
In zijn uitspraak van 21 juni 2007 heeft het Hof van Justitie in de zaak C-259/05 (LJN BB2553, AB 
2007/325) met betrekking tot stoffen en voorwerpen genoemd in Bijlage II bij de EVOA, de groene lijst 
van afvalstoffen, onder meer het volgende overwogen: 

“28 Uit de inleidende zin van bijlage II bij verordening nr. 259/93 valt daarentegen af te leiden dat 
toepassing van de regeling van de groene lijst van afvalstoffen is uitgesloten telkens wanneer er sprake is 
van een te groot risico voor het milieu of wanneer een milieuverantwoorde terugwinning van de 
verschillende betrokken stoffen onmogelijk is. De Commissie meent dat in de hoofdzaak kennisgeving wel 
vereist was omdat pvc niet altijd ongevaarlijk voor het milieu is. 

29 Zoals het Hof eerder heeft vastgesteld, volgt uit met name de zesde en de negende overweging van de 
considerans van verordening nr. 259/93, dat het bij deze verordening ingestelde systeem van toezicht en 
controle op de overbrenging van afvalstoffen tussen de lidstaten is ingevoerd om de kwaliteit van het 
milieu te behouden, te beschermen en te verbeteren, en ertoe strekt de bevoegde autoriteiten in staat te 
stellen alle maatregelen te treffen die nodig zijn voor de bescherming van de menselijke gezondheid en 
het milieu (zie arrest van 28 juni 1994, Parlement/Raad, C-187/93, Jurispr. blz. I-2857, punt 18). 

30 De elfde en de twaalfde overweging van de considerans van verordening nr. 259/93 bevestigen dat de 
controle en het toezicht die bij deze verordening zijn ingesteld, tot doel hebben het milieu niet alleen in 
de Gemeenschap te beschermen, maar tevens in de derde landen waarnaar de afvalstoffen vanuit de 
Gemeenschap worden uitgevoerd. 

31 Dat de overbrenging van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen die voorkomen op de groene 
lijst van afvalstoffen krachtens artikel 1, lid 3, van verordening nr. 259/93 in het algemeen buiten de 
controleprocedures van deze verordening valt, vindt zijn verklaring, zoals in de veertiende overweging van 
de considerans van die verordening is beklemtoond, in de omstandigheid dat deze afvalstoffen, indien zij 
in het land van bestemming naar behoren nuttig worden toegepast, normaliter geen risico voor het milieu 
vormen. Blijkens deze precisering is de opname van een type afvalstof op deze lijst, met als gevolg dat 
het bij verordening nr. 259/93 ingevoerde stelsel van controle en toezicht daarop niet van toepassing is, 
het resultaat van een voorafgaand onderzoek waarin de slotsom was bereikt dat er geen sprake was van 
dergelijke risico's. 

32 Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld dat het soepeler stelsel dat van toepassing is op 
afvalstoffen die voorkomen op die groene lijst van afvalstoffen, wat betekent dat zij in wezen niet onder 
de bij verordening nr. 259/93 ingestelde controle- en toezichtprocedures vallen, in beginsel niet kan 
worden uitgebreid tot afvalstoffen die niet op deze lijst voorkomen.”


