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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 740/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιουλίου 2008
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθούνται κατά την εξαγωγή αποβλήτων σε ορισμένες τρίτες χώρες
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(3)

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μετα
φορές αποβλήτων (1), και ιδίως το άρθρο 37 παράγραφος 2 τρίτο
εδάφιο,
Ύστερα από διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες χώρες,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Πρέπει να εξαλειφθεί κάθε ασάφεια όσον αφορά την εφαρ
μογή του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων, για τις οποίες
μια χώρα, στην απάντησή της στο αίτημα της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, ανέφερε ότι δεν
θα απαγορεύσει αυτές τις μεταφορές ούτε θα εφαρμόσει
σε αυτές τη διαδικασία της προηγούμενης γραπτής κοινο
ποίησης και συγκατάθεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του
εν λόγω κανονισμού.
Η Επιτροπή έλαβε απαντήσεις από τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη,
το Ιράν και το Τόγκο, στα γραπτά της αιτήματα για τη
γραπτή επιβεβαίωση ότι απόβλητα που απαριθμούνται στα
παραρτήματα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1013/2006 και των οποίων η εξαγωγή δεν απαγορεύεται
δυνάμει του άρθρου 36 του εν λόγω κανονισμού, μπορούν
να εξαχθούν από την Κοινότητα, προς αξιοποίηση, στις εν
λόγω χώρες και για την κοινοποίηση από τις εν λόγω χώρες
της διαδικασίας ελέγχου, εφόσον υπάρχει, που θα ακολου
θήσουν. Η Επιτροπή έλαβε επίσης περαιτέρω πληροφορίες
που αφορούν την Ακτή Ελεφαντοστού, τη Μαλαισία, τη
Μολδαβία (2), τη Ρωσία και την Ουκρανία. Επομένως, το
παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 της

(4)

Επιτροπής (3) πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ώστε να
συνεκτιμηθεί το εν λόγω θέμα.
Από την κυβέρνηση του Λιχτενστάιν επισημάνθηκε ότι το
Λιχτενστάιν πρέπει να θεωρείται χώρα για την οποία ισχύει
η απόφαση του ΟΟΣΑ. Επομένως, το άρθρο 37 παράγραφος
2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 δεν ισχύει για την
εν λόγω χώρα και το Λιχτενστάιν πρέπει να διαγραφεί από το
παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1418/2007.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 πρέπει να τροποποιη
θεί ανάλογα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 τροποποιείται ως εξής:
1. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 1α:
«Άρθρο 1a
Όταν μια χώρα, στην απάντησή της σε γραπτό αίτημα της Επι
τροπής σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, αναφέρει ότι, όσον
αφορά ορισμένες μεταφορές αποβλήτων, δεν θα τις απαγορεύσει
ούτε θα εφαρμόσει σε αυτές τη διαδικασία της προηγούμενης
γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης, όπως ορίζεται στο
άρθρο 35 του εν λόγω κανονισμού, τότε ισχύει κατ’ αναλογίαν
το άρθρο 18 του εν λόγω κανονισμού.».
2. Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 τροπο
ποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει τη δέκατη τέταρτη ημέρα
από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2008.
Για την Επιτροπή
Peter MANDELSON

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 669/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 188
της 16.7.2008, σ. 7).
(2) Η συντομευμένη ονομασία «Μολδαβία» υποδηλώνει τη Δημοκρατία της
Μολδαβίας.

(3) ΕΕ L 316 της 4.12.2007, σ. 6.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σημείωση: Δυνάμει του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού, το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 ισχύει για τις
στήλες γ) και δ) του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1418/2007.
1. Στο κείμενο που προηγείται των πληροφοριών για τη χώρα, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«δ) ακολουθούνται άλλες διαδικασίες στη χώρα προορισμού, βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας.».
2. Μετά την εγγραφή «Βιετνάμ», εισάγεται η ακόλουθη εγγραφή:
«Βοσνία-Ερζεγοβίνη
α)

β)

γ)

δ)

γ)

δ)

B3020
όλα τα άλλα απόβλητα που απαριθ
μούνται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006»

3. Η εγγραφή «Ακτή Ελεφαντοστού», αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«Ακτή Ελεφαντοστού (Δημοκρατία της Ακτής Ελεφαντοστού)
α)

β)

στο B1010:

στο B1010:

όλα τα άλλα απόβλητα

— Πολύτιμα μέταλλα (χρυσός, άργυ
ρος, μέταλλα της ομάδας του λευ
κόχρυσου, με εξαίρεση όμως τον
υδράργυρο)

B1020 – B2120
B2130
B3010 – B3020
στο B3030:

στο B3030:

όλα τα άλλα απόβλητα

— Απορρίμματα (συμπεριλαμβάνο
νται γναφαλίδια, απορρίμματα
νημάτων και ξεφτίδια):
— Μεταχειρισμένα ενδύματα και
άλλα μεταχειρισμένα υφασμάτινα
είδη
— Μεταχειρισμένα ράκη, φθαρμένοι
σπάγκοι, σχοινιά διάφορα και
καλώδια και μεταχειρισμένα είδη
από σπάγκο, σχοινιά και καλώδια

B3035 – B3130
B3140
B4010 – B4030
GB040

7112
2620 30
2620 90
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γ)

δ)

γ)

δ)

GC010
GC020
GC030

ex 8908 00

GC050
GE020

ex 7001
ex 7019 39

GF010
GG030

ex 2621

GG040

ex 2621

GH013

3915 30
ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

GN020

ex 0503 00

GN030

ex 0505 90»

4. Η εγγραφή για το Λιχτενστάιν διαγράφεται.
5. Μετά την εγγραφή «Ινδονησία», εισάγεται η ακόλουθη εγγραφή:
«Ιράν (Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν)
α)

β)

B1010 – B1090
στο B1100:

στο B1100:

— οι ακόλουθες επιπλέουσες σκω
ρίες τήγματος που περιέχουν ψευ
δάργυρο

— Υπόλειμμα επιψευδαργύρωσης
— Οι ακόλουθες επιπλέουσες σκω
ρίες τήγματος που περιέχουν
ψευδάργυρο

— Σκωρία
γαλβανισμού
εν
θερμώ (ασυνεχής μέθοδος)
(> 92 % Zn)
— Υπολείμματα από ξάφρισμα
αλουμινίου
— Προϊόν ξαφρίσματος αργι
λίου, εξαιρουμένης της αλα
τώδους σκωρίας
— Απόβλητα δύστηκτων εσωτε
ρικών επενδύσεων, συμπερι
λαμβανομένων χωνευτηρίων,
που προέρχονται από τη
χώνευση χαλκού
— Σκωρία από την κατεργασία
χαλκού για περαιτέρω επεξερ
γασία ή καθαρισμό
— Σκωρία κασσιτέρου που περιέ
χει ταντάλιο, με περιεκτικό
τητα σε κασσίτερο μικρότερη
από 0,5 %

— Σκωρία επιφάνειας γαλβανι
σμού (> 90 % Zn)
— Σκωρία πυθμένα γαλβανι
σμού (> 92 % Zn)
— Σκωρία ψευδαργύρου από
χύτευση υπό πίεση (> 85 %
Zn)
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α)

β)

B1115
B1120 – B1150
B1160 – B1210
B1220 – B2010
B2020 – B2130
B3010 – B3020
B3030 – B3040
στο B3050:

στο B3050:

— Απόβλητα φελλού: Φελλός σε
θραύσματα, κόκκους ή σκόνη

— Απορρίμματα και κατάλοιπα
ξύλου ανεξαρτήτως μορφής
(κούτσουρα, πλίνθοι, τροχίσκοι
ή άλλα παρόμοια)

B3060 – B3070
B3080
B3090 – B3130
B3140
B4010 – B4030
GB040

7112
2620 30
2620 90

GC010
GC020
GC030

ex 8908 00

GC050
GE020

ex 7001
ex 7019 39

GF010
GG030

ex 2621

GG040

ex 2621

GH013

3915 30
ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

GN020

ex 0503 00

GN030

ex 0505 90»

γ)

L 201/39

δ)
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6. Μετά την εγγραφή «Ταϊλάνδη», εισάγεται η ακόλουθη εγγραφή:
«Τόγκο (Δημοκρατία του Τόγκο)
α)

β)

γ)

δ)

στο B3010:
— Άχρηστα πλαστικά από μη αλογο
νωμένα πολυμερή και συμπολυ
μερή:
— πολυπροπυλένιο
— πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο)

όλα τα άλλα απόβλητα που απαριθ
μούνται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006»

7. Μετά την εγγραφή «Ομάν», εισάγεται η ακόλουθη εγγραφή:
«Ουκρανία
α)

β)

γ)

δ)

γ)

δ)

B2020
B3010 – B3020
όλα τα άλλα απόβλητα που απαριθ
μούνται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006»

8. [δεν αφορά την ελληνική έκδοση]
9. Η εγγραφή «Μαλαισία» αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«Μαλαισία
α)

β)

στο B1010:

στο B1010:

στο B1010:

— Απορρίμματα νικελίου

— Απορρίμματα μολυβδαινίου

— Απορρίμματα ψευδαργύρου

— Απορρίμματα κοβαλτίου

— Απορρίμματα βολφραμίου

— Απορρίμματα βισμουθίου

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

— Απορρίμματα τανταλίου

— Απορρίμματα ζιρκονίου

— Απορρίμματα μαγνησίου

— Απορρίμματα θορίου

— Απορρίμματα τιτανίου
— Απορρίμματα μαγγανίου
— Απορρίμματα γερμανίου
— Απορρίμματα βαναδίου
— Απορρίμματα αφνίου, ινδίου, νιο
βίου, ρηνίου και γαλλίου
— Απορρίμματα σπανίων γαιών
— Απορρίμματα χρωμίου

— Απορρίμματα
χάλυβα

σιδήρου

— Απορρίμματα χαλκού
— Απορρίμματα αλουμινίου
— Απορρίμματα κασσιτέρου

και
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γ)

δ)

B1020 – B1090
στο B1100:

στο B1100:

όλα τα άλλα απόβλητα

— Υπόλειμμα επιψευδαργύρωσης
— Αφρός ψευδαργύρου
B1115

B1120 – B1140
B1150
B1160 – B1190
B1200 – B1210
B1220 – B1240
B1250 – B2030
στο B2040:

στο B2040:

— Μερικώς καθαρισμένο θειικό
ασβέστιο παραγόμενο κατά την
αποθείωση καπναερίων

όλα τα άλλα απόβλητα

— Σκωρία από την παραγωγή χαλ
κού, χημικώς σταθεροποιημένη,
με υψηλή περιεκτικότητα σε
σίδηρο (άνω του 20 %), η οποία
έχει υποστεί επεξεργασία σύμ
φωνα με βιομηχανικές προδιαγρα
φές (π.χ. DIN 4301 και DIN
8201) κυρίως για οικοδομικές
εργασίες και εφαρμογές λείανσης
B2060
B2070 – B2080
B2090
B2100
B2110 – B2130
B3010
B3020 – B3035
B3040
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α)

β)

γ)

στο B3050:

στο B3050:

— Απορρίμματα και κατάλοιπα
ξύλου ανεξαρτήτως μορφής
(κούτσουρα, πλίνθοι, τροχίσκοι
ή άλλα παρόμοια)

— Απόβλητα φελλού: Φελλός σε
θραύσματα, κόκκους ή σκόνη

στο B3060:

— Φυτικές ύλες και φυτικά απορ
ρίμματα, κατάλοιπα και υπο
προϊόντα φυτικά, έστω και συσ
σωματωμένα με μορφή σβόλων,
των τύπων που χρησιμοποιού
νται για τη διατροφή των
ζώων, που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού
(μόνον
πίτουρο
ρυζιού
και
άλλα
υποπροϊόντα
2302 20 100/900)

— Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμ
ματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα
φυτικά, έστω και συσσωματωμένα
με μορφή σβόλων, των τύπων που
χρησιμοποιούνται για τη δια
τροφή των ζώων, που δεν κατο
νομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού (μόνον πίτουρο ρυζιού
και
άλλα
υποπροϊόντα
2302 20 100/900)
— Άλλα απόβλητα της βιομηχανίας
τροφίμων και μεταποίησης γεωρ
γικών προϊόντων, εξαιρουμένων
των παραπροϊόντων που ανταπο
κρίνονται σε εθνικές και διεθνείς
απαιτήσεις και πρότυπα για κατα
νάλωση από τον άνθρωπο ή τα
ζώα

— Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες)
και άλλα απορρίμματα κακάου
— Άλλα απόβλητα της βιομηχανίας
τροφίμων και μεταποίησης γεωρ
γικών προϊόντων, εξαιρουμένων
των παραπροϊόντων που ανταπο
κρίνονται σε εθνικές και διεθνείς
απαιτήσεις και πρότυπα για
κατανάλωση από τον άνθρωπο
ή τα ζώα
B3065 – B3140
B4010
B4020
B4030
7112
2620 30
2620 90
GC010
GC020
GC030

ex 8908 00

GC050
GE020

ex 7001
ex 7019 39

GF010
GG030

ex 2621

δ)

στο B3060:

— Απόβλητα οστών και εσωτερικών
οστών κεράτων, ανεπεξέργαστα,
που τους έχει αφαιρεθεί το
λίπος, έχουν μεταποιηθεί στοι
χειωδώς (χωρίς να τους έχει
δοθεί συγκεκριμένο σχήμα), επε
ξεργασμένα με οξύ ή αποζελατι
νοποιημένα

GB040

30.7.2008
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α)

GG040

ex 2621

GH013

3915 30

β)

L 201/43

γ)

δ)

ex 3904 10-40
GN010

ex 0502 00

GN010

ex 0502 00

GN020

ex 0503 00

GN020

ex 0503 00

GN030

ex 0505 90

GN030

ex 0505 90»

10. Η εγγραφή «Μολδαβία» αντικαθίσταται από την ακόλουθη
«Μολδαβία (Δημοκρατία της Μολδαβίας)
α)

β)

γ)

δ)

B1010
B2020
στο B3020:

στο B3020:

όλα τα άλλα απόβλητα

— αλεύκαστο χαρτί ή χαρτόνι ή
κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι
— άλλου τύπου χαρτί ή χαρτόνι,
που παράγεται κυρίως από χαρτο
πολτό χημικώς λευκασμένο, μη
χρωματισμένο στη μάζα του
— χαρτί ή χαρτόνι που παράγεται
κυρίως από μηχανικό χαρτοπολτό
(π.χ. εφημερίδες, περιοδικά και
παρόμοια έντυπα)

Όλα τα άλλα απόβλητα που απαριθ
μούνται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006»

11. Η εγγραφή «Ρωσική Ομοσπονδία» αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«Ρωσία (Ρωσική Ομοσπονδία)
α)

β)

γ)

δ)

B1010 – B2120
B2130
B3010 – B3030
B3035 – B3040
B3050 – B3070
B3080
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β)
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γ)

δ)

B3090
B3100
B3110 – B3130
B3140
B4010 – B4030
GB040

7112
2620 30
2620 90

GC010
GC020
GC030

ex 8908 00

GC050
GE020

ex 7001

GE020

ex 7019 39

GF010
GG030

ex 2621

GG040

ex 2621

GH013

3915 30
ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

GN020

ex 0503 00

GN030

ex 0505 90»

