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Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1418/2007

frá 29. nóvember 2007

um útflutning á tilteknum tegundum úrgangs til endurnýtingar sem tilgreindar eru í 
III. viðauka eða III. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 1013/2006 til tiltekinna landa, sem 

falla ekki undir ákvörðun Efnahags- og framfarastofnunarinnar um eftirlit með flutningi 
úrgangs yfir landamæri (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 1013/2006 frá 14. júní 2006 um tilflutning úrgangs(1), 
einkum þriðju undirgrein 2. mgr. 37. gr.,

að höfðu samráði við hlutaðeigandi lönd,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Í samræmi við 1. mgr. 37. gr. reglugerðar (EB)  
nr. 1013/2006 sendi framkvæmdastjórnin hverju landi, 
sem ákvörðun ráðs Efnahags- og framfarastofnunarinnar 
C(2001) 107/lokagerð um endurskoðun ákvörðunar 
C(92) 39/lokagerð um eftirlit með flutningi úrgangs sem 
ætlaður er til endurnýtingar gildir ekki um, skriflega 
beiðni um að fá skriflega staðfestingu á því að flytja megi 
úrgang, sem er tilgreindur í III. viðauka eða III. viðauka A 
við reglugerðina og sem útflutningur á er ekki bannaður 
skv. 36. gr. hennar, frá Bandalaginu til endurnýtingar í því 
landi og fór fram á upplýsingar um þá eftirlitsaðferð sem 
verður hugsanlega notuð í viðtökulandinu.

2)  Í þessum beiðnum var hvert land beðið um að tilgreina 
hvort það hefði kosið bann við málsmeðferð fyrir skriflega 
fyrirframtilkynningu og skriflegt fyrirframsamþykki eða 
hvort það myndi ekki fara með stjórn að því er varðar 
slíkan úrgang.

3)  Samkvæmt fyrstu undirgrein 2. mgr. 37. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 1013/2006 og fyrir gildistökudag þeirrar 
reglugerðar bar framkvæmdastjórninni að samþykkja 
reglugerð, með tilliti til allra svara sem bárust. 
Fram kvæmdastjórnin samþykkti reglugerð (EB)  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 316, 4.12.2007, bls. 6. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 32/2014 frá 14. febrúar 2014 
um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, bíður 
birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 190, 12.7.2006, bls. 1.

nr. 801/2007 frá 6. júlí 2007(2) á viðeigandi hátt. Frekari 
svör og skýringar sem bárust eftir þann dag hafa þó 
aukið skilning á því hvernig taka beri tillit til svara frá 
viðtökulöndunum.

4)  Framkvæmdastjórninni hafa nú borist svör við skriflegri 
beiðni sinni frá Alsír, Andorra, Argentínu, Bangladess, 
Hvíta-Rússlandi, Benín, Botsvana, Brasilíu, Síle, Kína, 
Taívan, Kostaríku, Króatíu, Kúbu, Egyptalandi, Georgíu, 
Gvæjana, Hong Kong (Kína), Indlandi, Indónesíu, 
Ísrael, Fílabeinsströndinni, Kenía, Kirgistan, Líbanon, 
Liechtenstein, Makaó (Kína), Malaví, Malí, Malasíu, 
Moldóvu, Marokkó, Óman, Pakistan, Paragvæ, Perú, 
Filippseyjum, Rússneska sambandsríkinu, Seychelles-
eyjum, Suður-Afríku, Srí Lanka, Taílandi, Túnis og 
Víetnam.

5)  Tiltekin lönd hafa ekki gefið út skriflega staðfestingu á 
því að flytja megi úrganginn frá Bandalaginu til þeirra 
til endurnýtingar. Í samræmi við aðra undirgrein 2. mgr. 
37. gr. reglugerðar (EB) nr. 1013/2006 ber því að líta 
svo á að þessi lönd hafi valið málsmeðferð um skriflega 
fyrirframtilkynningu og skriflegt fyrirframsamþykki.

6)  Tiltekin lönd hafa í svörum sínum látið vita af því að þau 
ætli sér að fylgja eftirlitsaðferðum, sem gilda samkvæmt 
landslögum, sem eru frábrugðnar þeim sem kveðið er á 
um í 1. mgr. 37. gr. reglugerðar (EB) nr. 1013/2006. Auk 
þess og í samræmi við 3. mgr. 37. gr. reglugerðar (EB) nr. 
1013/2006 skal 18. gr. þeirrar reglugerðar gilda, að breyttu 
breytanda, um slíkar sendingar nema úrgangur falli 
einnig undir málsmeðferðina um fyrirframtilkynningu og 
fyrirfram veitt leyfi.

7)  Breyta ber reglugerð (EB) nr. 801/2007 til samræmis við 
það. Til glöggvunar, með tilliti til fjölda breytinga sem 
gera þarf, er rétt að fella þá reglugerð úr gildi og að þessi 
reglugerð komi í hennar stað. Þó skal úrgangur, sem er 
flokkaður í reglugerð (EB) nr. 801/2007 sem úrgangur 
sem fellur ekki undir neitt eftirlit í viðtökulandinu 
en er flokkaður í þessari reglugerð sem úrgangur 
sem skal sæta málsmeðferð um fyrirframtilkynningu 
og fyrirframsamþykki, áfram flokkaður þannig að 
hann falli ekki undir neitt eftirlit í viðtökulandinu á 
umbreytingartímabili sem er 60 dagar eftir gildistöku.

(2) Stjtíð. ESB L 179, 7.7.2007, bls. 6.

2014/EES/12/33
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA

1. gr.

Útflutningur á úrgangi til endurnýtingar, sem er tilgreindur 
í III. viðauka eða III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006, sem er ekki bannaður skv. 36. gr. þeirrar 
reglugerðar, til tiltekinna landa sem ákvörðun ráðs Efnahags- 
og framfarastofnunarinnar C(2001) 107/lokagerð um 
endurskoðun ákvörðunar C(92) 39/lokagerð um eftirlit með 
flutningi úrgangs sem ætlaður er til endurnýtingar gildir ekki 
um, skal falla undir málsmeðferðarreglurnar sem settar eru 
fram í viðaukanum.

2. gr.

Reglugerð (EB) nr. 801/2007 er felld úr gildi.

3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á fjórtánda degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Hún kemur til framkvæmda á gildistökudegi.

Reglugerð (EB) nr. 801/2007 skal þó gilda áfram í 60 daga 
eftir þá dagsetningu um úrgang sem er tilgreindur í c-dálki 
viðaukans við þá reglugerð og sem er tilgreindur í b-dálki eða 
í b- og d-dálki í viðaukanum við þessa reglugerð.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 29. nóvember 2007.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Peter MANDELSON

 framkvæmdastjóri.

_____________
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VIÐAUKI

Fyrirsagnir dálkanna í þessum viðauka vísa til eftirfarandi:

a) bann,

b) skrifleg fyrirframtilkynning og fyrirframsamþykki eins og lýst er í 35. gr. reglugerðar (EB) nr. 1013/2006,

c) ekkert eftirlit í viðtökulandinu,

d) öðrum eftirlitsaðferðum verður fylgt í viðtökulandinu samkvæmt gildandi landslögum. Að því er varðar úrgang, 
sem er tilgreindur í c-dálki, gilda almennu upplýsingakröfurnar, sem mælt er fyrir um í 18. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 1013/2006, að breyttu breytanda, nema úrgangur sé einnig tilgreindur í b-dálki.

Þegar tveir kóðar eru aðskildir með bandstriki skal líta svo á að það nái yfir báða kóðana og alla kóða á milli þeirra.

Þegar tveir kóðar eru aðskildir með semikommu skal líta svo á að það nái yfir báða kóðana sem um er að ræða.

Alsír

a b c d

GC030 úr 890800:

eingöngu ef rammi getur innihaldið 
asbest

GC030 úr 890800:

nema rammi (e. framework) geti 
innihaldið asbest

GC030 úr 890800:

nema rammi geti innihaldið asbest

GG030 úr 2621:

ef engin greining er lögð fram sem 
sönnun fyrir því að úrgangurinn sé 
ekki hættulegur

GG030 úr 2621:

ef greining er lögð fram sem 
sönnun fyrir því að úrgangurinn sé 
ekki hættulegur

GG030 úr 2621:

ef greining er lögð fram sem 
sönnun fyrir því að úrgangurinn sé 
ekki hættulegur

GG040 úr 2621:

ef engin greining er lögð fram sem 
sönnun fyrir því að úrgangurinn sé 
ekki hættulegur

GG040 úr 2621:

ef greining er lögð fram sem 
sönnun fyrir því að úrgangurinn sé 
ekki hættulegur

GG040 úr 2621:

ef greining er lögð fram sem 
sönnun fyrir því að úrgangurinn sé 
ekki hættulegur

allur annar úrgangur sem er 
tilgreindur í III. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 1013/2006

Andorra

a b c d

allur úrgangur sem er tilgreindur í 
III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
1013/2006

Argentína

a b c d

B1010

B1020

B1030-B1050
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a b c d

B1060

B1070-B1130

B1140

B1150-B1170

B1180; B1190

B1200-B1230

B1240

B1250-B2110

B2120; B2130

undir B3010:

—  plastrusl úr eftirfarandi 
óhalógen uðum fjölliðum og 
sam fjölliðum:

—  pólývínylalkóhól

—  hertur resínúrgangur eða 
afurðir, fengnar með 
þéttingu

—  úrgangur flúoraðra 
fjölliðna(1)

undir B3010:

allur annar úrgangur

undir B3020:

—  pappír eða pappi, að mestu úr 
vélunnu mauki (t.d. dagblöð, 
tímarit og áþekkt prentað efni),

—  annað, þ.m.t. en ekki ein-
vörðungu 2. óflokkað rusl.

undir B3020:

allur annar úrgangur

B3030; B3035 B3030; B3035

B3040; B3050

B3060 B3060

B3065

undir B3070:

—  sveppmygla, gerð óvirk, sem 
fellur til við penisillínframleiðslu 
og er ætluð til notkunar sem 
fóður

undir B3070:

allur annar úrgangur

B3070

B3080-B3110

B3120 B3120
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a b c d

B3130-B4020

B4030

GB040 262030

 262090

GC010

GC020

GC030 úr 890800 GC030 úr 890800

GC050

GE020 úr 7001

 úr 701939

GF010

GG030 úr 2621

GG040 úr 2621

GH013 391530

  úr 390410-40

GN010 úr 050200 GN010 úr 050200

GN020 úr 050300 GN020 úr 050300

GN030 úr 050590 GN030 úr 050590

(1) Sjá neðanmálsgrein á bls. 64 í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 (Stjtíð. ESB L 190, 12.7.2006, bls. 1).

Bangladess

a b c d

undir B1010:

allur annar úrgangur

undir B1010:

—  rusl úr járni og stáli

—  álrusl

B1020-B2130

undir B3010:

allur annar úrgangur

undir B3010:

—  plastrusl úr eftirfarandi 
óhalógenuðum fjölliðum og 
samfjölliðum:

—  etýlen

—  stýren
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a b c d

undir B3020:

allur annar úrgangur

undir B3020:

—  Eftirfarandi úrgangur og rusl úr 
pappír eða pappa:

—  óbleiktur pappír eða pappi 
eða úr bylgjupappír eða 
-pappa

—  annars konar pappír eða 
pappi, að mestu úr bleiktu, 
efnafræðilega unnu mauki, 
ekki gegnlitaður

B3030-B4030

GB040 262030

 262090

GC010

GC020

GC030 úr 890800

GC050

GE020 úr 7001

 úr 701939

GF010

GG030 úr 2621

GG040 úr 2621

GH013 391530

 úr 390410-40

GN010 úr 050200

GN020 úr 050300

GN030 úr 050590

Hvíta-Rússland

a b c d

undir B1010:

—  germaníumrusl

—  vanadíumrusl

—  hafníum-, indíum-, níóbíum-, 
reníum- og gallíumrusl

—  þóríumrusl

undir B1010:

allur annar úrgangur

undir B1020:

—  beryllíumrusl

—  tellúrrusl

undir B1020:

allur annar úrgangur
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a b c d
undir B1030:

eingöngu vanadíumsalli
undir B1030:

allt nema úrgangur sem inniheldur 
vanadíumsalla

undir B1031:

eingöngu títansalli
undir B1031:

allt nema úrgangur sem inniheldur 
títansalla

B1040; B1050

B1060

B1070

B1080

B1090

B1100; B1115

undir B1120:

hliðarmálmar

undir B1120:

lantaníðar

B1130-B1170

B1180

B1190

B1200-B1240

B1250

B2010

B2020 undir B2020:

eingöngu úrgangur sem inniheldur 
ekki efni sem Hvíta-Rússland 
tilgreinir

B2030

undir B2040:

—  kalsíumsúlfat, að hluta 
hreinsað, framleitt við 
brennisteinshreinsun útblásturs

—  gjall frá koparframleiðslu, 
efnafræðilega stöðgað og 
járnríkt (yfir 20% járninnihald) 
og unnið í samræmi við 
iðnaðarforskriftir (t.d. DIN 
4301 og DIN 8201), einkum 
ætlað til notkunar í byggingar 
og til notkunar við slípun

—  glerúrgangur sem inniheldur 
litíumtantal og litíumníóbíum

undir B2040:

—  gifsplötuúrgangur sem fellur til 
við niðurrif bygginga

—  brennisteinn sem fast efni

—  kalksteinn frá framleiðslu 
kalsíumsýanamíðs (með pH 
lægra en 9)

—  natríum-, kalíum- og 
kalsíumklóríð

—  kísilkol (kísilkarbítur)

—  steinsteypubrot
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a b c d

B2060; B2070

B2080; B2090

B2100; B2110

undir B2120:

eingöngu úrgangur súrra og basískra 
lausna sem innihalda efni sem 
Hvíta-Rússland tilgreinir

undir B2120:

allt nema úrgangur súrra og 
basískra lausna sem innihalda efni 
sem Hvíta-Rússland tilgreinir

B2130

undir B3010:

—  plastrusl úr eftirfarandi 
óhalógenuðum fjölliðum og 
samfjölliðum:

—  etýlen

—  stýren

—  pólýprópýlen

—  pólýetýlentereþalat

—  akrýlnítríl

—  bútadíen

—  pólýamíð

—  pólýbútýlentereþalat

—  pólýkarbónöt

—  akrýlfjölliður

—  pólýúretan (sem 
inniheldur ekki 
klórflúorkolefni)

—  pólýmetýlmetakrýlat

—  pólývínylalkóhól

—  pólývínylbútýral

—  pólývínylasetat

—  hertur resínúrgangur 
eða vörur fengnar með 
þéttingu

undir B3010:

—  plastrusl úr eftirfarandi 
óhalógenuðum fjölliðum og 
samfjölliðum:

—  pólýasetöl

—  pólýeterar

—  pólýfenýlensúlfíð

—  alkön C10–C13 (mýkiefni)

—  pólýsíloxön

—  eftirfarandi úrgangur 
flúoraðra fjölliðna (1):

—  perflúoretýlen/própýlen 
(FEP)

—  perflúoralkoxýlalkan

—  tetraflúoretýlen/
perflúorvínyleter (PFA)

—  tetraflúoretýlen/
perflúormetýlvínyleter 
(MFA)

—  pólývínylflúoríð (PVF)

—  pólývínylídenflúoríð 
(PVDF)

B3020

undir B3030:

—  úrgangur úr ull eða fín- eða 
grófgerðu dýrahári, einnig 
garnúrgangur, en þó ekki 
forkembd textílefni

undir B3030:

allur annar úrgangur

B3035

B3040

B3050
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a b c d

undir B3060:

—  sútfeiti (degras): leifar sem 
falla til við meðhöndlun á 
fituefnum eða vaxi úr dýrum 
eða plöntum

—  úrgangur úr beinum og sló úr 
hornum, óunnin, fituhreinsuð, 
lauslega tilreidd (en ekki 
tilskorin) meðhöndluð með 
sýru eða gelatínsneydd

—  fiskúrgangur

undir B3060:

allur annar úrgangur

B3065

undir B3070:

—  úrgangur úr mannshári

undir B3070:

allur annar úrgangur

B3080-B3100

B3110; B3120

B3130; B3140

B4010-B4030

undir GB040 7112

262030

262090:

eingöngu gjall frá galvanhúðun sem 
inniheldur kopar

undir GB040: 7112

 262030

 262090

eingöngu gjall frá eðalmálmum

GC010

GC020

GC030 úr 890800

GC050

undir GE020 úr 7001

 úr 701939:

eingöngu úrgangur úr glertrefjum 
með eðlisefnafræðilega eiginleika 
sem líkjast eiginleikum asbests

undir GE020 úr 7001

 úr 701939:

allt nema úrgangur úr glertrefjum 
með eðlisefnafræðilega eiginleika 
sem líkjast eiginleikum asbests

GF010

GG030 úr 2621

GG040 úr 2621

GH013 391530

 úr 390410-40
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a b c d

GN010 úr 050200

GN020 úr 050300

GN030 úr 050590

(1) Sjá neðanmálsgrein á bls. 64 í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 (Stjtíð. ESB L 190, 12.7.2006, bls. 1).

Benín

a b c d

allur úrgangur sem er tilgreindur í 
III. viðauka við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006

Botsvana

a b c d

allur úrgangur sem er tilgreindur í 
III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
1013/2006

Brasilía

a b c d

undir B1010:

—  eðalmálmar (gull, silfur og 
platínuflokkurinn, þó ekki 
kvikasilfur)

—  rusl úr járni og stáli

—  nikkelrusl

—  sinkrusl

—  tinrusl

—  volframrusl

—  mólýbdenrusl

—  tantalrusl

—  magnesíumrusl

—  kóbaltrusl

—  bismútrusl

—  títanrusl

—  sirkonrusl

—  manganrusl

— germaníumrusl

—  vanadíumrusl

—  hafníum-, indíum-, níóbíum-, 
reníum- og gallíumrusl

—  krómrusl

undir B1010:

—  koparrusl

—  álrusl

—  þóríumrusl

—  lantaníðarusl

undir B1010:

—  eðalmálmar (gull, silfur og 
platínuflokkurinn, þó ekki 
kvikasilfur)

—  rusl úr járni og stáli

—  nikkelrusl

—  sinkrusl

—  tinrusl

—  volframrusl

—  mólýbdenrusl

—  tantalrusl

—  magnesíumrusl

—  kóbaltrusl

—  bismútrusl

—  títanrusl

—  sirkonrusl

—  manganrusl

— germaníumrusl

—  vanadíumrusl

—  hafníum-, indíum-, níóbíum-, 
reníum- og gallíumrusl

—  krómrusl

B1020-B1040

B1050 B1050
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a b c d

B1060

B1070; B1080 B1070; B1080

B1090

undir B1100:

—  sindur sem inniheldur sink:

—  galvanhúðunarsindur, 
yfirborð (> 90% Zn)

— galvanhúðunarsindur, botn 
(> 92% Zn)

—  sinksindur sem fellur til við 
heitgalvanhúðun (> 92% 
Zn)

—  úrgangur úr eldföstum 
fóðringum, einnig deiglum, sem 
falla til við bræðslu kopars

úr B1100:

—  harðsinksúrgangur

—  sindur sem inniheldur sink:

—  sindur sem fellur til við 
sinksteypu (> 85% Zn)

—  sinkskúm

—  gjall sem fellur til við vinnslu 
eðalmálma og er ætlað til 
frekari hreinsunar

—  tingjall sem inniheldur tantal 
og minna en 0,5% tin

úr B1100:

—  álskúm, þó ekki saltgjall

úr B1100:

—  harðsinksúrgangur

—  sindur sem inniheldur sink:

—  sindur sem fellur til við 
sinksteypu (> 85% Zn)

—  sinkskúm

—  gjall sem fellur til við vinnslu 
eðalmálma og er ætlað til frekari 
hreinsunar

—  tingjall sem inniheldur tantal og 
minna en 0,5% tin

B1115

B1120; B1130 B1120; B1130

B1140

B1150; B1160 B1150; B1160

B1170-B1190

B1180

B1200-B1250 B1200-B1250

B2010; B2020

undir B2030:

—  úrgangur og rusl úr 
keramíkmelmi

undir B2030:

allur annar úrgangur

undir B2030:

—  úrgangur og rusl úr 
keramíkmelmi

undir B2040:

—  gjall frá koparframleiðslu, 
efnafræðilega stöðgað og 
járnríkt (yfir 20% járninnihald) 
og unnið í samræmi við 
iðnaðarforskriftir (t.d. DIN 
4301 og DIN 8201), einkum 
ætlað til notkunar í byggingar 
og til notkunar við slípun

undir B2040:

—  gifsplötuúrgangur sem fellur til 
við niðurrif bygginga

—  glerúrgangur sem inniheldur 
litíumtantal og litíumníóbíum

undir B2040:

allur annar úrgangur

undir B2040:

—  gifsplötuúrgangur sem fellur til 
við niðurrif bygginga

—  glerúrgangur sem inniheldur 
litíumtantal og litíumníóbíum

B2060

B2070-B2110 B2070-B2110

B2120; B2130

B3010; B3020
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a b c d

undir B3030:

—  notaður fatnaður og aðrar 
notaðar textílvörur

undir B3030:

allur annar úrgangur

undir B3030:

allur annar úrgangur

B3035 B3035

B3040

B3050-B3065

B3060

undir B3070:

—  sveppmygla, gerð óvirk, sem 
fellur til við penisillínframleiðslu 
og er ætluð til notkunar sem 
fóður

undir B3070:

—  úrgangur úr mannshári

—  hálmúrgangur

B3080; B3090

B3100-B3120

B3130

B3140-B4030

GB040 7112

 262030 262090

GB040 7112

 262030 262090

GC010 GC010

GC020 GC020

GC030 úr 890800

GC050

GE020 úr 7001

 úr 701939

GF010

GG030 úr 2621 GG030 úr 2621

GG040 úr 2621 GG040 úr 2621

GH013 391530

 úr 390410-40

GN010 úr 050200

GN020 úr 050300

GN030 úr 050590
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Síle

a b c d

B1010

B1031

B1050

B1070; B1080

B1115

B1250

B2060

B2130

B3010

B3030

B3035

B3060; B3065

GB040 7112

 262030 262090

GC010

GC020

GC030 úr 890800

GC050

GE020 úr 7001

 úr 701939

GF010

GG030 úr 2621

GG040 úr 2621

GH013 391530

 úr 390410-40

GN010 úr 050200

GN020 úr 050300

GN030 úr 050590

allur annar úrgangur sem er 
tilgreindur í III. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 1013/2006
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Kína

a b c d

undir B1010:

—  eðalmálmar (gull, silfur og 
platínuflokkurinn, þó ekki 
kvikasilfur)

—  mólýbdenrusl

—  kóbaltrusl

—  bismútrusl

—  sirkonrusl

—  manganrusl

— germaníumrusl

—  vanadíumrusl

—  hafníum-, indíum-, níóbíum-, 
reníum- og gallíumrusl

—  þóríumrusl

—  lantaníðarusl

—  krómrusl

undir B1010:

—  rusl úr járni og stáli

—  koparrusl

—  nikkelrusl

—  álrusl

—  sinkrusl

—  tinrusl

—  volframrusl

—  tantalrusl

—  magnesíumrusl

—  títanrusl

undir B1020:

allur annar úrgangur

undir B1020:

—  hliðarmálmar — ef þeir 
innihalda > 10% V2O5

B1030

undir B1031:

allur annar úrgangur

undir B1031:

volfram, títan, tantal

B1040

B1050

B1060

B1070; B1080

B1090

úr B1100:

allur annar úrgangur

úr B1100:

—  harðsinksúrgangur

B1115

undir B1120:

—  lantaníðar

undir B1120:

allur annar úrgangur

B1130-B1200

B1210

B1220

B1230
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a b c d

B1240

B1250

B2010; B2020

undir B2030:

—  úrgangur og rusl úr keramík-
melmi nema salernisrusl (e. WC 
scrap)

allur annar úrgangur

undir B2030:

—  úrgangur og rusl úr keramík-
melmi

eingöngu salernisrusl

B2040-B2130

undir B3010:

—  eftirfarandi hertur resínúrgangur 
eða vörur fengnar með þéttingu:

—  úreaformaldehýðresín

—  melamínformaldehýðresín

—  epoxýresín

—  alkýðresín

undir B3010:

—  plastrusl úr óhalógenuðum 
fjölliðum og samfjölliðum

—  eftirfarandi hertur resínúrgangur 
eða vörur fengnar með þéttingu:

—  fenólformaldehýðresín

—  pólýamíð

—  eftirfarandi úrgangur flúoraðra 
fjölliðna (1):

—  perflúoretýlen/própýlen 
(FEP)

—  perflúoralkoxýlalkan

—  tetraflúoretýlen/
perflúorvínyleter (PFA)

—  tetraflúoretýlen/
perflúormetýlvínyleter 
(MFA)

—  pólývínylflúoríð (PVF)

—  pólývínylídenflúoríð 
(PVDF)

B3020

undir B3030:

allt annað

undir B3030:

eftirfarandi baðmullarúrgangur:

—  garnúrgangur (einnig 
úr gangur þráða)

—  annar úrgangur

—  eftirfarandi úrgangur (þ.m.t. 
afkembur, garnúrgangur og 
forkembd textílefni) úr gervi-
trefjum:

—  úr tilbúnum (efna smíð-
uðum) trefjum

—  úr gervitrefjum

B3035; B3040

B3050

undir B3060:

allt annað

undir B3060:

—  úrgangur úr beinum og sló úr 
hornum, óunnin, fituhreinsuð, 
lauslega tilreidd (en ekki 
tilskorin) meðhöndluð með sýru 
eða gelatínsneydd
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a b c d

B3065-B4030

undir GB040 7112

 262030

 262090:

allur annar úrgangur

undir GB040 7112

 262030

 262090:

eingöngu gjall úr koparvinnslu

GC010

undir GC020:

allur annar úrgangur

undir GC020:

eingöngu víraúrgangur, rusl úr 
rafhreyflum

GC030 úr 890800

GC050

GE020 úr 7001

 úr 701939

GF010

GG030 úr 2621

GG040 úr 2621

GH013 391530

 úr 390410-40

GN010 úr 050200

GN020 úr 050300

GN030 úr 050590

(1) Sjá neðanmálsgrein á bls. 64 í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 (Stjtíð. ESB L 190, 12.7.2006, bls. 1).
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Taívan

a b c d

undir B1010:

—  eðalmálmar (gull, silfur og 
platínuflokkurinn, þó ekki 
kvikasilfur)

—  mólýbdenrusl

—  tantalrusl

—  kóbaltrusl

—  bismútrusl

—  sirkonrusl

—  manganrusl

—  vanadíumrusl

—  hafníum-, indíum-, níóbíum-, 
reníum- og gallíumrusl

—  þóríumrusl

—  lantaníðarusl

—  krómrusl

undir B1010:

—  rusl úr járni og stáli

—  koparrusl

—  nikkelrusl

—  álrusl

—  sinkrusl

—  tinrusl

—  volframrusl

—  magnesíumrusl

—  títanrusl

— germaníumrusl

B1020-B1031

B1040

B1050-B1090

úr B1100:

—  álskúm, þó ekki saltgjall

—  úrgangur úr eldföstum 
fóðringum, einnig deiglum, 
sem falla til við bræðslu kopars

—  gjall sem fellur til við vinnslu 
eðalmálma og er ætlað til 
frekari hreinsunar

—  tingjall sem inniheldur tantal 
og minna en 0,5% tin

úr B1100:

—  harðsinksúrgangur

—  sindur sem inniheldur sink

— galvanhúðunarsindur, yfirborð (> 
90% Zn)

— galvanhúðunarsindur, botn (> 
92% Zn)

—  sindur sem fellur til við 
sinksteypu (> 85% Zn)

—  sinksindur sem fellur til við 
heitgalvanhúðun (> 92% Zn)

—  sinkskúm

B1115; B1120

B1130

B1140-B1220

B1230

B1240

B1250

B2010-B2030
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a b c d

undir B2040:

allur annar úrgangur

undir B2040:

—  gjall frá koparframleiðslu, 
efnafræðilega stöðgað og 
járnríkt (yfir 20% járninnihald) 
og unnið í samræmi við 
iðnaðarforskriftir (t.d. DIN 
4301 og DIN 8201), einkum 
ætlað til notkunar í byggingar 
og til notkunar við slípun

B2060-B2130

undir B3010:

—  plastrusl úr eftirfarandi 
óhalógenuðum fjölliðum og 
samfjölliðum:

—  pólýúretan (sem inniheldur 
ekki klórflúorkolefni)

—  hertur resínúrgangur 
eða vörur fengnar með 
þéttingu

undir B3010:

allur annar úrgangur

B3020

B3030; B3035

B3040; B3050

B3060-B4030

GB040 7112

 262030

 262090

GC010

GC020

GC030 úr 890800

GC050

GE020 úr 7001

 úr 701939

GF010

GG030 úr 2621

GG040 úr 2621

GH013 391530

 úr 390410-40

GN010 úr 050200

GN020 úr 050300

GN030 úr 050590
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Kostaríka

a b c d

allur úrgangur sem er tilgreindur í 
III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
1013/2006

Króatía

a b c d

allur úrgangur sem er tilgreindur í 
III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
1013/2006

allur úrgangur sem er tilgreindur í 
III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
1013/2006

Kúba

a b c d

allur úrgangur sem er tilgreindur í 
III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
1013/2006

Egyptaland

a b c d

undir B1010:

krómrusl

undir B1010:

allur annar úrgangur

B1020-B1040

B1050-B1070

B1080-B1140

B1150

B1160-B1190

B1220; B1230

B1240

B1250

B2010; B2020

B2030

undir B2040:

—  gjall frá koparframleiðslu, 
efnafræðilega stöðgað og 
járnríkt (yfir 20% járninnihald) 
og unnið í samræmi við 
iðnaðarforskriftir (t.d. DIN 
4301 og DIN 8201), einkum 
ætlað til notkunar í byggingar 
og til notkunar við slípun

undir B2040:

allur annar úrgangur

B2060-B2080
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a b c d

B2090

B2100-B2110

B2120

B2130

B3010

undir B3020:

úrgangur og rusl úr pappír eða 
pappa úr

—  annað

2. óflokkað rusl

undir B3020:

allur annar úrgangur

B3030-B3110

B3120

B3130-B4030

GB040 7112

 262030

 262090

GC010

GC020

GC030 úr 890800

GC050

GE020 úr 7001

 úr 701939

GF010

GG030 úr 2621

GG040 úr 2621

GH013 391530

 úr 390410-40

GN010 úr 050200

GN020 úr 050300

GN030 úr 050590
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Georgía

a b c d

B1010; B1020

B1030

B1031-B1080

B1090

B1100; B1115

B1120-B2130

B3010-B3030

B3035

B3040

B3050

B3060; B3065

B3070; B3080

B3090-B3110

B3120-B4010

B4020

B4030

GB040 7112

 262030

 262090

GC010

GC020

GC030 úr 890800

GC050

GE020 úr 7001

 úr 701939

GF010

GG030 úr 2621

GG040 úr 2621

GH013 391530

 úr 390410-40
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a b c d

GN010 úr 050200

GN020 úr 050300

GN030 úr 050590

Gvæjana

a b c d

allur úrgangur sem er tilgreindur í 
III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
1013/2006

Hong Kong (Kína)

a b c d

undir B1010:

—  tantalrusl

undir B1010:

allur annar úrgangur

B1020

B1030-B1040

B1050

B1060-B1090

úr B1100:

—  úrgangur úr eldföstum 
fóðringum, einnig deiglum, sem 
falla til við bræðslu kopars

undir B1100

allur annar úrgangur

B1115

undir B1120:

—  lantaníðar

undir B1120:

allur annar úrgangur

B1130

B1140-B1190

B1200

B1210; B1220

B1230

B1240

B1250-B2060

B2070; B2080

B2090
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a b c d

B2100-B2130

undir B3010:

—  plastrusl úr eftirfarandi 
óhalógenuðum fjölliðum og 
samfjölliðum:

—  pólýasetöl

—  pólýeterar

—  alkön C10–C13 (mýkiefni)

—  eftirfarandi úrgangur flúoraðra 
fjölliðna4:

—  perflúoretýlen/própýlen 
(FEP)

—  perflúoralkoxýlalkan

—  tetraflúoretýlen/
perflúorvínyleter (PFA)

—  tetraflúoretýlen/
perflúormetýlvínyleter 
(MFA)

—  pólývínylflúoríð (PVF)

—  pólývínylídenflúoríð 
(PVDF)

undir B3010:

—  plastrusl úr eftirfarandi óhaló-
genuðum fjölliðum og sam fjöl-
liðum:

—  etýlen

—  stýren

—  pólýprópýlen

—  pólýetýlentereþalat

—  akrýlnítríl

—  bútadíen

—  pólýamíð

—  pólýbútýlentereþalat

—  pólýkarbónöt

—  pólýfenýlensúlfíð

—  akrýlfjölliður

—  pólýúretan (sem inniheldur 
ekki klórflúorkolefni)

—  pólýsíloxön

—  pólýmetýlmetakrýlat

—  pólývínylalkóhól

—  pólývínylbútýral

—  pólývínylasetat

—  hertur resínúrgangur eða vörur 
fengnar með þéttingu

B3020; B3030

B3035

B3040-B3060

B3065

B3070-B3090

B3100-B3130

B3140

B4010-B4030

GB040 7112

 262030

 262090

GC010

GC020

GC030 úr 890800
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a b c d

GC050

GE020 úr 7001

 úr 701939

GF010

GG030 úr 2621

GG040 úr 2621

GH013 391530

 úr 390410-40

GN010 úr 050200

GN020 úr 050300

GN030 úr 050590

(1) Sjá neðanmálsgrein á bls. 64 í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 (Stjtíð. ESB L 190, 12.7.2006, bls. 1).

Indland

a b c d

undir B1010:

—  rusl úr járni og stáli

—  koparrusl

—  nikkelrusl

—  álrusl

—  sinkrusl

—  tinrusl

—  magnesíumrusl

B1020

undir B3010:

allur annar úrgangur

undir B3010:

—  plastrusl úr eftirfarandi 
óhalógenuðum fjölliðum og 
samfjölliðum:

—  pólýetýlentereþalat

B3020

undir B3030:

allur annar úrgangur

undir B3030:

—  notaðar tuskur, úrgangur úr 
seglgarni, snærum, böndum 
og köðlum og úr sér gengnar 
textílvörur úr seglgarni, snæri, 
böndum og köðlum

allur annar úrgangur sem er 
tilgreindur í III. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 1013/2006
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Indónesía

a b c d

B1010; B1020

B1030-B1100

B1115

B1120-B2010

B2020

undir B2030:

—  trefjar, að stofni til úr keramík, 
ót.a.

undir B2030:

—  úrgangur og rusl úr 
keramíkmelmi

undir B2040:

allur annar úrgangur

B2040:

—  glerúrgangur sem inniheldur 
litíumtantal og litíumníóbíum

B2060-B3010

B3020

undir B3030:

—  notaður fatnaður og aðrar 
notaðar textílvörur

—  notaðar tuskur, úrgangur úr 
seglgarni, snærum, böndum 
og köðlum og úr sér gengnar 
textílvörur úr seglgarni, snæri, 
böndum og köðlum

undir B3030:

allur annar úrgangur

B3035

B3040-B3090

B3100-B3130

B3140

B4010-B4030

GB040 7112

 262030

 262090

GC010

GC020

GC030 úr 890800

GC050

GE020 úr 7001

 úr 701939
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a b c d

GF010

GG030 úr 2621

GG040 úr 2621

GH013 391530

 úr 390410-40

GN010 úr 050200

GN020 úr 050300

GN030 úr 050590

Ísrael

a b c d

allur úrgangur sem er tilgreindur í 
III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
1013/2006

Fílabeinsströndin

a b c d

B1250

undir B3030:

—  notaður fatnaður og aðrar 
notaðar textílvörur

B3140

allur annar úrgangur sem er 
tilgreindur í III. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 1013/2006

Kenía

a b c d

B1010-B1030

B1031

B1040-B1080
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a b c d

B1090

úr B1100:

—  sindur sem inniheldur sink:

—  sinksindur sem fellur til við 
heitgalvanhúðun (> 92% 
Zn)

—  sinkskúm

—  álskúm, þó ekki saltgjall

—  úrgangur úr eldföstum 
fóðringum, einnig deiglum, sem 
falla til við bræðslu kopars

—  gjall sem fellur til við vinnslu 
eðalmálma og er ætlað til frekari 
hreinsunar

—  tingjall sem inniheldur tantal og 
minna en 0,5% tin

undir B1110:

—  harðsinksúrgangur

—  sindur sem inniheldur sink:

— galvanhúðunarsindur, 
yfirborð (> 90% Zn)

— galvanhúðunarsindur, botn 
(> 92% Zn)

—  sindur sem fellur til við 
sinksteypu (> 85% Zn)

undir B1120:

allur annar úrgangur

undir B1120:

—  mangan

—  járn

—  sink

B1130-B2130

B3010

B3020

undir B3030:

—  hampruddi og úrgangur (einnig 
garnúrgangur og forkembd 
textílefni) úr hampi (Cannabis 
sativa L.)

—  notaðar tuskur, úrgangur úr 
seglgarni, snærum, böndum 
og köðlum og úr sér gengnar 
textílvörur úr seglgarni, snæri, 
böndum og köðlum, annað en 
flokkað

undir B3030:

allur annar úrgangur

B3035-B3130

B3140

B4010-B4030

GB040 7112

 262030

 262090

GC010

GC020

GC030 úr 890800

GC050
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a b c d

GE020 úr 7001

 úr 701939

GF010

GG030 úr 2621

GG040 úr 2621

GH013 391530

 úr 390410-40

GN010 úr 050200

GN020 úr 050300

GN030 úr 050590

Kirgistan

a b c d

allur úrgangur sem er tilgreindur í 
III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
1013/2006

Líbanon

a b c d

undir B1010:

—  krómrusl

undir B1010:

allur annar úrgangur

B1010

B1020-B1090 B1020-B1090

úr B1100:

—  sinkskúm

—  álskúm, þó ekki saltgjall

úr B1100:

—  harðsinksúrgangur

—  sindur sem inniheldur sink

— galvanhúðunarsindur, 
yfirborð (> 90% Zn)

— galvanhúðunarsindur, botn 
(> 92% Zn)

—  sindur sem fellur til við 
sinksteypu (> 85% Zn)

—  sinksindur sem fellur til 
við heitgalvanhúðun (> 
92% Zn)

—  úrgangur úr eldföstum 
fóðringum, einnig deiglum, 
sem falla til við bræðslu kopars

—  gjall sem fellur til við vinnslu 
eðalmálma og er ætlað til 
frekari hreinsunar

—  tingjall sem inniheldur tantal 
og minna en 0,5% tin

B1100
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a b c d

B1115 B1115

B1120-B1140 B1120-B1140

B1150-B2030 B1150-B2030

undir B2040:

allur annar úrgangur

undir B2040:

—  gjall frá koparframleiðslu, 
efnafræðilega stöðgað og 
járnríkt (yfir 20% járninnihald) 
og unnið í samræmi við 
iðnaðarforskriftir (t.d. DIN 
4301 og DIN 8201), einkum 
ætlað til notkunar í byggingar 
og til notkunar við slípun

B2040

B2060-B2130 B2060-B2130

undir B3010:

—  plastrusl úr eftirfarandi 
óhalógenuðum fjölliðum og 
samfjölliðum:

—  pólývínylalkóhól

—  pólývínylbútýral

—  pólývínylasetat

—  hertur resínúrgangur eða vörur 
fengnar með þéttingu

—  Eftirfarandi úrgangur flúoraðra 
fjölliðna(1):

—  perflúoretýlen/própýlen 
(FEP)

—  perflúoralkoxýlalkan

—  tetraflúoretýlen/
perflúorvínyleter (PFA)

—  tetraflúoretýlen/
perflúormetýlvínyleter 
(MFA)

—  pólývínylflúoríð (PVF)

—  pólývínylídenflúoríð 
(PVDF)

undir B3010:

—  plastrusl úr eftirfarandi 
óhalógenuðum fjölliðum og 
samfjölliðum:

—  etýlen

—  stýren

—  pólýprópýlen

—  pólýetýlentereþalat

—  akrýlnítríl

—  bútadíen

—  pólýasetöl

—  pólýamíð

—  pólýbútýlentereþalat

—  pólýkarbónöt

—  pólýeterar

—  pólýfenýlensúlfíð

—  akrýlfjölliður

—  alkön C10–C13 (mýkiefni)

—  pólýúretan (sem inniheldur 
ekki klórflúorkolefni)

—  pólýsíloxön

—  pólýmetýlmetakrýlat

B3010:

B3020-B3130 B3020-B3130

B3140 B3140

B4010-B4030 B4010-B4030

GB040 7112

 262030

 262090

GB040 7112

 262030

 262090

GC010 GC010

GC020 GC020
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a b c d

GC030 úr 890800 GC030 úr 890800

GC050 GC050

GE020 úr 7001

 úr 701939

GE020 úr 7001

 úr 701939

GF010 GF010

GG030 úr 2621 GG030 úr 2621

GG040 úr 2621 GG040 úr 2621

GH013 391530

 úr 390410-40

GH013 391530

 úr 390410-40

GN010 úr 050200 GN010 úr 050200

GN020 úr 050300 GN020 úr 050300

GN030 úr 050590 GN030 úr 050590

(1) Sjá neðanmálsgrein á bls. 64 í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 (Stjtíð. ESB L 190, 12.7.2006, bls. 1).

Liechtenstein

a b c d

allur úrgangur sem er tilgreindur í 
III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
1013/2006

Makaó (Kína)

a b c d

allur úrgangur sem er tilgreindur í 
III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
1013/2006

Malaví

a b c d

allur úrgangur sem er tilgreindur í 
III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
1013/2006
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Malasía

a b c d

undir B1010:

—  nikkelrusl

—  sinkrusl

—  volframrusl

—  tantalrusl

—  magnesíumrusl

—  títanrusl

—  manganrusl

— germaníumrusl

—  vanadíumrusl

—  hafníum-, indíum-, níóbíum-, 
reníum- og gallíumrusl

—  lantaníðarusl

—  krómrusl

undir B1010:

—  mólýbdenrusl

—  kóbaltrusl

—  bismútrusl

—  sirkonrusl

—  þóríumrusl

undir B1010

—  eðalmálmar (gull, silfur og 
platínuflokkurinn, þó ekki 
kvikasilfur)

—  rusl úr járni og stáli

—  koparrusl

—  álrusl

—  tinrusl

B1020-B1100

B1115

B1120-B1140

B1150

B1160-B1190

B1200; B1210

B1220-B1240

B1250-B2030

undir B2040:

—  kalsíumsúlfat, að hluta 
hreinsað, framleitt við 
brennisteinshreinsun útblásturs

—  gjall frá koparframleiðslu, 
efnafræðilega stöðgað og 
járnríkt (yfir 20% járninnihald) 
og unnið í samræmi við 
iðnaðarforskriftir (t.d. DIN 
4301 og DIN 8201), einkum 
ætlað til notkunar í byggingar 
og til notkunar við slípun

undir B2040:

allur annar úrgangur

B2060

B2070; B2080

B2090

B2100
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a b c d

B2110-B2130

B3010

B3020-B3035

B3040

undir B3050:

—  viðarúrgangur og rusl, einnig 
mótað í boli, kubba, köggla eða 
áþekka mynd

undir B3050:

—  korkúrgangur: brotinn, korn-
aður eða malaður korkur

undir B3060:

—  þurrkaður og dauðhreinsaður 
úrgangur, leifar og aukaafurðir 
úr jurtaríkinu, einnig í kögglum, 
af því tagi sem er notað sem 
fóður, ót.a. (eingöngu rísklíð 
og aðrar aukaafurðir undir 
2302 20 100/900)

—  úrgangur úr beinum og sló úr 
hornum, óunnin, fituhreinsuð, 
lauslega tilreidd (en ekki 
tilskorin) meðhöndluð með 
sýru eða gelatínsneydd

—  hýði, himnur og annar úrgangur 
úr kakóbaunum

—  annar úrgangur sem fellur 
til í matvælaiðnaði í 
landbúnaðargeiranum, nema 
aukaafurðir sem fullnægja 
landsbundnum og alþjóðlegum 
kröfum og stöðlum sem varða 
matvæli og fóður:

undir B3060:

—  þurrkaður og dauðhreinsaður 
úrgangur, leifar og aukaafurðir 
úr jurtaríkinu, einnig í kögglum, 
af því tagi sem er notað sem 
fóður, ót.a. (eingöngu rísklíð og 
aðrar aukaafurðir undir 2302 20 
100/900)

—  annar úrgangur sem fellur 
til í matvælaiðnaði í 
landbúnaðargeiranum, nema 
aukaafurðir sem fullnægja 
landsbundnum og alþjóðlegum 
kröfum og stöðlum sem varða 
matvæli og fóður:

B3065-B3140

B4010

B4020

B4030

GB040 7112

 262030

 262090

GC010

GC020

GC030 úr 890800

GC050

GE020 úr 7001

 úr 701939

GF010
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a b c d

GG030 úr 2621

GG040 úr 2621

GH013 391530

 úr 390410-40

GN010 úr 050200 GN010 úr 050200

GN020 úr 050300 GN020 úr 050300

GN030 úr 050590 GN030 úr 050590

Malí

a b c d

undir B1010:

allur annar úrgangur
undir B1010:

krómrusl

B1020

B1030-B1040

B1050

B1060

B1070; B1080

B1090-B1120

B1130

B1140-B2030

undir B2040:

allur annar úrgangur
undir B2040:

—  gjall frá koparframleiðslu, 
efnafræðilega stöðgað og 
járnríkt (yfir 20% járninnihald) 
og unnið í samræmi við 
iðnaðarforskriftir (t.d. DIN 
4301 og DIN 8201), einkum 
ætlað til notkunar í byggingar 
og til notkunar við slípun

—  brennisteinn sem fast efni

B2060

B2070-B2100

B2110; B2120

B2130-B4030
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a b c d

GB040 7112

 262030

 262090

GC010

GC020

GC030 úr 890800

GC050

GE020 úr 7001

 úr 701939

GF010

GG030 úr 2621

GG040 úr 2621

GH013 391530

 úr 390410-40

GN010 úr 050200

GN020 úr 050300

GN030 úr 050590

Moldóva

a b c d

undir B3020:

allur annar úrgangur

undir B3020:

—  óbleiktur pappír eða pappi eða 
úr bylgjupappír eða -pappa

—  annars konar pappír eða 
pappi, að mestu úr bleiktu, 
efnafræðilega unnu mauki, 
ekki gegnlitaður

—  pappír eða pappi, að mestu úr 
vélunnu mauki (t.d. dagblöð, 
tímarit og áþekkt prentað efni)

allur annar úrgangur sem er 
tilgreindur í III. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 1013/2006
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Marokkó

a b c d

undir B1010:

rusl úr járni og stáli

—  volframrusl

—  mólýbdenrusl

—  tantalrusl

—  magnesíumrusl

—  kóbaltrusl

—  bismútrusl

—  sirkonrusl

— germaníumrusl

—  vanadíumrusl

—  hafníum-, indíum-, níóbíum-, 
reníum- og gallíumrusl

—  þóríumrusl

undir B1010:

eðalmálmar (gull, silfur og 
platínuflokkurinn, þó ekki 
kvikasilfur)

—  koparrusl

—  nikkelrusl

—  álrusl

—  sinkrusl

—  tinrusl

—  títanrusl

—  manganrusl

—  lantaníðarusl

—  krómrusl

undir B1020:

antímonrusl

—  blýrusl (þó ekki blýgeymar)

—  tellúrrusl

undir B1020:

beryllíumrusl

—  kadmíumrusl

—  selenrusl

B1030-B1200

B1210

B1220-B1250

B2010-B2020

undir B2030:

—  trefjar, að stofni til úr keramík-
efnum, ót.a.

undir B2030:

úrgangur og rusl úr keramíkmelmi

B2040-B2130
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a b c d

undir B3010:

—  plastrusl úr eftirfarandi 
óhalógenuðum fjölliðum og 
samfjölliðum:

—  stýren

—  bútadíen

—  pólýasetöl

—  pólýamíð

—  pólýbútýlentereþalat

—  pólýkarbónöt

—  pólýeterar

—  pólýfenýlensúlfíð

—  akrýlfjölliður

—  alkön C10–C13 (mýkiefni)

—  pólýsíloxön

—  pólýmetýlmetakrýlat

—  pólývínylbútýral

—  pólývínylasetat

—  eftirfarandi úrgangur flúoraðra 
fjölliðna (1):

—  perflúoretýlen/própýlen 
(FEP)

—  perflúoralkoxýlalkan

—  tetraflúoretýlen/
perflúorvínyleter (PFA)

—  tetraflúoretýlen/
perflúormetýlvínyleter 
(MFA)

—  pólývínylflúoríð (PVF)

—  pólývínylídenflúoríð 
(PVDF)

undir B3010

—  plastrusl úr eftirfarandi 
óhalógenuðum fjölliðum og 
samfjölliðum:

—  etýlen

—  pólýprópýlen

—  pólýetýlentereþalat

—  akrýlnítríl

—  pólýúretan (sem inniheldur 
ekki klórflúorkolefni)

—  pólývínylalkóhól

—  hertur resínúrgangur eða vörur 
fengnar með þéttingu

B3020-B3050

undir B3060:

allur annar úrgangur

undir B3060:

—  hýði, himnur og annar úrgangur 
úr kakóbaunum

B3065

B3070-B4030

GB040 7112

 262030

 262090

GC010

GC020

GC030 úr 890800
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a b c d

GC050

GE020 úr 7001

 úr 701939

GF010

GG030 úr 2621

GG040 úr 2621

GH013 391530

 úr 390410-40

GN010 úr 050200

GN020 úr 050300

GN030 úr 050590

(1) Sjá neðanmálsgrein á bls. 64 í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 (Stjtíð. ESB L 190, 12.7.2006, bls. 1).

Óman

a b c d

undir B1010:

allt annað

undir B1010:

—  rusl úr járni og stáli

allur annar úrgangur sem er 
tilgreindur í III. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 1013/2006

Pakistan

a b c d

undir B3060

—  víndreggjar

B3140

undir GN010 úr 050200:

úrgangur úr burstum af svínum, 
alisvínum eða göltum

allur annar úrgangur sem er 
tilgreindur í III. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 1013/2006

Paragvæ

a b c d

allur úrgangur sem er tilgreindur í 
III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
1013/2006
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Perú

a b c d

undir B3030:

—  úrgangur úr ull eða fín- eða 
grófgerðu dýrahári, einnig 
garnúrgangur, en þó ekki 
forkembd textílefni

—  baðmullarúrgangur (einnig 
garnúrgangur og forkembd 
textílefni)

—  hampruddi og úrgangur (einnig 
garnúrgangur og forkembd 
textílefni) úr hampi (Cannabis 
sativa L.)

—  hampruddi og úrgangur (einnig 
garnúrgangur og forkembd 
textílefni) úr jútu og annars 
konar textílbasttrefjum (nema 
hör, hampi og ramí)

—  hampruddi og úrgangur (einnig 
garnúrgangur og forkembd 
textílefni) úr sísalhampi og 
annars konar textíltrefjum 
úr plöntum af ættkvísl 
eyðimerkurlilja (Agave)

—  hampruddi, afkembur og 
úrgangur (einnig garnúrgangur 
og forkembd textílefni) úr 
kókostrefjum

—  hampruddi, afkembur og 
úrgangur (einnig garnúrgangur 
og forkembd textílefni) úr 
manilahampi (Musa textilis 
Nee)

—  hampruddi, afkembur og 
úrgangur (einnig garnúrgangur 
og forkembd textílefni) úr ramíi 
og annars konar textíltrefjum 
úr jurtaríkinu, ót.a.

undir B3030:

—  silkiúrgangur (einnig púpuhýði, 
sem henta ekki til hespunar, 
garnúrgangur og forkembd 
textílefni)

—  hörruddi og -úrgangur

—  úrgangur (einnig afkembur, 
garnúrgangur og forkembd 
textílefni) úr gervitrefjum

—  notaður fatnaður og aðrar 
notaðar textílvörur

—  notaðar tuskur, úrgangur úr 
seglgarni, snærum, böndum 
og köðlum og úr sér gengnar 
textílvörur úr seglgarni, snæri, 
böndum og köðlum

undir B3060:

—  sútfeiti (degras): leifar sem 
falla til við meðhöndlun á 
fituefnum eða vaxi úr dýrum 
eða plöntum

—  úrgangur úr beinum og sló úr 
hornum, óunnin, fituhreinsuð, 
lauslega tilreidd (en ekki 
tilskorin) meðhöndluð með 
sýru eða gelatínsneydd

undir B3060:

allur annar úrgangur

undir B3065:

úrgangur matarfeiti og -olíu úr 
dýraríkinu (t.d. steikingarolía), 
að því tilskildu að þær hafi ekki 
þá eiginleika sem tilgreindir eru í 
III. viðauka við Basel-samninginn 
[hættulegur]

undir B3065:

úrgangur matarfeiti og -olíu úr 
jurtaríkinu (t.d. steikingarolía), 
að því tilskildu að þær hafi ekki 
þá eiginleika sem tilgreindir eru í 
III. viðauka við Basel-samninginn 
[hættulegur]

allur annar úrgangur sem er 
tilgreindur í III. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 1013/2006
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Filippseyjar

a b c d

undir B1010:

—  kóbaltrusl

undir B1010:

allur annar úrgangur

undir B1020:

—  blýrusl (þó ekki blýgeymar)

undir B1020:

allur annar úrgangur

B1030-B1115

undir B1120:

—  kóbalt, lantan

undir B1120:

allur annar úrgangur

B1130-B1150

B1160; B1170

B1180-B1220

B1230; B1240

B1250

B2010

B2020

undir B2030:

—  úrgangur og rusl úr keramík-
melmi

undir B2030:

—  trefjar, að stofni til úr keramík-
efnum, ót.a.

B2040

B2060

B2070-B3010

B3020-B3050

B3060-B3070

B3080

B3090-B3140

B4010; B4020

B4030

GB040 7112

 262030

 262090

GC010

GC020
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a b c d

GC030 úr 890800

GC050

GE020 úr 7001

 úr 701939

GF010

GG030 úr 2621

GG040 úr 2621

GH013 391530

 úr 390410-40

GN010 úr 050200

GN020 úr 050300

GN030 úr 050590

Rússland

a b c d

B1010-B2120 B1010-B2120

B2130

B3010-B3030 B3010-B3030

B3035; B3040

B3050-B3070 B3050-B3070

B3080

B3090 B3090

B3100

B3110-B3130 B3110-B3130

B3140

B4010-B4030 B4010-B4030

GB040 7112
 262030
 262090

GB040 7112
 262030
 262090

GC010 GC010
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a b c d

GC020 GC020

GC030 úr 890800 GC030 úr 890800

GC050 GC050

GE020 úr 7001 GE020 úr 701939 GE020 úr 701939

GF010 GF010

GG030 úr 2621 GG030 úr 2621

GG040 úr 2621 GG040 úr 2621

GH013 391530
 úr 390410-40

GH013 391530
 úr 390410-40

GN010 úr 050200 GN010 úr 050200

GN020 úr 050300 GN020 úr 050300

GN030 úr 050590 GN030 úr 050590

Seychelles-eyjar

a b c d

GF010

GN010 úr 050200

GN020 úr 050300

GN030 úr 050590

allur annar úrgangur sem er 
tilgreindur í III. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 1013/2006

Suður-Afríka

a b c d

allur úrgangur sem er tilgreindur í 
III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
1013/2006

Srí Lanka

a b c d

allur úrgangur sem er tilgreindur í 
III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
1013/2006
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Taíland

a b c d

B1010

B1020; B1030

B1031

B1040-B1090

undir B1100:

allt annað

undir B1100:

—  úrgangur úr eldföstum 
fóðringum, einnig deiglum, 
sem falla til við bræðslu kopars

—  gjall sem fellur til við vinnslu 
eðalmálma og er ætlað til 
frekari hreinsunar

—  tingjall sem inniheldur tantal 
og minna en 0,5% tin

B1115-B1140

B1150

B1160-B1240

B1250

B2010; B2020

B2030

undir B2040:

—  gjall frá koparframleiðslu, 
efnafræðilega stöðgað og 
járnríkt (yfir 20% járninnihald) 
og unnið í samræmi við 
iðnaðarforskriftir (t.d. DIN 
4301 og DIN 8201), einkum 
ætlað til notkunar í byggingar 
og til notkunar við slípun

—  kalksteinn frá framleiðslu 
kalsíumsýanamíðs (með pH 
lægra en 9)

—  glerúrgangur sem inniheldur 
litíumtantal og litíumníóbíum

undir B2040:

allur annar úrgangur

B2060; B2070

B2080; B2090

B2100

B2110-B2130
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a b c d

undir B3010:

—  plastrusl úr óhalógenuðum 
fjölliðum og samfjölliðum

—  eftirfarandi úrgangur flúoraðra 
fjölliðna (7):

—  perflúoretýlen/própýlen 
(FEP)

—  perflúoralkoxýlalkan

—  tetraflúoretýlen/
perflúorvínyleter (PFA)

—  tetraflúoretýlen/
perflúormetýlvínyleter 
(MFA)

—  pólývínylflúoríð (PVF)

—  pólývínylídenflúoríð 
(PVDF)

undir B3010:

—  hertur resínúrgangur eða vörur 
fengnar með þéttingu

B3020

undir B3030:

—  úrgangur (einnig afkembur, 
garnúrgangur og forkembd 
textílefni) úr gervitrefjum

—  notaðar tuskur, úrgangur úr 
seglgarni, snærum, böndum 
og köðlum og úr sér gengnar 
textílvörur úr seglgarni, snæri, 
böndum og köðlum

undir B3030:

allt annað

B3035

undir B3040:

—  annar gúmmíúrgangur (þó ekki 
úrgangur af því tagi sem er 
tilgreindur annars staðar)

undir B3040:

—  úrgangur og rusl úr harðgúmmíi 
(t.d. ebónít)

B3050-B3140

B4010-B4030

GB040 7112

 262030

 262090

GC010

GC020

GC030 úr 890800

GC050
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a b c d

GE020 úr 7001

 úr 701939

GF010

GG030 úr 2621

GG040 úr 2621

GH013 391530

 úr 390410-40

GN010 úr 050200

GN020 úr 050300

GN030 úr 050590

(1) Sjá neðanmálsgrein á bls. 64 í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 (Stjtíð. ESB L 190, 12.7.2006, bls. 1).

Túnis

a b c d

B1010

B1020-B1220

B1230; B1240

B1250

B2010

B2020; B2030

undir B2040:

allur annar úrgangur

undir B2040:

—  kalksteinn frá framleiðslu 
kalsíumsýanamíðs (með pH 
lægra en 9)

—  natríum-, kalíum- og 
kalsíumklóríð

—  kísilkol (kísilkarbítur)
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a b c d

B2060-B2130

undir B3010:

—  eftirfarandi úrgangur flúoraðra 
fjölliðna (1):

—  perflúoretýlen/própýlen 
(FEP)

—  perflúoralkoxýlalkan

—  tetraflúoretýlen/
perflúorvínyleter (PFA)

—  tetraflúoretýlen/
perflúormetýlvínyleter 
(MFA)

—  pólývínylflúoríð (PVF)

—  pólývínylídenflúoríð 
(PVDF)

undir B3010:

—  plastrusl úr óhalógenuðum 
fjölliðum og samfjölliðum

—  hertur resínúrgangur eða vörur 
fengnar með þéttingu

B3020

undir B3030:

allt annað

undir B3030:

—  notaður fatnaður og aðrar 
notaðar textílvörur

B3035-B3065

undir B3070:

—  sveppmygla, gerð óvirk, sem 
fellur til við penisillínframleiðslu 
og er ætluð til notkunar sem 
fóður

undir B3070:

—  úrgangur úr mannshári

—  hálmúrgangur

B3080

B3090-B3130

B3140

B4010-B4030

GB040 7112

 262030

 262090

GC010

GC020

GC030 úr 890800

GC050

GE020 úr 7001

 úr 701939

GF010

GG030 úr 2621
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a b c d

GG040 úr 2621

GH013 391530

 úr 390410-40

GN010 úr 050200

GN020 úr 050300

GN030 úr 050590

(1) Sjá neðanmálsgrein á bls. 64 í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 (Stjtíð. ESB L 190, 12.7.2006, bls. 1).

Víetnam

a b c d

undir B1010:

eðalmálmar (gull, silfur og 
platínuflokkurinn, þó ekki 
kvikasilfur)

—  tantalrusl

—  kóbaltrusl

—  bismútrusl

— germaníumrusl

—  vanadíumrusl

—  hafníum-, indíum-, níóbíum-, 
reníum- og gallíumrusl

—  þóríumrusl

—  lantaníðarusl

undir B1010:

rusl úr járni og stáli

—  koparrusl

—  nikkelrusl

—  álrusl

—  sinkrusl

—  tinrusl

—  volframrusl

—  mólýbdenrusl

—  magnesíumrusl

—  títanrusl

—  sirkonrusl

—  manganrusl

—  krómrusl

undir B1020

—  beryllíumrusl

—  kadmíumrusl

—  selenrusl

—  tellúrrusl

undir B1020

antímonrusl

—  blýrusl (þó ekki blýgeymar)

B1030-B1190

B1200

B1210-B2010

B2020

B2030

undir B2040:

allur annar úrgangur

undir B2040:

—  kalsíumsúlfat, að hluta 
hreinsað, framleitt við 
brennisteinshreinsun útblásturs
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a b c d

B2060-B2130

undir B3010:

allt rusl annað en plastrusl úr 
eftirfarandi óhalógenuðum 
fjölliðum og samfjölliðum:

—  etýlen

—  stýren

—  pólýprópýlen

—  pólýetýlentereþalat

—  pólýkarbónöt

B3010

B3020

B3030-B4030

GB040 7112

 262030

 262090

GC010

GC020

GC030 úr 890800

GC050

GE020 úr 7001

 úr 701939

GF010

GG030 úr 2621

GG040 úr 2621

GH013 391530

 úr 390410-40

GN010 úr 050200

GN020 úr 050300

GN030 úr 050590


