Indholdsfortegnelse – Transportforordningen
Afsnit I (1-2): Anvendelsesområde + definitioner
Afsnit II (3-32): Overførsler inden for Fællesskabet med eller uden transit
gennem tredjelande
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke (4-17)
Generelle oplysningskrav (artikel 18 proceduren med bilag VII) (18)
Generelle krav (19-21)
Tilbagetagelsespligt (22-25)
Generelle administrative bestemmelser (26-30)
Overførsler inden for Fællesskabet med transit via tredjelande (31-32)

Afsnit III (33): Overførsler udelukkende inden for medlemsstaterne
Afsnit IV (34-40): Eksport fra Fællesskabet til tredjelande
Kapitel 1: Eksport af affald til bortskaffelse (34-35)
Kapitel 2: Affald bestemt til nyttiggørelse (36-38)
Del 1: Eksport til lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen (36-37)
Del 2: Eksport til lande, der er omfattet af OECD-beslutningen (38)
Kapitel 3: Generelle bestemmelser (39-40)

Afsnit V (41-46): Import til Fællesskabet fra tredjelande
Kapitel 1: Import af affald til bortskaffelse (41-42)
Kapitel 2: Import af affald til nyttiggørelse (43-46)

Afsnit VI (47-48): Transit gennem Fællesskabet fra og til tredjelande
Kapitel 1: Transit af affald til bortskaffelse (47)
Kapitel 2: Transit af affald til nyttiggørelse (48)

Afsnit VII (49-64): Andre bestemmelser
Kapitel 1: Yderligere forpligtelser (49-56)
Kapitel 2: Andre bestemmelser (57-64)

Indholdsfortegnelse bilag til Transportforordningen
Bilag IA: Anmeldesformular for grænseoverskridende overførsel af affald
Bilag IB: Transportformular for grænseoverskridende overførsel af affald
Bilag IC: Nærmere vejledning i udfyldelsen af anmeldelses- og transportformularerne
Bilag II: Oplysninger og dokumentation ved anmeldelse
Bilag III: Liste over affald, der er omfattet af de generelle oplysningskrav i artikel 18 (”grøn” liste)
Bilag IIIA: Blandinger bestående af to eller flere affaldstyper anført i bilag III, som ikke er klassificeret
under et enkelt nummer, jf. artikel 3, stk. 2
Bilag IIIB: Yderligere affald på den grønne liste, der afventer medtagelse i de relevante bilag til
Baselkonventionen eller OECD-beslutningen, jf. artikel 58, stk. 1, litra b)
Bilag IV: Liste over affald, der er omfattet af proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og
samtykke (”orange liste”)
Bilag V: Affald, der er omfattet af eksportforbuddet i artikel 36
Bilag VI: Formular for forhåndsgodkendte anlæg (artikel 14)
Bilag VII: Oplysninger, der ledsager overførsler af affald, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2 og 4
Bilag VIII: Retningslinjer for miljømæssigt forsvarlig håndtering (artikel 49)
Bilag IX: Supplerende spørgeskema med henblik på medlemsstaternes rapportering i medfør af artikel
51, stk. 2

