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07 AVFALL FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER 

07 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av 

organiska baskemikalier 

07 01 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut 

07 01 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 

07 01 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 

07 01 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester 

07 01 08* Andra destillations- och reaktionsrester 

07 01 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel 

07 01 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel 

07 01 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga 

ämnen 

07 01 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges 

i 07 01 11 

07 01 99 Annat avfall 

07 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av plast, 

syntetgummi och konstfibrer 

07 02 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut 

07 02 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 

07 02 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 

07 02 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester 

07 02 08* Andra destillations- och reaktionsrester 

07 02 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel 

07 02 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel 

07 02 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga 

ämnen 
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07 02 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges 

i 07 02 11 

07 02 13 Plastavfall 

07 02 14* Avfall från tillsatser som innehåller farliga ämnen 

07 02 15 Annat avfall från tillsatser än det som anges i 07 02 14 

07 02 16* Avfall som innehåller farliga silikoner 

07 02 17 Avfall som innehåller andra silikoner än det som anges i 07 02 16 

07 02 99 Annat avfall 

07 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av 

organiska färgämnen och pigment (utom 06 11) 

07 03 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut 

07 03 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 

07 03 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 

07 03 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester 

07 03 08* Andra destillations- och reaktionsrester 

07 03 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel 

07 03 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel 

07 03 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga 

ämnen 

07 03 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges 

i 07 03 11 

07 03 99 Annat avfall 

07 04 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av 

organiska växtskyddsprodukter (utom 02 01 08 och 02 01 09), 

träskyddsprodukter (utom 03 02) och andra biocider 

07 04 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut 

07 04 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 
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07 04 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 

07 04 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester 

07 04 08* Andra destillations- och reaktionsrester 

07 04 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel 

07 04 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel 

07 04 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga 

ämnen 

07 04 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 

07 04 11 

07 04 13* Fast avfall som innehåller farliga ämnen 

07 04 99 Annat avfall 

07 05 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av 

farmaceutiska produkter 

07 05 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut 

07 05 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 

07 05 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 

07 05 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester 

07 05 08* Andra destillations- och reaktionsrester 

07 05 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel 

07 05 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel 

07 05 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga 

ämnen 

07 05 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 

07 05 11 

07 05 13* Fast avfall som innehåller farliga ämnen 

07 05 14 Annat fast avfall än det som anges i 07 05 13 

07 05 99 Annat avfall 
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07 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, 

smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika 

07 06 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut 

07 06 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 

07 06 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 

07 06 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester 

07 06 08* Andra destillations- och reaktionsrester 

07 06 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel 

07 06 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel 

07 06 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga 

ämnen 

07 06 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges 

i 07 06 11 

07 06 99 Annat avfall 

07 07 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av 

finkemikalier och kemiska produkter, som inte anges på annan plats 

07 07 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut 

07 07 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 

07 07 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 

07 07 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester 

07 07 08* Andra destillations- och reaktionsrester 

07 07 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel 

07 07 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel 

07 07 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga 

ämnen 

07 07 12 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges 

i 07 07 11 

07 07 99 Annat avfall 
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08 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION 

OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH 

PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG 

08 01 Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning 

av färg och lack 

08 01 11* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra 

farliga ämnen 

08 01 12 Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11 

08 01 13* Slam från färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra 

farliga ämnen 

08 01 14 Annat slam från färg eller lack än det som anges i 08 01 13 

08 01 15* Vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack som innehåller organiska 

lösningsmedel eller andra farliga ämnen 

08 01 16 Annat vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack än det som anges 

i 08 01 15 

08 01 17* Avfall från färg- och lackborttagning som innehåller organiska lösningsmedel 

eller andra farliga ämnen 

08 01 18 Annat avfall från färg- och lackborttagning än det som anges i 08 01 17 

08 01 19* Vattensuspensioner innehållande färg eller lack som innehåller organiska 

lösningsmedel eller andra farliga ämnen 
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08 01 20 Andra vattensuspensioner innehållande färg eller lack än de som anges 

i 08 01 19 

08 01 21* Avfall från färg- och lackborttagningsmedel 

08 01 99 Annat avfall 

08 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av andra 

ytbeläggningsmedel (även keramiska material) 

08 02 01 Pulverlackavfall 

08 02 02 Vattenhaltigt slam som innehåller keramiska material 

08 02 03 Vattensuspensioner som innehåller keramiska material Annat avfall 

08 02 99 Annat avfall 

08 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av tryckfärg 

08 03 07 Vattenhaltigt slam som innehåller tryckfärg 

08 03 08 Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller tryckfärg 

08 03 12* Tryckfärgsavfall som innehåller farliga ämnen 

08 03 13 Annat tryckfärgsavfall än det som anges i 08 03 12 

08 03 14* Tryckfärgsslam som innehåller farliga ämnen 

08 03 15 Annat tryckfärgsslam än det som anges i 08 03 14 

08 03 16* Etsbad 

08 03 17* Toneravfall som innehåller farliga ämnen 

08 03 18 Annat toneravfall än det som anges i 08 03 17 

08 03 19* Dispergerad olja 

08 03 99 Annat avfall 
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08 04 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och 

fogmassa (även impregneringsmedel) 

08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga 

ämnen 

08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09 

08 04 11* Lim- och fogmasseslam som innehåller organiska lösningsmedel eller andra 

farliga ämnen 

08 04 12 Annat lim- och fogmasseslam än det som anges i 08 04 11 

08 04 13* Vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa som innehåller organiska 

lösningsmedel eller andra farliga ämnen 

08 04 14 Annat vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa än det som anges i 

08 04 13 

08 04 15* Vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fogmassa som innehåller 

organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen 

08 04 16 Annat vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fogmassa än det som 

anges i 08 04 15 

08 04 17* Hartsolja 

08 04 99 Annat avfall 

08 05 Avfall som inte anges på annan plats i kapitel 08 

08 05 01* Avfall som utgörs av isocyanater 
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09 AVFALL FRÅN FOTOGRAFISK INDUSTRI 

09 01 Avfall från fotografisk industri 

09 01 01* Vattenbaserad framkallare och aktivator 

09 01 02* Vattenbaserad framkallare för offsetplåtar 

09 01 03* Lösningsmedelsbaserad framkallare 

09 01 04* Fixerbad 

09 01 05* Blekbad och blek-fixerbad 

09 01 06* Silverhaltigt avfall från behandling av fotografiskt avfall på produktionsstället 

09 01 07 Fotografisk film och fotopapper som innehåller silver eller silverföreningar 

09 01 08 Fotografisk film och fotopapper som inte innehåller silver eller 

silverföreningar 

09 01 10 Engångskameror utan batterier 

09 01 11* Engångskameror med batterier inbegripna under 16 06 01, 16 06 02 

eller 16 06 03 

09 01 12 Engångskameror med andra batterier än de som anges i 09 01 11 

09 01 13* Annat vattenhaltigt flytande avfall från återvinning av silver än det som anges 

i 09 01 06 

09 01 99 Annat avfall 
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10 AVFALL FRÅN TERMISKA PROCESSER 

10 01 Avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar (utom 19) 

10 01 01 Bottenaska, slagg och pannaska (utom pannaska som anges i 10 01 04) 

10 01 02 Flygaska från kolförbränning 

10 01 03 Flygaska från förbränning av torv och obehandlat trä 

10 01 04* Flygaska och pannaska från oljeförbränning 

10 01 05 Kalciumbaserat reaktionsavfall i fast form från rökgasavsvavling 

10 01 07 Kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från rökgasavsvavling 

10 01 09* Svavelsyra 

10 01 13* Flygaska från emulgerade kolväten som används som bränsle 

10 01 14* Bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning som innehåller farliga 

ämnen 

10 01 15 Annan bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning än den som anges 

i 10 01 14 

10 01 16* Flygaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen 

10 01 17 Annan flygaska från samförbränning än den som anges i 10 01 16 

10 01 18* Avfall från rökgasrening som innehåller farliga ämnen 

10 01 19 Annat avfall från rökgasrening än det som anges i 10 01 05, 10 01 07 

och 10 01 18 

10 01 20* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga 

ämnen 

10 01 21 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges 

i 10 01 20 
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10 01 22* Vattenhaltigt slam från rengöring av pannor som innehåller farliga ämnen 

10 01 23 Annat vattenhaltigt slam från rengöring av pannor än det som anges i 10 01 22 

10 01 24 Sand från fluidiserade bäddar 

10 01 25 Avfall från lagring och bearbetning av bränsle för koleldade kraftverk 

10 01 26 Avfall från kylvattenbehandling 

10 01 99 Annat avfall 

10 02 Avfall från järn- och stålindustri 

10 02 01 Avfall från slaggbehandling 

10 02 02 Obehandlad slagg 

10 02 07* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen 

10 02 08 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 02 07 

10 02 10 Glödskal 

10 02 11* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja 

10 02 12 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 02 11 

10 02 13* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen 

10 02 14 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges 

i 10 02 13 

10 02 15 Annat slam och andra filterkakor 

10 02 99 Annat avfall 

10 03 Avfall från aluminiumsmältverk 

10 03 02 Anodrester 

10 03 04* Slagg från primär smältning 
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10 03 05 Aluminiumoxidavfall 

10 03 08* Saltslagg från sekundär smältning 

10 03 09* Svart slagg från sekundär smältning 

10 03 15* Avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten 

utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder 

10 03 16 Annat avdraget material än det som anges i 10 03 15 

10 03 17* Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning 

10 03 18 Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som anges i 10 03 17 

10 03 19* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen 

10 03 20 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 03 19 

10 03 21* Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från kulkvarnar) som 

innehåller farliga ämnen 

10 03 22 Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från kulkvarnar) än det 

som anges i 10 03 21 

10 03 23* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen 

10 03 24 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 03 23 

10 03 25* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen 

10 03 26 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges 

i 10 03 25 

10 03 27* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja 
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10 03 28 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 03 27 

10 03 29* Avfall från behandling av saltslagg och svart slagg som innehåller farliga 

ämnen 

10 03 30 Annat avfall från behandling av saltslagg och svart slagg än det som anges 

i 10 03 29 

10 03 99 Annat avfall 

10 04 Avfall från blysmältverk 

10 04 01* Slagg från primär och sekundär smältning 

10 04 02* Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning 

10 04 03* Kalciumarsenat 

10 04 04* Stoft från rökgasrening 

10 04 05* Annat partikelformigt material och stoft 

10 04 06* Fast avfall från rökgasrening 

10 04 07* Slam och filterkakor från rökgasbehandling 

10 04 09* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja 

10 04 10 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 04 09 

10 04 99 Annat avfall 

10 05 Avfall från zinksmältverk 

10 05 01 Slagg från primär och sekundär smältning 
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10 05 03* Stoft från rökgasrening 

10 05 04 Annat partikelformigt material och stoft 

10 05 05* Fast avfall från rökgasbehandling 

10 05 06* Slam och filterkakor från rökgasbehandling 

10 05 08* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja 

10 05 09 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 05 08 

10 05 10* Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med 

vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder 

10 05 11 Annan slagg och annat avdraget material än det som anges i 10 05 10 

10 05 99 Annat avfall 

10 06 Avfall från kopparsmältverk 

10 06 01 Slagg från primär och sekundär smältning 

10 06 02 Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning 

10 06 03* Stoft från rökgasrening 

10 06 04 Annat partikelformigt material och stoft 

10 06 06* Fast avfall från rökgasbehandling 

10 06 07* Slam och filterkakor från rökgasbehandling 

10 06 09* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja 
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10 06 10 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 06 09 

10 06 99 Annat avfall 

10 07 Avfall från silver-, guld- och platinasmältverk 

10 07 01 Slagg från primär och sekundär smältning 

10 07 02 Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning 

10 07 03 Fast avfall från rökgasbehandling 

10 07 04 Annat partikelformigt material och stoft 

10 07 05 Slam och filterkakor från rökgasbehandling 

10 07 07* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja 

10 07 08 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 07 07 

10 07 99 Annat avfall 

10 08 Avfall från andra icke-järnsmältverk 

10 08 04 Partikelformigt material och stoft 

10 08 08* Saltslagg från primär och sekundär smältning 

10 08 09 Annan slagg 

10 08 10* Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med 

vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder 

10 08 11 Annan slagg och annat avdraget material än det som anges i 10 08 10 
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10 08 12* Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning 

10 08 13 Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som anges i 10 08 12 

10 08 14 Anodrester 

10 08 15* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen 

10 08 16 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 08 15 

10 08 17* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen 

10 08 18 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges 

i 10 08 17 

10 08 19* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja 

10 08 20 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 08 19 

10 08 99 Annat avfall 

10 09 Avfall från järngjuterier 

10 09 03 Ugnsslagg 

10 09 05* Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen 

10 09 06 Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 09 05 
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10 09 07* Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen 

10 09 08 Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 09 07 

10 09 09* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen 

10 09 10 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 09 09 

10 09 11* Annat partikelformigt material som innehåller farliga ämnen 

10 09 12 Annat partikelformigt material än det som anges i 10 09 11 

10 09 13* Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen 

10 09 14 Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 09 13 

10 09 15* Avfall av sprickindikeringsmedel som innehåller farliga ämnen 

10 09 16 Annat avfall av sprickindikeringsvätska än det som anges i 10 09 15 

10 09 99 Annat avfall 

10 10 Avfall från andra metallgjuterier än järngjuterier 

10 10 03 Ugnsslagg 

10 10 05* Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen 
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10 10 06 Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 10 05 

10 10 07* Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen 

10 10 08 Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 10 07 

10 10 09* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen 

10 10 10 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 10 09 

10 10 11* Annat partikelformigt material som innehåller farliga ämnen 

10 10 12 Annat partikelformigt material än det som anges i 10 10 11 

10 10 13* Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen 

10 10 14 Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 10 13 

10 10 15* Avfall av sprickindikeringsmedel som innehåller farliga ämnen 

10 10 16 Annat avfall av sprickindikeringsmedel än det som anges i 10 10 15 

10 10 99 Annat avfall 

10 11 Avfall från tillverkning av glas och glasprodukter 

10 11 03 Glasfiberavfall 

10 11 05 Partikelformigt material och stoft 

10 11 09* Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt och som innehåller 

farliga ämnen 
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10 11 10 Annat avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt än de som 

anges i 10 11 09 

10 11 11* Glasavfall i form av små partiklar och glasmjöl som innehåller tungmetaller 

(t.ex. från katodstrålerör) 

10 11 12 Annat glasavfall än det som anges i 10 10 11 

10 11 13* Slam från polering och slipning av glas som innehåller farliga ämnen 

10 11 14 Annat slam från polering och slipning av glas än det som anges i 10 11 13 

10 11 15* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen 

10 11 16 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 11 15 

10 11 17* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen 

10 11 18 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges 

i 10 11 17 

10 11 19* Fast avfall från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga 

ämnen 

10 11 20 Annat fast avfall från avloppsbehandling på produktionsstället än det som 

anges i 10 11 19 

10 11 99 Annat avfall 

10 12 Avfall från tillverkning av keramikvaror, tegel, klinker och byggmaterial 

10 12 01 Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt 

10 12 03 Partikelformigt material och stoft 
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10 12 05 Slam och filterkakor från rökgasbehandling 

10 12 06 Kasserade formar 

10 12 08 Keramikavfall, tegel, klinker och byggmaterial (efter termisk behandling) 

10 12 09* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen 

10 12 10 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 12 09 

10 12 11* Avfall från glasering som innehåller tungmetaller 

10 12 12 Annat avfall från glasering än det som anges i 10 12 11 

10 12 13 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället 

10 12 99 Annat avfall 

10 13 Avfall från tillverkning av cement, kalk och puts samt produkter baserade på 

dessa 

10 13 01 Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt 

10 13 04 Avfall från bränning och släckning av kalk 

10 13 06 Partikelformigt material och stoft (utom 10 13 12 och 10 13 13) 

10 13 07 Slam och filterkakor från rökgasbehandling 

10 13 09* Avfall från tillverkning av asbestcement som innehåller asbest 

10 13 10 Annat avfall från tillverkning av asbestcement än det som anges i 10 13 09 
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10 13 11 Andra cementbaserade kompositmaterial än de som anges i 10 13 09 

och 10 13 10 

10 13 12* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen 

10 13 13 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 13 12 

10 13 14 Betongavfall och betongslam 

10 13 99 Annat avfall 

10 14 Avfall från krematorier 

10 14 01* Kvicksilverhaltigt avfall från rökgasrening 

  

11 AVFALL FRÅN KEMISK YTBEHANDLING OCH YTBELÄGGNING AV 

METALLER OCH ANDRA MATERIAL; HYDROMETALLURGISKA 

PROCESSER, EXKLUSIVE JÄRNMETALLER 

11 01 Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra 

material (t.ex. galvanisering, förzinkning, betning, etsning, fosfatering, 

alkalisk avfettning och eloxidering) 

11 01 05* Betningssyror 

11 01 06* Syror som inte anges på annan plats 

11 01 07* Betningsbaser 

11 01 08* Slam från fosfatering 

11 01 09* Slam och filterkakor som innehåller farliga ämnen 
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11 01 10 Annat slam och andra filterkakor än de som anges i 11 01 09 

11 01 11* Vattenbaserade sköljvätskor som innehåller farliga ämnen 

11 01 12 Andra sköljvätskor än de som anges i 11 01 11 

11 01 13* Avfettningsavfall som innehåller farliga ämnen 

11 01 14 Annat avfettningsavfall än det som anges i 11 01 13 

11 01 15* Eluat eller slam från membransystem eller jonbytessystem som innehåller 

farliga ämnen 

11 01 16* Mättade eller förbrukade jonbyteshartser 

11 01 98* Annat avfall som innehåller farliga ämnen 

11 01 99 Annat avfall 

11 02 Avfall från hydrometallurgiska processer där järn inte ingår 

11 02 02* Slam från zinkbaserade hydrometallurgiska processer (även jarosit, götit) 

11 02 03 Avfall från tillverkning av anoder för hydroelektrolytiska processer 

11 02 05* Avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer som innehåller 

farliga ämnen 

11 02 06 Annat avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer än det som 

anges i 11 02 05 

11 02 07* Annat avfall som innehåller farliga ämnen 

11 02 99 Annat avfall 
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11 03 Slam och fast avfall från härdning 

11 03 01* Cyanidhaltigt avfall 

11 03 02* Annat avfall 

11 05 Avfall från varmförzinkning 

11 05 01 Hård zink 

11 05 02 Zinkaska 

11 05 03* Fast avfall från rökgasrening 

11 05 04* Förbrukat flussmedel 

11 05 99 Annat avfall 

  

12 AVFALL FRÅN FORMNING SAMT FYSIKALISK OCH MEKANISK 

YTBEHANDLING AV METALLER OCH PLASTER 

12 01 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller 

och plaster 

12 01 01 Fil- och svarvspån av järnmetall 

12 01 02 Stoft och partiklar av järnmetall 

12 01 03 Fil- och svarvspån av andra metaller än järn 

12 01 04 Stoft och partiklar av andra metaller än järn 

12 01 05 Fil- och svarvspån av plast 
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12 01 06* Mineralbaserade halogenhaltiga bearbetningsoljor (utom emulsioner och 

lösningar) 

12 01 07* Mineralbaserade halogenfria bearbetningsoljor (utom emulsioner och 

lösningar) 

12 01 08* Halogenhaltiga bearbetningsemulsioner och -lösningar 

12 01 09* Halogenfria bearbetningsemulsioner och -lösningar 

12 01 10* Syntetiska bearbetningsoljor 

12 01 12* Använda vaxer och fetter 

12 01 13 Svetsavfall 

12 01 14* Slam från bearbetningsprocesser som innehåller farliga ämnen 

12 01 15 Annat slam från bearbetningsprocesser än det som anges i 12 01 14 

12 01 16* Blästringsmaterial som innehåller farliga ämnen 

12 01 17 Annat blästringsmaterial än det som anges i 12 01 16 

12 01 18* Oljehaltigt metallslam (slam från slipning och polering) 

12 01 19* Biologiskt lättnedbrytbar bearbetningsolja 

12 01 20* Förbrukade slipkroppar och slipmaterial som innehåller farliga ämnen 

12 01 21 Andra förbrukade slipkroppar och slipmaterial än de som anges i 12 01 20 

12 01 99 Annat avfall 
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12 03 Avfall från vatten- och ångavfettning (utom 11) 

12 03 01* Vattenbaserad tvättvätska 

12 03 02* Avfall från ångavfettning 

  

13 OLJEAVFALL OCH AVFALL FRÅN FLYTANDE BRÄNSLEN (UTOM 

ÄTLIGA OLJOR OCH OLJOR I KAPITEL 05, 12 OCH 19) 

13 01 Hydrauloljeavfall 

13 01 01* Hydrauloljor som innehåller PCB1 

13 01 04* Klorerade emulsioner 

13 01 05* Icke-klorerade emulsioner 

13 01 09* Mineralbaserade klorerade hydrauloljor 

13 01 10* Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor 

13 01 11* Syntetiska hydrauloljor 

13 01 12* Biologiskt lättnedbrytbara hydrauloljor 

13 01 13* Andra hydrauloljor 

13 02 Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall 

13 02 04* Mineralbaserade klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor 

13 02 05* Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor 

                                                 
1  I denna avfallsförteckning definieras PCB på samma sätt som i direktiv 96/59/EG av 

den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade 
terfenyler (PCB/PCT) (EGT L 243, 24.9.1996, s. 31). 
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13 02 06* Syntetiska motor-, transmissions- och smörjoljor 

13 02 07* Biologiskt lättnedbrytbara motor-, transmissions- och smörjoljor 

13 02 08* Andra motor-, transmissions- och smörjoljor 

13 03 Avfall av isoler- och värmeöverföringsoljor 

13 03 01* Isoler- eller värmeöverföringssoljor som innehåller PCB 

13 03 06* Andra mineralbaserade klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor än de som 

anges i 13 03 01 

13 03 07* Mineralbaserade icke-klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor 

13 03 08* Syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor 

13 03 09* Biologiskt lättnedbrytbara isoler- och värmeöverföringsoljor 

13 03 10* Andra isoler- och värmeöverföringsoljor 

13 04 Maskinrumsolja 

13 04 01* Maskinrumsolja från sjöfart på inre vattenvägar 

13 04 02* Maskinrumsolja från mottagningsanläggningar för maskinrumsolja 

13 04 03* Maskinrumsolja från annan sjöfart 

13 05 Material från oljeavskiljare 

13 05 01* Fast avfall från sandfång och oljeavskiljare 

13 05 02* Slam från oljeavskiljare 
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13 05 03* Slam från slamavskiljare 

13 05 06* Olja från oljeavskiljare 

13 05 07* Oljehaltigt vatten från oljeavskiljare 

13 05 08* Blandning av avfall från sandfång och oljeavskiljare 

13 07 Avfall av flytande bränslen och drivmedel 

13 07 01* Eldningsolja och diesel 

13 07 02* Bensin 

13 07 03* Andra bränslen (även blandningar) 

13 08 Annat oljeavfall 

13 08 01* Avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner 

13 08 02* Andra emulsioner 

13 08 99* Annat avfall 

14 AVFALL BESTÅENDE AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL, 

KÖLDMEDIER OCH DRIVMEDEL (UTOM 07 OCH 08) 

14 06 Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och drivmedel för 

skum eller aerosoler 

14 06 01* Klorfluorkarboner, HCFC, HFC 

14 06 02* Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar 

14 06 03* Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar 
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14 06 04* Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel 

14 06 05* Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel 

  

15 FÖRPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, 

FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKLÄDER SOM INTE ANGES PÅ 

ANNAN PLATS 

15 01 Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat) 

15 01 01 Pappers- och pappförpackningar 

15 01 02 Plastförpackningar 

15 01 03 Träförpackningar 

15 01 04 Metallförpackningar 

15 01 05 Förpackningar av kompositmaterial 

15 01 06 Blandade förpackningar 

15 01 07 Glasförpackningar 

15 01 09 Textilförpackningar 

15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga 

ämnen 

15 01 11* Metallförpackningar som innehåller en farlig, fast, porös fyllning (t.ex. 

asbest), även tomma tryckbehållare 
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15 02 Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder 

15 02 02* Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges på annan plats), 

torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga ämnen 

15 02 03 Andra absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder än de som 

anges i 15 02 02 

  

16 AVFALL SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS I FÖRTECKNINGEN 

16 01 Uttjänta fordon från olika transportmedel (även maskiner som inte är avsedda 

att användas på väg) och avfall från demontering av uttjänta fordon och från 

underhåll av fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08) 

16 01 03 Uttjänta däck 

16 01 04* Uttjänta fordon 

16 01 06 Uttjänta fordon som varken innehåller vätskor eller andra farliga komponenter 

16 01 07* Oljefilter 

16 01 08* Komponenter som innehåller kvicksilver 

16 01 09* Komponenter som innehåller PCB 

16 01 10* Explosiva komponenter (t.ex. krockkuddar) 

16 01 11* Bromsbelägg som innehåller asbest 

16 01 12 Andra bromsbelägg än de som anges i 16 01 11 
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16 01 13* Bromsvätskor 

16 01 14* Fryspunktsnedsättande vätskor som innehåller farliga ämnen 

16 01 15 Andra fryspunktsnedsättande vätskor än de som anges i 16 01 14 

16 01 16 Gasoltankar 

16 01 17 Järnmetall 

16 01 18 Icke-järnmetaller 

16 01 19 Plast 

16 01 20 Glas 

16 01 21* Andra farliga komponenter än de som anges i 16 01 07 till 16 01 11 samt 

16 01 13 och 16 01 14 

16 01 22 Andra komponenter 

16 01 99 Annat avfall 

16 02 Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning 

16 02 09* Transformatorer och kondensatorer som innehåller PCB 

16 02 10* Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09 som innehåller eller 

som är förorenad av PCB 

16 02 11* Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner, HCFC, HFC 
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16 02 12* Kasserad utrustning som innehåller fri asbest 

16 02 13* Kasserad utrustning som innehåller andra farliga komponenter1 än de som 

anges i 16 02 09 till 16 02 12 

16 02 14 Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09 till 16 02 13 

16 02 15* Farliga komponenter som avlägsnats från kasserad utrustning 

16 02 16 Andra komponenter än de som anges i 16 02 15 som avlägsnats från kasserad 

utrustning 

16 03 Produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav och oanvända produkter 

16 03 03* Oorganiskt avfall som innehåller farliga ämnen 

16 03 04 Annat oorganiskt avfall än det som anges i 16 03 03 

16 03 05* Organiskt avfall som innehåller farliga ämnen 

16 03 06 Annat organiskt avfall än det som anges i 16 03 05 

16 04 Kasserade sprängämnen 

16 04 01* Kasserad ammunition 

16 04 02* Kasserade fyrverkeripjäser 

16 04 03* Andra kasserade sprängämnen 

                                                 
1  Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning kan omfatta sådana 

ackumulatorer och batterier som anges i 16 06 och som är märkta som farliga, 
kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas m.m. 
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16 05 Gaser i tryckbehållare och kasserade kemikalier 

16 05 04* Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen 

16 05 05 Andra gaser i tryckbehållare än de som anges i 16 05 04 

16 05 06* Laboratoriekemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen, även 

blandningar av laboratoriekemikalier 

16 05 07* Kasserade oorganiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga 

ämnen 

16 05 08* Kasserade organiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga 

ämnen 

16 05 09 Andra kasserade kemikalier än de som anges i 16 05 06, 16 05 07 

eller 16 05 08 

16 06 Batterier och ackumulatorer 

16 06 01* Blybatterier 

16 06 02* Nickel-kadmiumbatterier 

16 06 03* Kvicksilverhaltiga batterier 

16 06 04 Alkaliska batterier (utom 16 06 03) 

16 06 05 Andra batterier och ackumulatorer 

16 06 06* Separat insamlad elektrolyt från batterier och ackumulatorer 
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16 07 Avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar och tunnor (utom 05 och 

13) 

16 07 08* Oljehaltigt avfall 

16 07 09* Avfall som innehåller andra farliga ämnen 

16 07 99 Annat avfall 

16 08 Förbrukade katalysatorer 

16 08 01 Förbrukade katalysatorer som innehåller guld, silver, renium, rodium, 

palladium, iridium eller platina (utom 16 08 07) 

16 08 02* Förbrukade katalysatorer som innehåller farliga övergångsmetaller1 eller 

farliga föreningar av övergångsmetaller 

16 08 03 Förbrukade katalysatorer som innehåller övergångsmetaller eller föreningar av 

övergångsmetaller som inte anges på annan plats 

16 08 04 Förbrukade katalysatorer från fluidiserad katalytisk krackning (utom 16 08 07) 

16 08 05* Förbrukade katalysatorer som innehåller fosforsyra 

16 08 06* Förbrukade vätskor använda som katalysatorer 

16 08 07* Förbrukade katalysatorer förorenade av farliga ämnen 

                                                 
1  Övergångsmetaller är skandium, vanadin, mangan, kobolt, koppar, yttrium, niob, hafnium, 

volfram, titan, krom, järn, nickel, zink, zirkonium, molybden och tantal. Dessa metaller och 
deras föreningar är farliga om de är klassificerade som farliga ämnen. Klassificeringen av 
farliga ämnen skall avgöra vilka av dessa övergångsmetaller och föreningar av 
övergångsmetaller som är farliga. 
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16 09 Oxidationsmedel 

16 09 01* Permanganater, t.ex. kaliumpermanganat 

16 09 02* Kromater, t.ex. kaliumkromat, kalium- eller natriumdikromat 

16 09 03* Peroxider, t.ex. väteperoxid 

16 09 04* Andra oxidationsmedel 

16 10 Vattenhaltigt avfall avsett att behandlas utanför produktionsstället 

16 10 01* Vattenhaltigt avfall som innehåller farliga ämnen 

16 10 02 Annat vattenhaltigt avfall än det som anges i 16 10 01 

16 10 03* Vattenhaltiga koncentrat som innehåller farliga ämnen 

16 10 04 Andra vattenhaltiga koncentrat än de som anges i 16 10 03 

16 11 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material 

16 11 01* Kolbaserad infodring och kolbaserade eldfasta material från metallurgiska 

processer som innehåller farliga ämnen 

16 11 02 Annan kolbaserad infodring och andra kolbaserade eldfasta material från 

metallurgiska processer än de som anges i 16 11 01 

16 11 03* Annan infodring och andra eldfasta material från metallurgiska processer som 

innehåller farliga ämnen 

16 11 04 Annan infodring och andra eldfasta material från metallurgiska processer än 

de som anges i 16 11 03 
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16 11 05* Infodring och eldfasta material från icke-metallurgiska processer som 

innehåller farliga ämnen 

16 11 06 Annan infodring och andra eldfasta material från icke-metallurgiska processer 

än de som anges i 16 11 05 

  

17 BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL (ÄVEN UPPGRÄVDA MASSOR FRÅN 

FÖRORENADE OMRÅDEN) 

17 01 Betong, tegel, klinker och keramik 

17 01 01 Betong 

17 01 02 Tegel 

17 01 03 Klinker och keramik 

17 01 06* Blandningar eller separata fraktioner av betong, tegel, klinker och keramik 

som innehåller farliga ämnen 

17 01 07 Andra blandningar av betong, tegel, klinker och keramik än de som anges 

i 17 01 06 

17 02 Trä, glas och plast 

17 02 01 Trä 

17 02 02 Glas 

17 02 03 Plast 

17 02 04* Glas, plast och trä som innehåller eller som är förorenade med farliga ämnen 
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17 03 Bitumenblandningar, stenkolstjära och tjärprodukter 

17 03 01* Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära 

17 03 02 Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01 

17 03 03* Stenkolstjära och tjärprodukter 

17 04 Metaller (även legeringar av dessa) 

17 04 01 Koppar, brons, mässing 

17 04 02 Aluminium 

17 04 03 Bly 

17 04 04 Zink 

17 04 05 Järn och stål 

17 04 06 Tenn 

17 04 07 Blandade metaller 

17 04 09* Metallavfall som är förorenat av farliga ämnen 

17 04 10* Kablar som innehåller olja, stenkolstjära eller andra farliga ämnen 

17 04 11 Andra kablar än de som anges i 17 04 10 

17 05 Jord (även uppgrävda massor från förorenade områden), sten och 

muddermassor 

17 05 03* Jord och sten som innehåller farliga ämnen 

17 05 04 Annan jord och sten än den som anges i 17 05 03 
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17 05 05* Muddermassor som innehåller farliga ämnen 

17 05 06 Andra muddermassor än de som anges i 17 05 05 

17 05 07* Spårballast som innehåller farliga ämnen 

17 05 08 Annan spårballast än den som anges i 17 05 07 

17 06 Isolermaterial och byggmaterial som innehåller asbest 

17 06 01* Isolermaterial som innehåller asbest 

17 06 03* Andra isolermaterial som består av eller som innehåller farliga ämnen 

17 06 04 Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03 

17 06 05* Byggmaterial som innehåller asbest 

17 08 Gipsbaserade byggmaterial 

17 08 01* Gipsbaserade byggmaterial som är förorenade med farliga ämnen 

17 08 02 Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01 

17 09 Annat bygg- och rivningsavfall 

17 09 01* Bygg- och rivningsavfall som innehåller kvicksilver 

17 09 02* Bygg- och rivningsavfall som innehåller PCB (t.ex. fogmassor, hartsbaserade 

golv, isolerrutor och kondensatorer som innehåller PCB) 
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17 09 03* Annat bygg- och rivningsavfall (även blandat avfall) som innehåller farliga 

ämnen 

17 09 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01, 17 09 02 

och 17 09 03 

  

18 AVFALL FRÅN SJUKVÅRD OCH VETERINÄRVERKSAMHET OCH/ 

ELLER DÄRMED FÖRKNIPPAD FORSKNING (UTOM KÖKS- OCH 

RESTAURANGAVFALL UTAN DIREKT ANKNYTNING TILL 

PATIENTBEHANDLING) 

18 01 Avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande 

av sjukdomar hos människor 

18 01 01 Skärande och stickande avfall (utom 18 01 03) 

18 01 02 Kroppsdelar och organ (även blodpreparat) (utom 18 01 03) 

18 01 03* Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av 

smittofara 

18 01 04 Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande 

på grund av smittofara (t.ex. förband, gipsbandage, linne, engångskläder, 

blöjor) 

18 01 06* Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen 

18 01 07 Andra kemikalier än de som anges i 18 01 06 

18 01 08* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika 

18 01 09 Andra läkemedel än de som anges i 18 01 08 
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18 01 10* Avfall som utgörs av amalgam från tandvård 

18 02 Avfall från forskning, diagnos, behandling eller förebyggande av 

djursjukdomar 

18 02 01 Skärande och stickande avfall (utom 18 02 02) 

18 02 02* Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av 

smittofara 

18 02 03 Avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på 

grund av smittofara 

18 02 05* Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen 

18 02 06 Andra kemikalier än de som anges i 18 02 05 

18 02 07* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika 

18 02 08 Andra läkemedel än de som anges i 18 02 07 

  

19 AVFALL FRÅN AVFALLSHANTERINGSANLÄGGNINGAR, EXTERNA 

AVLOPPSRENINGSVERK OCH FRAMSTÄLLNING AV 

DRICKSVATTEN ELLER VATTEN FÖR INDUSTRIÄNDAMÅL 

19 01 Avfall från förbränning eller pyrolys av avfall 

19 01 02 Järnhaltigt material som avlägsnats från bottenaskan 

19 01 05* Filterkaka från rökgasrening 

19 01 06* Vattenhaltigt flytande avfall från rökgasrening och annat vattenhaltigt flytande 

avfall 
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19 01 07* Fast avfall från rökgasrening 

19 01 10* Förbrukat aktivt kol från rökgasrening 

19 01 11* Bottenaska och slagg som innehåller farliga ämnen 

19 01 12 Annan bottenaska och slag än den som anges i 19 01 11 

19 01 13* Flygaska som innehåller farliga ämnen 

19 01 14 Annan flygaska än den som anges i 19 01 13 

19 01 15* Pannaska som innehåller farliga ämnen 

19 01 16 Annan pannaska än den som anges i 19 01 15 

19 01 17* Avfall från pyrolys som innehåller farliga ämnen 

19 01 18 Annat avfall från pyrolys än det som anges i 19 01 17 

19 01 19 Sand från fluidiserade bäddar 

19 01 99 Annat avfall 

19 02 Avfall från fysikalisk eller kemisk behandling av avfall (även avlägsnande av 

krom eller cyanid samt neutralisering) 

19 02 03 Avfall som blandats, bestående endast av icke-farligt avfall 

19 02 04* Avfall som blandats, bestående av minst en sorts farligt avfall 

19 02 05* Slam från fysikalisk eller kemisk behandling som innehåller farliga ämnen 

19 02 06 Annat slam från fysikalisk eller kemisk behandling än det som anges 

i 19 02 05 
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19 02 07* Olja och koncentrat från avskiljning 

19 02 08* Flytande brännbart avfall som innehåller farliga ämnen 

19 02 09* Fast brännbart avfall som innehåller farliga ämnen 

19 02 10 Annat brännbart avfall än det som anges i 19 02 08 och 19 02 09 

19 02 11* Annat avfall som innehåller farliga ämnen 

19 02 99 Annat avfall 

19 03 Stabiliserat eller solidifierat avfall1 

19 03 04* Avfall, klassificerat som farligt, som delvis2 stabiliserats 

19 03 05 Annat stabiliserat avfall än det som anges i 19 03 04 

19 03 06* Avfall, klassificerat som farligt, som solidifierats 

19 03 07 Annat solidifierat avfall än det som anges i 19 03 06 

19 04 Förglasat avfall och avfall från förglasning 

19 04 01 Förglasat avfall 

19 04 02* Flygaska och annat avfall från rökgasrening 

                                                 
1  Stabilisering innebär att avfallsbeståndsdelarnas farlighet ändras, varvid farligt avfall 

omvandlas till icke-farligt avfall. Vid solidifiering är det endast avfallets aggregationstillstånd 
som ändras (till exempel från flytande till fast form) genom tillsatser utan att avfallets 
kemiska egenskaper påverkas. 

2  Avfall betraktas som delvis stabiliserat om det efter stabiliseringsprocessen fortfarande 
innehåller farliga beståndsdelar som inte fullständigt omvandlas till icke-farliga beståndsdelar 
och som kan avges till miljön på kort, medellång eller lång sikt. 
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19 04 03* Icke-förglasad fast fas 

19 04 04 Vattenhaltigt flytande avfall från härdning av förglasat avfall 

19 05 Avfall från aerob behandling av fast avfall 

19 05 01 Icke-komposterad fraktion av kommunalt avfall och liknande avfall 

19 05 02 Icke-komposterad fraktion av animaliskt och vegetabiliskt avfall 

19 05 03 Kompost som inte uppfyller uppställda krav 

19 05 99 Annat avfall 

19 06 Avfall från anaerob behandling av avfall 

19 06 03 Vätska från anaerob behandling av kommunalt avfall 

19 06 04 Rötrest från anaerob behandling av kommunalt avfall 

19 06 05 Vätska från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall 

19 06 06 Rötrest från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall 

19 06 99 Annat avfall 

19 07 Lakvatten från avfallsupplag 

19 07 02* Lakvatten från avfallsupplag som innehåller farliga ämnen 

19 07 03 Annat lakvatten från avfallsupplag än det som anges i 19 07 02 

19 08 Avfall från avloppsreningsverk som inte anges på annan plats i förteckningen 

19 08 01 Rens 
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19 08 02 Avfall från sandfång 

19 08 05 Slam från behandling av hushållsavloppsvatten 

19 08 06* Mättade eller förbrukade jonbyteshartser 

19 08 07* Lösningar och slam från regenerering av jonbytare 

19 08 08* Tungmetallhaltigt avfall från membransystem 

19 08 09 Fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare som endast innehåller ätliga oljor 

och fetter 

19 08 10* Andra fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare än de som anges i 19 08 09 

19 08 11* Slam som innehåller farliga ämnen från biologisk behandling av 

industriavloppsvatten 

19 08 12 Annat slam från biologisk behandling av industriavloppsvatten än det som 

anges i 19 08 11 

19 08 13* Slam som innehåller farliga ämnen från annan behandling av 

industriavloppsvatten 

19 08 14 Annat slam från annan behandling av industriavloppsvatten än det som anges 

i 19 08 13 

19 08 99 Annat avfall 

19 09 Avfall från framställning av dricksvatten eller vatten för industriändamål 

19 09 01 Fast avfall från primär filtrering eller rensning 
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19 09 02 Slam från klarning av dricksvatten 

19 09 03 Slam från avkalkning 

19 09 04 Förbrukat aktivt kol 

19 09 05 Mättade eller förbrukade jonbyteshartser 

19 09 06 Lösningar och slam från regenerering av jonbytare 

19 09 99 Annat avfall 

19 10 Avfall från fragmentering av metallhaltigt avfall 

19 10 01 Järn- och stålavfall 

19 10 02 Avfall av andra metaller än järn 

19 10 03* "Fluff" – lättfraktioner och stoft som innehåller farliga ämnen 

19 10 04 Annat "fluff" – lättfraktioner och stoft än det som anges i 19 10 03 

19 10 05* Andra fraktioner som innehåller farliga ämnen 

19 10 06 Andra fraktioner än de som anges i 19 10 05 

19 11 Avfall från oljeregenerering 

19 11 01* Förbrukad filterlera 

19 11 02* Sur tjära 

19 11 03* Vattenhaltigt flytande avfall 

19 11 04* Avfall från rengöring av bränslen med baser 
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19 11 05* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga 

ämnen 

19 11 06 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 

19 11 05 

19 11 07* Avfall från rökgasrening 

19 11 99 Annat avfall 

19 12 Annat avfall från mekanisk behandling av avfall (t.ex. sortering, krossning, 

komprimering, sintring) 

19 12 01 Papper och papp 

19 12 02 Järnmetall 

19 12 03 Icke-järnmetaller 

19 12 04 Plast och gummi 

19 12 05 Glas 

19 12 06* Trä som innehåller farliga ämnen 

19 12 07 Annat trä än det som anges i 19 12 06 

19 12 08 Textilier 

19 12 09 Mineraler (t.ex. sand, sten) 

19 12 10 Brännbart avfall (avfallsfraktion behandlad för förbränning – RDF) 

19 12 11* Annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk behandling av 

avfall som innehåller farliga ämnen 
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19 12 12 Annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk behandling av 

avfall som innehåller farliga ämnen än det som anges i 19 12 11 

19 13 Avfall från efterbehandling av jord och grundvatten 

19 13 01* Fast avfall från efterbehandling av jord som innehåller farliga ämnen 

19 13 02 Annat fast avfall från efterbehandling av jord än det som anges i 19 13 01 

19 13 03* Slam från efterbehandling av jord som innehåller farliga ämnen 

19 13 04 Annat slam från efterbehandling av jord än det som anges i 19 13 03 

19 13 05* Slam från efterbehandling av grundvatten som innehåller farliga ämnen 

19 13 06 Annat slam från efterbehandling av grundvatten än det som anges i 19 13 05 

19 13 07* Vattenhaltigt flytande avfall och vattenhaltiga koncentrat från efterbehandling 

av grundvatten som innehåller farliga ämnen 

19 13 08 Annat vattenhaltigt flytande avfall och andra vattenhaltiga koncentrat från 

efterbehandling av grundvatten än de som anges i 19 13 07 

  

20 KOMMUNALT AVFALL (HUSHÅLLSAVFALL OCH LIKNANDE 

HANDELS-, INDUSTRI- OCH INSTITUTIONSAVFALL) ÄVEN 

SEPARAT INSAMLADE FRAKTIONER 

20 01 Separat insamlade fraktioner (utom 15 01) 

20 01 01 Papper och papp 

20 01 02 Glas 
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20 01 08 Biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall 

20 01 10 Kläder 

20 01 11 Textilier 

20 01 13* Lösningsmedel 

20 01 14* Syror 

20 01 15* Basiskt avfall 

20 01 17* Fotokemikalier 

20 01 19* Bekämpningsmedel 

20 01 21* Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall 

20 01 23* Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner 

20 01 25 Ätlig olja och ätligt fett 

20 01 26* Annan olja och annat fett än de som anges i 20 01 25 

20 01 27* Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen 

20 01 28 Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges i 20 01 27 

20 01 29* Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen 

20 01 30 Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29 

20 01 31* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika 

20 01 32 Andra läkemedel än de som anges i 20 01 31 
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20 01 33* Batterier och ackumulatorer inbegripna under 16 06 01, 16 06 02 eller 

16 06 03 samt osorterade batterier och ackumulatorer som omfattar dessa 

batterier 

20 01 34 Andra batterier och ackumulatorer än de som anges i 20 01 33 

20 01 35* Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges 

i 20 01 21 och 20 01 23 som innehåller farliga komponenter1 

20 01 36 Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges 

i 20 01 21, 20 01 23 och 20 01 35 

20 01 37* Trä som innehåller farliga ämnen 

20 01 38 Annat trä än det som anges i 20 01 37 

20 01 39 Plaster 

20 01 40 Metaller 

20 01 41 Avfall från sotning av skorstenar 

20 01 99 Andra fraktioner 

20 02 Trädgårds- och parkavfall (även avfall från begravningsplatser) 

20 02 01 Biologiskt nedbrytbart avfall 

20 02 02 Jord och sten 

20 02 03 Annat icke biologiskt nedbrytbart avfall 

                                                 
1  Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning kan omfatta sådana 

ackumulatorer och batterier som anges i 16 06 och som är märkta som farliga, 
kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas m.m. 
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20 03 Annat kommunalt avfall 

20 03 01 Blandat kommunalt avfall 

20 03 02 Avfall från torghandel 

20 03 03 Avfall från gaturenhållning 

20 03 04 Slam från septiska tankar 

20 03 06 Avfall från rengöring av avlopp 

20 03 07 Skrymmande avfall 

20 03 99 Annat kommunalt avfall 

 

DEL 3 

 

Förteckning A (Bilaga II till Baselkonventionen)1 

 

Y46 Hushållsavfall2 

Y47 Restprodukter som uppstår genom förbränning av hushållsavfall 

                                                 
1  Denna förteckning härrör från tillägg 4 till del I i OECD-beslutet. 
2  Såvida det inte på lämpligt sätt klassificerats under en enda rubrik i bilaga III. 
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Förteckning B (Avfall från tillägg 4 del II i OECD-beslutet1) 

 

Metallhaltigt avfall 

 

AA 010 261900 Ogranulerad slagg, glödspån och annat avfall från järn- och 

ståltillverkning2 

AA 060 262050 Aska och rester av vanadin2 

AA 190 810420 

ex 810430 

Avfall och skrot av magnesium som är lättantändligt, pyrofort 

eller som vid kontakt med vatten avger lättantändliga gaser i 

farliga mängder 

 

Avfall innehållande huvudsakligen oorganiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och 

organiska ämnen 

 

AB 030  Avfall från icke cyanidbaserade system som uppkommer vid 

ytbehandling av metaller 

AB 070  Sand som använts vid gjutprocesser 

AB 120 ex 281290 Oorganiska halogenidföreningar som inte anges någon annanstans 

 ex 3824  

AB 150 ex 382490 Oraffinerad kalciumsulfit och kalciumsulfat från avsvavling av 

rökgaser 

 

                                                 
1  Avfallstyperna med nummer AB 130, AC 250, AC 260 och AC 270 har utgått, eftersom de, i 

enlighet med förfarandet i artikel 18 i direktiv 75/442/EEG, ansetts vara icke-farliga och 
därför inte skall omfattas av exportförbudet i artikel 35. 

2  Denna post omfattar avfall i form av aska, rester, slagg, ogranulerad slagg, avdraget material, 
glödspån, stoft, pulver, slam och kakor, såvida materialet inte förtecknas någon annanstans. 
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Avfall innehållande huvudsakligen organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och 

oorganiska ämnen 

 

AC 060 ex 381900 Hydraulolja 

AC 070 ex 381900 Bromsvätska 

AC 080 ex 382000 Frostskyddsvätska 

AC 150  Klorfluorkarboner 

AC 160  Haloner 

AC 170 ex 440310 Behandlat kork- och träavfall 

 

Avfall som kan innehålla antingen oorganiska eller organiska beståndsdelar 

 

AD 090 ex 382490 Avfall från framställning, tillredning och användning av 

reprografiska och fotografiska kemikalier och material, som inte 

anges någon annanstans 

AD 100  Avfall från icke cyanidbaserade system vilket uppkommer vid 

ytbehandling av plaster 

AD 120 ex 391400 Jonbytarhartser 

 ex 3915  

AD 150  Naturligt förekommande organiska material som används som 

filtreringsmaterial (t.ex. biofilter) 
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Avfall med främst oorganiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och organiska material 

 

RB 020 ex 6815 Keramiskt baserade fibrer motsvarande asbestfibrer 

 

___________ 
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BILAGA VI 

 

Formulär för förhandsgodkända anläggningar (artikel 14) 

 

Behörig 

myndighet 

Återvinningsanläggning Avfallets 

identifieringskod

Giltighetsperiod Sammanlagd 

förhandsgodkänd 

mängd 

 Återvinningsanläggningens 

namn och nummer 

Adress Återvinningsmetod 

(+ R-kod) 

 

Använd 

teknik 

(Kod) 

 

Från 

 

Till 

 

(kg/liter) 

 

         

         

         

 

 

___________ 
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BILAGA VII 

 

INFORMATION SOM SKALL MEDFÖLJA VID TRANSPORT AV AVFALL 

ENLIGT ARTIKEL 3.2 OCH 3.4 

 

Fraktinformation(1) 
1. Person som organiserar transporten  
Namn: 
Adress: 
Kontaktperson: 
Tfn:    Fax: 
E-post: 

2. Importör/mottagare 
Namn: 
Adress: 
Kontaktperson: 
Tfn:    Fax: 
E-post: 

3. Faktisk kvantitet:    kg:    liter: 4. Faktiskt datum för transporten: 
5a 1:a transportör (2): 
Namn: 
Adress 
Kontaktperson: 
Tfn: 
Fax: 
E-post: 
Transportmedel: 
Avsändningsdag: 
Underskrift: 

5b 2:a transportör: 
Namn: 
Adress 
Kontaktperson: 
Tfn: 
Fax: 
E-post: 
Transportmedel: 
Avsändningsdag: 
Underskrift: 

5c 3:e transportör: 
Namn: 
Adress 
Kontaktperson: 
Tfn: 
Fax: 
E-post: 
Transportmedel: 
Avsändningsdag: 
Underskrift: 

8. Återvinningsmetod (eller i förekommande fall, 
bortskaffningsmetod i fråga om sådant avfall som avses i artikel 
3.4: 
R-kod / D-kod: 

6. Avfallsproducent (3): 
Ursprunglig(a) producent(er), ny(a) producent(er) eller 
insamlare: 
Namn: 
Adress 
Kontaktperson: 
Tfn: Fax: 
E-post: 

9. Avfallets gängse beteckning: 
 

7. Återvinningsanläggning                Laboratorium  
Namn: 
Adress 
Kontaktperson: 
Tfn: Fax: 
E-post: 

10. Avfallets identifieringskod (fyll i relevant kod): 
(i) Baselkonventionens bilaga IX: 
(ii) OECD (om annan än i): 
(iii) EG:s avfallskatalog: 
(iv) Nationell kod: 

11. Berörda stater/länder:   
Export/avsändare Transit Import/mottagare 

     
12. Intyg från den person som organiserar transporten: Jag försäkrar härmed att ovanstående upplysningar är fullständiga och korrekta. 
Jag försäkrar vidare att bindande skriftliga avtal har slutits med mottagaren (krävs inte för avfall som avses i artikel 3.4): 
 
Namn: Datum: Underskrift: 
13. Underskrift av mottagaren vid mottagandet av avfallet:  
Namn: Datum: Underskrift: 

NEDANSTÅENDE SKALL FYLLAS I AV ÅTERVINNINGSANLÄGGNINGEN ELLER AV LABORATORIET: 
14. Transporten mottagen vid återvinningsanläggning          eller laboratorium:  Mottagen kvantitet:  kg:      liter:  
Namn: Datum: Underskrift: 

(1) Information som skall medfölja vid transport av grönt avfall avsett för återvinning eller avfall avsett för laboratorieanalys enligt 
förordning …* 

(2) Om transportörerna är fler än tre, bifoga uppgifter I enlighet med fält 5a−5c. 
(3) När den person som organiserar transporten varken är producenten eller insamlaren skall uppgift lämnas om producenten eller 

insamlaren. 
 

___________ 

                                                 
*  För EUT: För in numret på denna förordning. 
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BILAGA VIII 

 

RIKTLINJER FÖR MILJÖRIKTIG HANTERING 

(ARTIKEL 48) 

 

I. Riktlinjer antagna under Baselkonventionen: 

 

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

Health Care Wastes (Y1, Y3)1 

 

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

Batteries1 

 

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

Partial Dismantling of Ships1 

 

II. Riktlinjer antagna av OECD: 

 

Teknisk vägledning för miljöriktig hantering av särskilda avfallsflöden: 

Uttjänta och skrotade persondatorer2 

                                                 
1  Antagna vid sjätte mötet för parterna i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande 

transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, 9−13 december 2002. 
2  Antagen av OECD:s kommitté för miljöpolitik i februari 2003 

dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/slutlig). 
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III. Riktlinjer antagna av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) 

Riktlinjer för hälsa och säkerhet vid upphuggning av fartyg1 

 

IV. Riktlinjer antagna av ILO: 

Hälsa och säkerhet vid upphuggning av fartyg: Riktlinjer för asiatiska länder och Turkiet2 

 

___________ 

 

 

                                                 
1  Resolution A.962, antagen av IMO:s församling vid dess 23:e ordinarie möte 

den 24 november−5 december 2003. 
2  Godkända för offentliggörande av ILO:s styrelse vid dess 289:e möte den 11−26 mars 2004. 
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BILAGA IX 

 

EXTRA FRÅGEFORMULÄR FÖR MEDLEMSSTATERNAS RAPPORTER 

ENLIGT ARTIKEL 50.2 

 

Art. 11.1 a Uppgifter om de åtgärder som har vidtagits för att helt eller delvis förbjuda transport 
av avfall mellan medlemsstater för att genomföra principerna om närhet, prioritering 
av återvinning och tillräcklig egenkapacitet på gemenskapsnivå och nationell nivå i 
enlighet med direktiv 75/442/EEG 
Har denna bestämmelse tillämpats? Ja Nej 
(sätt bock √ för det som gäller)    
Om ja, beskriv närmare de åtgärder som har vidtagits: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ytterligare anmärkningar: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uppgifter om de åtgärder som har vidtagits för att systematiskt invända mot transport 
av avfall mellan medlemsstater för att genomföra principerna om närhet, prioritering 
av återvinning och tillräcklig egenkapacitet på gemenskapsnivå och nationell nivå i 
enlighet med direktiv 75/442/EEG 
Har denna bestämmelse tillämpats? Ja Nej 
(sätt bock √ för det som gäller)    
Om ja, beskriv närmare de åtgärder som har vidtagits: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ytterligare anmärkningar: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Art.11.1 e Uppgifter om importförbud mot avfallet 
Har denna bestämmelse tillämpats? Ja Nej 
(sätt bock √ för det som gäller)    
Om ja, beskriv närmare de åtgärder som har vidtagits: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 11.3 Uppgifter om undantag från genomförandet av principerna om närhet, prioritering av 
återvinning och tillräcklig egenkapacitet om det rör sig om farligt avfall som 
uppkommer i en avsändarstat i en så liten årlig mängd att det vore oekonomiskt att 
uppföra nya specialiserade anläggningar för bortskaffande i denna stat 
Har ni bett någon medlemsstat att tillämpa detta undantag? Ja Nej 
(sätt bock √ för det som gäller)        
Om ja, fyll i tabell 1 och beskriv närmare nedan eventuella bilaterala lösningar som har 
tagits fram enligt artikel 11.3. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Har ni blivit ombedd av någon medlemsstat 
att tillämpa detta undantag?  Ja Nej 
(sätt bock √ för det som gäller)    
Om ja, fyll i tabell 1 och beskriv närmare nedan eventuella bilaterala lösningar som har 
tagits fram enligt artikel 11.3. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Art. 11.1 g Uppgifter om invändningar mot planerade transporter eller bortskaffande 
på grund av att de inte överensstämmer med direktiv 75/442/EEG 
Har denna bestämmelse tillämpats?  Ja Nej 
(sätt bock √ för det som gäller)     
Om ja, fyll i tabell 2. 

Art. 12.5 Uppgifter om invändningar mot planerade transporter eller återvinning 
på grund av att de inte överensstämmer med artikel 12.1 c 
Har denna bestämmelse tillämpats?  Ja Nej 
(sätt bock √ för det som gäller)     
Om ja, fyll i tabell 3. 

Art. 14 Uppgifter om beslut av behöriga myndigheter som inom sina områden har särskilda 
återvinningsanläggningar om att utfärda förhandsgodkännanden för sådana 
anläggningar 
Har detta förekommit?   Ja Nej 
(sätt bock √ för det som gäller)    
Om ja, fyll i tabell 4. 

Art. 32 Uppgifter om medlemsstaternas system för övervakning och kontroll av transporter av 
avfall uteslutande inom områden under deras jurisdiktion 
Finns det något system för övervakning och kontroll av transporter av avfall inom områden 
under deras jurisdiktion?   Ja Nej 
(sätt bock √ för det som gäller)    
Om det finns ett sådant system, tillämpas systemen enligt avdelningarna II och VII i 
förordningen?    Ja Nej 
(sätt bock √ för det som gäller)    
Om ett annat system än de som anges i avdelningarna II och VII i förordningen används, 
beskriv närmare det system som tillämpas: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Art. 23 
och 49.1 

Uppgifter om olagliga avfallstransporter 
Har detta förekommit?   Ja Nej 
(sätt bock √ för det som gäller)    
Om ja, fyll i tabell 5. 
Ange närmare hur olagliga avfallstransporter förhindras, upptäcks och beivras enligt 
nationell lagstiftning. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 6 Uppgifter om ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring som täcker 
kostnaderna för transport, återvinning eller bortskaffande och lagring av avfall, 
inbegripet de fall som avses i artiklarna 21 och 23 
Beskriv närmare de bestämmelser i den nationella lagstiftningen som har antagits i enlighet 
med denna artikel. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 54 Uppgifter om eventuella tullkontor som har utsetts av medlemsstaten för 
avfallstransporter till och från gemenskapen 
Har något tullkontor utsetts?  Ja Nej 
(sätt bock √ för det som gäller)    
Om ja, fyll i tabell 6. 

 

 

Anmärkning för ifyllandet av tabellen: 

D- och R-koderna återfinns i bilagorna 2A och 2B till direktiv 75/442/EEG. 

Avfallets identifieringskoder återfinns i bilagorna III, IIIA, IIIB, IV och IVA till denna förordning. 
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Tabell 1 

 

UPPGIFTER OM UNDANTAG FRÅN GENOMFÖRANDET AV PRINCIPERNA OM NÄRHET, PRIORITERING AV ÅTERVINNING 

OCH TILLRÄCKLIG EGENKAPACITET (artikel 11.3) 

 

Avfallets identifikationskod 

 

Mängd 

(kg/l) 

Mottagarland (M)/ 

Avsändarland (A) 

Åtgärd för 

omhändertagande 

D-kod 

Hänskjutande av ärendet 

till kommissionen 

(Ja/Nej) 
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Tabell 2 

 

INVÄNDNINGAR MOT PLANERADE TRANSPORTER ELLER BORTSKAFFANDE (artikel 11.1g) 

 

Skäl för invändningen 

(sätt bock för det som gäller) 

Anläggning 

 
Avfallets identifikationskod 

 

Mängd 

(kg/l) 

Transitland (T)/ 

Avsändarland (A) 
Art. 

11.1 g i 

Art. 

11.1 g ii

Art. 

11.1 g iii Namn 

(för art. 11.1 g ii) 

Åtgärd för 

omhändertagande 

D-kod 
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Tabell 3 

 

INVÄNDNINGAR MOT PLANERADE TRANSPORTER ELLER ÅTERVINNING (artikel 12.1 c) 

 

Skäl för invändningen 

och uppgifter om relevant 

nationell lagstiftning 

Anläggning 

(i mottagarlandet) 
Avfallets identifikationskod 

 

Mängd 

(kg/l) 
Mottagarland 

   Namn 

 

Återvinningsmetod 

R-kod 
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Tabell 4 

 

UPPGIFTER OM BESLUT AV BEHÖRIGA MYNDIGHETER ATT UTFÄRDA FÖRHANDSGODKÄNNANDEN (ARTIKEL 14) 

 

Återvinningsanläggning 
Avfallets 

identifieringkod 
Giltighetsperiod 

Behörig myndighet 
Namn och 

nummer 
Adress 

Återvinningsmetod 

R-kod 
Använd teknik 

 
Från Till 

Upphävande 

(datum) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



 

 
15311/4/04 REV 4  IG/am,mg,cs 5 
BILAGA IX DG I    SV 

Tabell 5 

 

UPPGIFTER OM OLAGLIGA AVFALLSTRANSPORTER* (artiklarna 23 och 49.1) 

 

Ansvarig för den olagliga 

transporten 

(sätt bock för det som gäller) 

 

Avfallets 

identifieringskod 

 

Mängd 

(kg/liter) 

Mottagarland (M) och 

avsändarland (A) 

Skäl till att transporten betraktas som 

olaglig (eventuell hänvisning till de artiklar 

mot vilka det brutits) 

Anmälaren Mottagaren Annan 

Vidtagna 

åtgärder 

samt 

eventuella 

sanktioner 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

                                                 
*  Uppgifter om ärenden som avslutats under rapporteringsperioden. 
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Tabell 6 

 

UPPGIFTER OM SÄRSKILDA TULLKONTOR SOM HAR UTSETTS AV MEDLEMSSTATEN FÖR 

AVFALLSTRANSPORTER TILL OCH FRÅN GEMENSKAPEN (artikel 54) 

 

Tullkontor 

Kontor Ort Kontrollerade import-/exportländer 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

________________________ 
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I. INLEDNING 

 

1. Den 1 juli 2003 lade kommissionen för rådet fram sitt förslag till Europaparlamentets 

och rådets förordning om transport av avfall. 

 

2. Europaparlamentet avgav sitt yttrande den 19 november 2003. 

 

Ekonomiska och sociala kommittén antog sitt yttrande den 28 januari 2004. 

 

Regionkommittén meddelade sin avsikt att inte avge något yttrande skriftligen 

den 23 oktober 2003. 

 

3. Den 10 mars 2004 lade kommissionen fram sitt ändrade förslag. 

 

4. Den 24 juni 2005 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med artikel [251.2] 

i fördraget. 

 

II. SYFTE 

 

Den föreslagna förordningens allmänna syften är att 

 

– införliva det reviderade OECD-rådsbeslutet1 och den reviderade Baselkonventionen2 

om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall i gemenskapslagstiftningen, 

 

– lösa svårigheterna med tillämpningen, hanteringen och efterlevnaden av rådets 

förordning från 1993 ("1993 års förordning")3, 

                                                 
1  OECD-rådets beslut C (2001) 107/slutlig av den 21 maj 2002 om ändring av 

beslut C (1992) 39/slutlig om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för 
återvinning. 

2  Baselkonventionen av den 22 mars 1989 om kontroll av gränsöverskridande transporter och 
om slutligt omhändertagande av farligt avfall, ändrad den 6 november 1998. 

3  (EEG) nr 259/93. 
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– genomföra global harmonisering på området för gränsöverskridande transporter av 

avfall, och 

 

– omorganisera och förenkla strukturen för artiklarna i 1993 års förordning. 

 

De viktigaste inslagen rör bland annat ändringar av de allmänna förfarandena (i synnerhet 

förfarandet för skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande samt 

informationskraven), ändringar och förtydliganden av räckvidd och definitioner, 

bestämmelser om transporter av avfall mellan och inom medlemsstaterna samt bestämmelser 

om export och import. 

 

III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

 

1. Allmänt 

 

Av de 103 ändringar som föreslogs av Europaparlamentet vid första behandlingen 

införlivas 41 (helt och hållet, delvis eller i princip, genom identisk eller liknande 

lydelse, eller till andemeningen) i den gemensamma ståndpunkten. Rådet anser att 

tillvägagångssättet och målen i det ursprungliga kommissionsförslaget inte ändras i den 

gemensamma ståndpunkten och noterar att kommissionen inte kan godta valet av 

rättslig grund, möjligheten för medlemsstaterna att invända mot transporter av avfall för 

återvinning och inte heller att animaliska biprodukter utesluts fullständigt från 

förordningens räckvidd. 

 

2. Europaparlamentets ändringar 

 

Vid plenaromröstningen den 19 november 2003 antog Europaparlamentet 103 ändringar 

till förslaget. 

 

41 av dessa har införlivats i rådets gemensamma ståndpunkt, antingen ordagrant, delvis 

eller till andemeningen. 62 ändringar har inte antagits. De godtagna/avslagna 

ändringarna förtecknas nedan i den ordningsföljd som de är införda i den gemensamma 

ståndpunkten. Om flera ändringar gäller samma fråga, behandlas de emellertid som en 

grupp första gången de förekommer. 
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a) Godtagna ändringar 

 

Ändring 1: Godtas och införlivas. 

Ändring 83/rev: Godtas och kommer till uttryck i skäl 1. 

Ändring 8: Godtas i princip och kommer till uttryck i skäl 31. 

Ändring 9: Godtas delvis i artikel 1.3 g och i skäl 9. 

Ändring 10: Införlivas i princip. Hela artikel 1.5 i kommissionens förslag har 

utgått för att undvika förvirring genom att vissa bestämmelser skiljs ut. 

Ändring 12: Godtas i artikel 2. 

Ändringarna 13 och 14: Godtas i princip och kommer till uttryck i artikel 2.5 

och 2.7. Definitionerna i direktiv 75/442 EEG har emellertid bibehållits. 

Ändring 15: Godtas och kommer till uttryck i artikel 2.15. 

Ändring 113: Godtas och kommer till uttryck i artikel 2.25. 

Ändring 79: Godtas och kommer till uttryck i artikel 3.5. 

Ändring 81: Godtas delvis och i princip och kommer till uttryck i artikel 3.5. 

Ändring 22: Godtas. 

Ändring 52: Godtas i princip och kommer till uttryck i artikel 4 första meningen. 

Ändring 24: Godtas delvis i artikel 4.3 och artikel 8.1. 

(se även ändring 29.) 

Ändringarna 96 och 97: Godtas delvis och i princip och kommer till uttryck i 

artikel 4.5 och artikel 6.2. 

Ändring 29: Godtas delvis i artikel 7. (se även ändring 30) 

Ändring 30: Godtas i princip och kommer till uttryck i artikel 8.1 och 8.2. 

Ändringarna 108 och 115: Godtas i artikel 11.1 e. 

Ändring 42: Godtas i princip och kommer till uttryck i artikel 12.1 c. 

Ändring 47: Godtas i princip och kommer till uttryck i artikel 12.1 c, artikel 12.5 

och 12.6, skäl 21 i dess ändrade lydelse samt artikel 59.2. 

Ändring 45: Godtas och kommer till uttryck i artikel 12.1 h. 

Ändring 100: Godtas och införlivas i artikel 16 b och artikel 17.1. 
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Ändring 84/rev: Godtas i princip i artikel 16 e och i artikel 15 e (jfr artikel 6.5). 

Ändring 57: Godtas i artikel 23.5. 

Ändringarna 58 och 101: Godtas i princip och införlivas i artiklarna 25.4 och 

58.1 f. 

Ändring 60: Godtas i princip och införlivas i artikel 29. 

Ändring 62: Godtas i artikel 40.1 d. 

Ändring 63: Godtas i artikel 41.2 b. 

Ändring 64: Godtas i artikel 42.1 e. 

Ändring 65: Godtas i artikel 43.2 c. 

Ändring 61: Godtas i princip och kommer till uttryck i artikel 48.3. 

Ändring 103: Godtas i artikel 57.1. 

Ändring 28: Godtas delvis i skäl 37 ( om tidsfristen för slutförandet av metoden i 

artikel 58.1. a) 

Ändringarna 82 och 46: (sammanslagna till en ändring) Godtas delvis och 

kommer till uttryck i artikel 58.1 b. 

Ändring 75: Godtas i bilaga VIII, del III. 

Ändring 76: Godtas i bilaga VIII, del II. 

Ändring 77: Godtas i bilaga VIII, del IV. 

 

b) Avslagna ändringar 

 

Ingressen 

 

Ändring 2: Strategin för avfall ses just nu över och ändringens lydelse tycks vara 

dåligt avvägd med avseende på andra viktiga aspekter, till exempel tillämpningen 

av reglerna för den inre marknaden också på avfall för återanvändning och 

återvinning. 

Ändring 3: Innehållet i denna ändring skulle på ett negativt sätt föregripa den 

fortfarande öppna debatten om förbränning. 

Ändring 107: Detta är ett faktiskt påstående som inte anses nödvändigt. 
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Ändringarna 110 och 121: Strider mot OECD-beslutet (jfr artikel 40.4) som 

innehåller en liknande bestämmelse som den i ändring 121 om import av avfall 

avsett för bortskaffande. 

Ändring 109: Förordningen omfattar inte generering av farligt avfall. Det kan 

noteras att andra delen av ändringen som rör närhetsprincipen kan åberopas om 

man vill invända mot en transport för bortskaffande. 

Ändring 4: Det anses inte lämpligt att göra en sådan hänvisning i ett skäl 

i ingressen. 

Ändring 5: Att överge/dumpa eller på ett okontrollerat sätt göra sig av med avfall 

är redan förbjudet i befintlig EU-lagstiftning. 

Ändring 6: Anses för vag i samband med artikel 12.1 g och 12.1 h. 

Ändring 7: Det är inte nödvändigt att i ett skäl i ingressen ange vad EU bör 

åstadkomma inom ramen för Baselkonventionen. 

Ändringarna 111, 112 och 92/rev: När det gäller fartyg, är dessa ändringar 

irrelevanta. Det är en fråga som skall avgöras inom ramen för Baselkonventionen. 

När det gäller fordon är dessa ändringar inte direkt relevanta, de ingår i 

avfallsstrategin och kommissionens framtida arbete. 

 

Artiklarna 

 

Ändring 11: Denna ändring avslås på grund av att överlappning mellan denna 

förordning och förordning (EG) 1774/2002 bör undvikas men en motsvarande 

kontrollnivå upprätthållas(se även artikel 59.1 och de nya skälen 10 och 11). 

 

Ändringarna 17 och 18: (sammanslagna till en ändring): Dessa ändringar har 

avslagits eftersom de strider mot Baselkonventionens och OECD-beslutet och 

deras bestämmelser för hantering av "grönt avfall". 
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Ändring 19: OECD förutsåg inte detta undantag för avfall som är avsett för 

forskning och ett sådant undantag ansågs alltför brett. 

 

Ändring 20: Artikel 3.5 i kommissionens förslag och motsvarande bilaga ströks 

på grund av antagandet av förordning (EG) 850/2004 om långlivade organiska 

föroreningar nyligen och ändringen av direktiv 79/117/EEG. 

 

Ändringarna 21, 26, 34, 41 och 91/rev: Förordningen innehåller särskilda 

bestämmelser som rör behandlingar i avvaktan på återvinning eller bortskaffande 

− i enlighet med OECD-beslutet. Rådet anser att eftersom sådan verksamhet äger 

rum är den bästa lösningen inte att förbjuda den utan att utforma ett system som 

gör det möjligt för behöriga myndigheter att hålla reda på avfallet under hela 

transporten och dess slutbehandling i form av återvinning eller bortskaffande. 

 

Ändring 126: Denna ändring ansågs vara överflödig 

 

Ändring 122: Denna ändring avslogs eftersom den inte är förenlig med 

Baselkonventionen. 

 

Ändringarna 85/rev och 27: Eftersom denna förordning innehåller särskilda 

bestämmelser som rör behandlingar i avvaktan på återvinning eller bortskaffande, 

är sådana särskilda bestämmelser också nödvändiga när det gäller ekonomiska 

säkerheter eller motsvarande försäkringar (jfr artikel 6.6). Därför har dessa 

ändringar avslagits. 

 

Ändring 31: Denna ändring har avslagits eftersom det ansågs lämpligare att de 

behöriga myndigheterna styrker sitt skriftliga godkännande på 

anmälningsblanketten eller kopior av denna. 
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Ändringarna 86/rev, 87/rev och 88/rev: Dessa ändringar strider mot målet om 

förenkling. 180 dagar har inte godtagits; överensstämmelse med 

OECD-tidsfristerna (ett år för transport − artikel 9.4, 9.5 och artikel 6 och ett år 

för återvinning eller bortskaffande från det att avfallet tagits emot − artikel 9.7). 

 

Ändringarna 32 och 33: Har inte införlivats eftersom de ansågs vara onödiga och 

alltför betungande. 

 

Ändring 35: För avfall för återvinning, får de behöriga myndigheterna på vissa 

villkor använda ett skäl för invändning som grundas på nationella miljönormer 

(jfr artikel 12.1 c som hör samman med ändringarna 42 och 47). För avfall för 

bortskaffande, är detta skäl till invändning inte adekvat eftersom det redan finns 

standarder på EU-nivå (särskilt i direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall, 

direktiv 2000/76 om förbränning av avfall, rådets direktiv 96/59/EG om 

bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT) 

samt förordning (EG) 850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om 

ändring av direktiv 79/117/EEG. 

 

Ändring 80: Har inte införlivats men det bör noteras att sådant avfall enligt den 

nya artikel 3.5 nu i samtliga fall skall behandlas som om det var avsett för 

bortskaffande. 

 

Ändring 37: Det ansågs lämpligast att behålla hänvisningen till gemenskapen i 

linje med ramdirektivet om avfall. 

 

Ändring 38: När det gäller artikel 7 i ramdirektivet om avfall behandlas 

överensstämmelsen med förvaltningsplaner i artikel 11.1 g och 

överensstämmelsen med rättsligt bindande EU-standarder i artikel 11.1 i. Se även 

kommentaren till ändring 35. 
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Ändring 39: Denna ändring har avslagits på grund av den potentiellt icke 

önskvärda effekten att transporter av avfall för bortskaffande tillåts av det skälet 

att " en specialiserad" anläggning inte finns i ett avsändarland, medan det däremot 

finns en annan lämplig anläggning för bortskaffande i det landet. Det ansågs 

därför lämpligt att tillåta transporter av avfall för bortskaffande endast om 

samtliga nationella anläggningar var otillräckliga. 

 

Ändring 40: Har inte införlivats eftersom det skulle leda till onödiga 

administrativa bördor. Se även kommentaren till ändring 50. 

 

Ändring 116: Strider mot OECD-beslutet. Strider dessutom mot principen om 

den inre marknaden för avfall avsett för återvinning. När det gäller avfall som är 

avsett för återvinning, se den infogade texten i artikel 11.1 e (jfr ändring 115). 

 

Ändring 117: Strider mot OECD-beslutet. Strider dessutom mot principen för 

inre marknaden för avfall avsett för återvinning − det är inte på grund av att 

avsändarlandet har kapacitet att återvinna avfallet som det nödvändigtvis måste 

återvinnas i det landet. 

 

Ändring 44: Strider mot OECD-beslutet. Strider dessutom mot principen för inre 

marknaden för avfall avsett för återvinning och överensstämmer inte med artikel 5 

i ramdirektivet om avfall. 

 

Ändring 48: Godtas inte som sådant men kommentarerna om ändring 47 är 

relevanta när det gäller invändningar då EU-standarder saknas. 

 

Ändring 49: Godtas inte, men det arbete som genomförs av kommissionen 

(artikel 58.1 b) kommer att vara relevant. 

 

Ändring 50: Införlivas inte eftersom det skulle leda till onödiga administrativa 

bördor. 
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Ändring 51: Denna ändring anses inte behövas (jfr artikel 9 när det gäller 

giltighet för samtycke som är tillämplig på allmänna anmälningar och artikel 4 

första meningen). 

 

Ändring 99: Godtas inte eftersom bestämmelserna inte är ändamålsenliga. Det 

behövs inte något ytterligare förfarande. 

 

Ändring 53: Avslås eftersom OECD-beslutet innehåller bestämmelser om detta. 

 

Ändring 54: Strider mot OECD:s tidsfrister. 

 

Ändring 55: Strider mot OECD-beslutet. Det anses tillräckligt att transporten 

åtföljs av den information som anges i bilaga VII (se kommentarerna om 

ändringarna 17 och 18). 

 

Ändring 56: Inte godtagen eftersom artikel 20 i kommissionens förslag inte 

ansågs nödvändig. 

 

Ändring 105: Har avslagits eftersom det anses tillräckligt för en effektiv kontroll 

att ett kontrakt uppvisas på begäran av en behörig myndighet. 

 

Ändring 59: Rådet anser att detta är en angelägenhet för medlemsstaterna. 

 

Ändring 66: Har inte införlivats på grund av farhågor beträffande sekretessen och 

på grund av att den anses alltför betungande för de behöriga myndigheterna. 

 

Ändring 67: Har inte införlivats eftersom anslutningsfördragen inte kan ändras 

genom kommittéförfarande (se den nya artikel 62). 

 

Ändringarna 78 och 106: ( sammanslagna till en ändring) Dessa ändringar har 

avslagits eftersom deras syfte inte är särskilt tydligt och det strider mot 

Basel/OECD-harmonisering. EU bör inte ensidigt ändra OECD-beslutet. 
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Ändring 68: Har inte införlivats eftersom inslag i OECD-beslutet inte bör ändras 

ensidigt av EU. 

 

Ändringarna 69 och 70: Dessa ändringar har avslagits eftersom harmoniseringen 

med Baselkonventionen bör bibehållas. 

 

Ändringarna 71, 72 och 73: Dessa ändringar har inte införlivats eftersom EU:s 

förteckning över avfall (Kommissionens beslut 2000/532/EG) inte bör ändras 

genom denna förordning.. 

 

Ändring 74: Anses inte nödvändig eftersom artiklarna 33, 35 och 37 anger vilken 

export som är tillåten (se artikel 48.2 a) I varje fall anges de "för vägledning" 

(artikel 48.2 sista meningen). 

 

IV. SLUTSATS 

 

De ändringar som rådet har infört i kommissionens ändrade förslag syftar till att förbättra 

genomförbarheten och tillmötesgår vissa medlemsstaters önskemål samtidigt som deras syfte 

är att sörja för att gemenskapen och medlemsstaterna iakttar och ansluter sig till befintliga 

internationella skyldigheter på detta område. 

 

Trots att rådet inte kan godta alla ändringar som antagits av Europarlamentet anser det att den 

gemensamma ståndpunkten i stor utsträckning tillmötesgår parlamentet. 

 

________________________ 
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Uttalande från rådet och kommissionen 

 

Rådet och kommissionen anser att kommissionen vid tillämpningen av de förfaranden som 

föreskrivs i avdelning IV, kapitlen 1 och 2 i denna förordning bör ta hänsyn till det särskilda fall 

som Monaco utgör. 
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Uttalande från kommissionen: 

 
Kommissionen noterar att rådet är enigt om att ersätta den gemensamma rättsliga grund som 

kommissionen föreslog, nämligen artikel 133 och artikel 175.1 i fördraget, med en enda rättslig 

grund som innehåller endast artikel 175.1 i fördraget. Kommissionen anser att dess förslag innehöll 

den korrekta rättsliga grunden och förbehåller sig rätten att använda de rättsliga medel som står till 

dess förfogande. 

 

Kommissionen noterar dessutom att i artikel 12.1 c ger rådet medlemsstaterna rätt till invändningar 

och att blockera transporter av avfall avsett för återvinning med motivering att mottagarlandet har 

"lägre standarder för behandling". Kommissionen anser att denna bestämmelse kommer att 

medföra hinder för den europeiska marknaden för materialutnyttjande och återvinning av avfall, 

utan att miljönormerna för avfallshantering i EU förbättras. Kommissionen erinrar om att den 

föreslog lösningar på det eventuella problemet med normdumpning i sitt meddelande KOM (2003) 

301 slutlig: Mot en temainriktad strategi för förebyggande och återvinning av avfall, med inriktning 

på utvecklingen av europeiska avfallshanteringsnormer. Kommissionen varnar dessutom för att 

artikel 12.1 c är både vag och komplicerad, kan medföra en ökning av olagliga transporter av avfall 

och riskerar att leda till ett antal mål i domstol. 

 

Kommissionen noterar slutligen att rådet från förordningens räckvidd undantar "transporter som 

omfattas av krav på godkännande enligt förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för 

animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel". Med beaktande av 

skillnaderna mellan dessa två förordningar när det gäller processuella bestämmelser föredrar 

kommissionen att tidigarelägga översynen av förhållandet mellan förordningarna så att resultatet av 

översynen offentliggörs innan förordningen om transport av avfall träder i kraft. Detta skulle lösa 

det problem vissa medlemsstater har angivit beträffande risker för processuella dubbleringar och ge 

kommissionen möjlighet att behålla sitt förslag. 

 

 

________________________ 
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2003/0139 (COD) 

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN 
TILL EUROPAPARLAMENTET 

 
enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 

 
om 

gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets förordning om transport av avfall 

1. BAKGRUND 

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och 
rådet (dokument KOM(2003) 379 slutlig 2003/139(COD)): 

30 juni 2003 

Datum för Europaparlamentets yttrande efter första behandlingen: 19 november 2003 

Datum för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 
yttrande: 

28 januari 2004 

Datum för överlämnande av ändringsförslaget: 9 mars 2004 

Datum för antagande av den gemensamma ståndpunkten: 24 juni 2005 

2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 

Förslaget har följande fyra huvudmål: 

– Genomförande av OECD-rådets beslut C(2001)107 av den 14 juni 2001 i 
gemenskapslagstiftningen. 

– Hantering av de problem som uppkommit vid tillämpningen, förvaltningen och 
efterlevnaden av 1993 års förordning, och ökad rättslig klarhet. 

– Strävan efter global harmonisering i fråga om gränsöverskridande 
avfallstransporter. 

– Förbättring av strukturen på förordningens artiklar. 

För att uppnå dessa mål kommer olika avsnitt och aspekter av rådets förordning 
(EEG) nr 259/93 att ändras i samband med översynen. Till exempel följande: 

– Strukturella förändringar. 

– Förändringar och förtydliganden av definitioner och klargörande av förordningens 
räckvidd (avsnitt I). 
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– Förändringar och förtydliganden avseende de förfaranden som gäller för 
avfallstransporter (avsnitt II-VI): mellan medlemsstater (avsnitt II), inom 
medlemsstater (avsnitt III), för export från och import till gemenskapen (avsnitt 
IV, V och VI). 

– Ändringar av andra bestämmelser i förordningen (avsnitt VII). 

3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

3.1 Allmänna kommentarer 

I sitt ändrade förslag godtog kommissionen i sin helhet, delvis eller i princip 43 av de 
103 ändringar som Europaparlamentet föreslog vid sin första behandling. Av dessa 
ändringsförslag har nu 41 antingen ordagrant eller i princip förts in i den 
gemensamma ståndpunkten. 

Kommissionen kan inte godta den gemensamma ståndpunkten på vissa punkter. Till 
de viktigaste av dessa punkter hör följande: 

Kommissionen vidhåller att dess förslag på gemensam rättslig grund för den här 
förordningen (nedan kallad ”förordningen”), dvs. miljö och handel (artiklarna 175 
och 133 i EG-fördraget) är korrekt och avvisar en enda rättslig grund som rådet 
föreslog (artikel 175 i EG-fördraget). 

Dessutom kan kommissionen inte stödja den gemensamma ståndpunkten i fråga om 
medlemsstaternas möjlighet att invända mot avfallstransporter avsedda för 
återvinning med motiveringen att mottagarlandet har ”lägre behandlingsstandarder”. 
Kommissionen anser att en sådan bestämmelse skulle skapa hinder på den europeiska 
marknaden för återvinning och materialåtervinning utan att förbättra 
miljöstandarderna inom avfallshanteringen i EU. 

Rådet har ändrat artikel 1.6 för att helt och hållet utesluta animaliska biprodukter från 
förordningens omfattning (artikel 1.3 d). Kommissionen anser att det kan finnas ett 
värde i att den lägger fram sin genomgång av förhållandet mellan den här 
förordningen och förordning (EG) nr 1774/2004 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, så att 
resultaten av genomgången offentliggörs innan förordningen träder i kraft. 
Därigenom skulle hänsyn tas till den oro som vissa medlemsstater visat i fråga om 
risken för dubblering av förfarandena och samtidigt göra det möjligt för 
kommissionen att bibehålla sitt förslag. 

3.2 Detaljerade kommentarer 

3.2.1 Parlamentets ändringsförslag som godtagits av kommissionen och som helt, delvis 
eller i princip förts in i den gemensamma ståndpunkten 

Ändringsförslag 8 och 108 om skälen har infogats.  

Ändringsförslag 9 som rör att militärt avfall från en medlemsstat i vissa situationer 
skall undantas från förordningens omfattning har delvis infogats i artikel 1.3 g. 
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Ändringsförslag 10 som rör bestämmelserna för avfall avsett för återvinning enligt 
bilaga III har beaktats. Hela punkten (artikel 1.5), så som kommissionen föreslog 
den, har strukits för att undvika förvirring genom att vissa bestämmelser betonas. I 
princip införd. 

Ändringsförslag 12 hänvisar till en blandning av avfall som saknar enskild post. 
Införd i artikel 2.3 

Ändringsförslagen 13 och 14 om viss behandling i avvaktan på återvinning och 
bortskaffande har i princip godtagits och återspeglas i artikel 2.5 och 2.7. 
Definitionerna i direktiv 75/442/EEG om avfall har dock inte ändrats. 

Ändringsförslagen 15 och 22 innehåller en definition av anmälare som infogats i 
artikel 2.15. 

Ändringsförslag 113 om definitionen av ”transitland” har godtagits och återspeglas i 
artikel 2.24.  

Ändringsförslag 79 om att låta transporter av blandat kommunalt avfall (avfallspost 
20 03 01) som samlats in från privata hushåll omfattas av förhandsanmälan och 
-godkännande har infogats i artikel 3.5. Ändringsförslag 81 har godtagits delvis och i 
princip och återspeglas i artikel 3.5 

Ändringsförslag 24 som ger samtliga behöriga myndigheter rätt att kräva ytterligare 
information och dokumentation inom en viss tidsperiod har delvis införts i artiklarna 
4.3 och 8.1. 

Ändringsförslagen 96 och 97 om vid vilken tidpunkt den ekonomiska garantin skall 
fastställas, och bevis på eller motsvarande försäkran skall tillhandahållas, har i 
princip och delvis godkänts i artiklarna 4.5 och 6.2. 

Ändringsförslagen 29 och 30 om begäran om information och dokumentation samt 
mottagningsbevis och vidarebefordran av anmälan inom en viss tidsgräns har i 
princip och delvis godkänts i artiklarna 7.2 och 8.1-2.  

Ändringsförslag 115 om utökade befogenheter för medlemsstaterna att protestera 
mot transport av avfall avsett att bortskaffas kan stödjas. Har införts i artikel 11.1 e. 

Ändringsförslag 45 om invändningar mot transporter av avfall avsett för återvinning 
med motiveringen att det är avsett för bortskaffande och inte för återvinning har 
godkänts. Har införts i artikel 12.1 h. 

Ändringsförslag 52 som innehåller de förfaranden som gäller en allmän anmälan har 
i princip godtagits och återspeglas i artikel 4. 

Ändringsförslag 100 om information från anmälaren till de behöriga myndigheterna 
och mottagaren har godtagits. Har införts i artiklarna 16 b och 17.1. 

Ändringsförslag 84 om fullbordande av återvinning eller bortskaffande har i princip 
godtagits och återspeglas i artikel 16 e. 
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Ändringsförslag 57 som betonar behovet av samarbete mellan myndigheter vid 
olagliga transporter genom tillägg av orden ”i synnerhet” i de fall varken mottagaren 
eller anmälaren är ansvarig har godtagits. Har införts i artikel 23.5. 

Ändringsförslagen 58 och 101 om elektroniskt datautbyte har godtagits. Har införts i 
artiklarna 25.4 och 58.1 f. 

Ändringsförslag 60 om avtal om gränsområden har godtagits. Har införts i artikel 29. 

Ändringsförslag 61 om miljöriktig hantering har i princip godtagits. Har införts i 
artikel 48.2. 

Ändringsförslagen 62-65 om kris- eller krigssituationer har godtagits. Har införts i 
artiklarna 40.1 d, 41.2 b, 42.1 e och 43.2 c. 

Ändringsförslag 103 om ändring av bilagorna till förordningen har godtagits. Har 
införts i artikel 57.1 

Ändringsförslag 28 om en metod för att beräkna den ekonomiska garantin har delvis 
godkänts i skälen. 

Ändringsförslagen 82 och 46 om riktlinjer för tillämpningen av bestämmelsen om så 
kallad sham recovery (skenbar återvinning) har delvis godkänts. Har införts i artikel 
58.1 b. 

Ändringsförslagen 75, 76 och 77 om bilagorna har godkänts. Har införts i delarna II-
IV i bilaga VIII. 

3.2.2 Parlamentets ändringsförslag som tillbakavisats av kommissionen och rådet och som 
inte förts in i den gemensamma ståndpunkten 

Ändringsförslagen 2-7, 107, 109 och 110–111 om skälen ansågs inte relevanta för 
förslaget och har därför inte godkänts. Inte heller ändringsförslagen 4-5 godkändes 
eftersom de skulle innebära en överträdelse av kommissionens initiativrätt. 

Ändringsförslag 11 om att slopa artikel 1.6 som tillåter ett eventuellt uteslutande av 
animaliska biprodukter från förordningens räckvidd kan inte godtas. Kommissionen 
anser att det är viktigt att den här bestämmelsen behålls för att undvika dubbelarbete 
och den onödiga börda som det resulterar i för operatörerna beroende på den 
samtidiga tillämpningen av den här förordningen och förordning (EG) nr 1774/2002 
om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas 
som livsmedel. Kommissionen föredrar därför att behålla sitt förslag och lägga fram 
sin genomgång av förhållandet mellan de två förordningarna så att resultaten av 
genomgången offentliggörs innan förordningen träder i kraft (jfr. punkt 3.2.5 om 
rådets ytterligare ändringar av förslaget). 

Ändringsförslag 112 om en skyldighet för kommissionen att fastställa riktlinjer kan 
inte godtas, främst eftersom det skulle innebära en överträdelse av kommissionens 
initiativrätt. 
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Enligt ändringsförslagen 17 och 18 skall icke-farligt avfall enligt bilaga III omfattas 
av skriftlig förhandsanmälan. Det kan inte godtas eftersom det skulle strida mot 
OECD-beslutet. 

Ändringsförslag 19 som lägger till transporter av avfall som är avsett för forskning 
till de tranporter som undantas från förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och 
godkännande kan inte godtas. Sådana transporter medför samma risk som alla andra 
transporter av avfall och bör följa de normala förfarandena.  

Ändringsförslag 20 om en skyldighet att fastställa gränsvärden inom en viss tidsgräns 
kan inte godtas, eftersom det skulle innebära en överträdelse av kommissionens 
initiativrätt. Dessutom ansågs det inte nödvändigt att i förslaget behålla en särskild 
bestämmelse om transport av avfall som består av, innehåller eller är förorenat med 
de kemikalier som förtecknas i bilaga A, B och C i Stockholmskonventionen av den 
22 maj 2001 om långlivade organiska föroreningar (POP), eftersom en särskild 
förordning antagits på området (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring 
av direktiv 79/117/EEG, EUT L 158, 30.4.2004, s. 7-49). 

Ändringsförslag 44 om invändningar mot transporter av avfall avsett för återvinning 
baserat på principerna om att medlemsstaterna själva skall ta hand om sitt avfall och 
om närhet, skulle skapa hinder på den europeiska marknaden för avfallsåtervinning 
och -materialåtervinning utan att leda till förbättrade standarder för miljöhanteringen 
i EU. Förslaget kan därför inte godkännas.  

Ändringsförslagen 21, 26-27, 34, 41, 85 rev. och 91 rev. om tillfälliga åtgärder kan 
inte godtas. Kommissionen har inte ansett det lämpligt att förbjuda sådana åtgärder. 
Åtgärderna bör i stället regleras så att behöriga myndigheter kan spåra avfallet under 
transporten och tills det återvunnits eller bortskaffats.  

Ändringsförslagen 86 rev., 87 rev. och 88 rev. strider mot tidsgränserna i OECD-
beslutet och kan därför inte godtas. 

Ändringsförslagen 32 och 33 om efterföljande kontroll av efterlevnaden av 
anmälningen bör omfattas av artikel 49 om efterlevnaden, och kan inte godtas. 

Genom ändringsförslag 35 sker ett tillägg av ytterligare skäl för invändningar mot 
avfallstransporter, vilket inte kan godtas. I ändringsförslag 37 utgår hänvisningen till 
en tillräcklig egenkapacitet på gemenskapsnivå och därmed hänvisas endast till den 
på nationell nivå, vilket inte kan godtas. Samarbetet mellan grannländer och/eller 
små länder måste fortsättningsvis främjas, i synnerhet genom en hänvisning till en 
tillräcklig egenkapacitet på gemenskapsnivå. I ändringsförslag 38 läggs det till att 
invändningar kan göras mot en avfallstransport för bortskaffande på grundval av 
nationell lagstiftning om det på gemenskapsnivå inte finns några skyldigheter när det 
gäller bortskaffande. En sådan bestämmelse kan missbrukas och kan därför inte 
godtas. 

Ändringsförslag 80 om blandat kommunalt avfall som samlats in från privata hushåll 
har inte förts in, men man bör observera att det i artikel 3.5 sägs att sådant avfall i 
samtliga fall kommer att behandlas som om det vore avsett för bortskaffande. 
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Genom ändringsförslagen 116-117 läggs det till ytterligare skäl för invändningar mot 
avfallstransporter, som inte är förenliga med OECD-beslutet. Dessutom skulle 
ändringsförslag 116 skapa hinder på den inre marknaden för återvinning. Det kan 
därför inte godtas. 

Ändringsförslag 49 om vissa kriterier för återvinning kan inte godtas. En 
bestämmelse om antagande för riktlinjer för tillämpning av bestämmelsen om så 
kallad sham recovery (skenbar återvinning) har infogats i artikel 58.1 b. 

Genom ändringsförslagen 40 och 50 tas möjligheten bort att de behöriga 
myndigheterna kan komma överens med anmälaren om att det inte krävs någon ny 
anmälan, om de problem som har lett till invändningar inte har lösts inom en viss 
tidsfrist. Att insistera på en anmälan om samtliga inblandade parter är överens om att 
det inte behövs, är varken nödvändigt eller motiverat. Därför kan dessa 
ändringsförslag inte godtas. 

Ändringsförslag 51 anses inte nödvändigt ( artikel 4 första meningen och artikel 9). 

Ändringsförslag 99 om tillämpningen av det allmänna anmälningsförfarandet för 
system för återtagande kan inte godtas, eftersom dess räckvidd inte är tillräckligt 
preciserad. 

Ändringsförslag 54 om tidsperioder för certifikat för återvinning eller bortskaffande 
kan inte godtas, eftersom det inte är förenligt med tidsgränserna i OECD-beslutet. 

Ändringsförslag 55 om förhandsinformation till behöriga myndigheter om grönt 
avfall kan inte godtas eftersom det är tillräckligt om man till lasten bifogar den 
listade informationen. Detta motsvarar vad som sägs i OECD-beslutet. 

Enligt ändringsförslag 105 utgår skyldigheten (för den person som organiserar 
transporten) att tillhandahålla en kopia av avtalet på begäran från den berörda 
behöriga myndigheten i samband med transporter av icke-farligt avfall för 
återvinning, vilket inte kan godtas. För kontrolländamål är det viktigt att ett avtal kan 
begäras. Det måste betonas att konfidentiell information i avtalet är skyddad, 
eftersom detta kan vara skälet till ändringsförslaget. 

Genom ändringsförslag 121 tillförs ett ytterligare villkor för import till gemenskapen 
av avfall för återvinning, som går ut på att den behöriga avsändarmyndigheten 
utanför gemenskapen, när det gäller farligt avfall, skall lägga fram en motiverad 
begäran på förhand, i vilken det anges att ”de inte har eller rimligen kan förvärva den 
tekniska kapacitet och de anläggningar som är nödvändiga för att bortskaffa avfallet 
på ett miljöriktigt sätt”. Detta kan inte godtas. För OECD-länder skulle ett sådant 
villkor innebära brott mot OECD-beslutet. För parter som varken är anslutna till 
Baselkonventionen eller OECD-länder gäller villkoret redan. För parter till 
Baselkonventionen som inte är OECD-medlemmar skulle ytterligare begränsningar 
inte anses vara miljömässigt motiverade. Därför avvisas ändringsförslaget. 

Ändringsförslag 67 om anslutningsakten har inte införts, eftersom denna akt inte får 
ändras genom ett kommittéförfarande (se ny artikel 62).  
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Ändringsförslagen 68, 71-73, 78 och 106 berör alla ändringar av enskilda poster i 
avfallsförteckningen som bifogats förslaget, och kan inte godtas. Kommissionen 
vänder sig inte mot innehållet i ändringsförslaget, utan anser inte att sådana ändringar 
skall tas upp i det här sammanhanget. Förändringar av avfallsförteckningen bör göras 
i den lagstiftning från vilken posterna hämtats (Baselkonventionen, OECD-beslutet 
och EU:s avfallsförteckning). Dessutom skulle dessa ändringar strida mot ett av 
förslagets huvudsyften, dvs. en internationell harmonisering av området för 
avfallsförteckningar. 

3.2.3 Parlamentets ändringsförslag som rådet godtagit, men kommissionen avvisat 
Ändringsförslagen 1 och 83 rev. om att den rättsliga grunden skulle ändras från miljö 
och handel (artiklarna 175 och 133 i EG-fördraget) till enbart miljö (artikel 175 i EG-
fördraget) godkändes av rådet, men avvisades av kommissionen. Huvudsyftet med 
den föreslagna förordningen är att skydda miljön. Eftersom bestämmelserna i 
avdelningarna IV, V och VI om export från, import till och transitering genom 
gemenskapen till och från tredje land även berör internationell handel är den rättsliga 
grunden för dessa specifika bestämmelser artikel 133 i EG-fördraget. Kommissionen 
vidhåller därför att den föreslagna gemensamma rättsliga grunden för förordningen, 
dvs. miljö och handel (artiklarna 175 och 133 i EG-fördraget) är korrekt och kan inte 
godta en enda rättslig grund. 

Ändringsförslagen 42, 47 och 48 om invändningar mot transporter av avfall avsett 
för återvinning som baseras på nationella standarder eller nationella skyldigheter kan 
inte godtas av kommissionen. Kommissionen anser att en sådan bestämmelse skulle 
skapa hinder på den europeiska marknaden för återvinning och materialåtervinning 
utan att förbättra miljöstandarderna inom avfallshanteringen i EU. Kommissionen 
påminner om att den föreslog lösningar på det eventuella problemet med försämrade 
standarder i sitt meddelande KOM(2003) 301 slutlig: Mot en temainriktad strategi 
för förebyggande och återvinning av avfall. Meddelandet var koncentrerat på 
utvecklingen av europeiska standarder för avfallshantering. Kommissionen varnar 
också för att artikel 12.1 c är både vag och komplex, vilket kan leda till att illegala 
avfallstransporter ökar och förmodligen till att fler fall dras inför domstol.  

3.2.4 Ändringsförslag från Europaparlamentet som godtagits av kommissionen, men inte 
förts in i den gemensamma ståndpunkten 

Ändringsförslag 92 om förtydligandet av definitionen av ”avsändarlandet” kan i 
princip understödjas av kommissionen, eftersom den kan vara användbar när det 
gäller transporter på öppna havet. Den bör emellertid kompletteras med ett stycke 
med en prioritering av de olika alternativen för när ett land skall anses vara ett 
avsändarland i händelse av konflikt.  

Ändringsförslag 126 om tillägg till den behöriga avsändarmyndigheten av ”specifika 
förordningar som införts av och i avsändarlandet” godtogs av kommissionen i dess 
ändrade förslag, men har senare ansetts överflödigt och avslagits av skäl som bland 
annat rör förenkling.  

Ändringsförslag 122 om undantag för vissa offentliga företag godtogs av 
kommissionen i dess ändrade förslag, men har därefter ansetts oförenligt med 
Baselkonventionen. Det har därför avvisats. 
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Enligt ändringsförslag 31 skall de behöriga transit- och 
bestämmelesortsmyndigheterna bekräfta sitt skriftliga medgivande genom att skicka 
ut ett skriftligt meddelande till övriga behöriga myndigheter och till anmälaren. 
Kommissionen godtog detta i sitt ändrade förslag, men det har därefter ansetts 
onödigt. Det har därför avslagits, bland annat av skäl som rör förenkling. 

Ändringsförslag 53 om borttagande av hela artikeln om återvinningsanläggningar 
som tidigare godkänts kan godtas av kommissionen eftersom fördelarna med artikeln 
är begränsade då myndigheterna måste bedöma andra delar av anmälan och därför 
kan resa invändningar mot avfall som är avsett för en tidigare godkänd anläggning.  

Ändringsförslag 56, om begränsning av tillämpningsområdet för artikel 20 i 
kommissionens förslag, har inte införts.  

Ändringsförslag 59 som innebär att kommissionen kan fastställa maximigränser för 
de administrativa kostnader anmälaren debiteras stöds i princip av kommissionen. 

Ändringsförslag 74 om riktlinjernas räckvidd har godtagits av kommissionen. 

Ändringsförslag 39 som innebär att ordet ”särskilt” infogas före ”farligt avfall” har i 
princip godtagits av kommissionen. 

Ändringsförslag 66 om allmänhetens åtkomst till anmälningar kan kommissionen i 
princip godta, dock under förutsättning att skyldigheterna fastställs i en separat 
artikel och att de innehåller en hänvisning till att sekretessreglerna skall iakttas i 
enlighet med nationell lagstiftning och/eller gemenskapslagstiftningen. 

Ändringsförslagen 69 och 70 om rangordningen för avfallsförteckningarna i bilaga V 
(som avser förbudet av export av farligt avfall) med den verkan att EU-förteckningen 
över farligt avfall har företräde framför Baselförteckningen över icke-farligt avfall 
(båda inkluderade i bilagan) kan i princip godtas. 

3.2.5 Ytterligare ändringar av förslaget som rådet gjort 

Rådet har gjort ytterligare ändringar av förslaget. Den viktigaste förändringen består 
av att artikel 1.3 d helt och hållet undantar animaliska biprodukter från förordningens 
omfattning. Kommissionen kan inte stödja den gemensamma ståndpunkten på den 
punkten utan anser att det kan finnas ett värde i att den lägger fram sin genomgång 
av förhållandet mellan den här förordningen och förordning (EG) nr 1774/2004 om 
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som 
livsmedel, så att resultaten av genomgången offentliggörs innan förordningen träder i 
kraft. Kommissionen anser följaktligen att dess föreslagna version av artikel 1.6 inte 
bör ändras. 

4. SLUTSATS 

Den gemensamma ståndpunkten utgör på många sätt stora förbättringar av 
tydligheten i förordningen och förbättrar dess bestämmelser i linje med mål som 
anges i kommissionens förslag. Kommissionen kan dock av flera skäl inte godta den 
gemensamma ståndpunkten. De viktigaste av dessa presenteras i det bifogade 
uttalandet. Det handlar till exempel om den rättsliga grunden för förordningen, 
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möjligheten för medlemsstaterna att invända mot transport av avfall avsett för 
återvinning och det fullständiga undantaget av animaliska biprodukter från 
förordningens omfattning. 

5. KOMMISSIONENS UTTALANDE 

Kommissionen noterar att det råder enighet i rådet om att ersätta den gemensamma 
rättsliga grund som kommissionen föreslagit, dvs. artiklarna 133 och 175.1 i EG-
fördraget, med en enda rättslig grund, nämligen endast artikel 175.1 i fördraget. 
Kommissionen vidhåller att dess förslag innehåller korrekt rättslig grund och 
förbehåller sig rätten att utnyttja de rättsliga åtgärder som står till dess förfogande. 

Kommissionen noterar också att i artikel 12.1 c tillåter rådet medlemsstaterna att resa 
invändningar mot och blockera transporter av avfall avsett för återvinning med 
motiveringen att mottagarlandet har ”lägre behandlingsstandarder”. Kommissionen 
anser att en sådan bestämmelse skulle skapa hinder på den europeiska marknaden för 
återvinning och materialåtervinning utan att förbättra miljöstandarderna inom 
avfallshanteringen i EU. Kommissionen påminner om att den föreslog lösningar på 
det eventuella problemet med försämrade standarder i sitt meddelande 
KOM(2003) 301 slutlig: Mot en temainriktad strategi för förebyggande och 
återvinning av avfall. Meddelandet var koncentrerat på utvecklingen av europeiska 
standarder för avfallshantering. Kommissionen varnar också för att artikel 12.1 c är 
både vag och komplex, vilket kan leda till att illegala avfallstransporter ökar och 
förmodligen till att fler fall dras inför domstol.  

Kommissionen noterar slutligen att rådet utesluter transporter som lyder under 
godkännandekraven i förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel från 
förordningens omfattning. Mot bakgrund av skillnaderna i dessa två förordningar när 
det gäller bestämmelser om förfaranden anser kommissionen att det kan finnas ett 
värde i att den lägger fram sin genomgång av förhållandet mellan förordningarna så 
att resultaten av genomgången offentliggörs innan förordningen om transport av 
avfall träder i kraft. Därigenom skulle hänsyn tas till farhågor vissa medlemsstater 
uttryckt i fråga om riskerna för dubblering av förfarandena och dessutom skulle 
kommissionen kunna bibehålla sitt förslag. 
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