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Nye affaldsfraktioner på transportforordningens bilag IIIB
Ny forordning ændrer bilag IIIB
Den 8. marts 2012 træder forordning (EF) nr. 135/2012 i kraft. Med denne forordning ændredes
forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel affald (”transportforordningen”), idet der tilføjedes fem
nye affaldsfraktioner til bilag IIIB.
Hvad omfatter bilag IIIB?
Bilag IIIB til forordning (EF) nr. 1013/2006 omfatter ulistet/uklassificeret affald, der afventer medtagelse i de relevante bilag til Basel-konventionen eller OECD-beslutningen og som indtil denne klassificering sker dér, listes på Bilag IIIB. Der er således vurderingen, at disse affaldsfraktioner er
uproblematiske miljømæssigt og håndteringsmæssigt, og at de derfor kan overføres som grønlistet
affald ved grænseoverskridende transporter. Det skal understreges, at denne formentlig midlertidige listning alene gælder for EU medlemsstaterne og dermed alene for overførsler indenfor EU. Dette er en modsætning til andre ulistede affaldsfraktioner, som – jf. transportforordningens artikel 3 –
er underlagt proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke.
Hvilke fraktioner findes nu på bilag IIIB?
BEU 01 - Affald af laminat fra selvklæbende etiketter, der indeholder råvarer fra etiketproduktionen, som ikke er omfattet af Basellistens B3020
BEU 02 - Plastfraktion, som ikke kan adskilles, fra forbehandlingen af brugt væskeemballage
(dvs. tetrapak)
BEU 03 - Plast-aluminiumfraktion, som ikke kan adskilles, fra forbehandlingen af brugt væskeemballage (tetrapak)1
BEU 04 - Kompositemballage, som hovedsageligt består af papir og noget plast, og ikke indeholder restprodukter, og som ikke er omfattet af Basellistens B3020 (f.eks. fodersække)
BEU 05 - Rent biologisk nedbrydeligt affald fra landbrug, gartneri, skovbrug, haver, parker og
kirkegårde (Bemærk forudsætning om kompostering, se nedenfor)
Hvilken betydning får ændringen af bilag IIIB?
Ændringen medfører, at de fem affaldsfraktioner må overføres som grønlistet affald indenfor EU.
De fem fraktioner er tilføjet på baggrund af et ansøgningsskema med baggrundsinformation om
affaldstypen og behandling heraf.
Særlige forudsætninger vedrørende BEU 05
1

De tre overstregede koder er udgået som resultat af Kommissionens forordning (EU) nr. 1234/2014. af 18.
november 2014. BEU 01, BEU 02 er erstattet af koden B 3026. BEU 03 er erstattet af B 3027. Ændringen er
beskrevet i forordningsændringen.

Det skal fremhæves, at en af forudsætningerne i ansøgningsgrundlaget og dermed for listningen af
BEU 05 rent biologisk nedbrydeligt affald fra landbrug, gartneri, skovbrug, haver, parker og kirkegårde er, at overførslen sker med henblik på at affaldet undergår kompostering på et dertil godkendt anlæg for dermed at sikre mod utilsigtet spredning af uønskede skadegørere på planter. Hertil kommer, at der efter affaldsbekendtgørelsen § 78, stk. 1 (bekendtgørelse nr. 1415 af 12. december 2011) stilles krav om, at sådant affald ”genanvendes eller anvendes til anden endelige materialenyttiggørelse”.
Karakterisering af affald (udfyldelse af bilag VII/bilag IA+B)
Koderne for de nye affaldsfraktioner, (BEU 01-05) angives som en Basel-kode i rubrik 10 i bilag VII
eller rubrik 14 i bilag IA og IB, når det er relevant.
Indberetning til Affaldsdatasystemet
De fem nye fraktioner skal indberettes med koderne BEU 01-05
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