
II. MELLÉKLET

A BEJELENTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ ÉS DOKUMENTÁCIÓ

1. rész: A BEJELENTŐLAPON MEGADANDÓ, VAGY AHHOZ CSATOLANDÓ INFORMÁCIÓ

1. A bejelentőlap sorszáma, vagy egyéb elfogadott azonosítója és a szállítmányok tervezett darabszáma.

2. A bejelentő neve, címe, telefon-, és faxszáma, e-mail címe, nyilvántartási száma és az ügyintéző.

3. Amennyiben a bejelentő nem a termelő: a termelő(k) neve, címe, telefon-, és faxszáma, e-mail címe, és
az ügyintéző.

4. A kereskedő(k) vagy közvetítő(k) neve, címe, telefon-, és faxszáma, e-mail címe, és az ügyintéző, abban
az esetben, ha a bejelentő a 2. cikk 15. pontja szerint meghatalmazta.

5. A hasznosító vagy ártalmatlanító létesítmény neve, címe, telefon-, és faxszáma, e-mail címe, nyilván-
tartási száma és az ügyintéző, az alkalmazott technológiák és lehetőleg az előzetesen engedélyezett állapot a
14. cikkben foglaltak szerint.

Amennyiben a hulladékon hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző műveletet hajtanak végre, ugyanezt
az információt közölni kell valamennyi következő hasznosítást vagy ártalmatlanítást, vagy azt megelőző
műveletet végző létesítményről.

Ha a hasznosító vagy ártalmatlanító létesítmény szerepel a 96/61/EK irányelv I. mellékletének 5. kategóriájá-
hoz tartozó felsorolásban, be kell mutatni az érvényes engedélyt tartalmazó bizonyítékot (azaz a létezését
tanúsító nyilatkozatot) az irányelv 4. és 5. cikkében foglaltakkal összhangban.

6. A címzett neve, címe, telefon-, és faxszáma, e-mail címe, nyilvántartási száma és az ügyintéző.

7. A tervezett fuvarozó(k) és/vagy közvetítői(k) neve, címe, telefon-, és faxszáma, e-mail címe, nyilvántar-
tási száma és az ügyintéző.

8. A küldő ország és az érintett illetékes hatóság.

9. A tranzitországok és az érintett illetékes hatóságok.

10. A célország és az érintett illetékes hatóság.

11. Egyedi bejelentés vagy általános bejelentés. Ha egyedi bejelentésről van szó, az érvényességi időtarta-
mot fel kell tüntetni.

12. A szállítás(ok) megkezdésének tervezett időpontja(i).

13. Tervezett szállítási mód.

14. Tervezett útvonal (kilépési és belépési pont minden egyes ország vonatkozásában, beleértve a belép-
tető és kiléptető vámhivatalokat és/vagy a Közösségből kiléptető exportvámhivatalt) és a tervezett útszaka-
szok (a kiléptető és beléptető pontok között), beleértve a lehetséges alternatívákat, előre nem látható kö-
rülmények esetére is.

15. A fuvarozó(k) hulladék szállítására jogosító nyilvántartási számának bizonyítéka (azaz a létezését
tanúsító nyilatkozat).

16. A hulladék típusának megjelölése a megfelelő jegyzékben, a forrása(i), leírása, összetétele és valameny-
nyi veszélyességi jellemző adata. A több forrásból származó hulladékok esetében, a hulladék részletes leltár-
jegyzéke.
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17. A becsült maximális és minimális mennyiségek.

18. A tervezett csomagolási mód.

19. A hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet(ek) műszaki adatai, a 75/442/EGK irányelv II.A. és II.B.
mellékleteiben említettek szerint.

20. Amennyiben a hulladék rendeltetése a hasznosítás:

a) a hasznosítást követően visszamaradt nem hasznosítható frakció ártalmatlanítására szolgáló tervezett
módszer;

b) a visszanyert anyag mennyisége a nem hasznosítható hulladék arányában;

c) a hasznosított anyag becsült értéke;

d) a hasznosítás költsége és a visszamaradt nem hasznosított hulladék ártalmatlanításának a költsége.

21. Harmadik fél felelősségbiztosítási igazolása (pl. a létezését tanúsító nyilatkozat).

22. A bejelentő és a címzett között megkötött és a bejelentés időpontjában érvényes hulladékhasznosítási
vagy -ártalmatlanítási szerződés bizonyítéka (vagy a létezését tanúsító nyilatkozat), a 4. cikk 4. pontjának
második albekezdése és az 5. cikk értelmében.

23. A termelő, az új termelő vagy begyűjtő és a közvetítő vagy kereskedő között megkötött szerződés
egy példánya vagy bizonyítéka (vagy a létezését tanúsító nyilatkozat), abban az esetben, ha a közvetítő vagy
kereskedő a bejelentő.

24. A létrejött és a bejelentés időpontjában érvényes – vagy ha a pénzügyi garanciát vagy ezzel egyenér-
tékű biztosítást engedélyező illetékes hatóság hozzájárul, legkésőbb a szállítás megkezdésekor érvényes –

pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű biztosítás bizonyítéka (vagy a létezését tanúsító nyilatkozat, ha
az illetékes hatóság ehhez hozzájárul), a 4. cikk 5. pontjának második albekezdése és a 6. cikk értelmében.

25. A bejelentő igazolása, hogy az információ teljes körű, és a legjobb tudomása szerint valós.

26. Amennyiben a bejelentő nem a termelő a 2. cikk 15. pontja i. pontjának a) alpontja értelmében, a
bejelentőnek biztosítania kell, hogy a termelő, vagy a 2. cikk 15. pontja a) pontjának ii. és iii. alpontja
szerinti valamely személy, amennyiben lehetséges, szintén aláírja az I.A. melléklet szerinti bejelentőlapot.

2. rész: A KÍSÉRŐ DOKUMENTUMBAN MEGADANDÓ VAGY AHHOZ CSATOLANDÓ INFORMÁCIÓ

Adja meg az 1. részben felsorolt információknak az alábbi pontok szerinti legfrissebb változatát és az egyes
kiegészítő információkat:

1. A szállítmányok sorszáma és száma.

2. A szállítás kezdetének időpontja.

3. A szállítás módja.

4. A fuvarozó(k) neve, címe, telefonszáma, faxszáma és e-mail címe.

5. Útvonal (kilépési és belépési pont minden egyes érintett ország vonatkozásában, beleértve a Közösség
területére való beléptetést végző, a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatalokat és/vagy a
közösségi kiviteli vámhivatalt) és az útszakaszokat (a kiléptető és beléptető pontok között), beleértve a
lehetséges alternatívákat, előre nem látható körülmények esetére is.

6. Mennyiségek.

7. Csomagolás módja.

8. A fuvarozó(k) által meghozandó speciális óvintézkedések.
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9. A bejelentő nyilatkozata, hogy a szükséges hozzájárulásokat az érintett országok minden illetékes
hatóságától megkapta. A nyilatkozatot a bejelentőnek alá kell írnia.

10. A felelős őrzés minden egyes átruházása esetére a megfelelő aláírások.

3. rész: AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ÁLTAL BEKÉRHETŐ KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ ÉS
DOKUMENTÁCIÓ

1. Annak az engedélynek a típusa és érvényességi időtartama, amely alapján a hasznosító vagy ártalmat-
lanító létesítmény működik.

2. A 96/61/EK irányelv 4. és 5. cikkével összhangban kiadott engedély másolata.

3. Információ szolgáltatása a szállítás biztonsága érdekében meghozandó intézkedésekről.

4. A bejelentő és a létesítmény közötti szállítási távolság(ok), beleértve az esetleges alternatív útvonalakat
az előre nem látható körülmények esetére is, és intermodális szállítás esetében az átrakás helye.

5. A bejelentő és a létesítmény közötti szállítás költségeire vonatkozó információ.

6. A fuvarozó(k) hulladék szállítására jogosító nyilvántartásba vételi okiratának másolata.

7. A hulladék összetételének kémiai elemzése.

8. A hulladék keletkezési eljárásának leírása.

9. A hulladékot fogadó létesítmény kezelési eljárásának leírása.

10. A pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű biztosítás, vagy ezek másolata.

11. A pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű biztosítás számítása, a 4. cikk 5. pontjának második
albekezdése és a 6. cikk rendelkezései szerint.

12. Az 1. rész 22. és 23. pontjában említett szerződések másolata.

13. Harmadik fél felelősségbiztosítási szabályainak másolata.

14. Bármilyen egyéb információ, amely fontos a bejelentés elbírálásához e rendelettel, továbbá a nemzeti
jogszabályokkal összhangban.

III. MELLÉKLET

AZOK A HULLADÉKOK, AMELYEKET MEGHATÁROZOTT INFORMÁCIÓKKAL KELL KÍSÉRNI
(ZÖLDLISTÁS HULLADÉKOK) (1)

Tekintet nélkül arra, hogy egy hulladék szerepel-e ebben a jegyzékben vagy sem, nem vethető alá a bizonyos
információkkal kísérés ellenőrzési eljárásnak, ha egyéb anyagokkal oly mértékben szennyezett, hogy:

a) oly mértékben megnőtt a hulladékkal összefüggő kockázata annak, hogy előzetes írásos bejelentési és
engedélyezési eljárás alá tartozzon, a 91/689/EGK irányelv III. mellékletében felsorolt veszélyes jellem-
zők figyelembevétele esetén; vagy

b) lehetetlenné teszi a hulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő hasznosítását.

(1) Ez a jegyzék az OECD-határozat 3. függelékéből származik.
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