 

Ændring 19, der tilføjer overførsler bestemt til "forsøg" til overførsler, der er 
udelukket fra anmeldelsesproceduren, kan ikke accepteres. Sådanne overførsler 
rummer samme risiko som alle andre affaldsoverførsler og bør derfor følge de 
normale procedurer.  

Ændring 20 om en forpligtelse til at fastsætte grænseværdier inden en bestemt frist 
kan ikke accepteres, fordi det ville være i strid med Kommissionens initiativret. En 
specifik bestemmelse for overførsler af affald, der består af, indeholder eller er 
forurenet med kemikalier fra bilag A, B og C i Stockholm-konventionen af 22. maj 
2001 om persistente organiske miljøgifte (POP), blev ikke anset for nødvendig for at 
opretholde forslaget på grund af vedtagelsen af en specifik forordning herom 
(Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om 
persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF, EFT L 158 
af 30/04/2004, s.7-49). 

Ændring 44, der vedrører indsigelser mod overførsler af affald bestemt til 
nyttiggørelse baseret på principperne om tilstrækkelig egenkapacitet og nærhed, ville 
skabe hindringer på det europæiske marked for nyttiggørelse af affald, uden at 
forbedre miljøstandarderne for affaldshåndtering i EU. Den kan derfor ikke 
accepteres.  

Ændring 21, 26-27, 34, 41, 85rev. og 91rev. vedrørende midlertidige håndteringer 
kan ikke accepteres. Kommissionen finder det ikke hensigtsmæssigt at forbyde 
sådanne håndteringer. De burde i stedet reguleres, således at de kompetente 
myndigheder kunne følge med i affaldet under hele overførslen og indtil 
færdiggørelsen af nyttiggørelsen og bortskaffelsen.  

Ændring 86rev., 87rev. og 88rev. er i strid med fristerne i OECD-beslutningen og 
kan derfor ikke accepteres. 

Ændring 32 og 33 om efterfølgende kontrol- og overensstemmelsescheck af 
anmeldelsen skulle være omfattet af artikel 49 om håndhævelse og kan ikke støttes. 

Ændring 35 om yderligere årsager til indsigelser mod overførsler af affald bestemt til 
bortskaffelse kan ikke accepteres. Ændring 37, der fjerner henvisningen til 
tilstrækkelig egenkapacitet på fællesskabsplan og således kun henviser til nationalt 
plan, må ligeledes afvises. Der skal stadig tilskyndes til samarbejde mellem 
nabolande og/eller små lande, bl.a. ved at henvise til tilstrækkelig egenkapacitet på 
fællesskabsplan. Ændring 38 tilføjer, at der kan gøres indsigelse mod en overførsel af 
affald bestemt til bortskaffelse på grund af national lovgivning, hvis der ikke findes 
forpligtelser vedrørende bortskaffelse på fællesskabsplan. En sådan bestemmelse 
ville kunne misbruges og kan derfor ikke accepteres. 

Ændring 80 om kommunalt indsamlet blandet husholdningsaffald er ikke blevet 
indarbejdet, men det bør bemærkes, at det i artikel 3, stk. 5, er fastsat, at sådant affald 
i alle tilfælde vil blive behandlet, hvis det er bestemt til bortskaffelse. 
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Ændring 116-117 tilføjer yderligere grunde til indsigelser mod overførsler af affald 
bestemt til bortskaffelse, som ikke er i overensstemmelse med OECD-beslutningen. 
Desuden ville ændring 116 skabe en hindring for det indre marked for affald bestemt 
til nyttiggørelse. Den kan derfor ikke accepteres. 

Ændring 49 om bestemte kriterier i forbindelse med nyttiggørelse kan ikke 
accepteres. Der er imidlertid i artikel 58, stk. 1, litra b), blevet indarbejdet en 
bestemmelse om vedtagelse af retningslinjer for anvendelsen af bestemmelsen om 
såkaldt "falsk" nyttiggørelse. 

Ændring 40 og 50 fjerner muligheden for, at berørte kompetente myndigheder kan 
blive enige med anmelderen om ikke at kræve en ny anmeldelse i det tilfælde, hvor 
problemer i forbindelse med indsigelser ikke er blevet løst inden en bestemt frist. At 
insistere på en anmeldelse, hvis alle berørte parter er enige om det modsatte, 
forekommer ikke at være nødvendig eller berettiget; og ændringen kan ikke 
accepteres. 

Ændring 51 anses for ikke at være nødvendig (jf. artikel 4, første punktum, og artikel 
9). 

Ændring 99 om anvendelse af proceduren for samlet anmeldelse på 
tilbagetagelsesordninger kan ikke accepteres, da anvendelsesområdet ikke er præcist. 

Ændring 54 om tidsfrister for nyttiggørelses- eller bortskaffelsesattester kan ikke 
accepteres, da den ikke er i overensstemmelse med OECD-tidsrammerne. 

Ændring 55 om forudgående oplysninger, hvad angår grønt affald, til de kompetente 
myndigheder kan ikke accepteres, da det at ledsage overførslen med de anførte 
oplysninger anses for tilstrækkeligt. Dette svarer til situationen i henhold til OECD-
beslutningen.  

Ændring 105, der fjerner forpligtelsen for den person, der tilrettelægger overførslen, 
til at forelægge en genpart af kontrakten på anmodning fra den berørte kompetente 
myndighed i forbindelse med overførsler af ikke farligt affald bestemt til 
nyttiggørelse, kan ikke accepteres. Det er af kontrolhensyn væsentligt, at der kan 
anmodes om en kontrakt. Det skal understreges, at fortrolige oplysninger i kontrakten 
er beskyttet, da dette kunne være bekymringen bag ændringen. 

Ændring 121, der tilføjer endnu en betingelse i forbindelse med import til 
Fællesskabet af affald bestemt til nyttiggørelse, nemlig at den kompetente 
afsendelsesmyndighed uden for Fællesskabet i forbindelse med farligt affald 
forudgående skal forelægge en behørigt begrundet anmodning, hvori det erklæres, at 
"de ikke har og ikke med rimelighed kan erhverve den tekniske kapacitet og de 
nødvendige anlæg til at behandle affaldet på en miljømæssigt forsvarligt måde", kan 
ikke accepteres. I forbindelse med OECD-lande ville en sådan bestemmelse være i 
strid med OECD-beslutningen. I forbindelse med ikke parter i Basel-konventionen, 
som ikke er OECD-lande, gælder det krav allerede. I forbindelse med parter i Basel-
konventionen, der ikke er OECD-lande, ville yderligere restriktioner ikke blive anset 
for berettigede af miljøhensyn. Derfor afvises ændringen.  
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Ændring 67 om tiltrædelsesakten er ikke blevet indarbejdet, da denne akt ikke 
ændres via en udvalgsprocedure (jf. ny artikel 62). 

Ændring 68, 71-73, 78 og 106 vedrører alle ændringer i specifikke poster på 
affaldslisterne i bilag til forslaget, og de kan ikke accepteres. Ikke fordi 
Kommissionen er uenig i indholdet, men fordi den ikke finder, at det er den rette 
kontekst for sådanne ændringer. Ændringer i affaldslisterne bør foretages i den 
lovgivning, hvorfra de kommer (Basel-konventionen, OECD-beslutningen og EU's 
affaldsliste). Desuden modsiger sådanne ændringer et af forslagets hovedformål, 
nemlig en international harmonisering på området for affaldslister. 

3.2.3 Parlamentets ændringer, der blev godkendt af Rådet, men afvist af Kommissionen 

Ændring 1 og 83rev., hvori der foreslåes en ændring i retsgrundlaget fra miljø og 
handel (EF-traktatens artikel 175 og 133) til udelukkende miljø (EF-traktatens artikel 
175), blev accepteret af Rådet, men afvist af Kommissionen. Hovedformålet med den 
foreslåede forordning er miljøbeskyttelse. Da bestemmelserne i afsnit IV, V og VI 
om eksport fra, import til og transit gennem Fællesskabet til og fra tredjelande også 
er regler for international handel, er retsgrundlaget for disse specifikke bestemmelser 
EF-traktatens artikel 133. Kommissionen fastholder derfor, at dens foreslåede fælles 
retsgrundlag for forordningen, dvs. miljø og handel (EF-traktatens artikel 175 og 
133), er det korrekte og kan ikke accepteret en enkelt artikel som retsgrundlag. 

Ændring 42, 47 og 48 om indsigelser mod overførsler af affald bestemt til 
nyttiggørelse baseret på nationale standarder eller nationale forpligtelser kan ikke 
accepteres af Kommissionen. Kommissionen mener, at en sådan bestemmelse ville 
skabe hindringer på det europæiske affaldsnyttiggørelsesmarked uden at forbedre 
affaldshåndteringens miljøstandarder i EU. Kommissionen minder om, at den 
foreslog løsninger på det potentielle problem med 'standarddumping' i sin meddelelse 
KOM(2003) 301 endelig "På vej mod en temastrategi for affaldsforebyggelse og 
genanvendelse", hvori der fokuseres på udvikling af europæiske standarder for 
affaldshåndtering. Kommissionen advarer endvidere mod, at artikel 12, stk. 1, litra 
c), både er vag og kompleks, og dette kan føre til en stigning i ulovlig overførsel af 
affald, der måtte resultere i en række domstolssager.  

3.2.4 Parlamentsændringer, som Kommissionen har accepteret, men som ikke er 
indarbejdet i den fælles holdning. 

Ændring 92 om en tydeliggørelse af definitionen på 'afsendelsesland' blev i 
princippet støttet af Kommissionen, da den kan være nyttig i forbindelse med 
overførsler i høj sø. Kommissionen finder imidlertid, at denne bestemmelse burde 
suppleres af en prioritering af de forskellige muligheder for, hvilket land der skal 
anses for afsendelsesland i tilfælde af tvist.  

Ændring 126, der efter den kompetente afsendelsesmyndighed tilføjer ordene 
"specifikke bestemmelser indført af og i afsendelsesmedlemsstaten", blev accepteret 
af Kommissionen i dens ændrede forslag, men er imidlertid siden blevet anset for at 
være overflødig og blevet afvist af hensyn til, bl.a., forenkling.  
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Ændring 122 om undtagelser for visse offentlige virksomheder, blev accepteret af 
Kommissionen i det ændrede forslag, men er imidlertid siden blevet fundet i strid 
med Basel-konventionen. Den er derfor blevet afvist. 

Ændring 31 siger, at de kompetente bestemmelses- og transitmyndigheder skal 
tilkendegive deres skriftlige samtykke ved at udstede en skriftlig beslutning til de 
andre kompetente myndigheder og til anmelderen. Dette var blevet accepteret af 
Kommissionen i det ændrede forslag, men er siden blevet anset for unødvendigt. Det 
er derfor blevet afvist af hensyn til bl.a. forenkling. 

Ændring 53, der fjerner hele artiklen om forhåndsgodkendte nyttiggørelsesanlæg, 
blev støttet af Kommissionen på det grundlag, at fordelene ved artiklen er 
begrænsede, da myndighederne alligevel skal vurdere andre elementer af 
anmeldelsen og derfor stadig kunne gøre indsigelse mod affald bestemt til et 
forhåndsgodkendt anlæg.  

Ændring 56, der begrænser anvendelsesområdet for artikel 20 i Kommissionens 
forslag, er ikke blevet indarbejdet. 

Ændring 59, der forpligter Kommissionen til at opstille maksimumsbeløb for 
administrative omkostninger, der afkræves anmelderen, har Kommissionen støttet i 
princippet. 

Ændring 74 om tydeliggørelse af retningslinjernes anvendelsesområde har 
Kommissionen støttet. 

Ændring 39 om tilføjelse af 'specifikt' før 'farligt affald' er blevet støttet af 
Kommissionen i princippet. 

Ændring 66 om aktindsigt med hensyn til anmeldelser blev støttet af Kommissionen i 
princippet, forudsat forpligtelserne bliver fastsat i en separat artikel, og der henvises 
til overholdelse af reglerne om fortrolighed som fastsat i national lovgivning og/eller 
fællesskabslovgivning. 

Ændring 69 og 70 om inddeling af listerne med affald i bilag V (tilknyttet forbud 
mod eksport af farligt affald) med henblik på at give EU-listen over farligt affald 
forrang for Basel-listen over ikke farligt affald (begge anført i bilaget) blev begge 
støttet af Kommissionen i princippet. 

3.2.5 Yderligere ændringer, som Rådet har foretaget i forslaget 

Rådet har foretaget en række yderligere ændringer i forslaget. De vigtigste af disse 
ændringer er, at artikel 1, stk. 3, litra d), fuldstændigt udelukker animalske 
biprodukter fra forordningens anvendelsesområde. Kommissionen kan ikke støtte 
den fælles holdning i denne henseende og foretrækker at foretage en gennemgang af 
forholdet mellem denne forordning og forordning (EF) nr. 1774/2002 om 
sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, 
således at resultaterne af denne gennemgang offentliggøres, inden forordningen om 
affald træder i kraft. Derfor finder Kommissionen, at dens foreslåede udgave af 
artikel 1, stk. 6, bør forblive uændret. 
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4. KONKLUSION 

Den fælles holdning er i vidt omfang et væsentligt skridt fremad med hensyn til at 
gøre forordningen mere tydelig og bringe dens bestemmelser i tråd med de 
målsætninger, der skal nås, som udstukket i Kommissionens forslag. Kommissionen 
kan imidlertid ikke acceptere den fælles holdning, hvad angår en række spørgsmål, 
hvoraf de vigtigste er udstukket i den nedenfor anførte erklæring. De omfatter 
forordningens retsgrundlag, medlemsstaternes mulighed for at gøre indsigelse mod 
overførsler af affald bestemt til nyttiggørelse og den fuldstændige udelukkelse af 
animalske biprodukter fra forordningens anvendelsesområde. 

5. KOMMISSIONENS ERKLÆRING 

Kommissionen mærker sig, at der er enighed i Rådet om at erstatte det fælles 
retsgrundlag, som foreslået af Kommissionen, nemlig EF-traktatens artikel 133 og 
175, stk. 1, med et enkelt retsgrundlag, der kun omfatter traktatens artikel 175, stk. 1. 
Kommissionen mener, at dens forslag indeholdt det korrekte retsgrundlag og 
forbeholder sig ret til at gøre brug af de retsmidler, den har til rådighed. 

Kommissionen bemærker ligeledes, at Rådet i artikel 12, stk. 1 litra c), giver 
medlemsstater mulighed for at gøre indsigelse mod og blokkere overførsler af affald 
bestemt til nyttiggørelse på grund af "lavere standarder for behandling" i 
bestemmelseslandet. Kommissionen mener, at denne bestemmelse ville skabe 
hindringer på det europæiske marked for nyttiggørelse af affald uden at forbedre 
miljøstandarderne for affaldshåndtering i EU. Kommissionen minder om, at den 
foreslog løsninger på det potentielle problem med 'standarddumping' i sin meddelelse 
KOM(2003) 301 endelig "På vej mod en temastrategi for affaldsforebyggelse og 
genanvendelse", hvori der fokuseres på udvikling af europæiske standarder for 
affaldshåndtering. Kommissionen advarer endvidere mod, at artikel 12, stk. 1, litra 
c), både er vag og kompleks, og at dette kan føre til en stigning i ulovlig overførsel af 
affald, der måtte resultere i en række domstolssager.  

Kommissionen noterer endelig, at Rådet udelukker "overførsler, der er underlagt 
godkendelseskravene i forordning (EF) nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for 
animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum" fra forordningens 
anvendelsesområde. I lyset af forskellene mellem disse to forordningen, hvad angår 
de proceduremæssige bestemmelser, foretrækker Kommissionen at foretage en 
gennemgang af forholdet mellem forordningerne, således at resultaterne af denne 
gennemgang offentliggøres, inden forordningen om overførsel af affald træder i kraft 
Dette ville fjerne nogle medlemsstaters bekymring med hensyn til risiko for 
proceduremæssig overlapning og give Kommissionen mulighed for at opretholde sit 
forslag. 
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