SV

L 46/30

Europeiska unionens officiella tidning

17.2.2012

FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 135/2012
av den 16 februari 2012
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall
i syfte att införa vissa avfallsslag som inte omfattas av någon avfallskod i bilaga IIIB
(Text av betydelse för EES)

farandet för översyn eller ändring av förteckningarna
över avfallsslag i bilagorna VIII och IX till Baselkonven
tionen.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

(4)

Finlands, Nederländernas och Irlands ansökningar om in
förande av nya avfallsslag i bilaga IX till Baselkonventio
nen lämnades in till Baselkonventionens sekretariat den
14 januari 2011, den 25 januari 2011 respektive den
1 februari 2011. Fram till dess att ett beslut fattas om
att föra in de avfallsslag som inte omfattas av någon
avfallskod i de relevanta bilagorna till Baselkonventionen
eller OECD-rådets beslut C(2001) 107/final rörande re
videring av beslut C(92) 39/final om kontroll av gräns
överskridande transporter av avfall avsett för återvinning
(nedan kallat OECD-beslutet), kan dessa avfallsslag läggas
till provisoriskt i bilaga IIIB till förordning (EG) nr
1013/2006.

(5)

Förordning (EG) nr 1013/2006 bör därför ändras i en
lighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från den kommitté som inrättats
genom artikel 39 i Europaparlamentets och rådets direk
tiv 2008/98/EG (3).

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av
avfall (1), särskilt artikel 58.1 b, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

Irland, Luxemburg, Nederländerna, Österrike och Finland
har lämnat in en begäran till kommissionen om att över
väga att införa vissa avfallsslag som inte omfattas av
någon avfallskod i bilaga IIIB till förordning (EG) nr
1013/2006.

Kommissionen har mottagit kommentarer från Bulgarien,
Tjeckien, Tyskland, Frankrike, Ungern, Nederländerna,
Österrike, Polen, Finland och Sverige om huruvida det
är lämpligt att godkänna dessa begäranden om grönlist
ning av avfall för införande i bilaga IIIB till förordning
(EG) nr 1013/2006.

Med beaktande av dessa kommentarer uppmanade kom
missionen Irland, Nederländerna och Finland att till sek
retariatet för Baselkonventionen av den 22 mars 1989
om kontroll av gränsöverskridande transporter och om
slutligt omhändertagande av farligt avfall (2) (nedan kallad
Baselkonventionen) lämna in ansökningar om införande av
nya avfallsslag i bilaga IX till Baselkonventionen, enligt
förfarandet i beslut VIII/15 från den åttonde partskon
ferensen i Baselkonventionen angående ändringar av för

(1) EUT L 190, 12.7.2006, s. 1.
(2) EGT L 39, 16.2.1993, s. 3.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga IIIB till förordning (EG) nr 1013/2006 ska ersättas med
texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
(3) EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 februari 2012.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande
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BILAGA
”BILAGA IIIB
YTTERLIGARE

GRÖNLISTAT AVFALL SOM SKA INFÖRAS I BERÖRDA BILAGOR
BASELKONVENTIONEN ELLER OECD-BESLUTET ENLIGT ARTIKEL 58.1 b

TILL

1. Oberoende av huruvida avfallsslagen anges i denna förteckning får de inte omfattas av det allmänna informations
kravet enligt artikel 18 om de är förorenade av annat material i en omfattning som
a) ökar de risker som förknippas med avfallsslagen tillräckligt för att de ska komma att omfattas av förfarandet med
skriftlig förhandsanmälan och skriftligt tillstånd, utgående från de farliga egenskaper som anges i bilaga III till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (1), eller
b) omöjliggör återvinning av avfallet på ett miljöriktigt sätt.
2. Följande avfallsslag ingår i denna bilaga:
BEU01 Avfall från tryckkänsligt självhäftande etikettlaminat innehållande råvaror använda i produktion av etikett
material, som inte omfattas av Baselkonventionens kod B3020
BEU02 Icke-separerbar plastfraktion från förbehandling av använda vätskeförpackningar
BEU03 Icke-separerbar plast-aluminiumfraktion från förbehandling av använda vätskeförpackningar
BEU04 Sammansatt förpackningsmaterial bestående huvudsakligen av papper och en mindre del plast, som inte
innehåller rester och inte omfattas av Baselkonventionens kod B3020
BEU05 Rent biologiskt nedbrytbart avfall från jordbruk, trädgårdsodling, skogsbruk, trädgårdar, parker och begrav
ningsplatser
3. Transporter av avfall som anges i denna bilaga påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna i rådets direktiv
2000/29/EG (2), inklusive åtgärder fastställda enligt artikel 16.3 i det direktivet.

(1) EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.
(2) EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.”

