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BILAGA II
INFORMATION OCH DOKUMENTATION OM ANMÄLAN
Del 1 INFORMATION SOM SKALL INFÖRAS I ELLER BIFOGAS ANMÄLAN
1. Anmälningsdokumentets serienummer eller annan vedertagen identifikationsbeteckning och det
totala antalet planerade transporter.
2. Anmälarens namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress, registreringsnummer och
kontaktperson.
3. Om anmälaren inte är producent: Producentens namn, adress, telefonnummer, faxnummer,
e-postadress och kontaktperson.
4. Handlarens eller mäklarens namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress och
kontaktperson om anmälaren har bemyndigat honom/henne i enlighet med artikel 2.15.
5. Återvinnings- eller bortskaffningsanläggningens namn, adress, telefonnummer, faxnummer,
e-postadress, registreringsnummer, kontaktperson, vilka metoder som tillämpats och eventuell status
som förhandsgodkänd i enlighet med artikel 14.
Om avfallet är avsett för behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande, skall liknande
uppgifter om alla anläggningar där den planerade behandlingen i avvaktan på återvinning eller
bortskaffande, eller slutlig återvinning eller slutligt bortskaffande planeras äga rum, anges.
Om återvinnings- eller bortskaffningsanläggningen omfattas av förteckningen för kategori 5 i bilaga I till
direktiv 96/61/EG skall detta styrkas (till exempel genom ett intyg om att ett sådant intyg finns) att ett
giltigt tillstånd har utfärdats i enlighet med artiklarna 4 och 5 i det direktivet.
6. Mottagarens namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e‑ postadress, registreringsnummer
och kontaktperson.
7. Namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress, registreringsnummer och
kontaktperson för planerad transportör och/eller dennes företrädare.
8. Avsändarland och berörd behörig myndighet.
9. Transitländer och berörda behöriga myndigheter.
10. Mottagarland och berörd behörig myndighet.
11. Enstaka eller generell anmälan. Om gemensam anmälan tillämpas, v.g. ange giltighetsperiod.
12. Planerat datum för inledande av transporten/transporterna.
13. Planerat transportmedel.
14. Planerad transportväg (utförsel- och införselpunkter i varje berört land, inbegripet tullkontor för
införsel och/eller utförsel och/eller export från gemenskapen) samt planerad rutt (väg mellan utförseloch införselpunkterna), inbegripet eventuella alternativ, även under oförutsedda omständigheter.
15. Bevis för att transportören/transportörerna är registrerade för avfallstransporter (till exempel genom
ett intyg om att sådant finns).
16. Angivande av avfallsslag på lämplig förteckning, samt uppgifter om avfallets källa, egenskaper,
sammansättning och eventuella farliga egenskaper. Om avfallet härstammar från olika källor skall en
detaljerad inventering av avfallet ges.
17. Beräknade största och minsta mängd.
18. Planerad förpackningstyp.
19. Redogörelse för återvinnings- eller bortskaffningsåtgärderna enligt bilaga IIA och IIB till direktiv
2006/12/EG.
20. Om avfallet är avsett för återvinning:
a) Den planerade metoden för bortskaffande av den icke återvinningsbara delen av avfallet efter
återvinning.
b) Mängden återvunnet material i förhållande till icke återvinningsbart avfall.
c) Det uppskattade värdet av det återvunna materialet.
d) Kostnaderna för återvinning och för bortskaffande av den icke återvinningsbara delen av avfallet.
21. Bevis på att ansvarsförsäkring har tecknats för skador på tredje part (till exempel genom ett intyg
om att sådant finns).
22. Bevis på att ett rättsligt bindande avtal (eller ett intyg om att sådant finns) mellan anmälaren och
mottagaren om återvinning eller bortskaffande av avfallet har ingåtts och har verkan vid tidpunkten för
anmälan, enligt kraven i artikel 4.4 andra stycket och artikel 5.
23. En kopia av avtalet eller bevis på att sådant finns (eller ett intyg om att sådant finns) mellan
producenten, den nya producenten eller insamlaren och mäklaren eller handlaren, om mäklaren eller
handlaren agerar anmälare.
24. Bevis på att en ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring (eller ett intyg om att sådant finns
om den behöriga myndigheten tillåter detta) har ställts respektive tecknats och har verkan vid
tidpunkten för anmälan eller, om den behöriga myndigheten som godkänner den ekonomiska
säkerheten eller motsvarande försäkring tillåter detta, senast när transporten inleds, i enlighet med
kraven i artikel 4.5 andra stycket och artikel 6.
25. Anmälarens intyg om att alla uppgifter är fullständiga och korrekta.
26. Om anmälaren inte är producent i enlighet med artikel 2.15 a i, skall anmälaren se till att
producenten eller någon av de personer som anges i artikel 2.15 a ii eller 2.15 a iii också undertecknar
det anmälningsdokument som anges i bilaga IA, om så är genomförbart.

2(2)

Del 2 INFORMATION SOM SKALL INFÖRAS I ELLER BIFOGAS TRANSPORTDOKUMENTET
Alla uppgifter som anges i avsnitt 1 ovan skall införas, uppdaterade i enlighet med nedanstående
punkter, och annan specificerad information:
1. Transporternas serienummer/totalt antal transporter.
2. Datum då transporten inleds.
3. Transportmedel.
4. Transportörens/transportörernas namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e‑ postadress.
5. Planerad transportväg (utförsel- och införselpunkter i varje berört land, inbegripet tullkontor för
införsel och/eller utförsel och/eller export från gemenskapen) samt rutt (väg mellan utförsel- och
införselpunkterna), inbegripet eventuella alternativ, även under oförutsedda omständigheter.
6. Mängder.
7. Förpackningstyp.
8. Eventuella särskilda säkerhetsåtgärder som transportören eller transportörerna skall vidta.
9. Anmälarens försäkran att alla nödvändiga godkännanden har erhållits från de behöriga
myndigheterna i de berörda länderna. Denna försäkran måste vara undertecknad av anmälaren.
10. Relevanta underskrifter för varje överföring av ansvar.

Del 3 YTTERLIGARE INFORMATION OCH DOKUMENTATION SOM DE BEHÖRIGA
MYNDIGHETERNA KAN BEGÄRA
1. Typ och giltighetstid för det tillstånd enligt vilket anläggningen för återvinning eller bortskaffande
drivs.
2. Kopia av det tillstånd som har utfärdats i enlighet med artiklarna 4 och 5 i direktiv 96/61/EG.
3. Uppgifter om åtgärder som måste vidtas för att garantera transportsäkerhet.
4. Transportavstånd mellan anmälaren och anläggningen, inbegripet eventuella alternativa sträckor,
även under oförutsedda omständigheter, och, i det fall det är fråga om intermodala transporter, den
plats där omlastningen kommer att äga rum.
5. Uppgifter om kostnader för transport mellan anmälaren och anläggningen.
6. Kopia av transportörens eller transportörernas registrering för avfallstransport.
7. Kemisk analys av avfallets sammansättning.
8. Beskrivning av hur avfallet produceras (produktionsprocess).
9. Beskrivning av hur avfallet bearbetas i mottagningsanläggningen.
10. Ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring eller kopia av någon av dessa.
11. Uppgifter om hur den ekonomiska säkerheten eller motsvarande försäkringar enligt artikel 4.5 andra
stycket och artikel 6 beräknas.
12. Kopia av de avtal som anges i punkterna 22 och 23 i del 1.
13. Kopia av försäkringsbrevet avseende ansvarsförsäkring för skador på tredje part.
14. Eventuella andra uppgifter som är relevanta för bedömningen av anmälan i enlighet med denna
förordning och nationell lagstiftning.

