
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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I. rész

Az alábbi hulladékokat meghatározott információkkal kell kísérni:

A Bázeli Egyezmény IX. mellékletében felsorolt hulladékok (1).

E rendelet alkalmazásában:

a) minden, a Bázeli Egyezmény IX. mellékletének A-listájára történő hivatkozást e rendelet IV. mellékletére
való hivatkozásnak kell tekinteni;

b) a Bázeli Egyezmény IX. melléklete B1020 sorában az „ömlesztett feldolgozott formában” kifejezés magá-
ban foglalja az ott felsorolt minden fémes, nem-diszpergált (2) formát;

c) a Bázeli Egyezmény IX. melléklete B1100 sora, amely hivatkozik a „rézfeldolgozás […] salakjaira” stb.,
nem alkalmazható, helyette az (OECD) II. rész GB040 sorát kell alkalmazni;

d) a Bázeli Egyezmény IX. melléklete B1110 sora nem alkalmazható, helyette az (OECD) II. rész GC010 és
GC020 sorát kell alkalmazni.

e) a Bázeli Egyezmény IX. melléklete B2050 sora nem alkalmazható, helyette az (OECD) II. rész GG040
sorát kell alkalmazni;

f) a Bázeli Egyezmény IX. melléklete B3010 sorában szereplő fluorozott polimerhulladékokra történő hivat-
kozást úgy kell értelmezni, hogy magában foglalja a fluorozott etilén polimereit és kopolimereit is (PTFE
– politetrafluoretilén).

II. rész

Az alábbi hulladékokat meghatározott információkkal kell kísérni:

Fémek megolvasztásából, kohászatából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok

GB040 7112
262030
262090

Nemesfémek és réz továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgo-
zásának salakjai

Egyéb fémtartalmú hulladékok

GC010 Csak fémekből és ötvözetekből álló elektronikus berendezések
GC020 Elektronikai hulladék (pl. nyomtatott áramkörök, elektronikai alkatrészek,

huzalok stb.) és nem nemesfémek és nemesfémek hasznosítására alkalmas
regenerált elektronikus alkatrészek

GC030 ex 890800 Bontásra szánt hajók és egyéb úszóművek, amelyekből gondosan eltávolí-
tották a szállítmányból és a hajó üzemeltetéséből származó más, veszé-
lyesnek számító anyagokat és hulladékokat

GC050 Fluidizációs katalitikus krakkolás (FCC) elhasznált katalizátora (pl. alumí-
niumoxid, zeolitok)

Üveghulladék, nem diszpergált megjelenési formában:

GE020 ex 7001
ex 701939

Üvegszál hulladék

Kerámiahulladékok, nem diszpergált megjelenési formában:

GF010 Kerámiahulladékok, melyeket formázás után kiégettek, beleértve a kerá-
miaedényeket is (használat előtt és/vagy után)

(1) A Bázeli Egyezmény IX. mellékletét e rendelet V. mellékletének felsorolása tartalmazza, az 1. rész, B-jegyzékben.
(2) A „nem-diszpergált” nem foglalja magában a por-, iszap-, szállópor- vagy szilárdmag-zárvány köré képződött folyé-

kony veszélyes hulladékanyagokat.

C 272 E/120 HU 2006.11.9.Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2005. október 25., kedd



Főként szervetlen összetevőket tartalmazó egyéb hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves
összetevőket

GG030 ex 2621 Széntüzelésű erőmű fenékhamuja és salakcsapolási maradéka
GG040 ex 2621 Széntüzelésű erőmű szállóhamuja

Szilárd műanyaghulladékok

GH013 391530
ex 390410-40

vinil-klorid-polimerek

Cserzésből, szőrmekikészítésből és bőrfeldolgozásból származó hulladékok

GN010 ex 050200 Sertés- vagy vaddisznósörte vagy -szőr, vagy borzszőr és más kefekészí-
tésre használt szőr hulladéka

GN020 ex 050300 Lószőr és a lószőrhulladék, függetlenül attól, hogy hordozóanyagra réteg-
ként felvitt állapotban vagy másként felhasználva

GN030 ex 050590 Madarak bőrének és más részeinek hulladéka tollazattal vagy pihetollal,
tollak vagy tollrészek (vágott széllel vagy anélkül), tisztítva, fertőtlenítve
vagy a tartósítás érdekében kezelve

III.A. MELLÉKLET

A III. MELLÉKLETBEN FELSOROLT ÉS A 3. CIKK (2) BEKEZDÉSE ÉRTELMÉBEN NEM EGY KÓD ALÁ
BESOROLT KÉT VAGY TÖBBFÉLE HULLADÉK KEVERÉKE

III.B. MELLÉKLET

A BÁZELI EGYEZMÉNY, VAGY AZ OECD-HATÁROZAT MELLÉKLETEIBE VALÓ BEILLESZTÉS ELŐTT
ÁLLÓ TOVÁBBI ZÖLDLISTÁS HULLADÉKOK AZ 58. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJA ÉRTELMÉBEN

IV. MELLÉKLET

AZ ELŐZETES ÍRÁSBELI BEJELENTÉSI ÉS ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSRA KÖTELEZETT HULLADÉKOK
JEGYZÉKE (SÁRGALISTÁS HULLADÉKOK) (1)

I. rész

Az alábbi hulladékok előzetes írásbeli bejelentési és engedélyezési eljárásra kötelezettek:

A Bázeli Egyezmény II. és VIII. mellékleteiben felsorolt hulladékok (2).

E rendelet alkalmazásában:

a) minden, a Bázeli Egyezmény VIII. mellékletének B-listájára történő hivatkozást az e rendelet III. mellék-
letére történő hivatkozásnak kell tekinteni;

b) a Bázeli Egyezmény VIII. melléklete A1010 sorában a „B-listán egyedileg felsorolt hulladékok nem tartoz-
nak ide (IX. melléklet)” kifejezés hivatkozás a Bázeli Egyezmény B1020 sorára, és a B1020 sorhoz e
rendelet III. melléklete I.b) részéhez fűzött megjegyzésre;

(1) Ez a jegyzék az OECD-határozat 4. függelékéből származik.
(2) A Bázeli Egyezmény VIII. mellékletét e rendelet V. mellékletének felsorolása tartalmazza, az 1. rész, A-jegyzékben. A

Bázeli Egyezmény II. melléklete az alábbi sorokat tartalmazza: Y 46 Háztartási gyűjtött hulladék, kivéve, ha a III.
melléklet egyetlen sora alá megfelelően besorolható. Y 47 Háztartási szemét égetési maradéka.
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