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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 259/93 frá 1. febrúar
1993 um umsjón og eftirlit með flutningi úrgangs innan, til og út
úr Evrópubandalaginu (1), eins og henni var síðast breytt með
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/721/EB (2), einkum
3. mgr. 42. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 75/442/EBE frá 15. júlí 1975 (3)
um úrgang, eins og henni var síðast breytt með ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 94/350/EB (4), einkum 18. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í samræmi við 3. mgr. 42. gr. reglugerðar (EBE) nr. 259/93 ber að
breyta II., III. og IV. viðauka þannig að þeir endurspegli aðeins
breytingar sem þegar hafa verið samþykktar samkvæmt
endurskoðunartilhögun OECD.

Ráð OECD (5) hefur ákveðið, innan ramma endurskoðunar-
tilhögunarinnar, að breyta grænu skránni yfir úrgang.

Nauðsynlegt er að breyta II. viðauka reglugerðarinnar þannig að
hann endurspegli þessar breytingar.

Við breytingar á II., III. og IV. viðauka við fyrrnefnda reglugerð
nýtur framkvæmdastjórnin aðstoðar nefndarinnar sem stofnuð
var samkvæmt 18. gr. tilskipunar 75/442/EBE um úrgang, eins og
henni hefur verið breytt.

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari ákvörðun eru í
samræmi við álit fyrrnefndrar nefndar.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Viðaukinn við þessa ákvörðun kemur í stað II. viðauka við
reglugerð ráðsins (EBE) nr. 259/93.

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 304, 27. 11. 1996, bls. 15, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 72/97 frá 4.
október 1997 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-
samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 30, 6. 2. 1993, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 288, 9. 11. 1994, bls. 36.

(3) Stjtíð. EB nr. L 194, 25. 7. 1975, bls. 47.

(4) Stjtíð. EB nr. L 135, 6. 6. 1996, bls. 32.

(5) Ráð OECD, 21. september 1995, tilvísun skjals C(95) í 155.

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 14. nóvember 1996

um breytingar samkvæmt 3. mgr. 42. gr á II. viðauka við reglugerð
ráðsins (EBE) nr. 259/93 um umsjón og eftirlit með flutningi úrgangs

innan, til og út úr Evrópubandalaginu(*)
(Texti sem varðar EES)

(96/660/EB)

Gjört í Brussel 14. nóvember 1996.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ritt BJERREGAARD

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

,,II. VIÐAUKI

GRÆN SKRÁ YFIR ÚRGANG(*)

Óháð því hvort úrgangsefni eru á þessari skrá eða ekki er óheimilt að flytja þau sem grænan úrgang ef þau
eru menguð öðrum efnum að því marki að það a) auki áhættu vegna úrgangsins svo mikið að setja beri hann
á gulu eða rauðu skrána eða b) komi í veg fyrir endurnýtingu úrgangsins á vistvænan hátt.

GA. ÚRGANGUR ÚR MÁLMI OG MÁLMBLENDI Í FORMI SEM TVÍSTRAST EKKI (**)

Eftirtalinn úrgangur og rusl úr góðmálmum og blendi þeirra:

GA 010 úr 7112 10 - úr gulli,
GA 020 úr 7112 20 - úr platínu (hugtakið ,,platína“ á við platínu, íridíum, osmíum,

palladíum, ródíum og rúþeníum)
GA 030 úr 7112 90 - úr öðrum góðmálmi, t.d. silfri

ATH: Kvikasilfur er algerleGA útilokað sem mengunarefni í þessum
málmum og í blendi þeirra og blöndum

Eftirtalinn úrgangur og rusl úr járni eða stáli:

GA 040 7204 10 Úrgangur og rusl úr steypujárni
GA 050 7204 21 Úrgangur og rusl úr ryðfríu stáli
GA 060 7204 29 Úrgangur og rusl úr öðru stálblendi
GA 070 7204 30 Úrgangur og rusl úr tinuðu járni eða stáli
GA 080 7204 41 Spænir, flísar, fræs, sag, svarf, afskurður og afhögg, einnig í böggum
GA 090 7204 49 Annar úrgangur og rusl úr járni
GA 100 7204 50 Úrgangssteypuhleifar til endurbræðslu
GA 110 úr 7302 10 Notaðir járn- og stálteinar

Eftirtalinn úrgangur og rusl úr öðrum málmum en járni og blendi þeirra:

GA 120 7404 00 Koparúrgangur og koparrusl
GA 130 7503 00 Nikkilúrgangur og nikkilrusl
GA 140 7602 00 Álúrgangur og álrusl
GA 150 7802 00 Blýúrgangur og blýrusl
GA 160 7902 00 Sinkúrgangur og sinkrusl
GA 170 8002 00 Tinúrgangur og tinrusl
GA 180 úr 8101 91 Úrgangur og rusl úr wolframi
GA 190 úr 8102 91 Úrgangur og rusl úr mólýbdeni
GA 200 úr 8103 10 Úrgangur og rusl úr tantali
GA 210 8104 20 Úrgangur og rusl úr magnesíum
GA 220 úr 8105 10 Úrgangur og rusl úr kóbalti

(*) Þar sem þess er kostur er kenninúmer úr samræmdu vörulýsingar- og vörunúmeraskránni (samræmdu tollskránni),
sem komið var á með Brussel-samningnum frá 14. júní 1983 á vegum tollasamvinnuráðsins, skráð við hvern lið. Númerið
getur átt hvort sem er við úrgang eða framleiðsluvörur. Í þessari reglugerð er ekki fjallað um efni sem ekki eru úrgangsefni.
Því er númersins - sem tollstarfsmenn og aðrir nota til að auðvelda störf sín - aðeins látið getið hér til að auðveldara
sé að bera kennsl á úrgangsefni sem eru skráð og falla undir þessa reglugerð. Þó ber að nota samsvarandi opinberar
skýringar tollasamvinnuráðsins sem leiðbeiningar við að bera kennsl á úrgangsefni sem falla undir almenna vöruliði.
Tilgreiningin ,,úr“ vísar til tiltekins liðar í samræmdu tollskránni. Feitletraða númerið í fyrsta dálki er OECD-númerið:
í því eru tveir bókstafir (einn fyrir hverja skrá: G fyrir þá grænu, A fyrir þá gulu og R fyrir þá rauðu, og einn bókstafur
fyrir tegund úrgangs: A, B, C, ...) og loks kemur tala.

(**) Úrgangur ,,sem tvístrast ekki“ tekur ekki til úrgangs sem er duft, eðja, ryk eða fastir hlutir sem í er hættulegur
vökvaúrgangur.
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GA 230 úr 8106 00 Úrgangur og rusl úr bísmúti
GA 240 úr 8107 10 Úrgangur og rusl úr kadmíum
GA 250 úr 8108 10 Úrgangur og rusl úr títani
GA 260 úr 8109 10 Úrgangur og rusl úr sirkóníum
GA 270 úr 8110 00 Úrgangur og rusl úr antímoni
GA 280 úr 8111 00 Úrgangur og rusl úr mangan
GA 290 úr 8112 11 Úrgangur og rusl úr beryllíum
GA 300 úr 8112 20 Úrgangur og rusl úr krómi
GA 310 úr 8112 30 Úrgangur og rusl úr germaníum
GA 320 úr 8112 40 Úrgangur og rusl úr vanadíum

úr 8112 91 Úrgangur og rusl úr:
GA 330 - hafníum
GA 340 - indíum
GA 350 - níóbíum
GA 360 - reníum
GA 370 - gallíum
GA 380 - þallíum
GA 390 úr 2844 30 Úrgangur og rusl úr þóríum
GA 400 úr 2804 90 Úrgangur og rusl úr selen
GA 410 úr 2804 50 Úrgangur og rusl úr tellúr
GA 420 úr 2805 30 Úrgangur og rusl úr sjaldgæfum jarðefnum

GB. ANNAR MÁLMÚRGANGUR FRÁ BRÆÐSLU OG HREINSUN MÁLMA

GB 010 2620 11 Smástangir harðsinks
GB 020 Sink sem inniheldur sora:
GB 021 - galvaníseringarsori, yfirborð (> 90% Zn)
GB 022 - galvaníseringarsori, botn (> 92% Zn)
GB 023 - sinksori frá steypumóti (> 85% Zn)
GB 024 - sinksori frá hitagalvaníseringu (> 92% Zn)
GB 025 - sinkskán
GB 030 Álskán
GB 040 úr 2620 90 Gjall úr vinnslu góðmálma og kopars til frekari hreinsunar
GB 050 úr 2620 90 Tingjall sem inniheldur tantal og minna en 0,5% tin

GC. ANNAR MÁLMÚRGANGUR

GC 010 Rafmagnssamstæður sem eru eingöngu úr málmi eða málmblöndum
GC 020 Rafeindarusl (þ.e. prentplötur, rafeindaíhlutar, vír o.s.frv.) og endurunnir

rafeindaíhlutar sem hægt er að endurvinna ódýra málma og góðmálma úr
GC 030 úr 8908 00 Skip, bátar og önnur fljótandi mannvirki til niðurrifs, sem hafa verið affermd

öllu sem kynni að flokkast undir hættuleg efni eða úrgang
GC 040 Flök vélknúinna ökutækja, sem öllum vökvum hefur verið tappað af
GC 050 Notaðir hvatar:
GC 051 - fljótandi sundrunarhvatar (FCC)
GC 052 - hvatar sem í eru góðmálmar
GC 053 - hvatar úr hliðarmálmum (t.d. krómi, kóbalti, kopar, járni, nikkili,

mangani, mólybdeni, wolfram, vanadíumi eða sinki)
GC 070 úr 2619 00 Gjall frá járn- eða stálframleiðslu (að meðtalinni framleiðslu lítt blandaðs

stáls), þó ekki gjall sem er sérstaklega framleitt þannig að það standist
innlendar og alþjóðlegar kröfur og staðla (*)

GC 080 Spænir frá fræsivélum (málmar sem innihalda járn)

(*) Þessi liður tekur til vinnslu títandíoxíðs og vanadíums úr slíku gjalli.
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GD. ÚRGANGUR ÚR NÁMAVINNSLU, Í FORMI SEM TVÍSTRAST EKKI

GD 010 úr 2504 90 Náttúrlegur grafítúrgangur
GD 020 úr 2514 00 Flögusteinn, einnig grófhöggvinn eða einungis sagaður eða hlutaður sundur

með öðrum hætti
GD 030 2525 30 Gljásteinsúrgangur
GD 040 úr 2529 30 Levsít, nefelín og nefelínsýenítúrgangur
GD 050 úr 2529 10 Feldspatúrgangur
GD 060 úr 2529 21 Flússpat

úr 2529 22
GD 070 úr 2811 22 Kísilúrgangur í föstu formi að undanskildum þeim sem er notaður í

málmsteypuvinnslu
GE. GLERÚRGANGUR Í FORMI SEM TVÍSTRAST EKKI

GE 010 úr 7001 00 Frákast og annar úrgangur og rusl úr gleri, að undanskildu gleri frá sjárörum
og öðru ávirku gleri

GE 020 Úrgangur úr trefjagleri

GF. ÚRGANGUR ÚR LEIRVÖRUM Í FORMI SEM TVÍSTRAST EKKI

GF 010 Úrgangur úr leirvörum sem hafa verið brenndar eftir formun, þar með talin
leirílát (fyrir og/eða eftir notkun)

GF 020 úr 8113 00 Úrgangur og rusl úr keramíkmelmi
GF 030 Leirvörur sem eru aðalleGA úr trefjum, ót.a.

GG. ANNAR ÚRGANGUR SEM INNIHELDUR FYRST OG FREMST ÓLÍFRÆNA
EFNISÞÆTTI, EN KANN AÐ INNIHALDA MÁLMA OG LÍFRÆN EFNI

GG 010 Hluthreinsað kalsíumsúlfat úr brennisteinshreinsun reyks
GG 020 Gipsplötuúrgangur frá niðurrifi á byggingum
GG 030 úr 2621 Botnaska og gjall frá aflstöðvum sem eru kyntar með kolum
GG 040 úr 2621 Svifaska frá aflstöðvum sem eru kyntar með kolum
GG 050 Forskautsstubbar úr jarðolíukoxi og/eða jarðolíubítumeni
GG 060 úr 2803 Notuð virk kol
GG 080 úr 2621 00 Gjall frá koparframleiðslu, efnafræðileGA bundið með háu járninnihaldi

(yfir 20%) og unnið samkvæmt iðnaðartækniforskriftum (t.d. DIN 4301
og DIN 8201), aðallega til byggingar og slípunar

GG 090 Brennisteinn í föstu formi
GG 100 Kalksteinn frá framleiðslu kalsíumsýanamíðs (með pH undir 9)
GG 110 úr 2621 00 Hlutleyst rauð eðja úr álframleiðslu
GG 120 Natríum, kalsíum, kalíumklóríð
GG 130 Kísilkol
GG 140 Brotin steinsteypa
GG 150 úr 2620 90 Líþíumtantal og líþíumníóbíum með glermulningi

GH. ÚRGANGUR ÚR HARÐPLASTI

Þar með talið, en takmarkast þó ekki við:

GH 010 3915 Úrgangur, afklippur og rusl úr plasti:
GH 011 úr 3915 10 - úr etýlenfjölliðum
GH 012 úr 3915 20 - úr stýrenfjölliðum
GH 013 úr 3915 30 - úr vinýlklóríðfjölliðum
GH 014 úr 3915 90 - fjölliðað eða blandfjölliðað, til dæmis:
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- pólýprópýlen
- pólýetýlentereftalat
- akrýlonítrílblandfjölliða
- bútadíenblandfjölliða
- stýrenblandfjölliða
- pólýamíðar
- pólýbútýlentereftalöt
- pólýkarbónöt
- pólýfenýlensúlfíð
- akrýlpólýmerar
- paraffín (C10-C13) (*)
- pólýúretan (sem ekki er í klórflúorkarbón)
- pólýsílósalön (sílíkön)
- pólýmetýlmetakrýlat
- pólývinýlalkóhól
- pólývinýlbútýral
- pólývinýlasetat
- flúorínað pólýtetraflúoretýlen (teflon, PTFE)

GH 015 úr 3915 90 - resín eða þykktar vörur, til dæmis:
- þvagefnisformaldehýðresín
- fenólformaldehýðresín
- melamínformaldehýðresín
- epoxýresín
- alkýðresín
- pólýamíð

GI. ÚRGANGUR ÚR PAPPÍR, PAPPA OG PAPPAVÖRUM

GI 010 4707 00 Úrgangur og rusl úr pappír eða pappa:
GI 011 4707 10 - úr óbleiktum kraftpappír eða kraftpappa eða bylgjupappír eða

bylgjupappa
GI 012 4707 20 - úr öðrum pappír eða pappa sem aðallega er gerður úr bleiktu

kemísku deigis, ekkiak gegnlituðu
GI 013 4707 30 -  úr pappír eða pappa sem aðallega er gerður úr kemísku deigi

(t.d. fréttablöð, dagblöð og áþekkar prentvörur)
GI 014 4707 90 - þar með talið, en þó ekki takmarkað við:

1. lagskiptur pappi
2. óflokkaður úrgangur og rusl

GJ. TEXTÍLÚRGANGUR

GJ 010 5003 Silkiúrgangur (þar með talið hjúpar, ónothæfir til afvinnslu, garn-
úrgangur og tætt hráefni):

GJ 011 5003 10 - hvorki kembdur né greiddur
GJ 012 5003 90 - annað
GJ 020 5103 Úrgangur úr ull eða fíngerðu eða grófgerðu dýrahári, þ.m.t.

Garnúrgangur, þó ekki tætt hráefni:
GJ 021 5103 10 - afkembur úr ull eða fíngerðu dýrahári
GJ 022 5103 20 - annar úrgangur úr ull eða fíngerðu dýrahári
GJ 023 5103 30 - úrgangur úr grófgerðu dýrahári
GJ 030 5202 Baðmullarúrgangur (þ.m.t. Garnúrgangur og tætt hráefni):
GJ 031 5202 10 - Garnúrgangur (þ.m.t. úrgangur þráða)
GJ 032 5202 91 - tætt hráefni

(*) Ekki er mögulegt að fjölliða þessi efni og eru þau notuð sem mýkiefni.
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GJ 033 5202 99 - annað
GJ 040 5301 30 Hörruddi og hörúrgangur
GJ 050 úr 5302 90 Ruddi og úrgangur (þ.m.t. Garnúrgangur og tætt hráefni) úr hampi

(Cannabis sativa L.)
GJ 060 úr 5303 90 Ruddi og úrgangur (þ.m.t. Garnúrgangur og tætt hráefni) úr jútu og

öðrum basttextíltrefjum (þó ekki hör, hampur og ramí)
GJ 070 úr 5304 90 Ruddi og úrgangur (þ.m.t. Garnúrgangur og tætt hráefni) úr sísalhampi

og öðrum textíltrefjum af agavaætt
GJ 080 úr 5305 19 Ruddi, afkembur og úrgangur (þ.m.t. Garnúrgangur og tætt hráefni) úr

kókostrefjum
GJ 090 úr 5305 29 Ruddi, afkembur og úrgangur (þ.m.t. Garnúrgangur og tætt hráefni) úr

abaka (manillahampur eða Musa textilis Nee)
GJ 100 úr 5305 99 Ruddi, afkembur og úrgangur (þ.m.t. Garnúrgangur og tætthráefni)

úr ramí og öðrum textíltrefjum úr jurtaríkinu, ót.a.
GJ 110 5505 Úrgangur (þ.m.t. afkembur, Garnúrgangur og tætt hráefni) úr tilbúnum

trefjum:
GJ 111 5505 10 - úr syntetískum trefjum
GJ 112 5505 20 - úr gervitrefjum
GJ 120 6309 00 Notaður fatnaður og aðrar notaðar textílvörur
GJ 130 úr 6310 Notaðar tuskur, úrgangur seglgarns, snæris, reipis og kaðla og úr sér gengnar

vörur úr seglgarni, snæri, reipi eða köðlum, úr textílefnum:
GJ 131 úr 6310 10 - flokkað
GJ 132 úr 6310 90 - annað

GK. GÚMMÍÚRGANGUR

GK 010 4004 00 Úrgangur, afskurður og rusl úr gúmmíi (þó ekki harðgúmmí) og korn úr því
GK 020 4012 20 Notaðir lofthjólbarðar
GK 030 úr 4017 00 Úrgangur og rusl úr harðgúmmí (t.d. ebónít)

GL. ÓUNNINN ÚRGANGUR ÚR KORKI EÐA VIÐI

GL 010 úr 4401 30 Viðarúrgangur og viðarrusl, einnig mótað í boli, köggla, kubba eða áþekka
mynd

GL 020 4501 90 Korkúrgangur; brotinn, kurlaður eða malaður korkur

GM. ÚRGANGUR ÚR LANDBÚNAÐARMATVÆLAIÐNAÐI

GM 070 úr 2307 Víndreggjar
GM 080 úr 2308 Þurrkaður og sæfður jurtaúrgangur, -leifar og -aukaafurðir, einnig í kögglum,

sem notað er til dýraeldis, ót.a.:
GM 090 1522 Degras; leifar sem falla til við meðferð á feitiefnum eða dýra- eða jurtavaxi

GM 100 0506 90 Úrgangur úr beinum og hornsló sem er óunnið, fitusneytt, lauslega forunnið
(en ekki tilskorið), sýrumeðfarið eða gelatínsneytt

GM 110 úr 0511 91 Fiskúrgangur
GM 120 1802 00 Kakóskurn, kakóhýði, kakóskæni og annar kakóúrgangur
GM 130 Úrgangur frá framleiðslu matvæla í landbúnaði annar en aukaafurðir sem

standast innlendar og alþjóðlegar kröfur og staðla um manneldi og fóður

GN. ÚRGANGUR ÚR SÚTUN, SKINNAVINNSLU OG LEÐURNOTKUN

GN 010 úr 0502 00 Úrgangur úr burstum eða hárum af grísum, alisvínum eða villisvínum,
greifingjahárum og öðru hári til burstagerðar

GN 020 úr 0503 00 Hrosshársúrgangur, einnig sett á undirlag með eða án stoðefnis
GN 030 úr 0505 90 Úrgangur úr hömum og öðrum hlutum af fuglum með tilheyrandi fjöðrum

eða dún, úr fjöðrum og fjaðrahlutum (einnig með jöfnuðum jöðrum) og úr
dún, ekki frekar unninn en hreinsaður, sótthreinsaður eða varinn skemmdum
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GN 040 úr 4110 00 Afklippur og annar úrgangur leðurs eða samsetts leðurs sem er óhæft til
framleiðslu á leðurvörum, að undanskilinni leðureðju

GO. ANNAR ÚRGANGUR SEM INNIHELDUR FYRST OG FREMST LÍFRÆNA
EFNISÞÆTTI, EN KANN AÐ INNIHALDA MÁLMA OG ÓLÍFRÆN EFNI

GO 010 úr 0501 00 Úrgangur úr mannshári
GO 020 Hálmúrgangur
GO 030 Myglusveppur með minnkaða virkni úr pensillínframleiðslu sem á að nota

í fóður
GO 040 Úrgangur af ljósmyndabasa og ljósmyndafilmum sem inniheldur ekki silfur
GO 050 Einnota myndavélar án rafhlaðna“


