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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

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

að höfðu samráði við hlutaðeigandi lönd,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Samkvæmt 37. gr. reglugerðar (EB) nr. 1013/2006 uppfærir framkvæmdastjórnin reglulega reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 1418/2007 (2) um útflutning á tilteknum tegundum úrgangs til endurnýtingar til tiltekinna 
landa, sem falla ekki undir ákvörðun Efnahags- og framfarastofnunarinnar (3) um eftirlit með flutningi úrgangs yfir 
landamæri. Framkvæmdastjórnin hefur sent skriflega beiðni til allra landa, sem falla ekki undir ákvörðun Efnahags- 
og framfarastofnunarinnar, um að fá skriflega staðfestingu á því að flytja megi út úrgang og blöndur úrgangs, sem eru 
tilgreind í III. viðauka eða III. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 1013/2006 og sem útflutningur á er ekki bannaður skv. 
36. gr. hennar, frá Evrópusambandinu til endurnýtingar í þessu landi og um að fá upplýsingar um þá eftirlitsaðferð 
sem verður hugsanlega notuð í viðtökulandinu. Framkvæmdastjórninni hafa borist svör frá 74 löndum. Breyta ber 
viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1418/2007 þannig að tekið sé mið af þessum svörum.

2)  Hinn 13. febrúar 2013 samþykkti ráð Efnahags- og framfarastofnunarinnar álit umhverfismálanefndar Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar varðandi reglufylgni Ísraels við ákvörðun Efnahags- og framfarastofnunarinnar. Af þessum 
sökum gilda ákvæði 2. mgr. 37. gr. reglugerðar (EB) nr. 1013/2006 ekki lengur um það land og því ber að fella 
færsluna um Ísrael brott úr viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1418/2007.

3)  Nýja-Sjáland er land sem fellur undir ákvörðun Efnahags- og framfarastofnunarinnar. Því gildir 37. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 1013/2006 ekki lengur um það land og því ber að fella færsluna um Nýja-Sjáland brott úr viðaukanum við 
reglugerð (EB) nr. 1418/2007.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1418/2007 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 197, 4.7.2014, bls. 10. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 296/2014 frá 12. desember 
2014 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 190, 12.7.2006, bls. 1.
(2) 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 Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 til tiltekinna landa, sem falla ekki undir 
ákvörðun Efnahags- og framfarastofnunarinnar um eftirlit með flutningi úrgangs yfir landamæri (Stjtíð. ESB L 316, 4.12.2007, bls. 6).

(3) 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.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 733/2014

frá 24. júní 2014

um breytingu á reglugerð (EB) nr 1418/2007 um útflutning á tilteknum tegundum úrgangs til 
endurnýtingar til tiltekinna landa utan Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) (*)

2015/EES/8/53
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2. gr.

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

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

 Gjört í Brussel 24. júní 2014.

  Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

  José Manuel BARROSO

  forseti.

___________
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VIÐAUKI

Viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1418/2007 er breytt sem hér segir:

1) Í stað málsgreinarinnar: „Þar sem valkostur B og valkostur D eru báðir tilteknir fyrir sömu færslu merkir það, að staðbundnar 
eftirlitsaðferðir gilda auk þeirra sem mælt er fyrir um í 35. gr. reglugerðar (EB) nr. 1013/2006“ komi eftirfarandi málsgrein:

 „Þar sem b-dálkur og d-dálkur eru báðir tilteknir fyrir sömu færslu merkir það að eftirlitsaðferðir í viðtökulandinu gilda auk þeirra 
sem mælt er fyrir um í 35. gr. reglugerðar (EB) nr. 1013/2006.“

2) Í stað færslunnar fyrir Alsír komi eftirfarandi:

„Alsír

a b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

B1010 — B1020

B1030

B1031

B1040

B1050

B1070 — B1220

B1230 — B1240

B1250– B2020

undir B2030:
— trefjar, að stofni til úr keramíkefnum, 

ót.a.

undir B2030:
— úrgangur og rusl úr keramíkmelmi

B2040 — B2130

undir B3010:
— plastrusl úr óhalógenuðum fjölliðum 

og samfjölliðum, ásamt eftirfarandi 
efnum en ekki einskorðað við þau:
— etýlen
— stýren
— pólýprópýlen
— pólýetýlentereþalat
— akrýlnítríl
— bútadíen
— pólýasetöl
— pólýamíð
— pólýbútýlentereþalat
— pólýkarbónöt
— pólýeterar

undir B3010:
— plastrusl úr pólýúretani (sem 

inniheldur ekki klórflúorkolefni)
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a b c d

— pólýfenýlensúlfíð
— akrýlfjölliður
— alkön C10–C13 (mýkiefni)
— pólýsíloxön
— pólýmetýlmetakrýlat

— hertur resínúrgangur eða vörur 
fengnar með þéttingu

— eftirfarandi úrgangur flúoraðra 
fjölliðna:
— perflúoretýlen/própýlen (FEP)
— perflúoralkoxýlalkan
— tetraflúoretýlen/perflúorvínýleter 

(PFA)
— tetraflúoretýlen/

perflúormetýlvínýleter (MFA)
— pólývínýlflúoríð (PVF)
— pólývínýlídenflúoríð (PVDF)

B3020

B3030 — B3035

B3040 — B3065

B3080

B3100 — B4030

GB040 — GC050

GF010

GG030

GG040

GH013 — GN010

GN030

Blöndur úrgangs

Allar blöndur úrgangs sem tilgreindar eru 
í III. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 
1013/2006“

3) Í stað færslunnar fyrir Andorra komi eftirfarandi:

„Andorra

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur 
er í III. viðauka og blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar eru í 
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“
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4) Eftirfarandi færsla fyrir Angvilla bætist við í stafrófsröð:

„Angvilla

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í III. 
viðauka og blöndur úrgangstegunda 
sem tilgreindar eru í III. viðauka A við 
reglugerð (EB) nr. 1013/2006“

5) í stað færslunnar fyrir Argentínu komi eftirfarandi:

„Argentína

a b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

B1010

B1020

B1030 — B1050

B1060

B1070 — B1090

undir B1100:
— harðsinksúrgangur
— Gjall 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

undir 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

B1115 — B1130

B1140

B1150 — B1230

B1240

B1250 — B2110

B2120 — B2130
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a b c d

undir B3010:
— hertur resínúrgangur eða vörur fengnar 

með þéttingu
— eftirfarandi úrgangur flúoraðra 

fjölliðna:
— perflúoretýlen/própýlen (FEP)
— perflúoralkoxýlalkan
— tetraflúoretýlen/perflúorvínýleter 

(PFA)
— tetraflúoretýlen/perflúormetýl-

vínýleter (MFA)
— pólývínýlflúoríð (PVF)
— pólývínýlídenflúoríð (PVDF)

undir B3010:
— plastrusl úr óhalógenuðum fjölliðum 

og samfjölliðum

undir B3020:
— óflokkað rusl

undir B3020:
— allur annar úrgangur

B3030 — B3120

B3130 — B4030

GB040 — GC010

GC020

GC030 — GF010

GG030 — GH013

GN010 — GN030

Blöndur úrgangs

Blanda B1010 og B1050

Blanda B1010 og B1070

Blanda B3040 og B3080

Blanda B1010

Blanda B2010

Blanda B2030

Blanda B3010 plastrusl úr óhalógenuðum 
fjölliðum og samfjölliðum

Blanda B3010 hertur resínúrgangur eða 
vörur fengnar með þéttingu

Blanda B3010 perflúoralkoxýlalkan
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a b c d

undir blöndu B3020:

— óflokkað rusl

undir blöndu B3020:

— allar aðrar blöndur úrgangstegunda

Blanda B3030

Blanda B3040

Blanda B3050“

6) Eftirfarandi færsla fyrir Armeníu bætist við í stafrófsröð:

„Armenía

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

a b c d

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

Blöndur úrgangs

Blanda B3040

Allar aðrar blöndur úrgangstegunda 
sem tilgreindar eru í III. viðauka A 
við reglugerð (EB) nr. 1013/2006“

7) Í stað færslunnar fyrir Aserbaídsjan komi eftirfarandi:

„Aserbaídsjan

a b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

undir B1010:
— allur annar úrgangur

undir B1010:
— tinrusl
— lantaníðarusl

B1020 — B1120

B1130

B1140 — B1250

undir B2010:
— úrgangur úr flögusteini, einnig 

grófhöggvinn eða einungis 
sagaður eða hlutaður sundur 
með öðrum hætti

— glimmerúrgangur
— lefsít-, nefelín- og 

nefelínsýenítúrgangur
— flússpatúrgangur

undir B2010:
— náttúrulegur grafítúrgangur
— feldspatúrgangur
— fastur kísilúrgangur, þó ekki sá sem er 

notaður í málmsteypu

B2020 — B2030
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a b c d

undir B2040:
— kalsíumsúlfat, að hluta hreinsað, 

framleitt við brennisteins-
hreinsun útblásturs

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

— brennisteinn sem fast efni
— natríum-, kalíum- og kalsíum-

klóríð
— glerúrgangur sem inniheldur 

litíum tantal og litíumníóbíum

undir B2040:
— gifsplötuúrgangur sem fellur til við 

niðurrif bygginga
— kalksteinn frá framleiðslu kalsíum-

sýanamíðs (með pH lægra en 9)
— kísilkol (kísilkarbítur)
— steinsteypubrot

B2060 — B2070

B2080

B2090 — B2100

B2110

B2120

B2130

B3010

B3020 — B3035

B3040

B3050

undir B3060:
— víndreggjar

undir B3060:
— allur annar úrgangur

B3065 — B3120

B3130 — B4030

GB040 — GC050

GE020 — GG040

GH013

GN010 — GN030“
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8) Eftirfarandi færsla fyrir Barein bætist við í stafrófsröð:

„Barein

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur 
er í III. viðauka og blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar eru í 
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“

9) Í stað færslunnar fyrir Bangladess komi eftirfarandi:

„Bangladess

a b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

undir B1010:
— allur annar úrgangur

undir B1010:
— rusl úr járni og stáli
— álrusl

B1020 — B1115

undir B1120:
— allur annar úrgangur

undir B1120:
— notaðir hvatar, þó ekki vökvar sem 

notaðir hafa verið sem hvatar, sem 
innihalda króm

B1130 — B2010

B2020

B2030 — B3010

undir B3020:
— allur annar úrgangur

undir B3020:
— úrgangur og rusl úr óbleiktum pappír 

eða pappa eða úr bylgjupappír eða 
-pappa

undir B3030:
— allur annar úrgangur

undir B3030:
— notaður fatnaður og aðrar notaðar 

textílvörur

B3035 — B4030

GB040 — GN030

Blöndur úrgangs

Blanda B1010 og B1050

Blanda B1010 og B1070

Blanda B3040 og B3080
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a b c d

Blanda B1010

Blanda B2010

Blanda B2030

Blanda B3010 plastrusl úr 
óhalógenuðum fjölliðum og samfjölliðum

Blanda B3010 hertur resínúrgangur eða 
vörur fengnar með þéttingu

Blanda B3010 perflúoralkoxýlalkan

undir blöndu B3020:
— allar aðrar blöndur úrgangstegunda

undir blöndu B3020:
— blöndur, þ.m.t. pappír og pappi

Blanda B3030

Blanda B3040

Blanda B3050“

10)  Í stað færslunnar fyrir Hvíta-Rússland komi eftirfarandi:

„Hvíta-Rússland

a b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

B1010 — B1160

B1170 — B1210

B1220

B1230 — B1240

B1250 — B3035

undir B3040:
— úrgangur og rusl úr 

harðgúmmíi (t.d. ebónít)

undir B3040:
— allur annar úrgangur

B3050

undir B3060:
— víndreggjar

undir B3060:
— allur annar úrgangur

B3065 — B3070

B3080

B3090 — B3130

B3140

B4010 — B4030
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a b c d

GB040 — GG030

GG040

GH013 — GN030

Blöndur úrgangs

Blanda B1010 og B1050

Blanda B1010 og B1070

Blanda B3040 og B3080

Blanda B1010

Blanda B2010

Blanda B2030

Blanda B3010 plastrusl úr 
óhalógenuðum fjölliðum og 
samfjölliðum

Blanda B3010 hertur 
resínúrgangur eða vörur fengnar 
með þéttingu

Blanda B3010 
perflúoralkoxýlalkan

Blanda B3020

Blanda B3030

Blanda B3040

Blanda B3050“

11) Í stað færslunnar fyrir Benín komi eftirfarandi:

„Benín

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur 
er í III. viðauka og blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar eru í 
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“

12) Eftirfarandi færsla fyrir Bermúdaeyjar bætist við í stafrófsröð:

„Bermúdaeyjar

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur 
er í III. viðauka og blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar eru í 
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“
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13) Eftirfarandi færsla fyrir Bólivíu bætist við í stafrófsröð:

„Bólivía

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur 
er í III. viðauka og blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar eru í 
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006

Allur úrgangur sem tilgreindur 
er í III. viðauka og blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar eru í 
III. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 
1013/2006“

14) Í stað færslunnar fyrir Brasilíu komi eftirfarandi:

„Brasilía

a b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

undir B1010:

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

— rusl úr járni og stáli

— koparrusl

— álrusl

— tinrusl

— títanrusl

undir B1010:

— nikkelrusl

— sinkrusl

— volframrusl

— mólýbdenrusl

— tantalrusl

— magnesíumrusl

— kóbaltrusl

— bismútrusl

— sirkonrusl

— manganrusl

— germaníumrusl

— vanadíumrusl

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

— þóríumrusl

— lantaníðarusl

— krómrusl

B1020

B1030

B1031 — B1040 B1031 — B1040

B1050

B1060

B1070

B1080 — B1090 B1080 — B1090
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a b c d

undir B1100:
— 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%)

— sinkskúm
— 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 B1100:
— harðsinksúrgangur
— álskúm, þó ekki saltgjall

undir B1100:
— 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%)

— sinkskúm
— 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

B1120 B1120

B1130

B1140 B1140

B1150

B1160 — B1220 B1160 — B1220

B1230 — B2020

B2030 B2030

B2040 — B3050

B3060 — B3070

B3080 — B3130

B3140

B4010 — B4030

GB040 — GC020

GC030 — GC050 GC030 — GC050
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a b c d

GE020 — GF010

GG030 — GG040 GG030 — GG040

GH013

GN010 — GN030

Blöndur úrgangs

Blanda B1010 og B1050

Blanda B1010 og B1070

Blanda B3040 og B3080

Blanda B1010

Blanda B2010

Blanda B2030

Blanda B3010 plastrusl úr 
óhalógenuðum fjölliðum og 
samfjölliðum

Blanda B3010 hertur 
resínúrgangur eða vörur fengnar 
með þéttingu

Blanda B3010 
perflúoralkoxýlalkan

Blanda B3020

Blanda B3030

Blanda B3040

Blanda B3050“

15) Í stað færslunnar fyrir Búrkína Fasó komi eftirfarandi:

„Búrkína Fasó

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur 
er í III. viðauka og blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar eru í 
III. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 
1013/2006“
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16) Eftirfarandi færsla fyrir Kambódíu bætist við í stafrófsröð:

„Kambódía

a b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

undir B1010:
— koparrusl
— nikkelrusl
— sinkrusl
— tinrusl
— kóbaltrusl
— títanrusl
— vanadíumrusl
— krómrusl

undir B1010:
— eðalmálmar (gull, silfur og 

platínuflokkurinn, þó ekki 
kvikasilfur)

— rusl úr járni og stáli
— álrusl
— volframrusl
— mólýbdenrusl
— tantalrusl
— magnesíumrusl
— bismútrusl
— sirkonrusl
— manganrusl
— germaníumrusl
— hafníum-, indíum-, 

níóbíum-, reníum- og 
gallíumrusl

— þóríumrusl
— lantaníðarusl

undir B1010:
— eðalmálmar (gull, silfur og 

platínuflokkurinn, þó ekki 
kvikasilfur)

— rusl úr járni og stáli
— álrusl
— volframrusl
— mólýbdenrusl
— tantalrusl
— magnesíumrusl
— bismútrusl
— sirkonrusl
— manganrusl
— germaníumrusl
— hafníum-, indíum-, 

níóbíum-, reníum- og 
gallíumrusl

— þóríumrusl
— lantaníðarusl

undir B1020:
— antímonrusl
— beryllíumrusl
— selenrusl
— tellúrrusl

undir B1020:
— kadmíumrusl
— blýrusl (þó ekki blýgeymar)

undir B1020:
— kadmíumrusl
— blýrusl (þó ekki blýgeymar)

B1030 — B1080 B1030 — B1080

B1090

B1100 — B1140 B1100 — B1140

B1150

B1160 — B2100 B1160 — B2100

B2110 — B2130

B3010 B3010

B3020

B3030 — B3035 B3030 — B3035

B3040

B3050 — B3060 B3050 — B3060
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a b c d

B3065

B3070 — B4030 B3070 — B4030

GB040 — GF010 GB040 — GF010

GG030 — GG040

GH013 — GN030 GH013 — GN030

Blöndur úrgangs

Blanda B1010 og B1050

Blanda B1010 og B1070

Blanda B3040 og B3080

Blanda B1010

Blanda B2010 Blanda B2010

Blanda B2030 Blanda B2030

Blanda B3010 plastrusl úr 
óhalógenuðum fjölliðum og 
samfjölliðum

Blanda B3010 hertur 
resínúrgangur eða vörur fengnar 
með þéttingu

Blanda B3010 
perflúoralkoxýlalkan

Blanda B3020

Blanda B3030

Blanda B3040

Blanda B3050 Blanda B3050“

17) Í stað færslunnar fyrir Síle komi eftirfarandi:

„Síle

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í III. 
viðauka og blöndur úrgangstegunda 
sem tilgreindar eru í III. viðauka A við 
reglugerð (EB) nr. 1013/2006“
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18) Í stað færslunnar fyrir Taívan komi eftirfarandi:

„Taívan

a
b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

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

undir B1020:
— kadmíumrusl
— blýrusl (þó ekki blýgeymar)
— selenrusl

undir B1020:
— antímonrusl
— beryllíumrusl
— tellúrrusl

B1030 — B1031

B1040

B1050

B1060

B1070 — B1090

undir 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

undir 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
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B1115 — B1150

B1160

B1170 — B1240

B1250

B2010 — 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

B2060 — B2130

undir B3010:
— plastrusl úr pólýúretani 

(sem inniheldur ekki 
klórflúorkolefni)

— hertur resínúrgangur eða 
vörur fengnar með þéttingu

undir B3010:
— plastrusl úr óhalógenuðum 

fjölliðum og samfjölliðum, 
nema pólýúretan 
(sem inniheldur ekki 
klórflúorkolefni)

— eftirfarandi úrgangur 
flúoraðra fjölliðna:
— perflúoretýlen/própýlen 

(FEP)
— perflúoralkoxýlalkan
— tetraflúoretýlen/

perflúorvínýleter (PFA)
— tetraflúoretýlen/

perflúormetýlvínýleter 
(MFA)

— pólývínýlflúoríð (PVF)
— pólývínýlídenflúoríð 

(PVDF)

B3020

B3030 — B3035

B3040 — B3050

B3060 — B3070

B3080
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B3090 — B3100

B3110 — B4030

GB040 — GC030

GC050

GEO20

GF010 — GG040

GH013

GN010

GN020 — GN030

Blöndur úrgangs

Blanda B1010 og B1050

Blanda B1010 og B1070

Blanda B3040 og B3080

Blanda B1010

Blanda B2010

Blanda B2030

Blanda B3010 plastrusl úr 
óhalógenuðum fjölliðum og 
samfjölliðum

Blanda B3010 hertur 
resínúrgangur eða vörur fengnar 
með þéttingu

Blanda B3010 
perflúoralkoxýlalkan

Blanda B3020

Blanda B3030

Blanda B3040

Blanda B3050“
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19) Í stað færslunnar fyrir Kólumbíu komi eftirfarandi:

„Kólumbía

a b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

B1010 — B1070

B1080

B1090

undir B1100:
— úrgangur úr eldföstum fóðringum, 

einnig deiglum, sem falla til við 
bræðslu kopars

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

undir B1100:
— harðsinksúrgangur
— Gjall 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
— álskúm, þó ekki saltgjall
— gjall sem fellur til við vinnslu 

eðalmálma og er ætlað til frekari 
hreinsunar

B1115 — B1150

B1160

B1170 — B1190

B1200

B1210

B1220

B1230 — B1250

undir B2010:
— allur annar úrgangur

undir B2010:
— glimmerúrgangur

B2020 — 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
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B2060 — B3020

undir B3030:
— silkiúrgangur (einnig púpuhýði sem 

henta ekki til hespunar, garnúrgangur 
og forkembd textílefni):
— hvorki kembdur né greiddur
— annað

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

dýrahári
— annar úrgangur úr ull eða 

fíngerðu dýrahári
— úrgangur úr grófgerðu dýrahári

— baðmullarúrgangur (einnig 
garnúrgangur og forkembd textílefni):
— garnúrgangur (einnig úrgangur 

þráða)
— forkembd textílefni
— annað

— hörruddi og -úrgangur
— hampruddi og úrgangur (einnig 

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

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

trefjum
— 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:
— flokkað
— annað

undir B3030:
— hampruddi og úrgangur (einnig 

garnúrgangur og forkembd 
textílefni) úr hampi (Cannabis 
sativa L.)

— 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.

B3035 — B3040

undir B3050:
— korkúrgangur: brotinn, kornaður eða 

malaður korkur

undir B3050:
— viðarúrgangur og rusl, einnig mótað 

í boli, kubba, köggla eða áþekka 
mynd
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undir B3060:
— víndreggjar
— 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:
— allur annar úrgangur

B3065

undir B3070:
úrgangur úr mannshári
hálmúrgangur

undir B3070:
sveppmygla, gerð óvirk, sem fellur til 
við penisillínframleiðslu og er ætluð til 
notkunar sem fóður

B3080

B3090 — B3100

B3110 — B3130

B3140 — B4010

B4020 — B4030

GB040 — GC010

GC020

GC030 — GF010

GG030 — GG040

GH013

GN010 — GN030

Blöndur úrgangs

Blanda B1010 og B1070

Allar aðrar blöndur úrgangstegunda 
sem tilgreindar eru í III. viðauka A við 
reglugerð (EB) nr. 1013/2006“

20) Í stað færslunnar fyrir Kostaríka komi eftirfarandi:

„Kostaríka

a b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

B1010 — B3050 B1010 — B3050
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B3060 — B3070

B3080 B3080

B3090 — B3110

B3120 — B4030 B3120 — B4030

GB040 — GH013 GB040 — GH013

GN010 — GN030

Blöndur úrgangs

Allar blöndur úrgangs sem 
tilgreindar eru í III. viðauka A 
við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006

Allar blöndur úrgangs sem 
tilgreindar eru í III. viðauka A 
við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“

21) Í stað færslunnar fyrir Fílabeinsströndina komi eftirfarandi:

„Fílabeinsströndin

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur 
er í III. viðauka og blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar eru í 
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“

22) Í stað færslunnar fyrir Kongó (Lýðstjórnarlýðveldið Kongó) komi eftirfarandi:

„Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í  
III. viðauka og blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar eru í 
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“

23) Eftirfarandi færsla fyrir Dóminíska lýðveldið bætist við í stafrófsröð:

„Dóminíska lýðveldið

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í  
III. viðauka og blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar eru í 
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“
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24) Eftirfarandi færsla fyrir Ekvador bætist við í stafrófsröð:

„Ekvador

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í  
III. viðauka og blöndur úrgangs teg
unda sem tilgreindar eru í III. viðauka 
A við reglugerð (EB) nr. 1013/2006“

25) Í stað færslunnar fyrir Egyptaland komi eftirfarandi:

„Egyptaland

a b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

B1010 — B1070

B1080 — B4030

GB040 — GN030

Blöndur úrgangs

Allar blöndur úrgangs sem tilgreindar 
eru í III. viðauka A við reglugerð (EB) 
nr. 1013/2006“

26) Eftirfarandi færsla fyrir El Salvador bætist við í stafrófsröð:

„El Salvador

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur 
er í III. viðauka og blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar eru í 
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006

Allur úrgangur sem tilgreindur er í  
III. viðauka og blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar eru í 
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“

27) Eftirfarandi færsla fyrir Eþíópíu bætist við í stafrófsröð:

„Eþíópía

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur 
er í III. viðauka og blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar eru í 
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“
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28) Eftirfarandi færsla fyrir Frönsku Pólýnesíu bætist við í stafrófsröð:

„Franska Pólýnesía

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í III. 
viðauka og blöndur úrgangstegunda 
sem tilgreindar eru í III. viðauka A við 
reglugerð (EB) nr. 1013/2006“

29) Í stað færslunnar fyrir Makedóníu (Fyrrverandi lýðveldi Júgóslavíu) komi eftirfarandi:

„Makedónía (Fyrrverandi lýðveldi Júgóslavíu)

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur 
er í III. viðauka og blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar eru í 
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“

30) Eftirfarandi færsla fyrir Gambíu bætist við í stafrófsröð:

„Gambía

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur 
er í III. viðauka og blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar eru í 
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006

Allur úrgangur sem tilgreindur er í  
III. viðauka og blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar eru í 
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“

31) Eftirfarandi færsla fyrir Gana bætist við í stafrófsröð:

„Gana

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í III. 
viðauka og blöndur úrgangstegunda 
sem tilgreindar eru í III. viðauka A við 
reglugerð (EB) nr. 1013/2006“

32) Í stað færslunnar fyrir Gvatemala komi eftirfarandi:

„Gvatemala

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur 
er í III. viðauka og blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar eru í 
III. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 
1013/2006“
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33) Eftirfarandi færsla fyrir Gíneu (Lýðveldið Gíneu) bætist við í stafrófsröð:

„Lýðveldið Gínea

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í III. 
viðauka og blöndur úrgangstegunda 
sem tilgreindar eru í III. viðauka A við 
reglugerð (EB) nr. 1013/2006“

34) Í stað færslunnar fyrir Gvæjana komi eftirfarandi:

„Gvæjana

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í  
III. viðauka og blöndur úrgangs-
tegunda sem tilgreindar eru í  
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“

35) Í stað færslunnar fyrir Hondúras komi eftirfarandi:

„Hondúras

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í  
III. viðauka og blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar eru í 
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“

36) Í stað færslunnar fyrir Hong Kong (Kína) komi eftirfarandi:

„Hong Kong (Kína)

a b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

B1010 — B1020

B1030 — B1031

B1040 — B1050

B1060 — B1090

undir B1100:
— úrgangur úr eldföstum fóðringum, 

einnig deiglum, sem falla til við 
bræðslu kopars

undir B1100:
— harðsinksúrgangur
— sindur sem inniheldur sink:

— galvanhúðunarsindur, yfirborð 
(> 90% Zn)

— galvanhúðunarsindur, botn  
(> 92% Zn)

— sindur sem fellur til við 
sinksteypu (> 85% Zn)
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— sinksindur sem fellur til við 
heitgalvanhúðun (> 92% Zn)

— sinkskúm
— álskúm, þó ekki saltgjall
— gjall sem fellur til við vinnslu 

eðalmálma og er ætlað til frekari 
hreinsunar

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

B1115 — B1130

B1140 — B1190

B1200

B1210 — B1240

B1250 — B2060

B2070 — B2080

B2090

B2100 — B2130

B3010 — B3030

B3035

B3040 — B3060

B3065

B3070 — B3090

B3100 — B3130

B3140

B4010 — B4030

GB040 — GN030

Blöndur úrgangs

Blanda B1010 og B1070

Allar aðrar blöndur úrgangstegunda 
sem tilgreindar eru í III. viðauka A við 
reglugerð (EB) nr. 1013/2006“

37) Færslan fyrir Ísrael falli brott.
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38) Í stað færslunnar fyrir Kúveit komi eftirfarandi:

„Kúveit

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í III. 
viðauka og blöndur úrgangstegunda 
sem tilgreindar eru í III. viðauka A við 
reglugerð (EB) nr. 1013/2006“

39) Í stað færslunnar fyrir Kirgistan komi eftirfarandi:

„Kirgistan

a
b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

undir B1010:
— þóríumrusl

undir B1010:
allur annar úrgangur

B1020 — B1115

undir B1120:
— allir lantaníðar

undir B1120:
— allir hliðarmálmar, nema 

úrgangshvatar (notaðir hvatar, 
notaðir hvatar í fljótandi formi eða 
aðrir hvatar) í skrá A

B1130

B1140

B1150

B1160 — B1240

B1250

B2010

B2020

undir B2030:
— trefjar, að stofni til úr keramíkefnum, 

ót.a.

undir B2030:
— úrgangur og rusl úr keramíkmelmi

B2040 — B2130

undir B3010:
— hertur resínúrgangur eða vörur 

fengnar með þéttingu

undir B3010:
— plastrusl úr óhalógenuðum fjölliðum 

og samfjölliðum
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— eftirfarandi úrgangur flúoraðra 
fjölliða:
— perflúoretýlen/própýlen (FEP)
— perflúoralkoxýlalkan
— tetraflúoretýlen/perflúorvínýleter 

(PFA)
— tetraflúoretýlen/

perflúormetýlvínýleter (MFA)
— pólývínýlflúoríð (PVF)
— pólývínýlídenflúoríð (PVDF)

B3020

undir B3030:
— hörruddi og -úrgangur
— hampruddi og úrgangur (einnig 

garnúrgangur og forkembd 
textílefni) úr hampi  
(Cannabis sativa L.)

undir B3030:
— allur annar úrgangur

B3035 — B3040

B3050

undir B3060:
— allur annar úrgangur

undir B3060:
— þurrkaður og dauðhreinsaður 

úrgangur, leifar og aukaafurðir úr 
jurtaríkinu, einnig í kögglum, af því 
tagi sem er notað sem fóður, ót.a.

B3065

B3070 — B4030

GB040 — GN030

Blöndur úrgangs

Allar blöndur úrgangs sem tilgreindar eru 
í III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“

40) Í stað færslunnar fyrir Líberíu komi eftirfarandi:

„Líbería

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur 
er í III. viðauka og blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar eru í 
III. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 
1013/2006“
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41) Í stað færslunnar fyrir Makaó (Kína) komi eftirfarandi:

„Makaó (Kína)

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í  
III. viðauka og blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar eru í 
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“

42) Í stað færslunnar fyrir Madagaskar komi eftirfarandi:

„Madagaskar

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í  
III. viðauka og blöndur úrgangstegunda 
sem tilgreindar eru í III. viðauka A við 
reglugerð (EB) nr. 1013/2006“

43) Í stað færslunnar fyrir Malaví komi eftirfarandi:

„Malaví

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í  
III. viðauka og blöndur úrgangs-
tegunda sem tilgreindar eru í  
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“

44) Í stað færslunnar fyrir Malasíu komi eftirfarandi:

„Malasía

a b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

B1010 — B1070

B1080

B1090

undir B1100:
— sindur sem inniheldur sink:

— galvanhúðunarsindur, 
yfirborð (> 90% Zn)

— galvanhúðunarsindur, 
botn (> 92% Zn)

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

undir B1100:
— harðsinksúrgangur
— sindur sem inniheldur sink:

— sinkskúm
— álskúm, þó ekki saltgjall
— úrgangur úr eldföstum 

fóðringum, einnig deiglum, 
sem falla til við bræðslu 
kopars
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— sinksindur sem fellur til 
við heitgalvanhúðun  
(> 92% Zn)

— 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 — B1190

B1200 — B2030

undir B2040:
— gifsplötuúrgangur sem fellur 

til við niðurrif bygginga
— steinsteypubrot

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:
— kalsíumsúlfat, að hluta 

hreinsað, framleitt við 
brennisteinshreinsun 
útblásturs

— brennisteinn sem fast efni
— kalksteinn frá framleiðslu 

kalsíumsýanamíðs (með pH 
lægra en 9)

— natríum-, kalíum- og 
kalsíumklóríð

— kísilkol (kísilkarbítur)
— glerúrgangur sem inniheldur 

litíumtantal og litíumníóbíum

B2060 — B2130

B3010 — B3020

undir B3030:
— hampruddi og úrgangur 

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

undir B3030:
— úrgangur úr ull eða fín- eða 

grófgerðu dýrahári, einnig 
garnúrgangur, en þó ekki 
forkembd textílefni:
— afkembur úr ull eða 

fíngerðu dýrahári
— annar úrgangur úr ull 

eða fíngerðu dýrahári
— úrgangur úr grófgerðu 

dýrahári

undir B3030:
— allur annar úrgangur

B3035 — B3050
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undir B3060:
— þurrkaður og dauðhreinsaður 

úrgangur, leifar og 
aukaafurðir úr jurtaríkinu, 
einnig í kögglum, af því tagi 
sem er notað sem fóður, ót.a.

— 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

— 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:
— víndreggjar
— fiskúrgangur
— hýði, himnur og annar 

úrgangur úr kakóbaunum

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 — B3140

B4010 — B4020

B4030

GB040 — GG040

GH013

GN010 — GN030

Blöndur úrgangs

Allar blöndur úrgangs sem 
tilgreindar eru í III. viðauka A við 
reglugerð (EB) nr. 1013/2006“
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45) Eftirfarandi færsla fyrir Maldíveyjar bætist við í stafrófsröð:

„Maldíveyjar

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í III. 
viðauka og blöndur úrgangstegunda 
sem tilgreindar eru í III. viðauka A við 
reglugerð (EB) nr. 1013/2006“

46) Í stað færslunnar fyrir Malí komi eftirfarandi:

„Malí

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur 
er í III. viðauka og blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar eru í 
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“

47) Í stað færslunnar fyrir Máritíus (Lýðveldið Máritíus) komi eftirfarandi:

„Máritíus (Lýðveldið Máritíus)

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur 
er í III. viðauka og blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar eru í 
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“

48) Í stað færslunnar fyrir Moldóvu (Lýðveldið Moldóva) komi eftirfarandi:

„Moldóva (Lýðveldið Moldóva)

a b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

undir B1010:
— allur annar úrgangur

undir B1010:
— rusl úr járni og stáli

B1020 — B2010

B2020

B2030 — B3010

B3020

B3030 — B4030
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GB040 — GN030

Blöndur úrgangs

Blanda B3020

Allar aðrar blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar 
eru í III. viðauka A við 
reglugerð (EB) nr. 1013/2006“

49) Í stað færslunnar fyrir Svartfjallaland komi eftirfarandi:

„Svartfjallaland

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í  
III. viðauka og blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar eru í 
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“

50) Eftirfarandi færsla fyrir Montserrat bætist við í stafrófsröð:

„Montserrat

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í  
III. viðauka og blöndur úrgangs-
tegunda sem tilgreindar eru í  
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“

51) Í stað færslunnar fyrir Marokkó komi eftirfarandi:

„Marokkó

a b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

undir B1010:
— eðalmálmar (gull, silfur og 

platínuflokkurinn, þó ekki 
kvikasilfur)

undir B1010:
— allur annar úrgangur

undir B1020:
— selenrusl
— tellúrrusl

undir B1020:
— allur annar úrgangur

B1030 — B1240

B1250 B1250

B2010 — B2020
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B2030

undir B2040:
— kalsíumsúlfat, að hluta 

hreinsað, framleitt við 
brennisteinshreinsun 
útblásturs

— gifsplötuúrgangur sem fellur 
til við niðurrif bygginga

— 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

— steinsteypubrot
— glerúrgangur sem 

inniheldur litíumtantal og 
litíumníóbíum

undir B2040:
— brennisteinn sem fast efni
— kalksteinn frá framleiðslu 

kalsíumsýanamíðs (með pH 
lægra en 9)

— natríum-, kalíum- og 
kalsíumklóríð

— kísilkol (kísilkarbítur)

B2060 — B2130

undir B3010:
— hertur resínúrgangur eða 

vörur fengnar með þéttingu
— eftirfarandi úrgangur 

flúoraðra fjölliðna:
— perflúoralkoxýlalkan
— tetraflúoretýlen/

perflúorvínýleter (PFA)
— tetraflúoretýlen/

perflúormetýlvínýleter 
(MFA)

— pólývínýlflúoríð (PVF)
— pólývínýlídenflúoríð 

(PVDF)

undir B3010:
— plastrusl úr óhalógenuðum 

fjölliðum og samfjölliðum
— eftirfarandi úrgangur 

flúoraðra fjölliðna:
— perflúoretýlen/própýlen 

(FEP)

B3020

undir B3030:
— allur annar úrgangur

undir B3030:
— notaður fatnaður og aðrar 

notaðar textílvörur

B3035

B3040
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B3050

B3060 — B3130

B3140 B3140

B4010 — B4030

GB040 — GN030

Blöndur úrgangs

Allar blöndur úrgangs sem 
tilgreindar eru í III. viðauka A 
við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“

52) Eftirfarandi færsla fyrir Namibíu bætist við í stafrófsröð:

„Namibía

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í  
III. viðauka og blöndur úrgangs-
tegunda sem tilgreindar eru í  
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“

53) Í stað færslunnar fyrir Nepal komi eftirfarandi:

„Nepal

a b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

undir B1010:
— sinkrusl
— magnesíumrusl
— bismútrusl
— títanrusl
— sirkonrusl
— manganrusl
— germaníumrusl
— vanadíumrusl
— hafníum-, indíum-, níóbíum-, 

reníum- og gallíumrusl
— þóríumrusl
— lantaníðarusl

undir B1010:
— nikkelrusl
— volframrusl
— mólýbdenrusl
— tantalrusl
— kóbaltrusl
— krómrusl

undir B1010:
— eðalmálmar (gull, silfur og 

platínuflokkurinn, þó ekki 
kvikasilfur)

— rusl úr járni og stáli
— álrusl
— tinrusl

undir B1010:
— koparrusl

B1020 — B1190

B1200
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B1210 — B2040

B2060

B2070 — B3010

undir B3020:

úrgangur og rusl úr pappír eða 
pappa úr:

— annað, þ.m.t. en ekki 
einvörðungu:

1.  plasthúðaður pappi

2.  óflokkað rusl

undir B3020:

úrgangur og rusl úr pappír eða 
pappa úr:

— óbleiktum pappír eða pappa 
eða úr bylgjupappír eða 
-pappa

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

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

B3030 — B4030

GB040 — GF010

GG030 — GG040

GH013 — GN030

Blöndur úrgangs

Blanda B3020

Allar aðrar blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar 
eru í III. viðauka A við reglugerð 
(EB) nr. 1013/2006“

54)  Færslan fyrir Nýja-Sjáland falli brott.

55) Eftirfarandi færsla fyrir Níger bætist við í stafrófsröð:

„Níger

a b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

B1010 — B1240
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B1250 B1250

B2010 — B3010

B3020 — B3030 B3020 — B3030

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)

undir B3040:
— úrgangur og rusl úr 

harðgúmmíi (t.d. ebónít)

B3050 B3050

B3060 — B3130

B3140 B3140

B4010 — B4030

GB040 — GN030

Blöndur úrgangs

Blanda B1010 og B1050 Blanda B1010 og B1050

Blanda B1010 og B1070 Blanda B1010 og B1070

Blanda B3040 og B3080

Blanda B1010 Blanda B1010

Blanda B2010

Blanda B2030 Blanda B2030

Blanda B3010 plastrusl úr 
óhalógenuðum fjölliðum og 
samfjölliðum

Blanda B3010 hertur 
resínúrgangur eða vörur fengnar 
með þéttingu

Blanda B3010 
perflúoralkoxýlalkan

Blanda B3010 
perflúoralkoxýlalkan

Blanda B3020 Blanda B3020

Blanda B3030 Blanda B3030

Blanda B3040 Blanda B3040

Blanda B3050 Blanda B3050“
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56) Í stað færslunnar fyrir Pakistan komi eftirfarandi:

„Pakistan

a b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

B1010 — B1080

B1090

B1100

B1115

B1120 — B2130

B3010

B3020 — B3035

B3040

B3050

undir B3060:
— víndreggjar
— 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

— hýði, himnur og annar 
úrgangur úr kakóbaunum

undir B3060:
— þurrkaður og dauðhreinsaður 

úrgangur, leifar og 
aukaafurðir úr jurtaríkinu, 
einnig í kögglum, af því tagi 
sem er notað sem fóður, ót.a.

undir B3060:
— fiskúrgangur
— 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

B3070

B3080

B3090 — B3130

B3140

B4010 — B4020

B4030

GB040 — GC010

GC020 — GC030

GC050 — GG040

GH013

GN010
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GN020 — GN030

Blöndur úrgangs

Blanda B1010 og B1050

Blanda B1010 og B1070

Blanda B3040 og 
B3080

Blanda B3040 og B3080

Blanda B1010

Blanda B2010

Blanda B2030

Blanda B3010 plastrusl úr 
óhalógenuðum fjölliðum og 
samfjölliðum

Blanda B3010 hertur 
resínúrgangur eða vörur fengnar 
með þéttingu

Blanda B3010 
perflúoralkoxýlalkan

Blanda B3020

Blanda B3030

Blanda B3040

Blanda B3050“

57) Eftirfarandi færsla fyrir Papúa Nýju-Gíneu bætist við í stafrófsröð:

„Papúa Nýja-Gínea

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í III. 
viðauka og blöndur úrgangstegunda 
sem tilgreindar eru í III. viðauka A við 
reglugerð (EB) nr. 1013/2006“

58)  Í stað færslunnar fyrir Paragvæ komi eftirfarandi:

„Paragvæ

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í  
III. viðauka og blöndur úrgangs-
tegunda sem tilgreindar eru í  
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“
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59)   Í stað færslunnar fyrir Perú komi eftirfarandi:

„Perú

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í  
III. viðauka og blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar eru í 
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“

60) Í stað færslunnar fyrir Filippseyjar komi eftirfarandi:

„Filippseyjar

a b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

undir B1010:
— kóbaltrusl
— krómrusl

undir B1010:
— allur annar úrgangur

B1020 — B1030

B1031 — B1050

B1060

B1070 — B1080

B1090

B1100 — B1120

B1130 — B1140

B1150 — B1240

B1250

B2010

B2020 — B2030

undir B2040:
— allur annar úrgangur

undir B2040:
— gjall frá koparframleiðslu, 

efnafræðilega stöðgað 
og járnríkt (yfir 20% 
járn innihald) og unnið 
í samræmi við iðnaðar-
forskriftir (t.d. DIN 4301 og 
DIN 8201), einkum ætlað til 
notkunar í byggingar og til 
notkunar við slípun

B2060 — B2130

B3010

B3020

B3030
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B3035

B3040

B3050

B3060 — B4030

GB040 — GC030

GC050

GE020 — GF010

GG030

GG040

GH013

GN010 — GN030

Blöndur úrgangs

undir blöndu B1010 og B1050:
— blöndur, þ.m.t. kóbaltrusl

undir blöndu B1010 og B1050:
— allar aðrar blöndur 

úrgangstegunda

undir blöndu B1010 og B1070:
— blöndur, þ.m.t. kóbaltrusl

undir blöndu B1010 og B1070:
— allar aðrar blöndur 

úrgangstegunda

Blanda B3040 og B3080

undir blöndu B1010:
— blöndur, þ.m.t. kóbaltrusl

undir blöndu B1010:
— allar aðrar blöndur 

úrgangstegunda

Blanda B2010

Blanda B2030

Blanda B3010 plastrusl úr 
óhalógenuðum fjölliðum og 
samfjölliðum

Blanda B3010 hertur 
resínúrgangur eða vörur fengnar 
með þéttingu

Blanda B3010 
perflúoralkoxýlalkan

Blanda B3020

Blanda B3030
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Blanda B3040

Blanda B3050“

61) Í stað færslunnar fyrir Rússland (Rússneska sambandsríkið) komi eftirfarandi:

„Rússland (Rússneska sambandsríkið)

a b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

B1010 — B1031

B1050 — B1160

B1170 — B1200

B1220

B1230

B1240

B1250 — B3010

B3030 — B3035

B3040

B3050

B3060

B3065 — B3110

B3140

B4010 — B4030

GB040 — GC050

GE020

GG030 — GG040

GH013 — GN030’

62) Í stað færslunnar fyrir Rúanda komi eftirfarandi:

„Rúanda

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í  
III. viðauka og blöndur úrgangs-
tegunda sem tilgreindar eru í  
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“
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63) Eftirfarandi færsla fyrir Sankti Lúsíu bætist við í stafrófsröð:

„Sankti Lúsía

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í  
III. viðauka og blöndur úrgangs-
tegunda sem tilgreindar eru í  
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“

64)  Eftirfarandi færsla fyrir Sankti Vinsent og Grenadíneyjar bætist við í stafrófsröð:

„Sankti Vinsent og Grenadíneyjar

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í  
III. viðauka og blöndur úrgangs-
tegunda sem tilgreindar eru í  
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“

65) Í stað færslunnar fyrir Senegal komi eftirfarandi:

„Senegal

a b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

B1010 — B3020

undir B3030:
— allur annar úrgangur

undir B3030:
— notaður fatnaður og aðrar 

notaðar textílvörur

B3035 — B3130

B3140

B4010 — B4030

GB040 — GN030

Blöndur úrgangs

Allar blöndur úrgangs sem 
tilgreindar eru í III. viðauka A við 
reglugerð (EB) nr. 1013/2006“
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66)  Í stað færslunnar fyrir Serbíu komi eftirfarandi:

„Serbía

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í  
III. viðauka og blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar eru í 
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“

67)  Í stað færslunnar fyrir Seychelles-eyjar komi eftirfarandi:

„Seychelles-eyjar

a b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

B1010 — B3040

undir B3050:
— viðarúrgangur og rusl, einnig 

mótað í boli, kubba, köggla eða 
áþekka mynd

undir B3050:
— korkúrgangur: brotinn, kornaður 

eða malaður korkur

undir B3060:
— allur annar úrgangur

undir B3060:
— þurrkaður og dauðhreinsaður 

úrgangur, leifar og aukaafurðir úr 
jurtaríkinu, einnig í kögglum, af 
því tagi sem er notað sem fóður, 
ót.a.

B3065 — B4030

GB040 — GE020

GF010

GG030 — GN030

Blöndur úrgangs

Allar blöndur úrgangs sem tilgreindar 
eru í III. viðauka A við reglugerð 
(EB) nr. 1013/2006“

68) Í stað færslunnar fyrir Singapúr komi eftirfarandi:

„Singapúr

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í  
III. viðauka og blöndur 
úrgangstegunda sem tilgreindar eru í 
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“
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69) Í stað færslunnar fyrir Tadsjikistan komi eftirfarandi:

„Tadsjikistan

a b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

B1010 — B1150

B1160 — B1200

B1210 — B1240

B1250

B2010 — B2030

undir B2040:
— steinsteypubrot

undir B2040:
— allur annar úrgangur

B2060 — B2110

B2120 — B2130

B3010 — B3020

undir B3030:
— silkiúrgangur (einnig púpuhýði 

sem henta ekki til hespunar, 
garnúrgangur og forkembd 
textílefni):
— hvorki kembdur né greiddur
— annað

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

dýrahári
— annar úrgangur úr ull eða 

fíngerðu dýrahári
— úrgangur úr grófgerðu dýrahári

— hörruddi og -úrgangur
— 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

undir B3030:
— baðmullarúrgangur (einnig 

garnúrgangur og forkembd 
textílefni):
— garnúrgangur (einnig 

úrgangur þráða)
— forkembd textílefni
— annað

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

trefjum
— 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:
— flokkað
— annað
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— 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.

B3035 — B3040

B3050

undir B3060:
— víndreggjar
— þurrkaður og dauðhreinsaður 

úrgangur, leifar og aukaafurðir úr 
jurtaríkinu, einnig í kögglum, af því 
tagi sem er notað sem fóður, ót.a.

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

undir B3060:
— úrgangur úr beinum og sló úr 

hornum, óunnin, fituhreinsuð, 
lauslega tilreidd (en ekki tilskorin) 
meðhöndluð með sýru eða 
gelatínsneydd

— fiskúrgangur
— 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

B3065

B3070

B3080

B3090 — B3120

B3130 — B3140

B4010 — B4020

B4030

GB040 — GC020

GC030

GC050 — GF010

GG030 — GG040

GH013

GN010 — GN030

Blöndur úrgangs

Allar blöndur úrgangs sem tilgreindar 
eru í III. viðauka A við reglugerð (EB) 
nr. 1013/2006“
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70) Í stað færslunnar fyrir Taíland komi eftirfarandi:

„Taíland

a b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

B1010 — B1100

B1115

B1120 — B1150

B1160

B1170 — B2040

B2060

B2070

B2080

B2090 — B2110

B2120 — B2130

B3010 B3010

B3020 — B3035

undir B3040:
— notaðir hjólbarðar

undir B3040:
— allur annar úrgangur

B3050 — B3070

undir B3080:
— notaðir hjólbarðar

undir B3080:
— allur annar úrgangur

B3090 — B3130

undir B3140
— notaðir hjólbarðar

undir B3140:
— allur annar úrgangur

B4010 — B4020

B4030

GB040

GC010 — GC020

GC030

GC050 — GF010

GG030 — GG040

GH013 GH013

GN010 — GN030
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Blöndur úrgangs

Blanda B1010 og B1050

Blanda B1010 og B1070

undir blöndu B3040 og 
B3080:
— blöndur, þ.m.t. notaðir 

hjólbarðar

undir blöndu B3040 og 
B3080:
— allar aðrar blöndur 

úrgangstegunda

Blanda B1010

Blanda B2010

Blanda B2030

Blanda B3010 plastrusl úr 
óhalógenuðum fjölliðum og 
samfjölliðum

Blanda B3010 hertur 
resínúrgangur eða vörur 
fengnar með þéttingu

Blanda B3010 
perflúoralkoxýlalkan

Blanda B3020

Blanda B3030

undir blöndu B3040:
— blöndur, þ.m.t. notaðir 

hjólbarðar

undir blöndu B3040:
— allar aðrar blöndur 

úrgangstegunda

Blanda B3050“

71) Í stað færslunnar fyrir Tógó komi eftirfarandi:

„Tógó

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í  
III. viðauka og blöndur úrgangs-
tegunda sem tilgreindar eru í  
III. viðauka A við reglugerð (EB)  
nr. 1013/2006“
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72)  Eftirfarandi færsla fyrir Trínidad og Tóbagó bætist við í stafrófsröð:

„Trínidad og Tóbagó

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í  
III. viðauka og blöndur úrgangs-
tegunda sem tilgreindar eru í  
III. viðauka A við reglugerð (EB)
nr. 1013/2006“

73)  Í stað færslunnar fyrir Túnis komi eftirfarandi:

„Túnis

a b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

B1010 B1010

B1020 — B1220

B1230 — B1240 B1230 — B1240

B1250 — B3010

undir B3020:
úrgangur og rusl úr pappír eða 
pappa úr:
— annað, þ.m.t. en ekki 

einvörðungu:
1. plasthúðaður pappi
2. óflokkað rusl

undir B3020:
úrgangur og rusl úr pappír eða 
pappa úr:
— óbleiktum pappír eða pappa 

eða úr bylgjupappír eða 
-pappa

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

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

undir B3020:
úrgangur og rusl úr pappír eða 
pappa úr:
— óbleiktum pappír eða pappa 

eða úr bylgjupappír eða 
-pappa

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

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

undir B3030:
— allur annar úrgangur

undir B3030:
— notaður fatnaður 

og aðrar notaðar 
textílvörur

undir B3030:
— allur annar úrgangur

B3035 — B3065 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

undir B3070:
— úrgangur úr mannshári
— hálmúrgangur

B3080 B3080
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B3090 — B4030

GB040 — GN030

Blöndur úrgangs

Blanda B1010 og B1050

Blanda B1010 og B1070

Blanda B3040 og B3080 Blanda B3040 og B3080

Blanda B1010 Blanda B1010

Blanda B2010

Blanda B2030

Blanda B3010 plastrusl úr 
óhalógenuðum fjölliðum og 
samfjölliðum

Blanda B3010 plastrusl úr 
óhalógenuðum fjölliðum og 
samfjölliðum

Blanda B3010 hertur 
resínúrgangur eða vörur fengnar 
með þéttingu

Blanda B3010 
perflúoralkoxýlalkan

Blanda B3020 Blanda B3020

Blanda B3030 Blanda B3030

Blanda B3040 Blanda B3040

Blanda B3050 Blanda B3050“

74) Eftirfarandi færsla fyrir Úsbekistan bætist við í stafrófsröð:

„Úsbekistan

a b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

undir B1010:

— allur úrgangur nema eðalmálmar (gull, silfur og platínu-
flokkurinn, þó ekki kvikasilfur)

B1020

B1031
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B1050 — B1090

undir B1100:
— allur úrgangur nema gjall sem fellur til við vinnslu 

eðalmálma og er ætlað til frekari hreinsunar

B1115 — B1120

B1140

B1200 — B2030

undir B2040:
— allur úrgangur nema kalsíumsúlfat, að hluta hreinsað, 

framleitt við brennisteinshreinsun útblásturs

B2060 — B3060

B3070 — B3090

B3120 — B4030

GB040 — GC030

GE020

GG030 — GN030

Blöndur úrgangs

Allar blöndur úrgangs sem tilgreindar eru í III. viðauka A við 
reglugerð (EB) nr. 1013/2006“

75) Í stað færslunnar fyrir Víetnam komi eftirfarandi:

„Víetnam

a b c d

Færslur fyrir úrgang af einni tegund

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:
— allur annar úrgangur

undir B1020:
— antímonrusl

B1030 — B1060
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B1070

B1080 — B1180

B1190 — B1220

B1230 — B2010

B2020

B2030 — B2070

B2080

B2090 — B2130

B3010 — B3020

undir B3030:
— allur annar úrgangur

undir B3030:
— silkiúrgangur (einnig púpuhýði 

sem henta ekki til hespunar, 
garnúrgangur og forkembd 
textílefni):
— hvorki kembdur né greiddur
— annað

B3035

B3040

B3050 — B3070

B3080

B3090 — B3130

B3140

B4010 — B4030

GB040

GC010 — GC020

GC030 — GC050

GE020

GF010 — GG040

GH013

GN010 — GN030
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Blöndur úrgangs

Allar blöndur úrgangs sem tilgreindar 
eru í III. viðauka A við reglugerð (EB) 
nr. 1013/2006“

76) Eftirfarandi færsla fyrir Wallis- og Fútúnaeyjar bætist við í stafrófsröð:

„Wallis- og Fútúnaeyjar

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í  
III. viðauka og blöndur úrgangstegunda
sem tilgreindar eru í III. viðauka A við 
reglugerð (EB) nr. 1013/2006“

77) Eftirfarandi færsla fyrir Simbabve bætist við í stafrófsröð:

„Simbabve

a b c d

Allur úrgangur sem tilgreindur er í  
III. viðauka og blöndur úrgangs-
tegunda sem tilgreindar eru í  
III. viðauka A við reglugerð (EB)
nr. 1013/2006“




