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Κύρωση της τροποποίησης της Σύμβασης της Βασιλείας 
για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίν−
δυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

 Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 
παρ. 1 του Συντάγματος, η τροποποίηση της Σύμβασης 
της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κι−
νήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας 
τους, που κυρώθηκε με το ν. 2203/1994 (ΦΕΚ 58 Α΄), που 
υιοθετήθηκε στη Γενεύη στις 22 Σεπτεμβρίου 1995, το 
κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσ−
σα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
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Τροποποίηση της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο της δια−
συνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσης τους 
που υιοθετήθηκε από την Τρίτη Σύνοδο της Συνδιάσκεψης των Συμ−
βαλλομένων Μερών στη Γενεύη στις 22 Σεπτεμβρίου 1995.

Εισάγεται νέα παράγραφος 7 δις στο προοίμιο:
«Αναγνωρίζοντας ότι υφίσταται μεγάλος κίνδυνος, η διασυνοριακή 

διακίνηση των επικινδύνων αποβλήτων, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμε−
νες χώρες, να μην αποτελεί περιβαλλοντικά ορθή μέθοδο διαχείρι−
σης των επικινδύνων αποβλήτων, όπως απαιτείται από την παρούσα 
Σύμβαση.»

Εισάγεται νέο Άρθρο 4Α:
«1. Κάθε Μέρος που αναφέρεται στον Κατάλογο του Παραρτήματος 

VII οφείλει να απαγορεύει κάθε διασυνοριακή διακίνηση επικινδύνων 
αποβλήτων τα οποία προορίζονται για τις εργασίες που αναφέρονται 
στο Παράρτημα IV Α, προς Κράτη τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα VII.

2. Κάθε Μέρος που αναφέρεται στον Κατάλογο του Παραρτήμα−
τος VII οφείλει να καταργήσει σταδιακά έως την 31η Δεκεμβρίου 
1997, και να απαγορεύσει από την ημερομηνία αυτή και μετά, κάθε 
διασυνοριακή διακίνηση επικινδύνων αποβλήτων βάσει του Άρθρου 
1(ι)(α) της Σύμβασης, τα οποία προορίζονται για τις εργασίες που 
αναφέρονται στο Παράρτημα IV Β, προς Κράτη τα οποία δεν περι−
λαμβάνονται στο Παράρτημα VII. Μια τέτοια διασυνοριακή διακίνηση 
δεν θα απαγορεύεται,εάν τα εν λόγω απόβλητα δεν χαρακτηρίζονται 
ως επικίνδυνα βάσει της παρούσας Σύμβασης.»

«Παράρτημα VII
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη και τα λοιπά Κράτη τα οποία είναι μέλη του 

ΟΟΣΑ, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Λιχτενστάιν.»

Άρθρο δεύτερο

Τα διοικητικά και άλλα μέτρα, ατομικού ή κανονιστικού χαρακτήρα, 
που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 4 της Σύμβασης της Βασιλείας 
λαμβάνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής και των κατά περίπτωση συναρμόδιων 
Υπουργών ή με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των 
ίδιων Υπουργών.

Ως αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του άρθρου 5 της Σύμβασης 
ορίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής.

Άρθρο τρίτο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως και της τροποποίησης της Σύμβασης που 
κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 17 παρ. 
5 αυτής.
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 Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

 




