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07 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

07 01 απόβλητα από την παραγωγή, διαµόρφωση, προµήθεια και χρήση (Π∆ΠΧ) 
βασικών οργανικών χηµικών ουσιών 

07 01 01* υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά 

07 01 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά 

07 01 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά 

07 01 07* αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 01 08* άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 01 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντληµένα απορροφητικά υλικά 

07 01 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντληµένα απορροφητικά υλικά 

07 01 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

07 01 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόµενες 
στο 07 01 11 

07 01 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

07 02 απόβλητα από την Π∆ΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και τεχνητών 
ινών 

07 02 01* υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά 

07 02 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά 

07 02 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά 

07 02 07* αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 02 08* άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 02 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντληµένα απορροφητικά υλικά 

07 02 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντληµένα απορροφητικά υλικά 

07 02 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 
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07 02 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόµενες 
στο 07 02 11 

07 02 13 απόβλητα πλαστικά 

07 02 14* απόβλητα από πρόσθετα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

07 02 15 απόβλητα από πρόσθετα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 07 02 14 

07 02 16* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες σιλικόνες 

07 02 17 απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 07 02 
16 

07 02 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

07 03 απόβλητα από την Π∆ΠΧ οργανικών βαφών και πιγµέντων (εκτός 06 11) 

07 03 01* υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά 

07 03 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά 

07 03 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά 

07 03 07* αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 03 08* άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 03 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντληµένα απορροφητικά υλικά 

07 03 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντληµένα απορροφητικά υλικά 

07 03 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

07 03 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόµενες 
στο 07 03 11 

07 03 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

07 04 απόβλητα από την Π∆ΠΧ οργανικών προϊόντων προστασίας φυτών (εκτός 02 
01, 08 και 02 01 09), συντηρητικών υλικών ξύλου (εκτός 03 02) και άλλων 
βιοκτόνων 

07 04 01* υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά 

07 04 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά 
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07 04 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά 

07 04 07* αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 04 08* άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 04 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντληµένα απορροφητικά υλικά 

07 04 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντληµένα απορροφητικά υλικά 

07 04 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

07 04 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόµενες 
στο 07 04 11 

07 04 13* στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

07 04 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

07 05 απόβλητα από την Π∆ΠΧ φαρµακευτικών προϊόντων 

07 05 01* υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά 

07 05 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά 

07 05 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά 

07 05 07* αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 05 08* άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 05 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντληµένα απορροφητικά υλικά 

07 05 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντληµένα απορροφητικά υλικά 

07 05 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

07 05 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόµενες 
στο 07 05 11 

07 05 13* στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

07 05 14 στερεά απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 07 05 13 

07 05 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 
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07 06 απόβλητα από την Π∆ΠΧ λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, απορρυπαντικών, 
απολυµαντικών και καλλυντικών 

07 06 01* υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά 

07 06 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά 

07 06 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά 

07 06 07* αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 06 08* άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 06 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντληµένα απορροφητικά υλικά 

07 06 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντληµένα απορροφητικά υλικά 

07 06 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

07 06 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόµενες 
στο 07 06 11 

07 06 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

07 07 απόβλητα από την παραγωγή, διαµόρφωση, προµήθεια και χρήση ευγενών 
χηµικών ουσιών και χηµικών προϊόντων µη προδιαγραφοµένων άλλως 

07 07 01* υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά 

07 07 03* οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά 

07 07 04* άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά 

07 07 07* αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 07 08* άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων 

07 07 09* αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντληµένα απορροφητικά υλικά 

07 07 10* άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντληµένα απορροφητικά υλικά 

07 07 11* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

07 07 12 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόµενες 
στο 07 07 11 

07 07 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 
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08 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (Π∆ΠΧ) ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ 

ΣΜΑΛΤΟ ΥΑΛΟΥ), ΚΟΛΛΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ 

08 01 απόβλητα από την Π∆ΠΧ καθώς και την αφαίρεση χρωµάτων και βερνικιών 

08 01 11* απόβλητα από χρώµατα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή 

άλλες επικίνδυνες ουσίες 

08 01 12 απόβλητα από χρώµατα και βερνίκια, εκτός από τα αναφερόµενα στο 08 01 

11 

08 01 13* λάσπες από χρώµατα ή βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες 

επικίνδυνες ουσίες 

08 01 14 λάσπες από χρώµατα ή βερνίκια, εκτός από τις αναφερόµενες στο 08 01 13 

08 01 15* υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώµατα ή βερνίκια µε οργανικούς διαλύτες ή 

άλλες επικίνδυνες ουσίες 

08 01 16 υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώµατα ή βερνίκια, εκτός από τις 

αναφερόµενες στο 08 01 15 

08 01 17* απόβλητα από αφαίρεση χρωµάτων ή βερνικιών που περιέχουν οργανικούς 

διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες 

08 01 18 απόβλητα από αφαίρεση χρωµάτων ή βερνικιών, εκτός από τα αναφερόµενα 

στο 08 01 17 

08 01 19* υδατικά αιωρήµατα που περιέχουν χρώµατα ή βερνίκια µε οργανικούς 

διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες 
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08 01 20 υδατικά αιωρήµατα που περιέχουν χρώµατα ή βερνίκια, εκτός από τα 
αναφερόµενα στο 08 01 19 

08 01 21* απόβλητα από υλικά αφαίρεσης χρωµάτων ή βερνικιών 

08 01 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

08 02 απόβλητα από την Π∆ΠΧ άλλων επικαλύψεων (συµπεριλαµβανοµένων των 
κεραµικών υλικών) 

08 02 01 απόβλητα από σκόνες επικαλύψεων 

08 02 02 υδαρείς λάσπες που περιέχουν κεραµικά υλικά 

08 02 03 υδατικά αιωρήµατα που περιέχουν κεραµικά υλικά 

08 02 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

08 03 απόβλητα από την Π∆ΠΧ τυπογραφικών µελανών 

08 03 07 υδαρείς λάσπες που περιέχουν µελάνη 

08 03 08 υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν µελάνη 

08 03 12* απόβλητα µελανών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

08 03 13 απόβλητα µελανών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 03 12 

08 03 14* λάσπες µελάνης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

08 03 15 λάσπες µελάνης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 03 14 

08 03 16* απόβλητα διαλυµάτων οξέων χαρακτικής 

08 03 17* απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

08 03 18 απόβλητα τόνερ εκτύπωσης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 03 17 

08 03 19* έλαια διασποράς 

08 03 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 
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08 04 απόβλητα από την Π∆ΠΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών (αναφέρονται 

και υδατοστεγανωτικά προϊόντα) 

08 04 09* απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς 

διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες 

08 04 10 απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών, εκτός από τα αναφερόµενα στο 

08 04 09 

08 04 11* λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες 

ή άλλες επικίνδυνες ουσίες 

08 04 12 λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών, εκτός από τις αναφερόµενες στο 08 

04 11 

08 04 13* υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά µε οργανικούς 

διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες 

08 04 14 υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά, εκτός από τις 

αναφερόµενες στο 08 04 13 

08 04 15* υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά µε 

οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες 

08 04 16 υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά, εκτός 

από τα αναφερόµενα στο 08 04 15 

08 04 17* Ρητινέλαια 

08 04 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

08 05 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως στο 08 

08 05 01* απόβλητα ισοκυανικών ενώσεων 
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09 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

09 01 απόβλητα από τη φωτογραφική βιοµηχανία 

09 01 01* διαλύµατα εµφανιστηρίου και ενεργοποίησης µε υδατική βάση 

09 01 02* διαλύµατα πλάκας όφσετ εµφανιστηρίου µε υδατική βάση 

09 01 03* διαλύµατα εµφανιστηρίου µε βάση διαλύτες 

09 01 04* διαλύµατα σταθεροποιητή 

09 01 05* διαλύµατα ξεπλύµατος και διαλύµατα ξεπλύµατος σταθεροποιητή 

09 01 06* απόβλητα που περιέχουν άργυρο από επιτόπου επεξεργασία φωτογραφικών 

αποβλήτων 

09 01 07 φωτογραφικό φιλµ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου 

09 01 08 φωτογραφικό φιλµ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου 

09 01 10 κάµερες µιας χρήσης χωρίς µπαταρίες 

09 01 11* κάµερες µιας χρήσης που περιέχουν µπαταρίες οι οποίες αναφέρονται στα 16 

06 01, 16 06 02 ή 16 06 03 

09 01 12 κάµερες µιας χρήσης που περιέχουν µπαταρίες, εκτός από τις αναφερόµενες 

στο 09 01 11 

09 01 13* υδατικά υγρά απόβλητα από την επιτόπου αξιοποίηση αργύρου, εκτός εκείνων 

που αναφέρονται στο 09 01 06 

09 01 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 
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10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ 

10 01 απόβλητα από σταθµούς ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλους σταθµούς καύσης 

(εκτός 19) 

10 01 01 τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα, (εξαιρουµένης της σκόνης λέβητα 

που αναφέρεται στο 10 01 04) 

10 01 02 πτητική τέφρα άνθρακα 

10 01 03 πτητική τέφρα τύρφης και (ακατέργαστου) ξύλου 

10 01 04* πτητική τέφρα και σκόνη λέβητα πετρελαίου 

10 01 05 απόβλητα αντιδράσεων µε βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων σε 

στερεά µορφή 

10 01 07 απόβλητα αντιδράσεων µε βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων σε 

µορφή λάσπης 

10 01 09* θειικό οξύ 

10 01 13* πτητική τέφρα από γαλακτοποιηµένους υδρογονάνθρακες που 

χρησιµοποιούνται ως καύσιµο 

10 01 14* τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή αποτέφρωση που 

περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

10 01 15 τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή καύση, εκτός εκείνων 

που αναφέρονται στο 10 01 14 

10 01 16* πτητική τέφρα από κοινή αποτέφρωση που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

10 01 17 πτητική τέφρα από κοινή αποτέφρωση, εκτός εκείνης που αναφέρεται στο 10 

01 16 

10 01 18* απόβλητα από τον καθαρισµό αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

10 01 19 απόβλητα από τον καθαρισµό αερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 10 

01 05, 10 01 07 και 10 01 18 

10 01 20* λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες 

10 01 21 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 10 01 20 
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10 01 22* υδαρείς λάσπες από τον καθαρισµό λέβητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

10 01 23 υδαρείς λάσπες από τον καθαρισµό λέβητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται 
στο 10 01 22 

10 01 24 άµµοι από ρευστοποιηµένες κλίνες 

10 01 25 απόβλητα από την αποθήκευση και προπαρασκευή καυσίµων για µονάδες 
παραγωγής ισχύος µε καύσιµο τον άνθρακα 

10 01 26 απόβλητα από την επεξεργασία υδάτων ψύξεως 

10 01 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

10 02 απόβλητα από τη βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα 

10 02 01 απόβλητα από την επεξεργασία σκωρίας 

10 02 02 ανεπεξέργαστη σκωρία 

10 02 07* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

10 02 08 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 10 02 07 

10 02 10 σκωρίες εξέλασης 

10 02 11* απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο 

10 02 12 απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 
10 02 11 

10 02 13* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες 

10 02 14 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 10 02 13 

10 02 15 άλλες λάσπες και πλάκες φίλτρων 

10 02 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

10 03 απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία αλουµινίου 

10 03 02 απορρίµµατα θετικών ηλεκτροδίων 

10 03 04* σκωρίες πρωτοβάθµιας επεξεργασίας 
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10 03 05 απόβλητα αλουµίνας 

10 03 08* αλατώδεις σκωρίες δευτεροβάθµιας παραγωγής µεταλλεύµατος 

10 03 09* µαύρες επιπλέουσες σκωρίες δευτεροβάθµιας παραγωγής µεταλλεύµατος 

10 03 15* εξαφρίσµατα που είναι εύφλεκτα ή εκλύουν, κατά την επαφή µε το νερό, 
εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες 

10 03 16 εξαφρίσµατα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 03 15 

10 03 17* απόβλητα που περιέχουν πίσσα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων 

10 03 18 απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων, 
εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 03 17 

10 03 19* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

10 03 20 σκόνη καυσαερίων, εκτός εκείνης που αναφέρεται στο 10 03 19 

10 03 21* άλλα σωµατίδια και σκόνη (συµαναφέρεται η σκόνη σφαιροµύλου) που 
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

10 03 22 άλλα σωµατίδια και σκόνη (συµαναφέρεται η σκόνη σφαιροµύλου), εκτός 
εκείνων που αναφέρονται στο 10 03 21 

10 03 23* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

10 03 24 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 10 03 23 

10 03 25* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες 

10 03 26 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 10 03 25 

10 03 27* απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο 
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10 03 28 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης, εκτός εκείνων που αναφέρονται 

στο 10 03 27 

10 03 29* απόβλητα από την επεξεργασία αλατωδών σκωριών και µαύρων επιπλεουσών 

σκωριών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

10 03 30 απόβλητα από την επεξεργασία αλατωδών σκωριών και µαύρων επιπλεουσών 

σκωριών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 03 29  

10 03 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

10 04 απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία µολύβδου 

10 04 01* σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής 

10 04 02* επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα πρωτογενούς και δευτερογενούς 

παραγωγής 

10 04 03* αρσενικό ασβέστιο 

10 04 04* σκόνη καυσαερίων 

10 04 05* άλλα σωµατίδια και σκόνη 

10 04 06* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων 

10 04 07* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων 

10 04 09* απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο 

10 04 10 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 10 04 09 

10 04 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

10 05 απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία ψευδαργύρου 

10 05 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής 
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10 05 03* σκόνη καυσαερίων 

10 05 04 άλλα σωµατίδια και σκόνη 

10 05 05* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων 

10 05 06* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων 

10 05 08* απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο 

10 05 09 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 10 05 08 

10 05 10* επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα εύφλεκτα ή τα οποία, ερχόµενα σε 

επαφή µε το νερό, εκπέµπουν εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες 

10 05 11 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 

10 05 10 

10 05 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

10 06 απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία χαλκού 

10 06 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής 

10 06 02 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα πρωτογενούς και δευτερογενούς 

παραγωγής 

10 06 03* σκόνη καυσαερίων 

10 06 04 άλλα σωµατίδια και σκόνη 

10 06 06* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων 

10 06 07* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων 

10 06 09* απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο 
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10 06 10 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 10 06 09 

10 06 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

10 07 απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία αργύρου, χρυσού και λευκόχρυσου 

10 07 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής 

10 07 02 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα πρωτογενούς και δευτερογενούς 
παραγωγής 

10 07 03 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων 

10 07 04 άλλα σωµατίδια και σκόνη 

10 07 05 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων 

10 07 07* απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο 

10 07 08 απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 10 07 07 

10 07 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

10 08 απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία άλλων µη σιδηρούχων µετάλλων 

10 08 04 σωµατίδια και σκόνη 

10 08 08* αλατώδεις σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής 

10 08 09 άλλες σκωρίες 

10 08 10* επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα εύφλεκτα ή τα οποία, ερχόµενα σε 
επαφή µε το νερό, εκπέµπουν εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες 

10 08 11 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 
10 08 10 
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10 08 12* πίσσα που περιέχει απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων 

10 08 13 απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων, 

εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 08 12 

10 08 14 απορρίµµατα θετικών ηλεκτροδίων 

10 08 15* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

10 08 16 σκόνη καυσαερίων, εκτός εκείνης που αναφέρεται στο 10 08 15 

10 08 17* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες 

10 08 18 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων, εκτός εκείνων 

που αναφέρονται στο 10 08 17 

10 08 19* απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο 

10 08 20 απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 

10 08 19 

10 08 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

10 09 απόβλητα από τη χύτευση σιδηρούχων τεµαχίων 

10 09 03 σκωρία καµίνων 

10 09 05* χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν 

υποστεί χύση µετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

10 09 06 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν 

υποστεί χύση µετάλλου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 09 05 
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10 09 07* χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν υποστεί 

χύση µετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

10 09 08 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν υποστεί 

χύση µετάλλου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 09 07 

10 09 09* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

10 09 10 σκόνη καυσαερίων, εκτός εκείνης που αναφέρεται στο 10 09 09 

10 09 11* άλλα σωµατίδια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

10 09 12 άλλα σωµατίδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 09 11 

10 09 13* απόβλητα δεσµευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

10 09 14 απόβλητα δεσµευτικών παραγόντων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 

09 13 

10 09 15* απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγµών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

10 09 16 απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγµών, εκτός εκείνων που αναφέρονται 

στο 10 09 15 

10 09 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

10 10 απόβλητα από τη χύτευση µη σιδηρούχων τεµαχίων 

10 10 03 σκωρία καµίνων 

10 10 05* χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που έχουν δεν υποστεί 

χύση µετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
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10 10 06 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που δεν έχουν υποστεί 

χύση µετάλλου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 10 05 

10 10 07* χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που έχουν υποστεί χύση 

µετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

10 10 08 χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που έχουν υποστεί χύση 

µετάλλου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 10 07 

10 10 09* σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

10 10 10 σκόνη καυσαερίων, εκτός εκείνης που αναφέρεται στο 10 10 09 

10 10 11* άλλα σωµατίδια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

10 10 12 άλλα σωµατίδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 10 11 

10 10 13* απόβλητα δεσµευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

10 10 14 απόβλητα δεσµευτικών παραγόντων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 

10 13 

10 10 15* απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγµών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

10 10 16 απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγµών, εκτός εκείνων που αναφέρονται 

στο 10 10 15 

10 10 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

10 11 απόβλητα από την παραγωγή υάλου και υαλίνων προϊόντων 

10 11 03 απόβλητα από ινώδη υλικά µε βάση ύαλο 

10 11 05 σωµατίδια και σκόνη 

10 11 09* απόβλητο µείγµα προπαρασκευής πριν από τη θερµική κατεργασία που 

περιέχει επικίνδυνες ουσίες 
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10 11 10 απόβλητο µείγµα προπαρασκευής πριν από τη θερµική κατεργασία, εκτός 
εκείνου που αναφέρεται στο 10 11 09 

10 11 11* απόβλητα υάλου σε µικρά σωµατίδια και πούδρα υάλου που περιέχει βαρέα 
µέταλλα (π.χ. από καθοδικούς σωλήνες) 

10 11 12 απόβλητα υάλου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 11 11 

10 11 13* λάσπες στιλβώσεως και λείανσης υάλου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

10 11 14 λάσπες στιλβώσεως και λείανσης υάλου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 
10 11 13 

10 11 15* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες 

10 11 16 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία καυσαερίων, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 10 11 15 

10 11 17* λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες 

10 11 18 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων, εκτός εκείνων 
που αναφέρονται στο 10 11 17 

10 11 19* στερεά απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες 

10 11 20 στερεά απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός εκείνων 
που αναφέρονται στο 10 11 19 

10 11 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

10 12 απόβλητα από την παραγωγή κεραµικών, τούβλων, κεραµιδιών και προϊόντων 
δοµικών κατασκευών 

10 12 01 απόβλητο µείγµα προπαρασκευής πριν από τη θερµική κατεργασία 

10 12 03 σωµατίδια και σκόνη 

 



 
15311/4/04 REV 4  ZAC/nk,akz,ra 55 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V DG I   EL 

 

10 12 05 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων 

10 12 06 απορριπτόµενα καλούπια 

10 12 08 απόβλητα κεραµικών, τούβλων, κεραµιδιών και προϊόντων δοµικών 

κατασκευών (µετά από θερµική επεξεργασία) 

10 12 09* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες 

10 12 10 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 10 12 09 

10 12 11* απόβλητα σµαλτοποίησης που περιέχουν βαρέα µέταλλα 

10 12 12 απόβλητα σµαλτοποίησης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 12 11 

10 12 13 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

10 12 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

10 13 απόβλητα από την παραγωγή τσιµέντου, ανύδρου ασβέστου και 

ασβεστοκονιάµατος, καθώς και αντικειµένων και προϊόντων που 

κατασκευάζονται από αυτά 

10 13 01 απόβλητο µείγµα προπαρασκευής πριν από τη θερµική κατεργασία 

10 13 04 απόβλητα από την ασβεστοποίηση και ενυδάτωση της ασβέστου 

10 13 06 σωµατίδια και σκόνη, (εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 10 13 12 και 10 

13 13) 

10 13 07 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων 

10 13 09* απόβλητα από την παραγωγή αµιαντοτσιµέντου που περιέχουν αµίαντο 

10 13 10 απόβλητα από την παραγωγή αµιαντοτσιµέντου, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 10 13 09 
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10 13 11 απόβλητα από σύνθετα υλικά µε βάση το τσιµέντο, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στα 10 13 09 και 10 13 10 

10 13 12* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες 

10 13 13 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 10 13 12 

10 13 14 απόβλητα σκυροδέµατος και λάσπης σκυροδέµατος 

10 13 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

10 14 απόβλητα από κλιβάνους αποτεφρώσεως απορριµµάτων 

10 14 01* απόβλητα από τον καθαρισµό αερίων που περιέχουν υδράργυρο 

11 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ· 

Υ∆ΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΣΙ∆ΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

11 01 απόβλητα από την χηµική επιφανειακή επεξεργασία και την επικάλυψη 

µετάλλων και άλλων υλικών (π.χ. διεργασίες γαλβανισµού, διεργασίες 

επιψευδαργύρωσης, διεργασίες καθαρισµού µε οξύ, χαραγής µε οξύ, 

φωσφορικής επικάλυψης, αλκαλικής απολίπανσης, οξειδώσεως δια ανοδικής 

επεξεργασίας) 

11 01 05* οξέα καθαρισµού 

11 01 06* οξέα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

11 01 07* βασικά υλικά καθαρισµού 

11 01 08* λάσπες από τη διαµόρφωση φωσφορικής επικάλυψης σε µέταλλο 

11 01 09* λάσπες και πλάκες φίλτρων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
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11 01 10 λάσπες και πλάκες φίλτρων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 11 01 09 

11 01 11* υδαρή υγρά ξεπλύµατος που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

11 01 12 υδαρή υγρά ξεπλύµατος, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 11 01 11 

11 01 13* απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

11 01 14 απόβλητα απολίπανσης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 11 01 13 

11 01 15* εκλούσµατα και λάσπες από συστήµατα µεµβρανών ή συστήµατα ανταλλαγής 

ιόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

11 01 16* κεκορεσµένες ή εξαντληµένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες 

11 01 98* άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

11 01 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

11 02 απόβλητα από µη σιδηρούχες υδροµεταλλουργικές διεργασίες 

11 02 02* λάσπες από υδροµεταλλουργία ψευδαργύρου (συµαναφέρονται ιαροσίτης, 

γαιτίτης) 

11 02 03 απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων για υδαρείς 

ηλεκτρολυτικές διεργασίες 

11 02 05* απόβλητα από υδροµεταλλουργικές διεργασίες χαλκού που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες 

11 02 06 απόβλητα από υδροµεταλλουργικές διεργασίες χαλκού, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 11 02 05 

11 02 07* άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

11 02 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

 



 
15311/4/04 REV 4  ZAC/nk,akz,ra 58 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V DG I   EL 

 

11 03 λάσπες και στερεά από διεργασίες βαφής 

11 03 01* απόβλητα που περιέχουν κυανιούχα 

11 03 02* άλλα απόβλητα 

11 05 απόβλητα από διεργασίες γαλβανισµού 

11 05 01 στερεός κασσίτερος 

11 05 02 στάχτη κασσιτέρου 

11 05 03* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων 

11 05 04* εξαντληµένος ρευστοποιητής 

11 05 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

12 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

12 01 απόβλητα από τη µορφοποίηση και τη φυσική και µηχανική επιφανειακή 

επεξεργασία µετάλλων και πλαστικών 

12 01 01 προϊόντα λιµαρίσµατος και τόρνευσης σιδηρούχων µετάλλων 

12 01 02 σκόνη και σωµατίδια σιδηρούχων µετάλλων 

12 01 03 προϊόντα λιµαρίσµατος και τόρνευσης µη σιδηρούχων µετάλλων 

12 01 04 σκόνη και σωµατίδια µη σιδηρούχων µετάλλων 

12 01 05 αποξέσµατα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών 
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12 01 06* απόβλητα ελαίων µεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα µε βάση τα ορυκτά 

(εκτός γαλακτωδών και διαλυµάτων) 

12 01 07* απόβλητα ελαίων µεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα µε βάση τα 

ορυκτά (εκτός γαλακτωδών και διαλυµάτων) 

12 01 08* γαλακτώµατα και διαλύµατα µεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα 

12 01 09* γαλακτώµατα και διαλύµατα µεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα 

12 01 10* συνθετικά έλαια µεταλλοτεχνίας 

12 01 12* εξαντληµένοι κηροί και λίπη 

12 01 13 απόβλητα συγκόλλησης 

12 01 14* λάσπες µεταλλοτεχνίας που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

12 01 15 λάσπες µεταλλοτεχνίας, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 12 01 14 

12 01 16* απόβλητα υλικών αµµοβολής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

12 01 17 απόβλητα υλικών αµµοβολής, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 12 01 16 

12 01 18* λάσπη µετάλλων (λάσπη από λείανση, στίλβωση και λείανση µε αλοιφή) που 

περιέχει πετρέλαιο 

12 01 19* άµεσα βιοαποικοδοµήσιµα έλαια µεταλλοτεχνίας 

12 01 20* εξηντληµένα σώµατα λείανσης και υλικά λείανσης που περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες 

12 01 21 εξαντληµένα σώµατα λείανσης και υλικά λείανσης, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 12 01 20 

12 01 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 
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12 03 απόβλητα από διεργασίες απολίπανσης µε νερό και ατµό (εκτός 11) 

12 03 01* υδατικά υγρά πλυσίµατος 

12 03 02* απόβλητα απολίπανσης µε ατµό 

 

13 

 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΕΚΤΟΣ 

ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 05, 12 ΚΑΙ 19) 

13 01 απόβλητα υδραυλικών ελαίων 

13 01 01* υδραυλικά απόβλητα που περιέχουν PCB 1 

13 01 04* χλωριωµένα γαλακτώµατα 

13 01 05* µη χλωριωµένα γαλακτώµατα 

13 01 09* χλωριωµένα υδραυλικά έλαια µε βάση τα ορυκτά 

13 01 10* µη χλωριωµένα υδραυλικά έλαια µε βάση τα ορυκτά 

13 01 11* συνθετικά υδραυλικά έλαια 

13 01 12* άµεσα βιοαποικοδοµήσιµα υδραυλικά έλαια 

13 01 13* άλλα υδραυλικά έλαια 

13 02 απόβλητα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

13 02 04* χλωριωµένα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης µε βάση τα 

ορυκτά 

13 02 05* µη χλωριωµένα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης µε βάση τα 

ορυκτά 

 

                                                 
1 Για τους σκοπούς του παρόντος καταλόγου αποβλήτων, τα PCBs ορίζονται όπως στην 

οδηγία 96/59/ΕΚ του Συµβουλίου, της 16ης Σεπτεµβρίου 1996, για τη διάθεση των 
πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT) (EE L 243, 24.9.1996, 
σ. 31). 
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13 02 06* συνθετικά έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

13 02 07* άµεσα βιοαποικοδοµήσιµα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

13 02 08* άλλα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

13 03 απόβλητα έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας 

13 03 01* έλαια µόνωσης ή µεταφοράς θερµότητας που περιέχουν PCB 

13 03 06* χλωριωµένα έλαια µόνωσης ή µεταφοράς θερµότητας µε βάση τα ορυκτά, 

εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 13 03 01 

13 03 07* µη χλωριωµένα έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας µε βάση τα 

ορυκτά 

13 03 08* συνθετικά έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας 

13 03 09* άµεσα βιοαποικοδοµήσιµα έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας 

13 03 10* άλλα έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας 

13 04 έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων 

13 04 01* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

13 04 02* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυµαιών 
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13 04 03* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων λοιπής ναυσιπλοΐας 

13 05 περιεχόµενα διαχωριστή ελαίου/νερού 

13 05 01* στερεά υλικά από θαλάµους υπολειµµάτων και στερεά υλικά διαχωριστή 

ελαίου/νερού 

13 05 02* λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού 

13 05 03* λάσπες υποδοχέα 

13 05 06* έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού 

13 05 07* ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού 

13 05 08* µείγµατα αποβλήτων από θαλάµους υπολειµµάτων και διαχωριστές ελαίου/νερού

13 07 απόβλητα υγρών καυσίµων 

13 07 01* καύσιµο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ 

13 07 02* βενζίνη 

13 07 03* άλλα καύσιµα (συµπεριλαµβανοµένων µειγµάτων) 

13 08 απόβλητα ελαίων µη προδιαγραφόµενα άλλως 

13 08 01* λάσπες ή γαλακτώµατα αφαλάτωσης 

13 08 02* άλλα γαλακτώµατα 

13 08 99* απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

 

14 

 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ 

∆ΙΑΛΥΤΕΣ, ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ 07 ΚΑΙ 08) 

14 06 απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιµοποιούµενες ως διαλύτες, ψυκτικές 

ουσίες και αφρώδη/αερολυµατικά προωθητικά 

14 06 01* χλωροφθοράνθρακες, HCFC, HFC 

14 06 02* άλλοι αλογονωµένοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών 

14 06 03* άλλοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών 
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14 06 04* λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες 

14 06 05* λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες 

 

15 

 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ· ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ 

15 01 συσκευασία (συµπεριλαµβανοµένων των ιδιαιτέρως συλλεγέντων αστικών 

αποβλήτων συσκευασίας) 

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 02 πλαστική συσκευασία 

15 01 03 ξύλινη συσκευασία 

15 01 04 µεταλλική συσκευασία 

15 01 05 συνθετική συσκευασία 

15 01 06 µικτή συσκευασία 

15 01 07 γυάλινη συσκευασία 

15 01 09 συσκευασία από υφαντουργικές ύλες 

15 01 10* συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν µολυνθεί 

από αυτές 

15 01 11* µεταλλική συσκευασία που περιέχει επικίνδυνη µήτρα στερεού πορώδους 

υλικού (π.χ. αµιάντου), συµπεριλαµβανοµένων των κενών δοχείων υπό πίεση 
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15 02 απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσµατα σκουπίσµατος και 

προστατευτικός ρουχισµός 

15 02 02* απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (συµπεριλαµβανοµένων των φίλτρων 

ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσµατα σκουπίσµατος, 

προστατευτικός ρουχισµός που έχουν µολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες 

15 02 03 απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσµατα σκουπίσµατος και 

προστατευτικός ρουχισµός, εκτός από τα αναφερόµενα στο 15 02 02 

 

16 

 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

16 01 οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα µέσα µεταφοράς 

(συµπεριλαµβανοµένων των µηχανισµών παντός εδάφους) και απόβλητα από 

τη διάλυση οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση 

οχηµάτων (εξαιρουµένων των 13, 14, 16 06 και 16 08) 

16 01 03 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

16 01 04* οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

16 01 06 οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά 

ούτε άλλα επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 

16 01 07* φίλτρα λαδιού 

16 01 08* κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο 

16 01 09* κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν PCB 

16 01 10* εκρηκτικά κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. αερόσακοι) 

16 01 11* τακάκια φρένων που περιέχουν αµίαντο 

16 01 12 τακάκια φρένων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 01 11 
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16 01 13* υγρά φρένων 

16 01 14* αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

16 01 15 αντιψυκτικά υγρά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 01 14 

16 01 16 δεξαµενές υγροποιηµένου φυσικού αερίου 

16 01 17 σιδηρούχα µέταλλα 

16 01 18 µη σιδηρούχα µέταλλα 

16 01 19 πλαστικά 

16 01 20 γυαλί 

16 01 21* επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 

01 07 έως 16 01 11 και στο 16 01 13 και 16 01 14 

16 01 22 κατασκευαστικά στοιχεία µη προδιαγραφόµενα άλλως 

16 01 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

16 02 απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό 

16 02 09* µετασχηµατιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB 

16 02 10* απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει PCB ή έχει µολυνθεί από παρόµοιες 

ουσίες άλλος από τον αναφερόµενο στο 16 02 09 

16 02 11* απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες, HCFC, HFC 
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16 02 12* απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει ελεύθερο αµίαντο 

16 02 13* απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία1, 

εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 16 02 09 έως 16 02 12 

16 02 14 απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία, 

εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 16 02 09 έως 16 02 13 

16 02 15* επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόµενο 

εξοπλισµό 

16 02 16 συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόµενο εξοπλισµό, 

εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 02 15 

16 03 διεργασίες, εκτός προδιαγραφών και µη χρησιµοποιηµένα προϊόντα 

16 03 03* ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

16 03 04 ανόργανα απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 03 03 

16 03 05* οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

16 03 06 οργανικά απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 03 05 

16 04 απόβλητα εκρηκτικών 

16 04 01* απόβλητα πυροµαχικά 

16 04 02* απόβλητα πυροτεχνηµάτων 

16 04 03* άλλα απόβλητα εκρηκτικών 

 

                                                 
1 Τα επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό µπορούν 

να περιλαµβάνουν συσσωρευτές και µπαταρίες που αναφέρονται στο 16 06 και τα οποία 
επισηµαίνονται ως επικίνδυνα· διακόπτες υδραργύρου, γυαλί από καθοδικούς σωλήνες και 
άλλα είδη ενεργοποιηµένης υάλου, κ.λπ. 
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16 05 αέρια σε δοχεία πίεσης και απορριπτόµενες χηµικές ουσίες 

16 05 04* αέρια σε δοχεία πίεσης (αναφέρονται αλόνες) που περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες 

16 05 05 αέρια σε δοχεία πίεσης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 05 04 

16 05 06* εργαστηριακά χηµικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τα 

οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, συµπεριλαµβανοµένων των µειγµάτων 

εργαστηριακών χηµικών υλικών 

16 05 07* απορριπτόµενα ανόργανα χηµικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες 

ουσίες ή που τις περιέχουν 

16 05 08* απορριπτόµενα οργανικά χηµικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες 

ουσίες ή που τις περιέχουν 

16 05 09 απορριπτόµενα χηµικά υλικά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 05 06, 

16 05 07 ή 16 05 08 

16 06 µπαταρίες και συσσωρευτές 

16 06 01* µπαταρίες µολύβδου 

16 06 02* µπαταρίες Νi-Cd 

16 06 03* µπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο 

16 06 04 αλκαλικές µπαταρίες (εκτός 16 06 03) 

16 06 05 άλλες µπαταρίες και συσσωρευτές 

16 06 06* ιδιαίτερα συλλεγέντες ηλεκτρολύτες από µπαταρίες και συσσωρευτές 
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16 07 απόβλητα από τον καθαρισµό δεξαµενών µεταφοράς και αποθήκευσης καθώς 

και βαρελιών (εκτός 05 και 13) 

16 07 08* απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο 

16 07 09* απόβλητα που περιέχουν άλλες επικίνδυνες ουσίες 

16 07 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

16 08 εξαντληµένοι καταλύτες 

16 08 01 εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, 

παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός 16 08 07) 

16 08 02* εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνα µεταβατικά µέταλλα1 ή 

επικίνδυνες ενώσεις µεταβατικών µετάλλων 

16 08 03 εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν µεταβατικά µέταλλα ή ενώσεις 

µεταβατικών µετάλλων µη προδιαγραφόµενα άλλως 

16 08 04 εξαντληµένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής κλίνης (εκτός 16 08 07) 

16 08 05* εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν φωσφορικό οξύ 

16 08 06* αχρηστευµένα υγρά που χρησιµοποιήθηκαν ως καταλύτες 

16 08 07* εξαντληµένοι καταλύτες που έχουν µολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες 

                                                 
1 Για τους σκοπούς της παρούσας καταχώρησης, µεταβατικά µέταλλα είναι: σκάνδιο, βανάδιο, 

µαγγάνιο, κοβάλτιο, χαλκός, ύττριο, νιόβιο, άφνιο, βολφράµιο, τιτάνιο, χρώµιο, σίδηρος, 
νικέλιο, ψευδάργυρος, ζιρκόνιο, µολυβδαίνιο, και ταντάλιο. Τα µέταλλα αυτά, ή οι ενώσεις 
τους, είναι επικίνδυνα εάν ταξινοµούνται ως επικίνδυνες ουσίες. Η ταξινόµηση των 
επικινδύνων ουσιών καθορίζει ποια από τα εν λόγω µεταβατικά µέταλλα και ποιες ενώσεις 
µεταβατικών µετάλλων είναι επικίνδυνα. 
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16 09 οξειδωτικές ουσίες 

16 09 01* υπερµαγγανικά, π.χ. υπερµαγγανικό κάλιο 

16 09 02* χρωµικά άλατα, π.χ. χρωµικό κάλιο, διχρωµικό κάλιο ή νάτριο 

16 09 03* υπεροξείδια, π.χ. υπεροξείδιο υδρογόνου 

16 09 04* οξειδωτικές ουσίες µη προδιαγραφόµενες άλλως 

16 10 υδαρή υγρά απόβλητα προοριζόµενα για επεξεργασία, εκτός τόπου 

παραγωγής 

16 10 01* υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

16 10 02 υδαρή υγρά απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 10 01 

16 10 03* υδαρή συµπυκνώµατα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

16 10 04 υδαρή συµπυκνώµατα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 10 03 

16 11 απόβλητα υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες 

16 11 01* υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες µε βάση τον άνθρακα 

από µεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

16 11 02 υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες µε βάση τον άνθρακα 

από µεταλλουργικές διεργασίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 11 01 

16 11 03* άλλα υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες από 

µεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

16 11 04 άλλα υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες από 

µεταλλουργικές διαδικασίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 11 03 
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16 11 05* υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες από µη µεταλλουργικές 

διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

16 11 06 υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες από µη µεταλλουργικές 

διεργασίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 11 05 

 

17 

 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 

17 01 σκυρόδεµα, τούβλα, πλακάκια και κεραµικά 

17 01 01 σκυρόδεµα 

17 01 02 τούβλα 

17 01 03 πλακάκια και κεραµικά 

17 01 06* µείγµατα ή επιµέρους συστατικά από σκυρόδεµα, τούβλα, πλακάκια και 

κεραµικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

17 01 07 µείγµα σκυροδέµατος, τούβλων, πλακακίων και κεραµικών, εκτός εκείνων 

που αναφέρονται στο 17 01 06 

17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 

17 02 01 ξύλο 

17 02 02 γυαλί 

17 02 03 πλαστικό 

17 02 04* γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν µολυνθεί 

από αυτές 
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17 03 µείγµατα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα 

πίσσας 

17 03 01* µείγµατα ορυκτής ασφάλτου που περιέχουν λιθανθρακόπισσα 

17 03 02 µείγµατα ορυκτής ασφάλτου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 03 01 

17 03 03* λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 

17 04 µέταλλα (συµπεριλαµβανοµένων των κραµάτων τους) 

17 04 01 χαλκός, µπρούντζος, ορείχαλκος 

17 04 02 αλουµίνιο 

17 04 03 µόλυβδος 

17 04 04 ψευδάργυρος 

17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 

17 04 06 κασσίτερος 

17 04 07 ανάµικτα µέταλλα 

17 04 09* απόβλητα µετάλλων µολυσµένα από επικίνδυνες ουσίες 

17 04 10* καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και άλλες επικίνδυνες 

ουσίες 

17 04 11 καλώδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 04 10 

17 05 χώµατα (συµπεριλαµβανοµένων των χωµάτων εκσκαφής από µολυσµένες 

τοποθεσίες), πέτρες και µπάζα εκσκαφών 

17 05 03* χώµατα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

17 05 04 χώµατα και πέτρες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 03 
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17 05 05* µπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

17 05 06 µπάζα εκσκαφών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 05 

17 05 07* έρµα σιδηροτροχιών που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

17 05 08 έρµα σιδηροτροχιών, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 17 05 07 

17 06 µονωτικά υλικά και υλικά δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο 

17 06 01* µονωτικά υλικά που περιέχουν αµίαντο 

17 06 03* άλλα µονωτικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τις 

περιέχουν 

17 06 04 µονωτικά υλικά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 17 06 01 και 17 06 03 

17 06 05* υλικά δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο 

17 08 υλικά δοµικών κατασκευών µε βάση τον γύψο 

17 08 01* υλικά δοµικών κατασκευών µε βάση τον γύψο µολυσµένα από επικίνδυνες 

ουσίες 

17 08 02 υλικά δοµικών κατασκευών µε βάση τον γύψο, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 17 08 01 

17 09 άλλα απόβλητα δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 

17 09 01* απόβλητα δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν υδράργυρο 

17 09 02* απόβλητα δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB (π.χ. 

στεγανωτικά υλικά που περιέχουν PCB, δάπεδα µε βάση ρητίνες που 

περιέχουν PCB, µονάδες στεγανοποιηµένης υαλόφραξης που περιέχουν PCB, 

πυκνωτές που περιέχουν PCB) 
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17 09 03* άλλα απόβλητα δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 

(συµπεριλαµβανοµένων των µειγµάτων αποβλήτων) που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες 

17 09 04 µείγµατα αποβλήτων δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων, εκτός εκείνων 

που αναφέρονται στα 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03 

 

18 

 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή 

ΖΩΩΝ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ) 

18 01 απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την 

πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους 

18 01 01 κοπτερά εργαλεία (εκτός 18 01 03) 

18 01 02 µέρη και όργανα του σώµατος, συµπεριλαµβανοµένων σάκων αίµατος, και 

διατηρηµένο αίµα (εκτός 18 01 03) 

18 01 03* απόβλητα η συλλογή και η διάθεση των οποίων υπόκεινται σε ειδικές 

απαιτήσεις σε σχέση µε την πρόληψη µόλυνσης 

18 01 04 απόβλητα η συλλογή και η διάθεση των οποίων δεν υπόκεινται σε ειδικές 

απαιτήσεις σε σχέση µε την πρόληψη µόλυνσης (π.χ. επίδεσµοι, γύψινα 

εκµαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισµός µιας χρήσης, απορροφητικές πάνες) 

18 01 06* χηµικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

18 01 07 χηµικές ουσίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 18 01 06 

18 01 08* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρµακευτικές ουσίες 

18 01 09 φαρµακευτικές ουσίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 18 01 08 
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18 01 10* αµάλγαµα οδοντιατρικής 

18 02 απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών 

που εµφανίζονται σε ζώα 

18 02 01 κοπτερά εργαλεία (εκτός 18 02 02) 

18 02 02* απόβλητα η συλλογή και η διάθεση των οποίων υπόκεινται σε ειδικές 

απαιτήσεις σε σχέση µε την πρόληψη µόλυνσης 

18 02 03 άλλα απόβλητα η συλλογή και η διάθεση των οποίων δεν υπόκεινται σε 

ειδικές απαιτήσεις σε σχέση µε την πρόληψη µόλυνσης 

18 02 05* χηµικές ουσίες που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τις περιέχουν 

18 02 06 χηµικές ουσίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 18 02 05 

18 02 07* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρµακευτικές ουσίες 

18 02 08 φαρµακευτικές ουσίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 18 02 07 

 

19 

 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

Υ∆ΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

19 01 απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων 

19 01 02 σιδηρούχα υλικά που αφαιρέθηκαν από την τέφρα κλιβάνου 

19 01 05* πίττα φίλτρου από την επεξεργασία αερίων 

19 01 06* υδαρή υγρά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων και άλλα υδαρή υγρά 

απόβλητα 
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19 01 07* στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων 

19 01 10* εξαντληµένος ενεργός άνθρακας από την επεξεργασία καυσαερίων 

19 01 11* τέφρα και σκωρία κλιβάνου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

19 01 12 τέφρα και σκωρία κλιβάνου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 01 11 

19 01 13* πτητική τέφρα που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

19 01 14 πτητική τέφρα, εκτός από την αναφεροµένη στο 19 01 13 

19 01 15* σκόνη λεβήτων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

19 01 16 σκόνη λεβήτων, εκτός από την αναφεροµένη στο 19 01 15 

19 01 17* απόβλητα πυρόλυσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

19 01 18 απόβλητα πυρόλυσης, εκτός από τα αναφερόµενα στο 19 01 17 

19 01 19 άµµοι από ρευστοποιηµένες κλίνες 

19 01 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

19 02 απόβλητα από φυσικοχηµικές κατεργασίες αποβλήτων (αναφέρονται 

αποχρωµίωση, αποκυάνωση, εξουδετέρωση) 

19 02 03 προαναµεµειγµένα απόβλητα που αποτελούνται µόνο από µη επικίνδυνα 

απόβλητα 

19 02 04* προαναµεµειγµένα απόβλητα που περιέχουν ένα τουλάχιστον επικίνδυνο 

απόβλητο 

19 02 05* λάσπες από φυσικοχηµικές κατεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

19 02 06 λάσπες από φυσικοχηµικές κατεργασίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 

19 02 05 
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19 02 07* πετρέλαιο και συµπυκνώµατα από διαχωρισµό 

19 02 08* απόβλητα υγρών καυσίµων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

19 02 09* απόβλητα στερεών καυσίµων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

19 02 10 απόβλητα καυσίµων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 19 02 08 και 19 02 

09 

19 02 11* άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

19 02 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

19 03 σταθεροποιηµένα/στερεοποιηµένα απόβλητα1 

19 03 04* απόβλητα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο ως επικίνδυνα και τα οποία είναι 

µερικώς2 σταθεροποιηµένα 

19 03 05 σταθεροποιηµένα απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 03 04 

19 03 06* απόβλητα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο ως επικίνδυνα και τα οποία είναι 

στερεοποιηµένα 

19 03 07 στερεοποιηµένα απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 03 06 

19 04 υαλοποιηµένα απόβλητα και απόβλητα από διεργασίες υαλοποίησης 

19 04 01 υαλοποιηµένα απόβλητα 

19 04 02* πτητική τέφρα και απόβλητα επεξεργασίας καυσαερίων 

                                                 
1 Οι διεργασίες σταθεροποίησης µεταβάλλουν την επικινδυνότητα των συστατικών στοιχείων 

των αποβλήτων και, συνεπώς, µετατρέπουν τα επικίνδυνα απόβλητα σε µη επικίνδυνα 
απόβλητα. Οι διεργασίες στερεοποίησης µεταβάλλουν µόνο τη φυσική κατάσταση των 
αποβλήτων (π.χ. από υγρή σε στερεή κατάσταση) µε τη χρήση προσθέτων χωρίς να 
µεταβάλλουν τις χηµικές ιδιότητες των αποβλήτων. 

2 Ένα απόβλητο θεωρείται ως µερικώς σταθεροποιηµένο αν, µετά τη διεργασία 
σταθεροποίησης, τα επικίνδυνα συστατικά στοιχεία τα οποία δεν έχουν µεταβληθεί πλήρως 
σε µη επικίνδυνα συστατικά στοιχεία ενδέχεται, βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα ή 
µακροπρόθεσµα, να ελευθερωθούν στο περιβάλλον. 
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19 04 03* µη υαλοποιηµένη στερεά φάση 

19 04 04 υδαρή υγρά απόβλητα από την επαναφορά υαλοποιηµένων αποβλήτων 

19 05 απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών αποβλήτων 

19 05 01 µη λιπασµατοποιηµένο τµήµα των αστικών και παροµοίων αποβλήτων 

19 05 02 µη λιπασµατοποιηµένο τµήµα ζωικών και φυτικών αποβλήτων 

19 05 03 προϊόντα λιπασµατοποίησης, εκτός προδιαγραφών 

19 05 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

19 06 απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων 

19 06 03 υγρό από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων 

19 06 04 προϊόντα ζύµωσης από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων 

19 06 05 υγρό από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων 

19 06 06 προϊόντα ζύµωσης από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών 

αποβλήτων 

19 06 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

19 07 στραγγίδια χώρου υγειονοµικής ταφής 

19 07 02* στραγγίδια χώρου υγειονοµικής ταφής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

19 07 03 στραγγίδια χώρου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 07 02 

19 08 απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων µη 

προδιαγραφόµενα άλλως 

19 08 01 εσχαρίσµατα 
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19 08 02 απόβλητα από την εξάµµωση 

19 08 05 λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυµάτων 

19 08 06* κεκορεσµένες ή εξαντληµένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες 

19 08 07* διαλύµατα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών 

19 08 08* απόβλητα συστηµάτων µεµβράνης που περιέχουν βαρέα µέταλλα 

19 08 09 µείγµατα λιπών και ελαίων από τον διαχωρισµό ελαίου/ύδατος που περιέχουν 

µόνο βρώσιµα έλαια και λίπη 

19 08 10* µείγµατα λιπών και ελαίων από τον διαχωρισµό ελαίου/ύδατος, εκτός εκείνων 

που αναφέρονται στο 19 08 09 

19 08 11* λάσπες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη βιολογική κατεργασία 

αποβλήτων βιοµηχανικών υδάτων 

19 08 12 λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιοµηχανικών υδάτων, 

εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 08 11 

19 08 13* λάσπες που περιέχουν ουσίες από άλλη κατεργασία αποβλήτων βιοµηχανικών 

υδάτων 

19 08 14 λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων βιοµηχανικών υδάτων, εκτός 

εκείνων που αναφέρονται στο 19 08 13 

19 08 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

19 09 απόβλητα από την προπαρασκευή νερού που προορίζεται για κατανάλωση 

από τον άνθρωπο ή νερού για βιοµηχανική χρήση 

19 09 01 στερεά απόβλητα από πρωτοβάθµια διύλιση και εσχαρίσµατα 
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19 09 02 λάσπες από τη διαύγαση του νερού 

19 09 03 λάσπες από την αφαίρεση ανθρακικών αλάτων 

19 09 04 χρησιµοποιηµένος ενεργός άνθρακας 

19 09 05 κεκορεσµένες ή εξαντληµένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες 

19 09 06 διαλύµατα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών 

19 09 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

19 10 απόβλητα από τον κατατεµαχισµό αποβλήτων που περιέχουν µέταλλα 

19 10 01 απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα 

19 10 02 µη σιδηρούχα απόβλητα 

19 10 03* ελαφρό κλάσµα κατατεµαχισµού και σκόνη που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

19 10 04 ελαφρό κλάσµα κατατεµαχισµού και σκόνη, εκτός εκείνου που αναφέρεται 

στο 19 10 03 

19 10 05* άλλα κλάσµατα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

19 10 06 άλλα κλάσµατα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 10 05 

19 11 απόβλητα από την αναγέννηση πετρελαίου 

19 11 01* αργιλούχα υλικά από εξαντληµένα φίλτρα 

19 11 02* όξινες πίσσες 

19 11 03* υδαρή υγρά απόβλητα 

19 11 04* απόβλητα από τον καθαρισµό καυσίµων µε βασικά υλικά 
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19 11 05* λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία λυµάτων που περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες 

19 11 06 λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία λυµάτων, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 19 11 05 

19 11 07* απόβλητα από τον καθαρισµό καυσαερίων 

19 11 99 απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

19 12 απόβλητα από τη µηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, 

συµπαγοποίηση, κοκκοποίηση) µη προδιαγραφόµενα άλλως 

19 12 01 χαρτί και χαρτόνι 

19 12 02 σιδηρούχα µέταλλα 

19 12 03 µη σιδηρούχα µέταλλα 

19 12 04 πλαστικά και καουτσούκ 

19 12 05 γυαλί 

19 12 06* ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

19 12 07 ξύλο, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 19 12 06 

19 12 08 υφαντικές ύλες 

19 12 09 ορυκτά (π.χ. άµµος, πέτρες) 

19 12 10 καύσιµα απόβλητα (καύσιµα προερχόµενα από απορρίµµατα) 

19 12 11* άλλα απόβλητα (συµπεριλαµβανοµένων των µειγµάτων υλικών) από τη 

µηχανική κατεργασία αποβλήτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
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19 12 12 άλλα απόβλητα (συµπεριλαµβανοµένων των µειγµάτων υλικών) από τη 

µηχανική κατεργασία αποβλήτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 

19 12 11 

19 13 απόβλητα από την εξυγίανση χωµάτων και υπογείων υδάτων 

19 13 01* στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωµάτων που περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες 

19 13 02 στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωµάτων, εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο 19 13 01 

19 13 03* λάσπες από την εξυγίανση χωµάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

19 13 04 λάσπες από την εξυγίανση χωµάτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 

13 03 

19 13 05* λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων που περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες 

19 13 06 λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται 

στο 19 13 05 

19 13 07* υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή συµπυκνώµατα από την εξυγίανση υπογείων 

υδάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

19 13 08 υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή συµπυκνώµατα από την εξυγίανση υπογείων 

υδάτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 13 07 

 

20 

 

ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

ΚΑΙ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ 

ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

20 01 χωριστά συλλεγέντα µέρη, (εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 15 01) 

20 01 01 χαρτί και χαρτόνι 

20 01 02 γυαλί 
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20 01 08 βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

20 01 10 ρούχα 

20 01 11 υφάσµατα 

20 01 13* διαλύτες 

20 01 14* οξέα 

20 01 15* αλκαλικά απόβλητα 

20 01 17* φωτογραφικά χηµικά 

20 01 19* παρασιτοκτόνα 

20 01 21* σωλήνες φθορισµού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 

20 01 23* απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 

20 01 25 βρώσιµα έλαια και λίπη 

20 01 26* έλαια και λίπη, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 25 

20 01 27* χρώµατα, µελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

20 01 28 χρώµατα, µελάνες, κόλλες και ρητίνες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 

20 01 27 

20 01 29* απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

20 01 30 απορρυπαντικά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 29 

20 01 31* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρµακευτικές ουσίες 

20 01 32 φάρµακα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 31 
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20 01 33* µπαταρίες και συσσωρευτές που αναφέρονται στα 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 

03 και µικτές µπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω 

µπαταρίες 

20 01 34 µπαταρίες και συσσωρευτές, εκτός των αναφεροµένων στο 20 01 33 

20 01 35* απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός, εκτός εκείνου που 

αναφέρεται στα 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά 

στοιχεία1 

20 01 36 απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός, εκτός εκείνου που 

αναφέρεται στα 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35 

20 01 37* ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

20 01 38 ξύλο, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 20 01 37 

20 01 39 πλαστικά 

20 01 40 µέταλλα 

20 01 41 απόβλητα από τον καθαρισµό καµινάδων 

20 01 99 άλλα µέρη µη προδιαγραφόµενα άλλως 

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (συµαναφέρονται τα απόβλητα νεκροταφείων) 

20 02 01 βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα 

20 02 02 χώµατα και πέτρες 

20 02 03 άλλα µη βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα 

                                                 
1 Τα επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό µπορεί 

να περιλαµβάνουν συσσωρευτές και µπαταρίες που αναφέρονται στο 16 06 και 
επισηµαίνονται ως επικίνδυνα· διακόπτες υδραργύρου, γυαλί από καθοδικούς σωλήνες και 
άλλα είδη ενεργοποιηµένης υάλου, κ.λπ. 
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20 03 άλλα αστικά απόβλητα 

20 03 01 ανάµικτα αστικά απόβλητα 

20 03 02 απόβλητα από αγορές 

20 03 03 υπολείµµατα από τον καθαρισµό δρόµων 

20 03 04 λάσπη σηπτικής δεξαµενής 

20 03 06 απόβλητα από τον καθαρισµό λυµάτων 

20 03 07 ογκώδη απόβλητα 

20 03 99 αστικά απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

 

ΜΕΡΟΣ 3 

 

Κατάλογος Α (Παράρτηµα II της Σύµβασης της Βασιλείας)1 

 

Y46 Απόβλητα που συλλέγονται από κατοικίες (οικιακά απορρίµµατα)2 

Y47 Κατάλοιπα που προέρχονται από την καύση οικιακών απορριµµάτων 

 

                                                 
1 Ο κατάλογος προέρχεται από το Προσάρτηµα 4, µέρος Ι της απόφασης του ΟΟΣΑ. 
2 Εκτός εάν ταξινοµούνται δεόντως σε µία ενιαία καταχώριση στο Παράρτηµα ΙΙΙ. 
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Κατάλογος Β Απόβλητα του προσαρτήµατος 4, µέρος ΙΙ της απόφασης του ΟΟΣΑ1 
 

Απόβλητα που περιέχουν µέταλλα 

 

AA 010  261900 Σκωρίες, σκωρίες υψικαµίνων, αποσφυροκοπήµατα και άλλα 

απορρίµµατα που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή 

του χάλυβα2  

AA 060 262050 Τέφρες και υπολείµµατα βαναδίου2 

AA 190 810420 

ex 810430 

Απορρίµµατα και θραύσµατα µαγνησίου που είναι εύφλεκτα, 

πυροφόρα, ή εκλύουν, κατά την επαφή τους µε το νερό, εύφλεκτα 

αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες 

 
Απόβλητα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν µέταλλα 
και οργανικές ύλες 
 
AB 030  Απόβλητα µη κυανιούχων συστηµάτων από την κατεργασία 

επιφανείας µετάλλων 

AB 070  Άµµος που έχει χρησιµοποιηθεί σε εργασίες χυτηρίου 

AB 120 ex 281290 Ανόργανες ενώσεις αλογόνων, που δεν προσδιορίζονται ούτε 

αναφέρονται αλλού 

 ex 3824  

AB 150 ex 382490 Μη εξευγενισµένο θειώδες ασβέστιο και θειικό ασβέστιο από την 

αποθείωση καπναερίων 

 

                                                 
1 Τα απόβλητα µε αριθµούς AB 130, AC 250, AC 260 και AC 270 έχουν απαλειφθεί, επειδή 

θεωρήθηκε, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, 
ότι δεν είναι επικίνδυνα και, εποµένως, δεν πρέπει να υπόκεινται στην απαγόρευση εξαγωγής 
που προβλέπεται στο άρθρο 35 του παρόντος κανονισµού. 

2 Ο παρών κατάλογος περιλαµβάνει απόβλητα υπό µορφήν τέφρας, υπολειµµάτων, σκωρίας, 
επιπλέουσας σκωρίας τήγµατος, προϊόντων ξαφρίσµατος, σκωρίας υψικαµίνων, σκόνης, 
πούδρας, ιλύος και πλακών, εκτός εάν ένα υλικό απαριθµείται ρητώς σε άλλο σηµείο. 
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Απόβλητα που περιέχουν κυρίως οργανικά συστατικά, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν µέταλλα 

και ανόργανες ύλες 

 

AC 060 ex 381900 Υδραυλικά υγρά 

AC 070 ex 381900 Υγρά φρένων 

AC 080 ex 382000 Αντιψυκτικά υγρά 

AC 150  Χλωροφθοράνθρακες 

AC 160  Halons 

AC 170 ex 440310 Απόβλητα επεξεργασµένου φελλού και ξύλου 

 

 

Απόβλητα που µπορεί να περιέχουν ανόργανα ή οργανικά συστατικά 

 

AD 090 ex 382490 Απόβλητα από την παραγωγή, µορφοποίηση και χρήση χηµικών 

προϊόντων και υλικών φωτογραφικής αναπαραγωγής και 

φωτογραφίας που δεν προσδιορίζονται ούτε αναφέρονται αλλού 

AD 100  Απόβλητα µη κυανιούχων συστηµάτων από την επιφανειακή 

κατεργασία πλαστικών υλών 

AD 120 ex 391400 Ιοντανταλλακτικές ρητίνες 

 ex 3915  

AD 150  Οργανικές ύλες φυσικής προελεύσεως που χρησιµοποιούνται ως 

φίλτρα (π.χ. βιολογικά φίλτρα) 
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Απόβλητα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν µέταλλα 

και οργανικές ύλες 

 

RB 020 ex 6815 Κεραµικές ίνες µε φυσικο-χηµικές ιδιότητες ανάλογες µε εκείνες 

του αµιάντου 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

 

Έντυπο για προεγκεκριµένες εγκαταστάσεις (άρθρο 14) 

Αρµόδια 

αρχή 

 

Εγκατάσταση αξιοποίησης 

 

Ταυτοποίηση 

των 

αποβλήτων 

 

Περίοδος ισχύος 

 

Συνολική 

προεγκεκριµένη 

ποσότητα 

 

 Ονοµασία και αριθµός της 

εγκατάστασης αξιοποίησης 

∆ιεύθυνση 

 

Εργασίες 

αξιοποίησης 

(+ κωδικός R) 

Χρησιµο-

ποιούµενες 

τεχνολογίες 

(Κωδικός) 

 

Έναρξη 

 

Λήξη 

 

(kg/lt ) 

 

        

        

        

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 2 ΚΑΙ 4 

 
Πληροφορίες αποστολής (1) 
1. Πρόσωπο που οργανώνει τη µεταφορά 
Όνοµα: 
∆ιεύθυνση: 
Αρµόδιος: 
Τηλ.: Fax: 
E-mail: 

2. Εισαγωγέας / Παραλήπτης 
Όνοµα: 
∆ιεύθυνση: 
Αρµόδιος: 
Τηλ.: Fax: 
E-mail: 

3. Πραγµατική ποσότητα: kg:    lt: 4. Πραγµατική ηµεροµηνία αποστολής: 
5. (α) 1ος µεταφορέας (2): 
Όνοµα: 
∆ιεύθυνση: 
Αρµόδιος: 
Τηλ.: 
Φαξ: 
Ε-mail: 
Μέσο µεταφοράς: 
Ηµεροµηνία µεταφοράς: 
Υπογραφή: 

5. (β) 2ος µεταφορέας: 
Όνοµα 
∆ιεύθυνση: 
Αρµόδιος: 
Τηλ.: 
Φαξ: 
Ε-mail: 
Μέσο µεταφοράς: 
Ηµεροµηνία µεταφοράς: 
Υπογραφή: 

5. (γ) 3ος µεταφορέας: 
Όνοµα 
∆ιεύθυνση: 
Αρµόδιος: 
Τηλ.: 
Φαξ: 
Ε-mail: 
Μέσο µεταφοράς: 
Ηµεροµηνία µεταφοράς: 
Υπογραφή: 

8. Εργασίες αξιοποίησης (ή διάθεσης στην περίπτωση 
αποβλήτων που αναφέρονται στο άρθρο 3, 
παράγραφος 4): 
Κωδικός R /Κωδικός D: 

6. ∆ηµιουργός των αποβλήτων (3):  
Αρχικός(οί) παραγωγός(οί), νέος(οι) παραγωγός(οι) ή 
συλλέκτης: 
Όνοµα: 
∆ιεύθυνση: 
Αρµόδιος: 
Τηλ.:    Φαξ: 
Ε-mail: 

 
9. Συνήθης περιγραφή των αποβλήτων: 

7. Εγκατάσταση αξιοποίησης □  Εργαστήριο □ 
Όνοµα: 
∆ιεύθυνση: 
Αρµόδιος: 
Τηλ.:    Φαξ: 
Ε-mail: 

10. Ταυτοποίηση των αποβλήτων (να συµπληρωθούν οι 
σχετικοί κωδικοί): 
(i) Παραρτήµατος ΙΧ της Βασιλείας: 
(ii) ΟΟΣΑ (αν διαφέρει από το (i)): 
(iii) Καταλόγου αποβλήτων ΕΚ: 
(v) Εθνικός κωδικός: 

11. Χώρες/κράτη που αφορά η:  
Εξαγωγή/Αποστολή ∆ιαµετακόµιση Εισαγωγή/Προορισµός 

     
12.. ∆ήλωση του προσώπου που οργανώνει τη µεταφορά: Βεβαιώνω ότι οι ανωτέρω πληροφορίες είναι, καθόσον γνωρίζω, 
πλήρεις και ακριβείς. Βεβαιώνω επίσης ότι έχουν αναληφθεί οι ενεργείς γραπτές συµβατικές υποχρεώσεις µε τον παραλήπτη 
(δεν απαιτείται στην περίπτωση αποβλήτων που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 4).  
 
Όνοµα Ηµεροµηνία: Υπογραφή: 
 
13. Υπογραφή κατά την παραλαβή των αποβλήτων από τον παραλήπτη: 
Όνοµα: Ηµεροµηνία:    Υπογραφή: 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
14. Το φορτίο παρελήφθη στην εγκατάσταση αξιοποίησης:  ή εργαστήριο:  Παραληφθείσα ποσότητα:  kg: λίτρα:  
Επωνυµία: Ηµεροµηνία: Υπογραφή: 
(1) Πληροφορίες που συνοδεύουν τις µεταφορές πράσινων αποβλήτων που αναφέρονται στον κατάλογο και προορίζονται για αξιοποίηση ή 

αποβλήτων που προορίζονται για εργαστηριακή ανάλυση δυνάµει του κανονισµού ... * 
(2) Εάν υπάρχουν περισσότεροι από τρεις µεταφορείς, προσθέστε τις πληροφορίες που προβλέπονται στη θέση 5 (α, β, γ). 
(3) Στην περίπτωση που το πρόσωπο που οργανώνει τη µεταφορά δεν είναι ο παραγωγός ή ο συλλέκτης, πρέπει να δίδονται πληροφορίες 

σχετικά µε τον παραγωγό ή τον συλλέκτη. 
________________________ 

 

                                                 
* Σηµείωση για την ΕΕ: Παρεµβάλλεται ο αριθµός του παρόντος κανονισµού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΡΘΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

(ΑΡΘΡΟ 48) 

 

 

Ι. Κατευθυντήριες γραµµές που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο της Σύµβασης της Βασιλείας : 
 
1. Τεχνικές κατευθυντήριες γραµµές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των βιοϊατρικών 

και ιατροφαρµακευτικών αποβλήτων (Υ1·Υ3)1. 

 

2. Τεχνικές κατευθυντήριες γραµµές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αποβλήτων 

από µπαταρίες µολύβδου-οξέος1. 

 

3. Τεχνικές κατευθυντήριες γραµµές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση της πλήρους και 

µερικής διάλυσης πλοίων1. 

 

ΙΙ. Κατευθυντήριες γραµµές που υιοθετήθηκαν από τον ΟΟΣΑ: 

 

Τεχνικές κατευθύνσεις για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση συγκεκριµένων ροών 

αποβλήτων. Μεταχειρισµένοι και προς διάλυση προσωπικοί υπολογιστές2 

                                                 
1 Υιοθετήθηκαν από την 6η Συνδιάσκεψη των Μερών της Σύµβασης της Βασιλείας για τον 

έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους, 
9-13 ∆εκεµβρίου 2002. 

2 Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ τον Φεβρουάριο 
2003 (έγγραφο ΕΝV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL. 
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III. Κατευθυντήριες γραµµές που υιοθετήθηκαν από τον ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό (ΙΜΟ)  

Κατευθυντήριες γραµµές για την ανακύκλωση πλοίων1. 

 

IV. Κατευθυντήριες γραµµές που υιοθετήθηκαν από τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας (∆ΟΕ): 

Ασφάλεια και υγεία κατά τη διάλυση πλοίων: κατευθυντήριες γραµµές για τις χώρες του 

ASEAN και την Τουρκία2. 

 

________________________ 

 

                                                 
1 Ψήφισµα Α.962 που υιοθετήθηκε από τη Συνέλευση ΙΜΟ κατά την 23η της τακτική σύνοδο, 

24 Νοεµβρίου-5 ∆εκεµβρίου 2003. 
2 Εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ΟΕ κατά την 289η σύνοδό 

του, 11-26 Μαρτίου 2004. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ, ΑΠΟ ΤΑ 

ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 50, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 

 
Άρθρο 11, 
παράγραφος 1, 
στοιχείο (α) 

Πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα που έχουν ληφθεί για τη γενική ή µερική απαγόρευση µεταφοράς 
αποβλήτων µεταξύ των κρατών µελών 
Προκειµένου να εφαρµοσθούν οι αρχές της εγγύτητας, της προτεραιότητας κατά την αξιοποίηση και 
της αυτάρκειας, σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε την οδηγία 75/442/ΕΟΚ 

Εφαρµόσθηκε η διάταξη αυτή; Ναι Όχι 
(βάλτε σταυρό όπου χρειάζεται)   
Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, παρακαλείσθε να παράσχετε πληροφορίες σχετικά µε τα 
ληφθέντα µέτρα: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- 
Πρόσθετες πληροφορίες: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------- 

Πληροφορίες για τα µέτρα που έχουν ληφθεί µε στόχο τη συστηµατική διατύπωση αντιρρήσεων για 
µεταφορές αποβλήτων µεταξύ κρατών µελών 
Προκειµένου να εφαρµοσθούν οι αρχές της εγγύτητας, της προτεραιότητας κατά την αξιοποίηση και 
της αυτάρκειας, σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε την οδηγία 75/442/ΕΟΚ 

Εφαρµόσθηκε η διάταξη αυτή; Ναι Όχι 
(βάλτε σταυρό όπου χρειάζεται)   
Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, παρακαλείσθε να παράσχετε πληροφορίες σχετικά µε τα 
ληφθέντα µέτρα: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- 
Πρόσθετες πληροφορίες: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- 
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Άρθρο 11, 
παράγραφος 
1, στοιχείο ε) 

Πληροφορίες για την απαγόρευση της εισαγωγής αποβλήτων 
Εφαρµόσθηκε η διάταξη αυτή; Ναι Όχι 
(βάλτε σταυρό όπου χρειάζεται)   
Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, παρακαλείσθε να παράσχετε πληροφορίες σχετικά µε 
τα ληφθέντα µέτρα: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Άρθρο 11, 
παράγραφος 3 

Πληροφορίες για τις εξαιρέσεις από την εφαρµογή της αρχής της εγγύτητας, της 
προτεραιότητας κατά την αξιοποίηση και της αυτάρκειας  
Για επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται σε κράτος µέλος αποστολής, σε τόσο µικρή 
συνολική ποσότητα ετησίως ώστε να µην είναι οικονοµικά συµφέρουσα η πρόβλεψη νέων 
ειδικευµένων εγκαταστάσεων διάθεσης στο κράτος αυτό 

Ζητήσατε από οιοδήποτε κράτος µέλος να εφαρµόσει την εξαίρεση αυτή; Ναι  Όχι 
(βάλτε σταυρό όπου χρειάζεται)     
Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, παρακαλείσθε να συµπληρώσετε τον πίνακα 1 και να 
παράσχετε τις κατωτέρω πληροφορίες σχετικά µε οιαδήποτε εξευρεθείσα διµερή λύση βάσει 
του άρθρου 11, παράγραφος 3. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Έχετε λάβει οιαδήποτε αίτηση από πλευράς του κράτους µέλους για να εφαρµόσετε την εν 
λόγω εξαίρεση; 
 Ναι Όχι 
(βάλτε σταυρό όπου χρειάζεται)   
Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, παρακαλείσθε να συµπληρώσετε τον πίνακα 1 και να 
παράσχετε τις κατωτέρω πληροφορίες σχετικά µε οιαδήποτε εξευρεθείσα διµερή λύση βάσει 
του άρθρου 11, παράγραφος 3. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Άρθρο 11, 
παράγραφος 1, 
στοιχείο στ) 

Πληροφορίες σχετικά µε τις αντιρρήσεις για προγραµµατιζόµενες µεταφορές αποβλήτων ή 
διάθεση λόγω του ότι δεν θεωρούνται σύµφωνες µε την οδηγία 75/442/ΕΟΚ. 

Εφαρµόσθηκε η διάταξη αυτή; Ναι Όχι 
(βάλτε σταυρό όπου χρειάζεται)   
Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, παρακαλείσθε να συµπληρώσετε τον πίνακα 2. 

Άρθρο 12, 
παράγραφος 5,  

Πληροφορίες σχετικά µε τις αντιρρήσεις για προγραµµατιζόµενες µεταφορές αποβλήτων ή 
αξιοποίηση λόγω του ότι δεν θεωρούνται σύµφωνες µε το άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο (γ) 
Εφαρµόσθηκε η διάταξη αυτή; Ναι Όχι 
Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, παρακαλείσθε να συµπληρώσετε τον πίνακα 3. 

Άρθρο 14 Πληροφορίες για τις αποφάσεις των αρµοδίων αρχών, στη δικαιοδοσία των οποίων εµπίπτουν 
ειδικές εγκαταστάσεις αξιοποίησης, να εκδίδουν προεγκρίσεις για τις εγκαταστάσεις αυτές 

Παρατηρήθηκε ανάλογη περίπτωση; Ναι Όχι 
(βάλτε σταυρό όπου χρειάζεται)    
Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, παρακαλείσθε να συµπληρώσετε τον πίνακα 4. 

Άρθρο 32 Πληροφορίες σχετικά µε το σύστηµα των κρατών µελών για την επιτήρηση και τον έλεγχο των 
µεταφορών αποβλήτων αποκλειστικά εντός της δικαιοδοσίας τους 

Υφίσταται σύστηµα εποπτείας και ελέγχου των µεταφορών αποβλήτων εντός της δικαιοδοσίας 
τους; Ναι Όχι 
(βάλτε σταυρό όπου χρειάζεται)   
Εάν υφίσταται τέτοιο σύστηµα, εφαρµόζετε µήπως το σύστηµα που προβλέπεται στους Τίτλους ΙΙ 
και VII του κανονισµού; Ναι Όχι 
(βάλτε σταυρό όπου χρειάζεται)   
Εφόσον εφαρµόζετε διαφορετικό σύστηµα από το προβλεπόµενο στους Τίτλους ΙΙ και VII του 
κανονισµού, παρακαλείσθε να παράσχετε πληροφορίες για το εφαρµοζόµενο σύστηµα: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



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

 

Άρθρο 23 και 
άρθρο 49, 
παράγραφος 1 

Πληροφορίες σχετικά µε τις παράνοµες µεταφορές αποβλήτων 
Παρατηρήθηκε ανάλογη περίπτωση;  Ναι Όχι 
(βάλτε σταυρό όπου χρειάζεται)    
Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, παρακαλείσθε να συµπληρώσετε τον πίνακα 5. 
Παρακαλείσθε να παράσχετε πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίον αποτρέπονται, 
ανιχνεύονται και τιµωρούνται οι παράνοµες µεταφορές αποβλήτων δυνάµει της εθνικής 
νοµοθεσίας. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Άρθρο 6 Πληροφορίες σχετικά µε τη χρηµατική εγγύηση ή ισοδύναµη ασφάλεια που καλύπτει το κόστος 
µεταφοράς, αξιοποίησης, ή διάθεσης και αποθήκευσης αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένων των 
περιπτώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 21 και 23 

Παρακαλείσθε να παράσχετε πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις εθνικού δικαίου που έχουν 
θεσπισθεί σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Άρθρο 52 Πληροφορίες σχετικά µε τυχόν τελωνειακά γραφεία που έχουν ορισθεί από τα κράτη µέλη για τις 
µεταφορές αποβλήτων που εισέρχονται στην Κοινότητα και εξέρχονται από αυτήν 

Έχουν ήδη ορισθεί τέτοια γραφεία;   Ναι Όχι 
(βάλτε σταυρό όπου χρειάζεται)    
Παρακαλείσθε να συµπληρώσετε τον πίνακα 6, κατά περίπτωση. 

 
 

Σηµείωση για τη συµπλήρωση των πινάκων: 

Οι κωδικοί D και R αναφέρονται στα Παραρτήµατα ΙΙΑ και ΙΙΒ της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ. 

Οι κωδικοί για την ταυτοποίηση των αποβλήτων αναφέρονται στα Παραρτήµατα ΙΙΙ, ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, IV 

και IVA του παρόντος κανονισµού. 
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Πίνακας 1 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ (Άρθρο 11, παράγραφος 3) 

Ταυτοποίηση των αποβλήτων 

(Κωδικός) 

 

Ποσότητα 

(σε kg/λίτρα) 

Χώρα προορισµού (De)/ 

Χώρα αποστολής (Di) 

Εργασίες διάθεσης 

Κωδικός D 

Παραποµπή του θέµατος 

στην Επιτροπή 

(Ναι/Όχι) 
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Πίνακας 2 

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ή ∆ΙΑΘΕΣΗ (Άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο στ)) 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ 
(βάλτε σταυρό, όπου χρειάζεται) 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ταυτοποίηση των 

αποβλήτων 

(Kωδικός) 

 

Ποσότητα 

(σε kg/λίτρα) 

Χώρα διαµετακόµισης (Τ)/ 

Χώρα αποστολής (Di) 
Άρθρο 11 

(1)στ) 

(i) 

Άρθρο 11 

(1)στ) 

(ii) 

Άρθρο 11 

(1)στ) 

(iii) 

Επωνυµία 
(για τις περιπτώσεις του 

άρθρου 11, 

παράγραφος 1, 

στοιχείο στ), σηµείο (ii)) 

Εργασίες 

διάθεσης 

Κωδικός D 
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Πίνακας 3 

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ή ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ (Άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)) 

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

(στη χώρα προορισµού) 

Ταυτοποίηση των 

αποβλήτων 

(Kωδικός) 

 

Ποσότητα 

(σε kg/λίτρα) 

Χώρα προορισµού ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ 
και λεπτοµέρειες για τη σχετική εθνική 

νοµοθεσία   

      Επωνυµία Εργασίες 

αξιοποίησης 
Κωδικός R 
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Πίνακας 4 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ 14) 

 
Εγκατάσταση αξιοποίησης Ταυτοποίηση των 

αποβλήτων (Κωδικός) 

Περίοδος ισχύος Αρµόδια αρχή 

Επωνυµία 

και αριθµός 

∆ιεύθυνση Εργασίες 

αξιοποίησης 

Κωδικός R 

Χρησιµοποιούµενες 

τεχνολογίες 

 Από Έως 

Ανάκληση 

(ηµεροµηνία) 
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Πίνακας 5 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ* (Άρθρο 23 και άρθρο 49, παράγραφος 1) 

 
Υπεύθυνος για την παρανοµία 

(βάλτε σταυρό, όπου χρειάζεται) 
 

Ταυτοποίηση των 

αποβλήτων 

(Κωδικός) 

 

Ποσότητα 

(kg/λίτρα) 

Χώρα προορισµού 

(DE) και 

Χώρα αποστολής 

(DI) 

Αιτιολόγηση της παρανοµίας 

(ενδεχόµενη µνεία των άρθρων των οποίων 

σηµειώθηκε παράβαση) 
Κοινοποιών Παραλήπτης Άλλος 

Ληφθέντα 

µέτρα, 

συµπεριλαµ-

βανοµένων 

των 

ενδεχόµενων 

κυρώσεων 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

                                                 
* Πληροφορίες για τις υποθέσεις που έκλεισαν κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση. 
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Πίνακας 6 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΥΧΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ (Άρθρο 54) 

 
Τελωνείο 

Τελωνείο Τοποθεσία Ελεγχόµενες χώρες εισαγωγής/εξαγωγής 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

===================== 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Λουξεµβούργο, 24 Ιουνίου 2005  
(OR. en) 

∆ιοργανικός φάκελος: 
2003/0139 (COD) 

 
 

15311/4/04 
REV 4 ADD 1 REV 1 
 
 
 

  

ENV 645 
MI 303 
RELEX 596 
CODE 1288 
OC 470 

 
ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Θέµα : Κοινή θέση η οποία υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο στις 24 Ιουνίου 2005 για 

την έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για τις µεταφορές αποβλήτων 

 
 

 

 

 

 

 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Την 1η Ιουλίου 2003, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση κανονισµού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίoυ για τις µεταφορές αποβλήτων. 

 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του στις 19 Νοεµβρίου 2003. 

 

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή ενέκρινε τη γνώµη της στις 28 Ιανουαρίου 

2004. 

 

Η Επιτροπή των Περιφερειών, µε επιστολή της ηµεροµηνίας 23 Οκτωβρίου 2003 

ανήγγειλε ότι δεν προτίθεται να διατυπώσει γνώµη. 

 

3. Στις 10 Μαρτίου 2004, η Επιτροπή υπέβαλε την τροποποιηµένη πρότασή της. 

 

4. Στις 24 Ιουνίου 2005, το Συµβούλιο διατύπωσε την κοινή του γνώµη σύµφωνα µε το 

άρθρο 251 παρ. 2 της Συνθήκης. 

 

II. ΣΤΟΧΟΣ 

 

Ο γενικοί στόχοι της πρότασης κανονισµού είναι: 

 

- η µεταφορά στην κοινοτική νοµοθεσία της αναθεωρηµένης απόφασης το Συµβουλίου 

του ΟΟΣΑ1 και της αναθεωρηµένης σύµβασης της Βασιλείας 2 τον έλεγχο των 

διασυνοριακών κινήσεων επικινδύνων αποβλήτων, 

 

- η αντιµετώπιση των δυσχερειών που προέκυψαν κατά την εφαρµογή, τη διαχείριση και 

την επιβολή του κανονισµού του Συµβουλίου του 1993 («κανονισµός του 1993») 3, 

                                                 
1 Απόφαση του ΟΟΣΑ C (2001) 107 Final της 21ης Μαΐου 2002 για την αναθεώρηση της 

απόφασης C(92) 39/FINAL για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης αποβλήτων 
προοριζοµένων για εργασίες αξιοποίησης. 

2 Σύµβαση της Βασιλείας της 22ας Μαρτίου 1989 για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων 
επικινδύνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους, όπως τροποποιήθηκε στις 6 Νοεµβρίου 
1998. 

3 259/93 (ΕΟΚ). 
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- η συνέχιση της παγκόσµιας εναρµόνισης στον τοµέα των διασυνοριακών µεταφορών 

αποβλήτων, και 

 
- η αναδιοργάνωση και η απλοποίηση της διάρθρωσης των άρθρων του κανονισµού του 

1993. 

 
Στα κύρια στοιχεία της πρότασης περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, τροποποιήσεις του 

γενικού διαδικαστικού πλαισίου (και µάλιστα όσον αφορά τις απαιτήσεις πρότερης γραπτής 

κοινοποίησης καθώς και συγκατάθεσης και ενηµέρωσης), τροποποιήσεις και διευκρινίσεις 

σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής και τους ορισµούς, διατάξεις σχετικά µε τις µεταφορές 

µεταξύ και εντός των κρατών µελών, και διατάξεις για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. 

 
 
III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
1. Γενικά 

 
Στην κοινή θέση έχουν συµπεριληφθεί 41 από τις 103 τροπολογίες που πρότεινε 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, (εξ ολοκλήρου, εν µέρει ή ως προς την 

αρχή, αυτολεξεί ή µε παρεµφερή διατύπωση, ή ως προς το πνεύµα). Το Συµβούλιο 

θεωρεί ότι η κοινή θέση δεν µεταβάλλει την προσέγγιση και τους στόχους της αρχικής 

πρότασης της Επιτροπής και σηµειώνει ότι η Επιτροπή δεν µπορεί να δεχθεί την 

επιλογή της νοµικής βάσης, τη δυνατότητα των κρατών µελών να αντιτίθενται σε 

µεταφορές αποβλήτων που προορίζονται για αξιοποίηση, καθώς και τον πλήρη 

αποκλεισµό ζωικών υποπροϊόντων από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού. 

 
2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

 
Κατά τη σύνοδο ολοµελείας στις 19 Νοεµβρίου 2003, το ΕΚ ενέκρινε 103 τροπολογίες 

της πρότασης. 

 
41 από αυτές ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση του Συµβουλίου, είτε αυτολεξεί, είτε εν 
µέρει ή ως προς το πνεύµα. 
62 τροπολογίες δεν εγκρίθηκαν. 

 Οι τροπολογίες που έγιναν/δεν έγιναν δεκτές παρατίθενται παρακάτω µε τη σειρά 
ενσωµάτωσής τους στην κοινή θέση. Εντούτοις, εάν διαφορετικές τροπολογίες 
αναφέρονται στο ίδιο ζήτηµα, εξετάζονται µαζί την πρώτη φορά που εµφανίζονται. 
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α) Τροπολογίες που έγιναν δεκτές 
Τροπολογία 1: Έγινε δεκτή και ενσωµατώθηκε. 
Τροπολογία 83/αναθ : Έγινε δεκτή και αντανακλάται στην αιτιολογική σκέψη 1. 
Τροπολογία 8: Έγινε δεκτή ως προς την αρχή και αντανακλάται στην αιτιολογική 
σκέψη 31. 
Τροπολογία 9: Έγινε δεκτή εν µέρει στο άρθρο 1, παρ. 3 (ζ) και στην αιτιολογική 
σκέψη 9. 
Τροπολογία 10: Ενσωµατώθηκε ως προς την αρχή. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1, 
όπως είχε προταθεί από την Επιτροπή, διαγράφηκε ολόκληρη για να µην δηµιουργηθεί 
σύγχυση λόγω της διατήρησης ορισµένων διατάξεων. 
Τροπολογία 12: Έγινε δεκτή στο άρθρο 2. 
Τροπολογίες 13 και 14: Έγιναν δεκτές ως προς την αρχή και αντανακλώνται στο 
άρθρο 2 παρ. 5 και 7. Εντούτοις, τηρούνται οι ορισµοί της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ. 
Τροπολογία 15: Έγινε δεκτή και αντανακλάται στο άρθρο 2 παρ. 15. 
Τροπολογία 113: Έγινε δεκτή και αντανακλάται στο άρθρο 2 παρ. 25. 
Τροπολογία 79: Έγινε δεκτή και αντανακλάται στο άρθρο 3 παρ. 5. 
Τροπολογία 81: Έγινε δεκτή εν µέρει και ως προς την αρχή και αντανακλάται στο 
άρθρο 3 παρ. 5. 
Τροπολογία 22: Έγινε δεκτή. 
Τροπολογία 52: Έγινε δεκτή ως προς την αρχή και αντανακλάται στο άρθρο 4, πρώτη 
περίοδος. 
Τροπολογία 24: Έγινε δεκτή εν µέρει στο άρθρο 4 σηµείο 3 και στο άρθρο 8 παρ. 1. 
(βλ. επίσης την τροπολογία 29). 
Τροπολογίες 96 και 97: Έγιναν δεκτές εν µέρει και ως προς την αρχή, και 
αντανακλώνται στα άρθρα 4 σηµείο 5 και 6 παρ. 2. 
Τροπολογία 29: Έγινε δεκτή εν µέρει στο άρθρο 7. (βλ. επίσης την τροπολογία 30). 
Τροπολογία 30: Έγινε δεκτή ως προς την αρχή και αντανακλάται στο άρθρο 8, παρ. 1 
και 2. 
Τροπολογίες 108 και 115: Έγιναν δεκτές στο άρθρο 11 παρ. 1 (ε). 
Τροπολογία 42: Έγινε δεκτή ως προς την αρχή και αντανακλάται στο άρθρο 12 παρ. 1 
(γ). 
Τροπολογία 47: Έγινε δεκτή ως προς την αρχή και αντανακλάται στο άρθρο 12 παρ. 1 
(γ), άρθρο 12 παρ. (5) και (6), στην αιτιολογική σκέψη 21 όπως τροποποιήθηκε και στο 
άρθρο 59 παρ. 2. 
Τροπολογία 45: Έγινε δεκτή και αντανακλάται στο άρθρο 12 παρ. 1 (4). 
Τροπολογία 100: Έγινε δεκτή και ενσωµατώθηκε στο άρθρο 16 (β) και στο άρθρο 17 
παρ. 1. 
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Τροπολογία 84/αναθ: Έγινε δεκτή ως προς την αρχή στο άρθρο 16 (ε) και στο άρθρο 

15 (ε) (βλ το άρθρο 6 παρ. 5)). 

Τροπολογία 57: Έγινε δεκτή στο άρθρο 23 παρ. 5. 

Τροπολογίες 58 και 101: Έγιναν δεκτές ως προς την αρχή και ενσωµατώθηκαν στο 

άρθρο 24 παρ. 4 και 58 παρ. 1 (στ). 

Τροπολογία 60: Έγινε δεκτή ως προς την αρχή και ενσωµατώθηκε στο άρθρο 29. 

Τροπολογία 62: Έγινε δεκτή στο άρθρο 40 παρ. 1 (δ). 

Τροπολογία 63: Έγινε δεκτή στο άρθρο 41 παρ. 2 (γ). 

Τροπολογία 64: Έγινε δεκτή στο άρθρο 42 παρ. 1 (ε). 

Τροπολογία 65: Έγινε δεκτή στο άρθρο 43 παρ. 2 (γ). 

Τροπολογία 61: Έγινε δεκτή ως προς την αρχή και αντανακλάται στο άρθρο 48 παρ. 2.  

Τροπολογία 103: Έγινε δεκτή στο άρθρο 57 παρ. 1. 

Τροπολογία 28: Έγινε δεκτή εν µέρει στην αιτιολογική σκέψη 37 (όσον αφορά το 

χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση της µεθόδου στο άρθρο 58 παρ. 1 (α). 

Τροπολογίες 82 και 46 (συγχωνεύθηκαν σε µία τροπολογία): Έγιναν δεκτές εν µέρει 

και αντανακλώνται στο άρθρο 58 παρ. 1 (β). 

Τροπολογία 75: Έγινε δεκτή στο Παράρτηµα VIII, Μέρος III. 

Τροπολογία 76: Έγινε δεκτή στο Παράρτηµα VIII, Μέρος II. 

Τροπολογία 77: Έγινε δεκτή στο Παράρτηµα VIII Μέρος IV. 

 
(β) Τροπολογίες που απορρίφθηκαν 

 
Αιτιολογικές σκέψεις 

 
Τροπολογία 2: Η στρατηγική για τα απόβλητα τελεί επί του παρόντος υπό ανασκόπηση 

και το κείµενο της τροπολογίας φαίνεται ότι στερείται ισορροπίας σε σχέση µε άλλες 

σηµαντικές πτυχές όπως η εφαρµογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς και στα 

απόβλητα που προορίζονται για επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση.  

Τροπολογία 3: Το περιεχόµενο της τροπολογίας προδικάζει αρνητικά την ανταλλαγή 

απόψεων για το θέµα της αποτέφρωση η δεν έχει κλείσει. 

Τροπολογία 107: Η τροπολογία διαπιστώνει ένα πραγµατικό γεγονός και δεν θεωρείται 

απαραίτητη. 
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Τροπολογίες 110 και 121: Αντίκεινται στην απόφαση του ΟΟΣΑ (βλ. άρθρο 40 παρ. 4 

το οποίο περιέχει διάταξη παρεµφερή εκείνης της τροπολογίας 121 για τις εισαγωγές 

αποβλήτων προς διάθεση). 

Τροπολογία 109: Ο κανονισµός δεν καλύπτει την παραγωγή επικινδύνων αποβλήτων. 

Σηµειωτέον ότι είναι δυνατό να γίνει επίκληση του δεύτερου µέρους της τροπολογίας, 

που αφορά την αρχή της εγγύτητας, προκειµένου να προβληθούν αντιρρήσεις για 

µεταφορά αποβλήτων. 

Τροπολογία 4: ∆εν θεωρείται σκόπιµο να γίνει παρόµοια παραποµπή σε αιτιολογική 

σκέψη. 

Τροπολογία 5: Η εγκατάλειψη, η απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων 

ήδη απαγορεύεται από την υφισταµένη κοινοτική νοµοθεσία. Τροπολογία 6: Κρίνεται 

πολύ αόριστη αν ληφθεί υπόψη το άρθρο 13 παρ. 1(ε) και (εα). 

Tροπολογία 6 : Θεωρήθηκε πολύ ασαφής στα πλαίσια του άρθρου 12, παρ. 1 (ζ) 

και (η). 

Τροπολογία 7: ∆εν είναι απαραίτητο να δηλωθεί σε αιτιολογική σκέψη τι θα πρέπει να 

επιτύχει η ΕΕ στα πλαίσια της Σύµβασης της Βασιλείας. 

Τροπολογίες 111, 112 και 92/αναθ: Όσον αφορά τα πλοία, οι τροπολογίες αυτές δεν 

εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο του κανονισµού. Το θέµα αυτό θα πρέπει να 

αποτελέσει αντικείµενο ορισµού στα πλαίσια της Σύµβασης της Βασιλείας. Όσον 

αφορά τα οχήµατα, οι τροπολογίες αυτές δεν θεωρείται ότι συνδέονται άµεσα µε τον 

κανονισµό· αποτελούν µέρος της στρατηγικής και των µελλοντικών εργασιών της 

Επιτροπής για το θέµα των αποβλήτων. 

 
Άρθρα 

 

Τροπολογία 11: Η τροπολογία αυτή απορρίφθηκε διότι θα πρέπει να αποφευχθεί η 

αλληλεπικάλυψη µεταξύ αυτού του κανονισµού και του κανονισµού (ΕΚ) 1774/2002 

και, παράλληλα, να διατηρηθεί ισοδύναµο επίπεδο ελέγχου (βλ. επίσης άρθρο 59 παρ. 1 

και νέες αιτιολογικές σκέψεις 10 και 11). 

 

Τροπολογίες 17 και 18 (συγχωνεύθηκαν σε µία τροπολογία): Οι τροπολογίες αυτές 

απορρίφθηκαν διότι έρχονται σε σύγκρουση µε τη Σύµβαση της Βασιλείας και την 

απόφαση του ΟΟΣΑ και τις διατάξεις της για την αντιµετώπιση των «πράσινων 

αποβλήτων». 
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Τροπολογία 19: Ο ΟΟΣΑ δεν προβλέπει την εξαίρεση αυτή για τα απόβλητα που 

προορίζονται για έρευνα, και η εξαίρεση αυτή κρίνεται πολύ ευρεία. 

 

Τροπολογία 20: Το άρθρο 3 παρ. 5 της πρότασης της Επιτροπής και το παράρτηµα που 

το συνοδεύει απαλείφθηκαν λόγω της πρόσφατης έκδοσης του κανονισµού (ΕΚ) 

850/2004 για τους έµµονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της οδηγίας 

79/117/ΕΟΚ. 

 

Τροπολογίες 21, 26, 34, 41 και 91/αναθ: Ο κανονισµός προβλέπει ειδικές διατάξεις 

στην περίπτωση ενδιαµέσων εργασιών, όπως συµφωνήθηκε στον ΟΟΣΑ. Το Συµβούλιο 

κρίνει ότι, δεδοµένου ότι γίνονται οι ενδιάµεσες εργασίες, καλύτερη λύση δεν είναι η 

απαγόρευσή τους αλλά η επεξεργασία ενός συστήµατος που επιτρέπει στις αρµόδιες 

αρχές να παρακολουθούν τα απόβλητα καθόλη τη µεταφορά τους και τη µεταβατική 

αξιοποίηση ή διάθεσή τους. 

 

Τροπολογία 126: Η τροπολογία αυτή θεωρήθηκε περιττή. 

 

Τροπολογία 122: Η τροπολογία αυτή απορρίφθηκε ως ασύµβατη προς τη Σύµβαση της 

Βασιλείας. 

 

Τροπολογίες 85/αναθ και 27: ∆εδοµένου ότι ο παρών κανονισµός περιέχει ειδικές 

διατάξεις για τις ενδιάµεσες εργασίες, απαιτούνται επίσης ειδικές διατάξεις αυτού του 

είδους για τις χρηµατικές εγγυήσεις ή ισότιµες διασφαλίσεις (πρβ. άρθρο 6 παρ. 6). 

Συνεπώς, οι τροπολογίες αυτές απορρίφθηκαν. 

 

Τροπολογία 31: Η τροπολογία απορρίφθηκε δεδοµένου ότι θεωρήθηκε ορθότερο οι 

αρµόδιες αρχές να εκφράζουν τη γραπτή συγκατάθεσή τους στο έγγραφο κοινοποίησης 

ή στα αντίγραφά του. 
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Τροπολογίες 86/αναθ, 87/αναθ και 88/αναθ: Οι τροπολογίες αυτές αντιβαίνουν στο 

στόχο της απλοποίησης. 

Οι 180 ηµέρες δεν έγιναν δεκτές για λόγους συνοχής µε τα χρονικά πλαίσια του ΟΟΣΑ 

(ένα έτος για τη µεταφορά - άρθρο 9 παρ. 4, 5 και 6) και ένα έτος για την αξιοποίηση ή 

τη διάθεση από την παραλαβή των αποβλήτων άρθρο 9 παρ. 7). 

 

Τροπολογίες 32 και 33: ∆εν ενσωµατώθηκαν διότι θεωρήθηκε ότι είναι περιττές και 

ότι επιβάλλουν µεγάλο φόρτο. 

 

Τροπολογία 35: Όσον αφορά τα απόβλητα που προορίζονται για αξιοποίηση, οι 

αρµόδιες αρχές µπορούν, υπό ορισµένους όρους, να αντιτίθενται επικαλούµενες τα 

εθνικά περιβαλλοντικά πρότυπα (πρβ. άρθρο 12, παρ. 1 (γ)), το οποίο συνδέεται µε τις 

τροπολογίες 42 και 47). Όσον αφορά τα απόβλητα που προορίζονται για διάθεση, αυτοί 

οι λόγοι αντίρρησης δεν ισχύουν δεδοµένου ότι υπάρχουν ήδη πρότυπα σε ενωσιακό 

επίπεδο (ειδικότερα η οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων, η 

οδηγία 2000/76/ΕΚ για την αποτέφρωση των αποβλήτων, η οδηγία 96/59/ΕΚ του 

Συµβουλίου για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των 

πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT) και ο κανονισµός 850/2004 για τους έµµονους 

οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ). 

 

Τροπολογία 80: ∆εν ενσωµατώθηκε αλλά θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η νέα 

παράγραφος 5 του άρθρου 3 προβλέπει τώρα ότι τα απόβλητα του είδους αυτού 

υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στις ίδιες διατάξεις που ισχύουν για τα απόβλητα προς 

διάθεση. 

 

Τροπολογία 37: Θεωρήθηκε προτιµότερο να διατηρηθεί η αναφορά στην Κοινότητα 

για λόγους ευθυγράµµισης µε την Οδηγία πλαίσιο. 

 

Τροπολογία 38: Όσον αφορά το άρθρο 7 της Οδηγίας - πλαίσιο για τα απόβλητα, η 

συνοχή µε τα σχέδια διαχείρισης αντιµετωπίζεται στο άρθρο 11 παρ. 11 (ζ), ενώ η 

συνοχή µε τα νοµικώς δεσµευτικά πρότυπα της ΕΕ αντιµετωπίζεται στο άρθρο 1 

παρ. 1 (θ). Βλ. επίσης το σχόλιο για την τροπολογία 35. 
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Τροπολογία 39: Η τροπολογία αυτή απορρίφθηκε διότι ενδέχεται να έχει την 

ανεπιθύµητη συνέπεια να επιτρέπονται µεταφορές αποβλήτων για διάθεση µε το 

επιχείρηµα ότι δεν υπάρχουν «ειδικευόµενες» εγκαταστάσεις σε κράτος µέλος 

αποστολής, ενώ υπάρχουν άλλες κατάλληλες εγκαταστάσεις διάθεσης σε αυτό το 

κράτος. Θεωρήθηκε λοιπόν σκόπιµο οι αποστολές αποβλήτων για διάθεση να 

επιτρέπονται µόνο εφόσον κριθεί ανεπαρκές το σύνολο των εθνικών εγκαταστάσεων. 

 

Τροπολογία 40: ∆εν ενσωµατώθηκε διότι θα δηµιουργούσε περιττό κανονιστικό 

φόρτο. Βλ. επίσης σχόλιο στην τροπολογία 50. 

 

Τροπολογία 116: Είναι αντίθετη προς την απόφαση του ΟΟΣΑ. Επιπλέον, αντιβαίνει 

προς την αρχή της εσωτερική αγοράς για τα απόβλητα που προορίζονται για 

αξιοποίηση. Όσον αφορά τα απόβλητα που προορίζονται για αξιοποίηση, βλ. το 

κείµενο που προστέθηκε στο άρθρο 11, παρ. 1 (ε) (πβλ την τροπολογία 115). 

 

Τροπολογία 117:. Επιπλέον αντιβαίνει προς την αρχή της εσωτερική αγοράς για τα 

απόβλητα που προορίζονται για αξιοποίηση - η δυνατότητα της χώρας αποστολής να 

πραγµατοποιήσει την αξιοποίηση των αποβλήτων δεν σηµαίνει ότι η αξιοποίηση θα 

πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά στη χώρα αυτή. 

 

Τροπολογία 44: Είναι αντίθετη προς την απόφαση του ΟΟΣΑ. Επιπλέον, αντιβαίνει 

προς την αρχή της εσωτερική αγοράς για τα απόβλητα που προορίζονται για 

αξιοποίηση και δεν συνάδει προς το άρθρο 5 της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα. 

 

Τροπολογία 48: ∆εν συµπεριελήφθη αυτούσια, αλλά οι παρατηρήσεις για την 

τροπολογία 47 ισχύουν όσον αφορά τη διατύπωση αντιρρήσεων στην περίπτωση που 

δεν υφίστανται κοινοτικά πρότυπα. 

 

Τροπολογία 49: ∆εν ελήφθη υπόψη, αλλά το έργα που έχει αναλάβει η Επιτροπή 

(Άρθρο 58 παρ. 1 (β)) είναι σχετικό µε το θέµα. 

 

Τροπολογία 50: ∆εν ενσωµατώθηκε διότι θα δηµιουργούσε περιττό κανονιστικό 

φόρτο. 
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Τροπολογία 51: Η τροπολογία αυτή δεν κρίνεται αναγκαία (πβλ το άρθρο 9 για τη 

διαρκείς της συγκατάθεσης, το οποίο ισχύει για τις γενικές κοινοποιήσεις και την πρώτη 

περίοδο του άρθρου 4). 

 

Τροπολογία 99: ∆εν ελήφθη υπόψη δεδοµένου ότι οι διατάξεις δεν έχουν πρακτική 

εφαρµογή. ∆εν χρειάζεται άλλη διαδικασία. 

 

Τροπολογία 53: Απορρίφθηκε δεδοµένου ότι υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην 

απόφαση του ΟΟΣΑ.  

 

Τροπολογία 54: ∆εν είναι σύµφωνη µε τα χρονικά πλαίσια του ΟΟΣΑ. 

 

Τροπολογία 55: Αντίκειται στην απόφαση του ΟΟΣΑ. Η υποχρέωση η αποστολή να 

συνοδεύεται από τα στοιχεία που περιλαµβάνει το παράρτηµα VII θεωρείται επαρκής 

(βλ. επίσης το σχόλιο στις τροπολογίες 17 και 18). 

 

Τροπολογία 56: ∆εν ελήφθη υπόψη δεδοµένου ότι το άρθρο 20 της πρότασης της 

Επιτροπής δεν κρίθηκε αναγκαίο. 

 

Τροπολογία 105: Απορρίφθηκε, διότι η κοινοποίηση συµβάσεως κατόπιν αιτήµατος 

αρµόδιας αρχής κρίνεται αναγκαία για την επάρκεια των ελέγχων. 

 

Τροπολογία 59: Το Συµβούλιο κρίνει ότι το θέµα εµπίπτει στην αρµοδιότητα των 

κρατών µελών.  

 

Τροπολογία 66: Η τροπολογία δεν ενσωµατώθηκε διότι οι συνθήκες Προσχώρησης δεν 

µπορούν να τροποποιηθούν µε επιτροπολογία (βλ. νέο άρθρο 64 (α)). 

Τροπολογία 67 : ∆εν ενσωµατώθηκε διότι οι συνθήκες προσχώρησης δεν 

τροποποιούνται µε διαδικασίες Επιτροπής (βλέπε νέο άρθρο 62). 

Τροπολογίες 78 και 106 (συγχωνεύθηκαν σε µία τροπολογία): Οι τροπολογίες αυτές 

απορρίφθηκαν δεδοµένου ότι ο σκοπός τους δεν είναι σαφής και αντιβαίνει στην 

εναρµόνιση µεταξύ Σύµβασης της Βασιλείας και απόφασης του ΟΟΣΑ. Η ΕΕ δεν θα 

πρέπει να τροποποιήσει µονοµερώς την απόφαση του ΟΟΣΑ. 
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Τροπολογία 68: ∆εν ενσωµατώθηκε διότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να τροποποιήσει 

µονοµερώς τµήµατα της απόφασης του ΟΟΣΑ. 

 

Τροπολογίες 69 και 70: Οι τροπολογίες αυτές απορρίφθηκαν διότι θα πρέπει να 

διατηρηθεί η εναρµόνιση µε τη Σύµβαση της Βασιλείας. 

 

Τροπολογίες 71, 72 και 73: Οι τροπολογίες δεν ενσωµατώθηκαν δεδοµένου ότι ο 

κατάλογος αποβλήτων της ΕΕ (απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής) δεν θα πρέπει να 

αλλάξει από τον παρόντα κανονισµό. 

 

Τροπολογία 74: ∆εν κρίθηκε αναγκαία δεδοµένου ότι τα άρθρα 33, 35 και 37 ορίζουν 

ποιες εξαγωγές επιτρέπονται (βλ. άρθρο 48α, παρ. 2 (α)). Εν πάση περιπτώσει, 

παρατίθενται κατευθυντήριες γραµµές «για την παροχή καθοδήγησης» (άρθρο 48 

παρ. 2, τελευταία φράση). 

 

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Οι αλλαγές που επέφερε το Συµβούλιο στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής 

αποσκοπούν να βελτιώσουν την εφαρµοσιµότητα και να ανταποκριθούν στις ανησυχίες που 

εξέφρασαν ορισµένα κράτη µέλη, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουν στο να εξασφαλισθεί ότι η 

Κοινότητα και τα κράτη µέλη θα τηρούν τις υφιστάµενες διεθνείς υποχρεώσεις στον τοµέα 

αυτόν και θα προσχωρούν σε αυτές. 

 

Παρά το γεγονός ότι το Συµβούλιο δεν κατόρθωσε να δεχθεί όλες τις τροπολογίες που 

ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ωστόσο κρίνει ότι η κοινή του θέση συµπίπτει σε 

µεγάλο βαθµό µε τους προβληµατισµούς του Κοινοβουλίου. 

 

 

________________________ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» 
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου 
προς : την Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων/το Συµβούλιο 
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 7401/04 ENV 159 MI 81 RELEX 98 CODEC 374 - COM(2004) 172 final 

11145/03 ENV 381 MI 164 RELEX 271 CODEC 945 - COM(2003) 379 final 
Θέµα : Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 

τις µεταφορές αποβλήτων [πρώτη ανάγνωση] 
- Έγκριση (ΝΠ+∆) 
α) της κοινής θέσης 
β) του σκεπτικού του Συµβουλίου 
- ∆ηλώσεις 

 
 

∆ήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής 

 

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή εκτιµούν ότι κατά την εφαρµογή των διαδικασιών που προβλέπονται 

στον τίτλο IV, κεφάλαια 1 και 2 του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη 

την ιδιαίτερη περίπτωση του Μονακό. 
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∆ήλωση της Επιτροπής 

 
Η Επιτροπή σηµειώνει ότι υπάρχει οµοφωνία στο Συµβούλιο για την αντικατάσταση της διττής 

νοµικής βάσης που πρότεινε η Επιτροπή, τουτέστιν τα άρθρα 133 και 175, παράγραφος 1,  της 

Συνθήκης, από µία ενιαία νοµική βάση, η οποία θα περιλαµβάνει µόνο το άρθρο 175, παράγραφος 

1 της Συνθήκης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η νοµική βάση που πρότεινε για την πρότασή της είναι 

ορθή και επιφυλάσσεται να χρησιµοποιήσει όλα τα νοµικά µέσα που έχει στη διάθεσή της. 

 

Η Επιτροπή σηµειώνει επίσης ότι στο άρθρο 12 παράγραφος 1, στοιχείο (γ) το Συµβούλιο επιτρέπει 

στα κράτη µέλη να προβάλουν αντιρρήσεις και να εµποδίζουν τις µεταφορές αποβλήτων που 

προορίζονται για αξιοποίηση, µε την αιτιολογία «χαµηλότερων προδιαγραφών επεξεργασίας» στη 

χώρα προορισµού. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η διάταξη αυτή θα παρεµποδίσει τη λειτουργία της 

ευρωπαϊκής αγοράς ανακύκλωσης και αξιοποίησης των αποβλήτων χωρίς να βελτιώσει τα 

περιβαλλοντικά πρότυπα της διαχείρισης αποβλήτων στην ΕΕ. Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι στην 

ανακοίνωσή της COM (2003) 301 τελικό, µε τίτλο «Προς µια θεµατική στρατηγική για την πρόληψη 

και την ανακύκλωση των αποβλήτων»  προτείνει λύσεις για το πρόβληµα του οικολογικού 

ντάµπινγκ που ενδέχεται να προκύψει, δίνοντας έµφαση στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων 

διαχείρισης των αποβλήτων. Εξάλλου, η Επιτροπή εφιστά την προσοχή στο ότι το άρθρο 12 

παράγραφος 1, στοιχείο (γ) είναι ασαφές και περίπλοκο και ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση των 

παράνοµων µεταφορών αποβλήτων, µε πιθανό αποτέλεσµα να υπάρξουν προσφυγές στα 

δικαστήρια. 

 
Τέλος, η Επιτροπή σηµειώνει ότι το Συµβούλιο εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού τις 

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

τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για 

κατανάλωση από τον άνθρωπο». Υπό το πρίσµα των διαφορών ανάµεσα στους δύο εν λόγω 

κανονισµούς όσον αφορά τις διαδικαστικές διατάξεις, η Επιτροπή θεωρεί προτιµότερο να εξετάσει 

περαιτέρω το συσχετισµό µεταξύ των κανονισµών προκειµένου να δηµοσιοποιηθούν τα σχετικά 

πορίσµατα πριν τη θέση σε ισχύ του κανονισµού για τις µεταφορές αποβλήτων, λαµβάνοντας µε 

τον τρόπο αυτό υπόψη τις ανησυχίες ορισµένων κρατών µελών όσον αφορά τους κινδύνους 

διαδικαστικών αλληλεπικαλύψεων και διατηρώντας την πρότασή της. 

 

_______________________ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ  
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK 

 
σχετικά µε την 

κοινή θέση του Συµβουλίου ενόψει της έκδοσης κανονισµού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις µεταφορές αποβλήτων 
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2003/0139 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ  
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK 

 
σχετικά µε την 

κοινή θέση του Συµβουλίου ενόψει της έκδοσης κανονισµού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις µεταφορές αποβλήτων 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συµβούλιο 
(έγγραφο COM(2003) 379 τελικό – 2003/139(COD): 

30 Ιουνίου 2003. 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση: 

19 Νοεµβρίου 2003. 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

28 Ιανουαρίου 2004. 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 9 Μαρτίου 2004. 

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 24 Ιουνίου 2005. 

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η πρόταση έχει τέσσερεις κύριους στόχους: 

– Εφαρµογή στην κοινοτική νοµοθεσία της απόφασης του Συµβουλίου του ΟΟΣΑ 
C(2001)107 της 14ης Ιουνίου 2001. 

– Αντιµετώπιση των προβληµάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρµογή, τη 
διοικητική διαχείριση και την επιβολή του κανονισµού του 1993 και επίτευξη 
µεγαλύτερης νοµικής σαφήνειας. 

– Επιδίωξη συνολικής εναρµόνισης στον τοµέα των διασυνοριακών µεταφορών 
αποβλήτων. 

– Βελτίωση της δοµής των άρθρων του κανονισµού. 

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, µε την αναθεώρηση τροποποιούνται διάφορα 
τµήµατα και πλευρές του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συµβουλίου. Στις 
τροποποιήσεις περιλαµβάνονται: 

– Αλλαγές στη δοµή του. 
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– Αλλαγές και αποσαφηνίσεις όσον αφορά τους ορισµούς και αποσαφήνιση του 
πεδίου εφαρµογής του (Τίτλος Ι). 

– Αλλαγές και αποσαφηνίσεις όσον αφορά τις διαδικασίες που εφαρµόζονται για τις 
µεταφορές αποβλήτων (Τίτλοι II-VI)· µεταξύ κρατών µελών (Τίτλος ΙΙ)· εντός 
των κρατών µελών (Τίτλος ΙΙΙ)· και για εξαγωγές από την Κοινότητα και 
εισαγωγές στην Κοινότητα (Τίτλοι IV, V και VI). 

– Αλλαγές σε άλλες διατάξεις του κανονισµού (Τίτλος VII). 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

3.1 Γενικές παρατηρήσεις 

Στην τροποποιηµένη πρότασή της, η Επιτροπή έκανε δεκτές εξ ολοκλήρου, εν µέρει 
ή κατ’ αρχήν 43 από τις 103 τροπολογίες που προτάθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση. Στην κοινή θέση είναι τώρα 
ενσωµατωµένες 41 τροπολογίες, είτε ως είχαν, είτε κατ’ ουσία. 

Η Επιτροπή δεν µπορεί να δεχθεί την κοινή θέση όσον αφορά ορισµένα ζητήµατα. 
Στα σηµαντικότερα εξ αυτών συγκαταλέγονται τα εξής: 

Η Επιτροπή εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι η διττή νοµική βάση την οποία 
προτείνει για τον παρόντα κανονισµό (στο εξής, «ο κανονισµός»), ήτοι περιβάλλον 
και εµπόριο (άρθρα 175 και 133 της συνθήκης ΕΚ), είναι ορθή και δεν µπορεί να 
δεχθεί µία µοναδική νοµική βάση, όπως πρότεινε το Συµβούλιο (άρθρο 175 της 
συνθήκης ΕΚ). 

Επιπλέον αυτού, η Επιτροπή δεν µπορεί να υποστηρίξει την κοινή θέση όσον αφορά 
τη δυνατότητα των κρατών µελών να προβάλλουν αντιρρήσεις για µεταφορές 
αποβλήτων που προορίζονται για αξιοποίηση, µε την αιτιολογία «χαµηλότερων 
προδιαγραφών επεξεργασίας» στη χώρα προορισµού. Η Επιτροπή θεωρεί ότι µια 
τέτοια διάταξη θα δηµιουργούσε φραγµούς στην ευρωπαϊκή αγορά ανακύκλωσης 
και αξιοποίησης αποβλήτων, χωρίς να βελτιώνει τα περιβαλλοντικά πρότυπα 
διαχείρισης των αποβλήτων στην ΕΕ. 

Το Συµβούλιο έχει τροποποιήσει το άρθρο 1 παράγραφος 6, ώστε να εξαιρέσει 
πλήρως τα ζωικά υποπροϊόντα από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (άρθρο 1 
παράγραφος 3 στοιχείο δ)). Η Επιτροπή θεωρεί προτιµότερο να προχωρήσει την 
εξέταση του συσχετισµού µεταξύ του παρόντος κανονισµού και του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα 
ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, έτσι 
ώστε τα σχετικά πορίσµατα να δηµοσιοποιηθούν πριν από τη θέση σε ισχύ του 
κανονισµού. Αυτό θα ρυθµίσει το ζήτηµα των ανησυχιών που εξέφρασαν κάποια 
κράτη µέλη όσον αφορά τους κινδύνους διαδικαστικών αλληλεπικαλύψεων και θα 
επιτρέψει στην Επιτροπή να διατηρήσει την πρότασή της. 
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3.2 Ειδικές παρατηρήσεις 

3.2.1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή εξ ολοκλήρου, εν 
µέρει ή κατ’ αρχήν και ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση 

Οι τροπολογίες 8 και 108, που αφορούν τις αιτιολογικές σκέψεις, έχουν 
ενσωµατωθεί. 

Η τροπολογία 9, η οποία αφορά την εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής του 
κανονισµού των αποβλήτων που παράγονται από τις ένοπλες δυνάµεις ενός κράτους 
µέλους σε ορισµένες καταστάσεις, έχει ενσωµατωθεί εν µέρει στο άρθρο 1 
παράγραφος 3 στοιχείο (ζ). 

Η τροπολογία 10, η οποία αφορά τις διατάξεις που εφαρµόζονται για τα απόβλητα 
του παραρτήµατος ΙΙΙ, προοριζόµενα για αξιοποίηση, έχει ληφθεί υπόψη. Ολόκληρη 
η παράγραφος (άρθρο 1 παράγραφος 5), όπως προτάθηκε από την Επιτροπή, έχει 
διαγραφεί, προκειµένου να αποφευχθεί η σύγχυση από την επιλογή µόνον 
ορισµένων διατάξεων. Έχει ενσωµατωθεί κατ’ αρχήν. 

Η τροπολογία 12 αναφέρεται σε µείγµατα αποβλήτων για τα οποία δεν υπάρχει 
ενιαία καταχώριση. Έχει ενσωµατωθεί στο άρθρο 2 παράγραφος 3. 

Οι τροπολογίες 13 και 14, οι οποίες αφορούν ορισµένες εργασίες που συνιστούν 
µεταβατική (ενδιάµεση) αξιοποίηση και µεταβατική διάθεση, έχουν γίνει δεκτές κατ’ 
αρχήν και αντικατοπτρίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 5 και 7. Πάντως, έχουν 
ακολουθηθεί οι ορισµοί της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων. 

Στις τροπολογίες 15 και 22 δίδεται ορισµός του κοινοποιούντος, ο οποίος έχει 
ενσωµατωθεί στο άρθρο 2 παράγραφος 15α. 

Η τροπολογία 113, που αφορά τον ορισµό της «χώρας διαµετακόµισης», έχει γίνει 
δεκτή και αντικατοπτρίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 24α. 

Η τροπολογία 79, µε σκοπό να υπόκεινται σε προηγούµενη κοινοποίηση και 
συγκατάθεση οι µεταφορές ανάµικτων αστικών αποβλήτων (καταχώριση 20 03 01) 
που περισυλλέγονται από ιδιωτικά νοικοκυριά, έχει ενσωµατωθεί στο άρθρο 3 
παράγραφος 5. Η τροπολογία 81 έχει γίνει αποδεκτή εν µέρει και κατ’ αρχήν, 
αντικατοπτρίζεται δε στο άρθρο 3 παράγραφος 5. 

Η τροπολογία 24, προκειµένου να µπορούν όλες οι αρµόδιες αρχές να ζητούν 
συµπληρωµατικές πληροφορίες και τεκµηρίωση, εντός ορισµένου χρονικού 
διαστήµατος, έχει ενσωµατωθεί εν µέρει στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και στο άρθρο 8 
παράγραφος 1. 

Οι τροπολογίες 96 και 97, που αφορούν τη χρονική στιγµή κατά την οποία θα 
συσταθεί η χρηµατική εγγύηση και θα παρασχεθούν αποδεικτικά στοιχεία ή 
ισοδύναµη ασφάλεια, έχουν γίνει δεκτές εν µέρει και κατ’ αρχήν στο άρθρο 4 
παράγραφος 5 και στο άρθρο 6 παράγραφος 2. 

Οι τροπολογίες 29 και 30, σχετικά µε τα αιτήµατα για πληροφορίες και έγγραφα, 
καθώς και την απόδειξη παραλαβής και τη διαβίβαση των κοινοποιήσεων εντός 
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ορισµένης προθεσµίας, έχουν γίνει δεκτές εν µέρει και κατ’ αρχήν στο άρθρο 7 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2. 

Η τροπολογία 115, που αφορά την εκτεταµένη δικαιοδοσία των κρατών µελών να 
προβάλλουν αντιρρήσεις για µεταφορές αποβλήτων προς διάθεση, είναι δυνατόν να 
υποστηριχθεί. Έχει ενσωµατωθεί στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο (ε). 

Η τροπολογία 45, σχετικά µε τις αντιρρήσεις για µεταφορές αποβλήτων 
προοριζόµενων για αξιοποίηση – λόγω του ότι η προβλεπόµενη µεταφορά 
αποβλήτων δεν προορίζεται για αξιοποίηση, αλλά για διάθεση – έχει γίνει αποδεκτή. 
Έχει ενσωµατωθεί στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο (η). 

Η τροπολογία 52, η οποία αναφέρει ποιες διαδικασίες ισχύουν για τη γενική 
κοινοποίηση, έχει γίνει δεκτή κατ’ αρχήν και αντικατοπτρίζεται στο άρθρο 4. 

Η τροπολογία 100, η οποία αφορά την ενηµέρωση των αρµοδίων αρχών και του 
παραλήπτη από τον κοινοποιούντα, έχει γίνει δεκτή. Έχει ενσωµατωθεί στο άρθρο 
16 στοιχείο (β) και στο άρθρο 17 παράγραφος 1. 

Η τροπολογία 84 αναθ., σχετικά µε την ολοκλήρωση της αξιοποίησης ή διάθεσης, 
έχει γίνει κατ’ αρχήν δεκτή, αντικατοπτρίζεται δε στο άρθρο 16 στοιχείο (ε). 

Η τροπολογία 57, στην οποία τονίζεται η ανάγκη για συνεργασία µεταξύ των αρχών 
σε όλες τις περιπτώσεις παράνοµης µεταφοράς, προσθέτοντας τη λέξη «ιδιαίτερα» 
σε περιπτώσεις που η ευθύνη δεν µπορεί να καταλογιστεί ούτε στον κοινοποιούντα, 
ούτε στον παραλήπτη, έχει γίνει δεκτή. Έχει ενσωµατωθεί στο άρθρο 23 
παράγραφος 5. 

Οι τροπολογίες 58 και 101 σχετικά µε την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων έχουν 
γίνει δεκτές. Έχουν ενσωµατωθεί στο άρθρο 25 παράγραφος 4 και στο άρθρο 58 
παράγραφος 1 στοιχείο (στ). 

Η τροπολογία 60 για τις συνοριακές συµφωνίες έχει γίνει δεκτή. Έχει ενσωµατωθεί 
στο άρθρο 29. 

Η τροπολογία 61, σχετικά µε την περιβαλλοντικώς ορθή διαχείριση, έχει γίνει κατ’ 
αρχήν δεκτή. Έχει ενσωµατωθεί στο άρθρο 48 παράγραφος 2. 

Οι τροπολογίες 62 έως 65, που αφορούν καταστάσεις κρίσεων ή πολεµικών 
συρράξεων, έχουν γίνει δεκτές. Έχουν ενσωµατωθεί στο άρθρο 40 παράγραφος 1 
στοιχείο (δ), στο άρθρο 41 παράγραφος 2 στοιχείο (β), στο άρθρο 42 παράγραφος 1 
στοιχείο (ε) και στο άρθρο 43 παράγραφος 2 στοιχείο (γ). 

Η τροπολογία 103, σχετικά µε την τροποποίηση των παρατηµάτων του κανονισµού, 
έχει γίνει δεκτή. Έχει ενσωµατωθεί στο άρθρο 57 παράγραφος 1. 

Η τροπολογία 28, σχετικά µε τη µέθοδο υπολογισµού της χρηµατικής εγγύησης, έχει 
γίνει εν µέρει αποδεκτή, στις αιτιολογικές σκέψεις. 

Οι τροπολογίες 82 έως 46, οι οποίες αφορούν τις κατευθυντήριες γραµµές για την 
εφαρµογή της διάταξης για τη λεγόµενη «πλασµατική αξιοποίηση», έχουν γίνει 
δεκτές εν µέρει. Έχουν ενσωµατωθεί στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο (β). 
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Οι τροπολογίες 75, 76 και 77, που αφορούν τα παραρτήµατα, έχουν γίνει αποδεκτές. 
Έχουν ενσωµατωθεί στο παράρτηµα VIII, µέρη II-IV. 

3.2.2 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή και το 
Συµβούλιο και δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση 

Οι τροπολογίες 2-7, 107, 109 και 110-111, οι οποίες αφορούν τις αιτιολογικές 
σκέψεις, δεν θεωρήθηκαν σηµαντικές για την πρόταση και, εποµένως, δεν έγιναν 
αποδεκτές. Επιπλέον, οι τροπολογίες 4 και 5 δεν έχουν γίνει δεκτές, διότι θα 
παραβίαζαν το δικαίωµα πρωτοβουλίας της Επιτροπής. 

Η τροπολογία 11, για τη διαγραφή του άρθρου 1 παράγραφος 6 – διάταξη η οποία 
επιτρέπει την ενδεχόµενη εξαίρεση των ζωικών υποπροϊόντων από το πεδίο 
εφαρµογής του κανονισµού – έχει απορριφθεί. Η Επιτροπή θεωρεί σηµαντικό να 
διατηρηθεί αυτή η διάταξη, προκειµένου να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη και ο 
επακόλουθος περιττός φόρτος για τους φορείς εκµετάλλευσης, λόγω της 
ταυτόχρονης εφαρµογής του παρόντος κανονισµού και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1774/2002 για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά 
υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Η Επιτροπή 
προτιµά, εποµένως, να διατηρήσει την πρότασή της και να προχωρήσει την εξέταση 
του συσχετισµού µεταξύ των δύο κανονισµών, έτσι ώστε τα σχετικά πορίσµατα να 
δηµοσιοποιηθούν πριν από τη θέση σε ισχύ του κανονισµού (πρβλ. 3.2.5. σχετικά µε 
τις επιπρόσθετες αλλαγές που επέφερε το Συµβούλιο στην πρόταση). 

Η τροπολογία 112, η οποία αφορά την υποχρέωση της Επιτροπής να καθορίσει 
κατευθυντήριες γραµµές, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή, κυρίως διότι παραβιάζει το 
δικαίωµα πρωτοβουλίας της Επιτροπής. 

Με τις τροπολογίες 17 και 18 προτείνεται, για τα µη επικίνδυνα απόβλητα που 
παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙΙ, να προηγείται γραπτή κοινοποίηση. Αυτό δεν 
µπορεί να γίνει δεκτό, διότι θα ερχόταν σε αντίθεση µε την απόφαση του ΟΟΣΑ. 

Η τροπολογία 19, µε την οποία προστίθενται οι µεταφορές που προορίζονται για 
«ερευνητικούς σκοπούς» στις µεταφορές που εξαιρούνται από τη διαδικασία 
κοινοποίησης, δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτή. Οι µεταφορές αυτές ενέχουν τον ίδιο 
κίνδυνο όπως και όλες οι άλλες µεταφορές αποβλήτων και θα πρέπει να ακολουθούν 
τις συνήθεις διαδικασίες. 

Η τροπολογία 20, η οποία αφορά την υποχρέωση να καθοριστούν οριακές τιµές 
εντός ορισµένης προθεσµίας, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή, διότι θα παραβίαζε το 
δικαίωµα πρωτοβουλίας της Επιτροπής. Επιπλέον, δεν θεωρήθηκε απαραίτητο να 
διατηρηθεί στην πρόταση ειδική διάταξη για τις µεταφορές αποβλήτων που 
αποτελούνται, περιέχουν ή έχουν µολυνθεί από τις χηµικές ουσίες οι οποίες 
απαριθµούνται στα παραρτήµατα Α, Β και Γ της Σύµβασης της Στοκχόλµης της 22ας 
Μαΐου 2001 για τους έµµονους οργανικούς ρύπους (POP), λόγω της έκδοσης ειδικού 
κανονισµού επί του θέµατος (κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τους έµµονους 
οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ, Επίσηµη 
Εφηµερίδα L 158 της 30/04/2004, σ. 7-49). 
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Η τροπολογία 44, που αφορά τις αντιρρήσεις για µεταφορές αποβλήτων 
προοριζόµενων για αξιοποίηση, µε βάση τις αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας, 
θα δηµιουργούσε φραγµούς στην ευρωπαϊκή αγορά ανακύκλωσης και αξιοποίησης 
αποβλήτων, χωρίς να βελτιώνει τα περιβαλλοντικά πρότυπα διαχείρισης των 
αποβλήτων στην ΕΕ. ∆εν µπορεί, εποµένως, να γίνει αποδεκτή. 

Οι τροπολογίες 21, 26-27, 34, 41, 85αναθ. και 91αναθ. σχετικά µε τις µεταβατικές 
(ενδιάµεσες) εργασίες δεν είναι δυνατόν να γίνουν δεκτές. Η Επιτροπή δεν θεώρησε 
σκόπιµο να απαγορεύσει τις εν λόγω εργασίες. Αντιθέτως, θα πρέπει να ρυθµίζονται, 
ούτως ώστε οι αρµόδιες αρχές να είναι σε θέση να παρακολουθούν τις µετακινήσεις 
των αποβλήτων καθ’ όλη τη διάρκεια της µεταφοράς και µέχρι την ολοκλήρωση της 
αξιοποίησης και της διάθεσης. 

Οι τροπολογίες 86 αναθ., 87αναθ. και 88αναθ. έρχονται σε αντίθεση µε τις 
προθεσµίες που προβλέπονται στην απόφαση του ΟΟΣΑ και, εποµένως, δεν είναι 
δυνατόν να γίνουν δεκτές. 

Οι τροπολογίες 32 και 33, που αφορούν την επακόλουθη επαλήθευση των ελέγχων 
και της συµµόρφωσης της κοινοποίησης, θα πρέπει να καλύπτονται από το άρθρο 49 
περί επιβολής και δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθούν. 

Η τροπολογία 35 προσθέτει περαιτέρω λόγους αντιρρήσεων για µεταφορές 
αποβλήτων προοριζόµενων για διάθεση, οι οποίοι δεν µπορούν να γίνουν δεκτοί. Η 
τροπολογία 37, µε την οποία διαγράφεται η µνεία της αυτάρκειας σε κοινοτικό 
επίπεδο, και εποµένως υπάρχει µόνον µνεία της αυτάρκειας σε εθνικό επίπεδο, 
επίσης πρέπει να απορριφθεί. Χρειάζεται ακόµη να ενθαρρυνθεί η συνεργασία 
µεταξύ γειτονικών και/ή µικρών χωρών, κυρίως µέσω αναφοράς στην αυτάρκεια σε 
κοινοτικό επίπεδο. Η τροπολογία 38 προσθέτει ότι µπορούν να προβληθούν 
αντιρρήσεις για µια µεταφορά αποβλήτων προς διάθεση, βάσει της εθνικής 
νοµοθεσίας, εάν δεν υπάρχουν σε κοινοτικό επίπεδο υποχρεώσεις σχετικά µε τη 
διάθεση. Θα µπορούσε να γίνει άτοπη χρήση αυτής της διάταξης και, άρα, δεν 
µπορεί να γίνει δεκτή. 

Η τροπολογία 80, η οποία αφορά τα ανάµικτα αστικά απόβλητα που 
περισυλλέγονται από ιδιωτικά νοικοκυριά, δεν έχει ενσωµατωθεί, αλλά πρέπει να 
σηµειωθεί ότι στο άρθρο 3 παράγραφος 5 προβλέπεται ότι τα απόβλητα αυτά θα 
αντιµετωπίζονται, σε όλες τις περιπτώσεις, ως προοριζόµενα για διάθεση. 

Οι τροπολογίες 116 και 117 προσθέτουν περαιτέρω λόγους αντιρρήσεων για 
µεταφορές αποβλήτων προς διάθεση, οι οποίοι αντίκεινται στην απόφαση του 
ΟΟΣΑ. Συν τοις άλλοις, η τροπολογία 116 θα δηµιουργούσε φραγµούς στην 
εσωτερική αγορά αποβλήτων προς αξιοποίηση. Άρα, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή. 

Η τροπολογία 49, που αφορά τον καθορισµό ορισµένων κριτηρίων ως προς την 
αξιοποίηση, δεν είναι αποδεκτή. Ωστόσο, στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο (β) 
έχει ενσωµατωθεί διάταξη σχετικά µε την έγκριση κατευθυντηρίων γραµµών για την 
εφαρµογή της διάταξης για τη λεγόµενη «πλασµατική αξιοποίηση». 

Με τις τροπολογίες 40 και 50 διαγράφεται η δυνατότητα να συµφωνήσουν οι 
σχετικές αρµόδιες αρχές µε τον κοινοποιούντα να µην απαιτήσουν νέα κοινοποίηση, 
σε περίπτωση που δεν έχουν επιλυθεί προβλήµατα σχετικά µε τις αντιρρήσεις, εντός 
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ορισµένου χρονικού διαστήµατος. ∆εν φαίνεται απαραίτητο ή δικαιολογηµένο να 
υπάρχει αξίωση για κοινοποίηση, εάν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη συµφωνήσουν 
άλλως· άρα, η τροπολογία δεν µπορεί να γίνει δεκτή. 

Η τροπολογία 51 θεωρείται ότι δεν χρειάζεται (πρβλ. άρθρο 4 πρώτη φράση και 
άρθρο 9). 

Η τροπολογία 99, σχετικά µε την εφαρµογή της διαδικασίας γενικής κοινοποίησης 
όσον αφορά τα συστήµατα παραλαβής κατόπιν επιστροφής, δεν µπορεί να γίνει 
δεκτή, διότι το πεδίο εφαρµογής είναι πολύ ασαφές. 

Η τροπολογία 54, η οποία αφορά τις προθεσµίες για τα πιστοποιητικά αξιοποίησης ή 
διάθεσης, δεν µπορεί να γίνει δεκτή, διότι δεν είναι σύµφωνη µε τα 
χρονοδιαγράµµατα που προβλέπονται στην απόφαση του ΟΟΣΑ. 

Η τροπολογία 55, που αφορά προηγούµενη ενηµέρωση των αρµοδίων αρχών 
σχετικά µε τα «πράσινα απόβλητα», δεν µπορεί να γίνει δεκτή, καθώς θεωρείται 
επαρκές να συνοδεύεται η µεταφορά από τις πληροφορίες που απαριθµούνται στον 
σχετικό κατάλογο. Αυτό αντιστοιχεί και στο καθεστώς που προβλέπεται στην 
απόφαση του ΟΟΣΑ. 

Η τροπολογία 105, µε την οποία διαγράφεται η υποχρέωση του προσώπου που 
φροντίζει για τη µεταφορά να παρέχει αντίγραφο της σύµβασης, εάν ζητηθεί από τη 
σχετική αρµόδια αρχή, όσον αφορά µεταφορές µη επικινδύνων αποβλήτων προς 
αξιοποίηση, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή. Για σκοπούς ελέγχου, είναι απαραίτητο 
να µπορεί να ζητείται η σύµβαση. Πρέπει να τονισθεί ότι οι εµπιστευτικές 
πληροφορίες τις οποίες περιέχει η σύµβαση προστατεύονται, επειδή αυτός ενδέχεται 
να είναι ο λόγος που οδήγησε στην υποβολή της τροπολογίας. 

Η τροπολογία 121, µε την οποία προστίθεται µια περαιτέρω προϋπόθεση όσον 
αφορά τις εισαγωγές στην Κοινότητα αποβλήτων προς αξιοποίηση, ώστε όσον 
αφορά τα επικίνδυνα απόβλητα, η αρµόδια αρχή αποστολής εκτός της Κοινότητας 
να πρέπει να παρουσιάζει προηγουµένως δεόντως αιτιολογηµένο αίτηµα, το οποίο να 
αναφέρει ότι «δεν διαθέτουν ή δεν µπορούν λογικώς να αποκτήσουν την τεχνική 
ικανότητα και τις αναγκαίες εγκαταστάσεις για την ανάκτηση των αποβλήτων κατά 
οικολογικά ορθό τρόπο», δεν µπορεί να γίνει δεκτή. Ως προς τις χώρες του ΟΟΣΑ, η 
διάταξη αυτή θα παραβίαζε την απόφαση του ΟΟΣΑ. Ως προς τις χώρες που δεν 
είναι µέρη της Σύµβασης της Βασιλείας και δεν είναι χώρες του ΟΟΣΑ, η εν λόγω 
απαίτηση ισχύει ήδη. Ως προς τις χώρες που είναι µέρη της Σύµβασης της Βασιλείας 
και δεν είναι χώρες του ΟΟΣΑ, δεν θεωρούνται δικαιολογηµένοι οι επιπρόσθετοι 
περιορισµοί βάσει περιβαλλοντικών λόγων. Εποµένως, η τροπολογία απορρίπτεται. 

Η τροπολογία 67 σχετικά µε την Πράξη Προσχώρησης δεν έχει ενσωµατωθεί, αφού 
η εν λόγω πράξη δεν δύναται να τροποποιηθεί µέσω διαδικασίας επιτροπής (βλ. νέο 
άρθρο 62). 

Οι τροπολογίες 68, 71-73, 78 και 106, όλες αφορούν αλλαγές στις συγκεκριµένες 
καταχωρίσεις στους καταλόγους αποβλήτων που παρατίθενται στα παραρτήµατα της 
πρότασης, και δεν µπορούν να γίνουν αποδεκτές. Όχι λόγω διαφωνίας της Επιτροπής 
επί της ουσίας, αλλά µάλλον επειδή η Επιτροπή δεν θεωρεί το πλαίσιο κατάλληλο 
για τροποποιήσεις αυτού του είδους. Αλλαγές στους καταλόγους αποβλήτων θα 
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πρέπει να γίνουν στη νοµοθεσία από την οποία προέρχονται (τη Σύµβαση της 
Βασιλείας, την απόφαση του ΟΟΣΑ και τον κατάλογο αποβλήτων της ΕΕ). Εξ 
άλλου, οι αλλαγές αυτές θα έρχονταν σε αντίθεση µε έναν από τους κύριους στόχους 
της πρότασης, και συγκεκριµένα τη διεθνή εναρµόνιση όσον αφορά τους 
καταλόγους αποβλήτων. 

3.2.3 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από το Συµβούλιο, αλλά 
απορρίφθηκαν από την Επιτροπή 

Οι τροπολογίες 1 και 83 αναθ., µε τις οποίες προτείνεται αλλαγή της νοµικής βάσης 
από το περιβάλλον και το εµπόριο (άρθρα 175 και 133 της συνθήκης ΕΚ) µόνον στο 
περιβάλλον (άρθρο 175 της συνθήκης ΕΚ), έγιναν δεκτές από το Συµβούλιο, αλλά 
απορρίπτονται από την Επιτροπή. Πρωταρχικός σκοπός του προτεινόµενου 
κανονισµού είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, επειδή οι διατάξεις των 
τίτλων IV, V και VI σχετικά µε τις εξαγωγές από την Κοινότητα, τις εισαγωγές στην 
Κοινότητα και τη διαµετακόµιση µέσω της Κοινότητας από και προς τρίτες χώρες 
είναι επίσης και κανόνες που αφορούν το διεθνές εµπόριο, η νοµική βάση όσον 
αφορά αυτές τις συγκεκριµένες διατάξεις είναι το άρθρο 133 της συνθήκης ΕΚ. 
Εποµένως, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η προτεινόµενη από την Επιτροπή διττή 
νοµική βάση για τον κανονισµό, ήτοι περιβάλλον και εµπόριο (άρθρα 175 και 133 
της συνθήκης ΕΚ), είναι ορθή και δεν µπορεί να δεχθεί µία µοναδική νοµική βάση. 

Οι τροπολογίες 42, 47 και 48, οι οποίες αφορούν αντιρρήσεις για µεταφορές 
αποβλήτων προς αξιοποίηση, βάσει εθνικών προτύπων ή εθνικών υποχρεώσεων, δεν 
είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή. Η Επιτροπή θεωρεί ότι µια 
τέτοια διάταξη θα δηµιουργούσε φραγµούς στην ευρωπαϊκή αγορά ανακύκλωσης 
και αξιοποίησης αποβλήτων, χωρίς να βελτιώνει τα περιβαλλοντικά πρότυπα 
διαχείρισης των αποβλήτων στην ΕΕ. Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι έχει προτείνει 
λύσεις για το πιθανό πρόβληµα παράκαµψης των προτύπων στην ανακοίνωσή της, 
COM(2003) 301 τελικό, µε τίτλο «Προς µια θεµατική στρατηγική για την πρόληψη 
και την ανακύκλωση των αποβλήτων», η οποία εστιάζεται στην ανάπτυξη 
ευρωπαϊκών προτύπων διαχείρισης των αποβλήτων. Επιπλέον, η Επιτροπή 
προειδοποιεί ότι το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο (γ) είναι τόσο ασαφές όσο και 
περίπλοκο και ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση των παράνοµων µεταφορών 
αποβλήτων, µε πιθανό αποτέλεσµα να υπάρξουν προσφυγές στα δικαστήρια. 

3.2.4 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή, αλλά δεν 
ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση 

Η τροπολογία 92, σχετικά µε την αποσαφήνιση του ορισµού της «χώρας 
αποστολής», έχει υποστηριχθεί κατ’ αρχήν από την Επιτροπή, καθώς µπορεί να 
φανεί χρήσιµη όσον αφορά µεταφορές στην ανοικτή θάλασσα. Η Επιτροπή κρίνει, 
όµως, ότι η εν λόγω διάταξη θα πρέπει να συµπληρωθεί από µια παράγραφο στην 
οποία να παρουσιάζονται, µε σειρά προτεραιότητας, οι διάφορες επιλογές ως προς τη 
χώρα που θα πρέπει να θεωρηθεί χώρα αποστολής σε περίπτωση διαφορών. 

Η τροπολογία 126, µε την οποία προστίθεται, µετά την «αρµόδια αρχή αποστολής», 
η φράση «ή εκδίδονται βάσει ειδικών κανονισµών που θεσπίζουν τα κράτη µέλη 
αποστολής», είχε γίνει δεκτή από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση· 
ωστόσο, εν τω µεταξύ θεωρήθηκε περιττή και απορρίφθηκε για λόγους 
απλούστευσης, µεταξύ άλλων. 
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Η τροπολογία 122, η οποία αφορά παρεκκλίσεις για ορισµένες δηµόσιες 
επιχειρήσεις, είχε γίνει δεκτή από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση, 
εν τω µεταξύ, όµως, θεωρήθηκε ότι δεν συµβιβάζεται µε τη Σύµβαση της Βασιλείας. 
Έχει, εποµένως, απορριφθεί. 

Η τροπολογία 31 αναφέρει ότι οι αρµόδιες αρχές προορισµού και διαµετακόµισης 
εκφράζουν τη γραπτή συγκατάθεσή τους εκδίδοντας γραπτή απόφαση, την οποία 
διαβιβάζουν στις άλλες αρµόδιες αρχές και στον κοινοποιούντα. Η τροπολογία είχε 
γίνει δεκτή από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση, όµως, εν τω µεταξύ 
κρίθηκε περιττή. Έχει, εποµένως, απορριφθεί για λόγους απλούστευσης, µεταξύ 
άλλων. 

Η τροπολογία 53, µε την οποία διαγράφεται ολόκληρο το άρθρο που αφορά τις 
προεγκεκριµένες εγκαταστάσεις αξιοποίησης, είχε γίνει δεκτή από την Επιτροπή, 
βάσει της λογικής ότι τα οφέλη του άρθρου είναι περιορισµένα, αφού οι αρχές 
πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να προβούν σε εκτίµηση άλλων στοιχείων της 
κοινοποίησης και, εποµένως, µπορούν ακόµη να προβάλουν αντιρρήσεις για 
απόβλητα προοριζόµενα για προεγκεκριµένη εγκατάσταση. 

Η τροπολογία 56, µε την οποία περιορίζεται το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 20 της 
πρότασης της Επιτροπής, δεν έχει ενσωµατωθεί. 

Η τροπολογία 59, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα της Επιτροπής να ορίσει µέγιστο 
ύψος για τις διοικητικές δαπάνες που χρεώνονται στον κοινοποιούντα, έχει κατ’ 
αρχήν υποστηριχθεί από την Επιτροπή. 

Η τροπολογία 74, σχετικά µε την αποσαφήνιση του πεδίου εφαρµογής των 
κατευθυντηρίων γραµµών, υποστηρίχθηκε από την Επιτροπή. 

Η τροπολογία 39, µε την οποία παρεµβάλλονται οι λέξεις «συγκεκριµένου τύπου» 
πριν από τις λέξεις «επικίνδυνων αποβλήτων», έχει κατ’ αρχήν υποστηριχθεί από 
την Επιτροπή. 

Η τροπολογία 66, που αφορά τη δηµοσιοποίηση των κοινοποιήσεων, έχει κατ’ αρχήν 
υποστηριχθεί από την Επιτροπή, υπό την προϋπόθεση να καθορίζονται οι 
υποχρεώσεις σε χωριστό άρθρο, το οποίο να αναφέρεται στην τήρηση των κανόνων 
εµπιστευτικότητας, όπως ορίζονται στην εθνική και/ή την κοινοτική νοµοθεσία. 

Οι τροπολογίες 69 και 70, που αφορούν την ιεράρχηση των καταλόγων αποβλήτων 
που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα V (σχετικά µε την απαγόρευση των εξαγωγών 
επικινδύνων αποβλήτων), ώστε ο κατάλογος επικίνδυνων αποβλήτων της ΕΕ να 
υπερισχύει του καταλόγου µη επικινδύνων αποβλήτων της Σύµβασης της Βασιλείας 
(παρατίθενται και οι δύο στο παράρτηµα), έχουν κατ’ αρχήν υποστηριχθεί από την 
Επιτροπή. 

3.2.5 Επιπρόσθετες αλλαγές που επέφερε το Συµβούλιο στην πρόταση 

Το Συµβούλιο επέφερε ορισµένες επιπρόσθετες αλλαγές στην πρόταση. Η 
σηµαντικότερη από αυτές είναι ότι το άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο δ) εξαιρεί 
πλήρως τα ζωικά υποπροϊόντα από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού. Η Επιτροπή 
δεν µπορεί να υποστηρίξει την κοινή θέση επ’ αυτού και θεωρεί προτιµότερο να 
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προχωρήσει την εξέταση του συσχετισµού µεταξύ του παρόντος κανονισµού και του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων 
σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο, έτσι ώστε τα σχετικά πορίσµατα να δηµοσιοποιηθούν πριν από τη θέση σε 
ισχύ του κανονισµού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει ότι η προτεινόµενη 
διατύπωσή της για το άρθρο 1 παράγραφος 6 θα πρέπει να παραµείνει αµετάβλητη. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η κοινή θέση αποτελεί, σε µεγάλο βαθµό, σηµαντικό βήµα προόδου, εφόσον 
βελτιώνει τη σαφήνεια του κανονισµού και ενισχύει τις διατάξεις του, 
ακολουθώντας τους επιδιωκόµενους στόχους, όπως καθορίζονται στην πρόταση της 
Επιτροπής. Παρ’ όλα ταύτα, η Επιτροπή δεν µπορεί να δεχθεί την κοινή θέση ως 
προς ορισµένα ζητήµατα, εκ των οποίων τα σηµαντικότερα παρατίθενται στη 
συνηµµένη δήλωση. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται η νοµική βάση του 
κανονισµού, η δυνατότητα των κρατών µελών να προβάλλουν αντιρρήσεις για 
µεταφορές αποβλήτων προοριζόµενων για αξιοποίηση και η πλήρης εξαίρεση των 
ζωικών υποπροϊόντων από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού. 

5. ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι υπάρχει οµοφωνία στο Συµβούλιο για την αντικατάσταση 
της διττής νοµικής βάσης που πρότεινε η Επιτροπή, τουτέστιν τα άρθρα 133 και 175 
παράγραφος 1 της Συνθήκης, από µία µοναδική νοµική βάση, η οποία θα 
περιλαµβάνει µόνο το άρθρο 175 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Η Επιτροπή θεωρεί 
ότι η πρότασή της περιλαµβάνει την ορθή νοµική βάση και επιφυλάσσεται του 
δικαιώµατός της να χρησιµοποιήσει όλα τα νοµικά µέσα που έχει στη διάθεσή της. 

Η Επιτροπή σηµειώνει επίσης ότι στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο (γ) το 
Συµβούλιο επιτρέπει στα κράτη µέλη να προβάλλουν αντιρρήσεις και να εµποδίζουν 
τις µεταφορές αποβλήτων που προορίζονται για αξιοποίηση, µε την αιτιολογία 
«χαµηλότερων προδιαγραφών επεξεργασίας» στη χώρα προορισµού. Η Επιτροπή 
θεωρεί ότι η διάταξη αυτή θα δηµιουργήσει φραγµούς στην ευρωπαϊκή αγορά 
ανακύκλωσης και αξιοποίησης αποβλήτων χωρίς να βελτιώσει τα περιβαλλοντικά 
πρότυπα της διαχείρισης αποβλήτων στην ΕΕ. Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι έχει 
προτείνει λύσεις για το πιθανό πρόβληµα παράκαµψης των προτύπων στην 
ανακοίνωσή της, COM(2003) 301 τελικό, µε τίτλο «Προς µια θεµατική στρατηγική 
για την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων», η οποία εστιάζεται στην 
ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων διαχείρισης των αποβλήτων. Επιπλέον, η Επιτροπή 
προειδοποιεί ότι το άρθρο 12 παράγραφος 1, στοιχείο (γ) είναι τόσο ασαφές όσο και 
περίπλοκο και ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση των παράνοµων µεταφορών 
αποβλήτων, µε πιθανό αποτέλεσµα να υπάρξουν προσφυγές στα δικαστήρια. 

Τέλος, η Επιτροπή σηµειώνει ότι το Συµβούλιο εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής του 
κανονισµού τις «µεταφορές οι οποίες υπόκεινται στις απαιτήσεις έγκρισης του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά 
µε τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο». 
Υπό το πρίσµα των διαφορών ανάµεσα στους δύο εν λόγω κανονισµούς όσον αφορά 
τις διαδικαστικές διατάξεις, η Επιτροπή θεωρεί προτιµότερο να προχωρήσει την 
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εξέταση του συσχετισµού µεταξύ των κανονισµών, έτσι ώστε τα σχετικά πορίσµατα 
να δηµοσιοποιηθούν πριν τη θέση σε ισχύ του κανονισµού για τις µεταφορές 
αποβλήτων. Αυτό θα ρυθµίσει το ζήτηµα των ανησυχιών που εξέφρασαν κάποια 
κράτη µέλη όσον αφορά τους κινδύνους διαδικαστικών αλληλεπικαλύψεων και θα 
επιτρέψει στην Επιτροπή να διατηρήσει την πρότασή της. 
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