
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2174 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 19ης Οκτωβρίου 2020 

για την τροποποίηση των παραρτημάτων IC, ΙΙΙ, ΙΙΙΑ, ΙV, V, VII και VΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 
2006, για τις μεταφορές αποβλήτων (1), και ιδίως το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η διάσκεψη των μερών της σύμβασης της Βασιλείας αποφάσισε, κατά τη δέκατη τέταρτη σύνοδό της τον Μάιο του 2019, με 
την απόφαση BC-14/12, να συμπεριλάβει μια νέα καταχώριση για τα επικίνδυνα πλαστικά απόβλητα (καταχώριση A3210) 
στο παράρτημα VIII και δύο νέες καταχωρίσεις για τα μη επικίνδυνα πλαστικά απόβλητα στο παράρτημα II (καταχώριση 
Y48) και το παράρτημα IX (καταχώριση B3011) της σύμβασης της Βασιλείας. Οι αλλαγές αυτές θα αρχίσουν να ισχύουν 
από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

(2) Είναι σκόπιμο για την Ένωση, η οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της Βασιλείας, να τροποποιήσει τα σχετικά 
παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που αφορούν τις καταχωρίσεις 
για τα πλαστικά απόβλητα στα παραρτήματα της σύμβασης της Βασιλείας. 

(3) Η Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ ενέκρινε τις αλλαγές στο προσάρτημα 4 της απόφασης του ΟΟΣΑ (2) 
σχετικά με τα επικίνδυνα πλαστικά απόβλητα και τις διευκρινίσεις στα προσαρτήματα 3 και 4 της απόφασης του ΟΟΣΑ 
στις [7 Σεπτεμβρίου 2020]. Οι αλλαγές αυτές θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2021. Είναι σκόπιμο η 
Ένωση να τροποποιήσει τα σχετικά παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 ώστε να ληφθούν υπόψη αυτές οι 
αλλαγές. 

(4) Ο παρών κανονισμός λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία εντός του ΟΟΣΑ για την ενσωμάτωση 
των τροποποιήσεων των παραρτημάτων της σύμβασης της Βασιλείας για τα μη επικίνδυνα πλαστικά απόβλητα 
(καταχωρίσεις B3011 και Y48) στα προσαρτήματα της απόφασης του ΟΟΣΑ. 

(5) Όσον αφορά την εξαγωγή πλαστικών αποβλήτων από την Ένωση σε τρίτες χώρες και την εισαγωγή πλαστικών αποβλήτων 
στην Ένωση από τρίτες χώρες, τα παραρτήματα III, IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 θα πρέπει να 
τροποποιηθούν, ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στα παραρτήματα II, VIII και IX της σύμβασης της Βασιλείας και οι 
αλλαγές στο προσάρτημα 4 της απόφασης του ΟΟΣΑ. Ως εκ τούτου, από την 1η Ιανουαρίου 2021, η εξαγωγή από την 
Ένωση και η εισαγωγή στην Ένωση πλαστικών αποβλήτων που εμπίπτουν στις καταχωρίσεις AC300 και Y48 προς και από 
τρίτες χώρες στις οποίες έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ (3), θα υπόκειται στη διαδικασία της προηγούμενης γραπτής 
κοινοποίησης και συγκατάθεσης. Σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) και το παράρτημα V του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, η εξαγωγή πλαστικών αποβλήτων των καταχωρίσεων A3210 και Y48 απαγορεύεται σε 
τρίτες χώρες στις οποίες δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ. 

(6) Δεδομένου ότι η Ένωση έχει υποβάλει στη Γραμματεία της σύμβασης της Βασιλείας, βάσει του άρθρου 11 της εν λόγω 
σύμβασης, κοινοποίηση η οποία καλύπτει τις μεταφορές αποβλήτων εντός της Ένωσης, η Ένωση δεν απαιτείται να 
εφαρμόσει τις αλλαγές στα παραρτήματα της σύμβασης της Βασιλείας σχετικά με τα μη επικίνδυνα πλαστικά απόβλητα 
(καταχωρίσεις B3011 και Y48) στο ενωσιακό δίκαιο, για μεταφορές μεταξύ κρατών μελών. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η 
νομική σαφήνεια, στα παραρτήματα III, IIIA και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 θα πρέπει να εισαχθούν νέες 
καταχωρίσεις για τις μεταφορές μη επικίνδυνων πλαστικών αποβλήτων εντός της Ένωσης, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την 
ορολογία που χρησιμοποιείται στις νέες καταχωρίσεις B3011 και Y48 στη σύμβαση της Βασιλείας και σύμφωνα με τις 
οποίες διατηρούνται σε μεγάλο βαθμό οι τρέχοντες έλεγχοι των εν λόγω μεταφορών εντός της Ένωσης. 

(7) Στις τελευταίες συνεδριάσεις της διάσκεψης των μερών της σύμβασης της Βασιλείας εγκρίθηκαν ορισμένες τεχνικές 
κατευθυντήριες γραμμές και έγγραφα καθοδήγησης για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των διαφόρων ροών 
αποβλήτων. Οι εν λόγω τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές και τα έγγραφα καθοδήγησης παρέχουν χρήσιμη καθοδήγηση 
και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να προστεθούν στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006. 

(1) ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 1. 
(2) Απόφαση C(2001)107/τελικό του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ σχετικά με την αναθεώρηση της απόφασης C(92)39/τελικό για τον έλεγχο των 

διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων προοριζομένων για εργασίες αξιοποίησης. 
(3) Απόφαση C(2001)107/τελικό του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ σχετικά με την αναθεώρηση της απόφασης C(92)39/τελικό για τον έλεγχο των 

διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων προοριζομένων για εργασίες αξιοποίησης. 
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(8) Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(9) Δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων της σύμβασης της Βασιλείας και των προσαρτημάτων της απόφασης 
του ΟΟΣΑ δεν θα τεθούν σε ισχύ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1013/2006 που αφορούν τις εν λόγω αλλαγές θα πρέπει επίσης να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1013/2006 τροποποιείται ως εξής: 

1) Τα παραρτήματα IC, IΙΙ, IIΙΑ, IV, V και VΙΙ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. 

2) Το παράρτημα VIII αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Το άρθρο 1 παράγραφος 1 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2020.  

Για την Επιτροπή 
Η Πρόεδρος 

Ursula VON DER LEYEN     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Τα παραρτήματα IC, III, IV, V και VΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 τροποποιούνται ως εξής: 

1) στο παράρτημα IC, το δεύτερο εδάφιο του σημείου 25 στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Ανάλογοι κωδικοί επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στα παραρτήματα IIIA, IIIB, IV (EU48) ή IVA του παρόντος κανονισμού. 
Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός του παραρτήματος πρέπει να αναγράφεται μπροστά από τους κωδικούς. Όσον αφορά το 
παράρτημα IIIA, θα πρέπει να χρησιμοποιείται(-ούνται) ο(ι) σχετικός(-οί) κωδικός(-οί) που αναφέρει το παράρτημα IΙΙΑ, κατά 
περίπτωση με τη σειρά. Ορισμένες καταχωρίσεις της Βασιλείας, όπως π.χ. οι B1100 και B3020, αφορούν αποκλειστικά 
συγκεκριμένες ροές αποβλήτων, όπως αναφέρεται στο παράρτημα IΙΙΑ.»· 

2) Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής: 

α) ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 
(“ΠΡΑΣΙΝΟΣ” ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)»· 

β) στο μέρος I, το σημείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«α) Κάθε αναφορά του παραρτήματος IX της σύμβασης της Βασιλείας στον κατάλογο Α νοείται ως παραπομπή στο 
παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού·»· 

γ) στο μέρος I, το σημείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«ζ) Για απόβλητα που μεταφέρονται εντός της Ένωσης, δεν εφαρμόζεται η καταχώριση B3011 της σύμβασης της Βασιλείας 
και, αντ’ αυτής, ισχύει η ακόλουθη καταχώριση: 

EU3011 Πλαστικά απόβλητα (σημειώνεται η σχετική καταχώριση AC300 στο μέρος II του παραρτήματος IV και η 
σχετική καταχώριση EU48 στο μέρος I του παραρτήματος IV): 

Τα πλαστικά απόβλητα που απαριθμούνται κατωτέρω, υπό τον όρο ότι είναι σχεδόν απαλλαγμένα από 
μόλυνση και άλλα είδη αποβλήτων *: 

— Πλαστικά απόβλητα που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά ** από ένα μη αλογονωμένο πολυμερές και 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα πολυμερή: 

— Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 

— Πολυπροπυλένιο (PP) 

— Πολυστυρόλιο (PS) 

— Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρόλιο (ABS) 

— Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET) 

— Πολυανθρακικά πλαστικά (PC) 

— Πολυαιθέρες 

— Πλαστικά απόβλητα που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά ** από ένα προϊόν ρητίνης ή προϊόν 
συμπύκνωσης και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες ρητίνες: 

— Ουρεϊκές ρητίνες φορμαλδεΰδης 

— Ρητίνες φαινόλης-φορμαλδεΰδης 

— Μελαμινικές ρητίνες φορμαλδεΰδης 

— Εποξειδικές ρητίνες 

— Ρητίνες-αλκύδια 

— Πλαστικά απόβλητα που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά ** από ένα από τα ακόλουθα φθοριωμένα 
πολυμερή ***: 

— Υπερφθοραιθυλένιο/προπυλένιο (FEP) 

— Υπερφθοροαλκοξυαλκάνια: 

— Τετραφθοροαιθυλένιο/υπερφθοροαλκυλοβινυλαιθέρα (PFA) 

— Τετραφθοροαιθυλένιο/υπερφθορομεθυλοβινυλαιθέρα (MFA) 
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— Πολυβινυλοφθορίδιο (PVF) 

— Πολυβινυλιδενοφθορίδιο (PVDF) 

— Πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE) 

— Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). 

_____________ 
* Όσον αφορά τα “σχεδόν απαλλαγμένα από μόλυνση και άλλα είδη αποβλήτων”, σημείο αναφοράς μπορούν να 

αποτελέσουν οι διεθνείς και οι εθνικές προδιαγραφές. 
** Όσον αφορά το “σχεδόν αποκλειστικά”, σημείο αναφοράς μπορούν να αποτελέσουν οι διεθνείς και οι εθνικές 

προδιαγραφές. 
*** Εξαιρούνται τα απορρίμματα μετά από τη χρήση προϊόντος»· 

δ) στο μέρος II, διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο: 

«Στερεά απόβλητα πλαστικών υλών                                                                
GH013 391530 ex 390410—40 Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου»·   

3) Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής: 

α) στο σημείο 3, τα στοιχεία δ), ε) και στ) απαλείφονται· 

β) προστίθεται το ακόλουθο σημείο 4: 

«4. Τα κάτωθι μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται σε επιμέρους περιπτώσεις ή υποπεριπτώσεις μιας ενιαίας 
καταχώρισης περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα μόνο για σκοπούς μεταφορών εντός της Ένωσης: 

α) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στην καταχώριση EU3011 και τα οποία απαριθμούνται στην περίπτωση 
που αναφέρεται στα μη αλογονωμένα πολυμερή· 

β) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στην καταχώριση EU3011 και τα οποία απαριθμούνται στην περίπτωση 
που αναφέρεται στα προϊόντα ρητίνης ή τα προϊόντα συμπύκνωσης· 

γ) μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στην καταχώριση EU3011 και τα οποία απαριθμούνται στον κατάλογο 
των “υπερφθοριωμένων αλκανίων”.»· 

4) Το παράρτημα IV τροποποιείται ως εξής: 

α) ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (“ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ” ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)»· 

β) το τμήμα I τροποποιείται ως εξής: 

i) το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Τα ακόλουθα απόβλητα υπόκεινται στη διαδικασία της προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης: 

Απόβλητα που απαριθμούνται στα παραρτήματα II και VIII της σύμβασης της Βασιλείας *. 

_____________ 
* Το παράρτημα VIII της σύμβασης της Βασιλείας περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό στο παράρτημα V μέρος 

1 κατάλογος A. Το παράρτημα II της σύμβασης της Βασιλείας περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό στο 
παράρτημα V μέρος 3 κατάλογος Α.»· 

ii) το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«α) Κάθε αναφορά του παραρτήματος VIII της σύμβασης της Βασιλείας στον κατάλογο Β νοείται ως παραπομπή στο 
παράρτημα III του παρόντος κανονισμού·»· 

iii) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία ε) και στ): 

ε) Δεν ισχύει η καταχώριση A3210 της σύμβασης της Βασιλείας, και, αντ’ αυτής, ισχύει η καταχώριση AC300 στο 
μέρος II. 

στ) Για απόβλητα που μεταφέρονται εντός της Ένωσης, δεν εφαρμόζεται η καταχώριση Y48 της σύμβασης της 
Βασιλείας και, αντ’ αυτής, ισχύει η ακόλουθη καταχώριση: 

EU48: Τα πλαστικά απόβλητα που δεν καλύπτονται από την καταχώριση AC300 στο μέρος II ή από την 
καταχώριση EU3011 στο παράρτημα III μέρος I, καθώς και τα μείγματα πλαστικών αποβλήτων που δεν 
καλύπτονται από το σημείο 4 του παραρτήματος IΙΙΑ.»· 

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 433/14                                                                                                                                       22.12.2020   



γ) Στο μέρος II μετά την καταχώριση AC270 προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση: 

«AC300 Πλαστικά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων αυτών των αποβλήτων, που περιέχουν ή έχουν 
μολυνθεί από συστατικά του παραρτήματος I, σε βαθμό που να παρουσιάζουν χαρακτηριστικά του 
παραρτήματος III (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση EU3011στο παράρτημα III μέρος I, και αντίστοιχη καταχώριση 
EU48 στο μέρος I)»· 

5) Το παράρτημα V τροποποιείται ως εξής: 

α) Το μέρος 1 τροποποιείται ως εξής: 

i) στον κατάλογο Α, τμήμα Α3, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση: 

«A3210 Πλαστικά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων αυτών των αποβλήτων, που περιέχουν ή έχουν 
μολυνθεί από συστατικά του παραρτήματος I, σε βαθμό που να παρουσιάζουν χαρακτηριστικά του 
παραρτήματος III (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση B3011, στον κατάλογο Β του παρόντος μέρους, και 
καταχώριση Y48 στον κατάλογο Α του μέρους 3)»· 

ii) Στον κατάλογο Β, το τμήμα B3 τροποποιείται ως εξής: 

— η καταχώριση B3010 απαλείφεται· 

— πριν την καταχώριση B3020 προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση: 

«B3011 πλαστικά απόβλητα (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση A3210, στον κατάλογο A του παρόντος μέρους, και 
καταχώριση Y48 στον κατάλογο A του μέρους 3) 

— Πλαστικά απόβλητα που απαριθμούνται κατωτέρω, υπό τον όρο ότι προορίζονται για ανακύκλωση * 
με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο και είναι σχεδόν απαλλαγμένα από μόλυνση και άλλα είδη 
αποβλήτων **: 

— Πλαστικά απόβλητα που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά *** από ένα μη αλογονωμένο 
πολυμερές και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα πολυμερή: 

— Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 

— Πολυπροπυλένιο (PP) 

— Πολυστυρόλιο (PS) 

— Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρόλιο (ABS) 

— Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET) 

— Πολυανθρακικά πλαστικά (PC) 

— Πολυαιθέρες 

— Πλαστικά απόβλητα που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά *** από ένα προϊόν ρητίνης ή προϊόν 
συμπύκνωσης και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες ρητίνες: 

— Ουρεϊκές ρητίνες φορμαλδεΰδης 

— Ρητίνες φαινόλης-φορμαλδεΰδης 

— Μελαμινικές ρητίνες φορμαλδεΰδης 

— Εποξειδικές ρητίνες 

— Ρητίνες-αλκύδια 

— Πλαστικά απόβλητα που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά *** από ένα από τα ακόλουθα 
φθοριωμένα πολυμερή ****: 

— Υπερφθοραιθυλένιο/προπυλένιο (FEP) 

— Υπερφθοροαλκοξυαλκάνια: 

— Τετραφθοροαιθυλένιο/υπερφθοροαλκυλοβινυλαιθέρα (PFA) 

— Τετραφθοροαιθυλένιο/υπερφθορομεθυλοβινυλαιθέρα (MFA) 

— Πολυβινυλοφθορίδιο (PVF) 

— Πολυβινυλιδενοφθορίδιο (PVDF) 

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.12.2020                                                                                                                                       L 433/15   



— Μείγματα πλαστικών αποβλήτων, που αποτελούνται από πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP) 
και/ή τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET), υπό τον όρο ότι προορίζονται για χωριστή 
ανακύκλωση ***** για κάθε υλικό και με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο και είναι σχεδόν απαλλαγμένα 
από μόλυνση και άλλα είδη αποβλήτων **. 

_____________ 
* Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (R3 στο παράρτημα IV 

τμήμα Β) ή, εφόσον απαιτείται, προσωρινή αποθήκευση περιοριζόμενη σε μία περίπτωση, υπό την 
προϋπόθεση ότι ακολουθείται από τη λειτουργία R3 και αποδεικνύεται με συμβατικά ή συναφή επίσημα 
έγγραφα. 

** Όσον αφορά τα «σχεδόν απαλλαγμένα από μόλυνση και άλλα είδη αποβλήτων», σημείο αναφοράς 
μπορούν να αποτελέσουν οι διεθνείς και οι εθνικές προδιαγραφές. 

*** Όσον αφορά το «σχεδόν αποκλειστικά», σημείο αναφοράς μπορούν να αποτελέσουν οι διεθνείς και οι 
εθνικές προδιαγραφές. 

**** Αποκλείονται τα απορρίμματα μετά από τη χρήση προϊόντος»· 
***** Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (R3 στο παράρτημα IV, 

τμήμα Β) με προηγούμενη διαλογή και, εφόσον απαιτείται, προσωρινή αποθήκευση περιοριζόμενη σε μία 
περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθείται από τη λειτουργία R3 και αποδεικνύεται με συμβατικά 
ή συναφή επίσημα έγγραφα.»· 

β) στο μέρος 3, ο κατάλογος Α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Κατάλογος Α (παράρτημα II της σύμβασης της Βασιλείας) 

Y46 Απόβλητα που συλλέγονται από κατοικίες (οικιακά απορρίμματα) * 

Y47 Κατάλοιπα που προέρχονται από την καύση οικιακών απορριμμάτων 

Y48 Πλαστικά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων των αποβλήτων αυτών, με εξαίρεση τα ακόλουθα: 

— Πλαστικά απόβλητα που αποτελούν επικίνδυνα απόβλητα (βλέπε καταχώριση A3210 στο μέρος 1 του 
καταλόγου Α του παραρτήματος V) 

— Πλαστικά απόβλητα που απαριθμούνται κατωτέρω, υπό τον όρο ότι προορίζονται για ανακύκλωση ** με 
περιβαλλοντικά ορθό τρόπο και είναι σχεδόν απαλλαγμένα από μόλυνση και άλλα είδη αποβλήτων ***: 

— Πλαστικά απόβλητα που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά **** από ένα μη αλογονωμένο πολυμερές και 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα πολυμερή: 

— Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 

— Πολυπροπυλένιο (PP) 

— Πολυστυρόλιο (PS) 

— Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρόλιο (ABS) 

— Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET) 

— Πολυανθρακικά πλαστικά (PC) 

— Πολυαιθέρες 

— Πλαστικά απόβλητα που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά **** από ένα προϊόν ρητίνης ή προϊόν 
συμπύκνωσης και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες ρητίνες: 

— Ουρεϊκές ρητίνες φορμαλδεΰδης 

— Ρητίνες φαινόλης-φορμαλδεΰδης 

— Μελαμινικές ρητίνες φορμαλδεΰδης 

— Εποξειδικές ρητίνες 

— Ρητίνες-αλκύδια 

— Πλαστικά απόβλητα που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά **** από ένα από τα ακόλουθα φθοριωμένα 
πολυμερή *****: 

— Υπερφθοραιθυλένιο/προπυλένιο (FEP) 

— Υπερφθοροαλκοξυαλκάνια: 

— Τετραφθοροαιθυλένιο/υπερφθοροαλκυλοβινυλαιθέρα (PFA) 

— Τετραφθοροαιθυλένιο/υπερφθορομεθυλοβινυλαιθέρα (MFA) 
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— Πολυβινυλοφθορίδιο (PVF) 

— Πολυβινυλιδενοφθορίδιο (PVDF) 

— Μείγματα πλαστικών αποβλήτων, που αποτελούνται από πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP) και/ή 
τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET), υπό τον όρο ότι προορίζονται για χωριστή ανακύκλωση ****** κάθε υλικού 
και με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο και είναι σχεδόν απαλλαγμένα από μόλυνση και άλλου είδους απόβλητα ***. 

_____________ 
* Εκτός εάν ταξινομούνται δεόντως σε μία ενιαία καταχώριση στο παράρτημα III. 
** Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (R3 στο παράρτημα IV, τμήμα 

Β) ή, εφόσον απαιτείται, προσωρινή αποθήκευση περιοριζόμενη σε μία περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι 
ακολουθείται από τη λειτουργία R3 και αποδεικνύεται με συμβατικά ή συναφή επίσημα έγγραφα. 

*** Όσον αφορά τα «σχεδόν απαλλαγμένα από μόλυνση και άλλα είδη αποβλήτων», σημείο αναφοράς μπορούν να 
αποτελέσουν οι διεθνείς και οι εθνικές προδιαγραφές. 

**** Όσον αφορά το «σχεδόν αποκλειστικά», σημείο αναφοράς μπορούν να αποτελέσουν οι διεθνείς και οι εθνικές 
προδιαγραφές. 

***** Αποκλείονται τα απορρίμματα μετά από τη χρήση προϊόντος.» 
****** Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (R3 στο παράρτημα IV, τμήμα 

Β) με προηγούμενη διαλογή και, εφόσον απαιτείται, προσωρινή αποθήκευση περιοριζόμενη σε μία περίπτωση, υπό 
την προϋπόθεση ότι ακολουθείται από τη λειτουργία R3 και αποδεικνύεται με συμβατικά ή συναφή επίσημα 
έγγραφα.»· 

γ) Στο σημείο 3, η επικεφαλίδα του καταλόγου Β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Κατάλογος Β (Απόβλητα του προσαρτήματος 4 μέρος II της απόφασης του ΟΟΣΑ) * 

_____________ 
* Τα απόβλητα με αριθμούς AB 130, AC 250, AC 260 και AC 270 έχουν απαλειφθεί, επειδή θεωρήθηκε, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών αποβλήτων (ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9, που καταργήθηκε από την 
οδηγία 2008/98/ΕΚ), ότι δεν είναι επικίνδυνα και, επομένως, δεν πρέπει να υπόκεινται στην απαγόρευση εξαγωγής που 
προβλέπεται στο άρθρο 36 του παρόντος κανονισμού. Τα απόβλητα με αριθμό AC300 έχουν διαγραφεί, δεδομένου ότι 
τα εν λόγω απόβλητα καλύπτονται από την καταχώριση A3210 στον κατάλογο A του μέρους 1.» 

6) Το παράρτημα VII τροποποιείται ως εξής: 

Στη θέση 10 προστίθεται η ακόλουθη καταχώρηση: 

«vii) Άλλα (να προσδιοριστούν):»   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΡΘΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 49) 

I. Κατευθυντήριες γραμμές και έγγραφα καθοδήγησης που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της σύμβασης της Βασιλείας: 

1. Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των βιοϊατρικών και ιατροφαρμακευτικών 
αποβλήτων (Y1· Y3) (1) 

2. Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αποβλήτων από μπαταρίες μολύβδου-οξέος1 

3. Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση της πλήρους και μερικής διάλυσης πλοίων1 

4. Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση/ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων 
(R4) (2) 

5. Γενικές τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων τα οποία συνίστανται από, 
περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από έμμονους οργανικούς ρύπους (3) 

6. Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων που συνίστανται από, περιέχουν ή 
έχουν μολυνθεί από 1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις(4-χλωροφαινυλ)αιθάνιο (DDT) (4) 

7. Γενικές τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων τα οποία συνίστανται από, 
περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (HBCD) (5) 

8. Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων που συνίστανται από, περιέχουν ή 
έχουν μολυνθεί από υπερφθοροκτανοσουλφονικό οξύ (PFOS), τα άλατά του και το υπερφθοροοκτανοσουλφονυλοφθορίδιο 
(PFOSF)5 

9. Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων τα οποία συνίστανται από, περιέχουν ή 
έχουν μολυνθεί από πενταχλωροφαινόλη, τα άλατά της και τους εστέρες της (PCP) (6) 

10. Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων που συνίστανται από, περιέχουν ή 
έχουν μολυνθεί από τα φυτοφάρμακα aldrin (αλδρίνη), α-εξαχλωροκυκλοεξάνιο, β-εξαχλωροκυκλοεξάνιο, chlordane 
(χλωρδάνιο), chlordecone (χλωρδεκόνη), dieldrin (διελδρίνη), endrin (ενδρίνη), heptachlor (επταχλώριο), 
εξαχλωροβενζόλιο, εξαχλωροβουταδιένιο, εξαχλωροβουταδιένιο, lindane (λινδάνιο), mirex, πενταχλωροβενζόλιο, 
πενταχλωροφαινόλη και τα άλατά της, υπερφθοροκτανοσουλφονικό οξύ, τεχνικής καθαρότητας endosulfan (ενδοσουλφάνη) 
και τα αντίστοιχα ισομερή της ή toxaphene (τοξαφένιο) ή με το εξαχλωροβενζόλιο ως βιομηχανική χημική ουσία 
(φυτοφάρμακα που περιέχουν έμμονους οργανικούς ρύπους)6 

11. Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων που συνίστανται από, περιέχουν ή 
έχουν μολυνθεί με πολυχλωριωμένα διφαινύλια, πολυχλωριωμένα τριφαινύλια, πολυχλωριωμένα ναφθαλίνια ή 
πολυβρωμιωμένα διφαινύλια, συμπεριλαμβανομένων των εξαβρωμοδιφαινυλίων (PCB, PCT, NCP ή PBB, συμπεριλαμ
βανομένου του HBB)6 

12. Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων που συνίστανται από, περιέχουν ή 
έχουν μολυνθεί με εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρα και επταβρωμοδιφαινυλαιθέρα ή τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρα και πενταβρωμοδι
φαινυλαιθέρα ή δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα POP-BDE)3 

13. Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων που περιέχουν ή έχουν μολυνθεί με 
πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες, πολυχλωροδιβενζοφουράνια, εξαχλωροβενζόλιο, πολυχλωριωμένα διφαινύλια, 
πενταχλωροβενζόλιο, πολυχλωριωμένα ναφθαλένια ή εξαχλωροβουταδιένιο3 

(1) Υιοθετήθηκαν από την 6η συνδιάσκεψη των μερών της σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων 
αποβλήτων και της διάθεσής τους, Δεκέμβριος 2002. 

(2) Εγκρίθηκαν από την 7η συνδιάσκεψη των μερών της σύμβασης της Βασιλείας σχετικά με τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων 
αποβλήτων και τη διάθεσή τους, Οκτώβριος 2004. 

(3) Υιοθετήθηκαν από τη δέκατη τέταρτη συνδιάσκεψη των μερών της σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης 
επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους, Μάιος 2019. 

(4) Υιοθετήθηκαν από την όγδοη συνδιάσκεψη των μερών της σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων 
αποβλήτων και της διάθεσής τους, Δεκέμβριος 2006. 

(5) Υιοθετήθηκαν από τη δωδέκατη συνδιάσκεψη των μερών της σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης 
επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους, Μάιος 2015. 

(6) Υιοθετήθηκαν από τη δέκατη τρίτη συνδιάσκεψη των μερών της σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης 
επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους, Μάιος 2017. 
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14. Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων τα οποία συνίστανται από, περιέχουν ή 
έχουν μολυνθεί από εξαχλωροβουταδιένιο3 

15. Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων τα οποία συνίστανται από, περιέχουν ή 
έχουν μολυνθεί από χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας3 

16. Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των χρησιμοποιημένων και αποβλήτων 
ελαστικών (7) 

17. Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων τα οποία συνίστανται από, περιέχουν ή 
έχουν μολυνθεί από υδράργυρο ή ενώσεις του υδραργύρου5 

18. Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή συνεπεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων σε 
τσιμεντοκαμίνους7 

19. Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού πληροφορικής και 
του εξοπλισμού πληροφορικής στο τέλος του κύκλου ζωής του6 

20. Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των χρησιμοποιημένων κινητών τηλεφώνων και των 
κινητών τηλεφώνων στο τέλος του κύκλου ζωής τους7 

21. Πλαίσιο για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων αποβλήτων (8) 

22. Πρακτικά εγχειρίδια για την προώθηση της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των αποβλήτων (9) 

II. Κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν από τον ΟΟΣΑ: 

Τεχνικές κατευθύνσεις για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση συγκεκριμένων ροών αποβλήτων: 

Μεταχειρισμένοι και προς διάλυση προσωπικοί υπολογιστές (10) 

III. Κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ): 

Κατευθυντήριες γραμμές για την ανακύκλωση πλοίων (11) 

IV. Κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ): 

Ασφάλεια και υγεία κατά τη διάλυση πλοίων: κατευθυντήριες γραμμές για τις χώρες της Ασίας και την Τουρκία (12)   

(7) Εγκρίθηκαν από τη δέκατη συνδιάσκεψη των μερών της σύμβασης της Βασιλείας σχετικά με τον έλεγχο των διασυνοριακών μετακινήσεων 
επικίνδυνων αποβλήτων και τη διάθεσή τους, Οκτώβριος 2013. 

(8) Εγκρίθηκαν από την ενδέκατη συνδιάσκεψη των μερών της σύμβασης της Βασιλείας σχετικά με τον έλεγχο των διασυνοριακών μετακινήσεων 
επικίνδυνων αποβλήτων και τη διάθεσή τους, Οκτώβριος 2013. 

(9) Υιοθετήθηκαν από τη δέκατη τρίτη και δέκατη τέταρτη συνδιάσκεψη των μερών της σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής 
διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους, Μάιος 2017 και Μάιος 2019. 

(10) Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ τον Φεβρουάριο του 2003 [έγγραφο ΕΝV/EPOC/WGWPR(2001)3/ 
FINAL]. 

(11) Ψήφισμα Α 962 που θεσπίσθηκε από τη Συνέλευση ΙΜΟ κατά την 23η της τακτική σύνοδο, 24 Νοεμβρίου-5 Δεκεμβρίου 2003. 
(12) Εγκρίθηκαν προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΕ κατά την 289η σύνοδό του, 11-26 Μαρτίου 2004.» 
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