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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2021/1840 

frá 20. október 2021 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1418/2007 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 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 

þriðju undirgrein 2. mgr. 37. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt 2. mgr. 37. gr. reglugerðar (EB) nr. 1013/2006 er framkvæmdastjórninni skylt að uppfæra reglulega 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1418/2007 (2) um útflutning á tilteknum tegundum úrgangs til endurnýt-

ingar til tiltekinna landa sem falla ekki undir ákvörðun Efnahags- og framfarastofnunarinnar (3). Framkvæmdastjórnin 

gerir þetta á grundvelli nýrra upplýsinga er varða löggjöfina sem gildir í hlutaðeigandi þriðja landi um innflutning á 

úrgangi. 

2) Árið 2019 sendi framkvæmdastjórnin skriflega beiðni til tiltekinna landa, sem falla ekki undir ákvörðun Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar, og leitaði eftir skriflegri staðfestingu á því að flytja megi út úrgang og blöndur úrgangstegunda 

sem eru tilgreind í III. eða III. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 1013/2006, sem útflutningur er ekki bannaður á skv.  

36. gr. þeirrar reglugerðar, frá Sambandinu til endurnýtingar í þessum löndum. Framkvæmdastjórnin fór einnig fram á 

það við hlutaðeigandi lönd að þau greindu frá hvers konar gildandi landsbundinni eftirlitsaðferð. Framkvæmdastjórninni 

bárust svör, þ.m.t. beiðnir um nánari útlistun (4).  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 373, 21.10.2021, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 350/2022 

frá 9. desember 2022 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður 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 endurnýt-

ingar 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 (Stjtíð. ESB L 316, 4.12.2007, bls. 6). 

(3) Ákvörðun ráðsins um eftirlit með flutningi úrgangs sem ætlaður er til endurnýtingar (OECD/LEGAL/0266). 

(4) Svör frá: Albaníu, Andorra, Angvilla, Armeníu, Aserbaísjan, Barein, Bangladess, Belarús (Hvíta-Rússlandi), Benín, Bosníu og 

Hersegóvínu, Búrkína Fasó, Kambódíu, Grænhöfðaeyjum, Chad, Taívan, Kólumbíu, Lýðveldinu Kongó, Kongó, Costa Rica, Côte d'Ivoire 

(Fílabeinsströndinni), Kúbu, Ekvador, Egyptalandi, El Salvador, Eþíópíu, Gabon, Georgíu, Gana, Gvatemala, Gíneu, Gvæjana, Haítí, 

Hondúras, Hong Kong (Kína), Indlandi, Indónesíu, Jamaíka, Kósovó*, Kirgistan, Laos, Líbanon, Líberíu, Madagaskar, Malasíu, Malí, 

Moldóvu, Mónakó, Montenegró (Svartfjallalandi), Marokkó, Myanmar (Mjanmar)/Burma, Namibíu, Níkaragva, Níger, Nígeríu, Óman, 

Pakistan, Panama, Paragvæ, Perú, Filippseyjum, Katar, Rúanda, Sankti Lúsíu, San Marínó, Saó Tóme og Prinsípe, Senegal, Serbíu, 

Singapúr, Suður-Afríku, Srí Lanka, Súdan, Taílandi, Trínidad og Tóbagó, Túrkmenistan, Úkraínu, Sameinuðu arabísku furstadæmunum, 

Úrúgvæ, Úsbekistan, Víetnam og Zambiu. 

*Þessi merking hefur ekki áhrif á afstöðu til stöðu Kósovós og er í samræmi við ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna 1244/1999 og 

álit Alþjóðadómstólsins í Haag um sjálfstæðisyfirlýsingu Kósovós. 

Kólumbía gerðist aðili að Efnahags- og framfarastofnuninni 28. apríl 2020. Reglugerð (EB) nr. 1418/2007 mun hætta að gilda um 

Kólumbíu þegar viðeigandi aðilar Efnahags- og framfarastofnunarinnar hafa staðfest að Kólumbía uppfylli að fullu ákvörðun Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar. 

2023/EES/8/62 
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3) Á fjórtánda fundi sínum sem var haldinn í maí 2019 samþykkti ráðstefna samningsaðila að Basel-samningnum um 

eftirlit með flutningi spilliefna milli landa og förgun þeirra (5) (hér á eftir nefndur „Basel-samningurinn“) ákvörðun  

BC-14/12. Með þessari ákvörðun var nýjum færslum fyrir plast bætt við í viðaukana við Basel-samninginn, þ.m.t. færsla 

B3011 í IX. viðauka varðandi hættulausan úrgang. Þessar breytingar gilda frá og með 1. janúar 2021. Hinn  

7. september 2020 samþykkti umhverfismálanefnd Efnahags- og framfarastofnunarinnar að auki breytingar á 4. viðauka 

við ákvörðun Efnahags- og framfarastofnunarinnar sem varðar hættulegan plastúrgang og setti fram nánari útlistanir við 

3. og 4. viðauka við ákvörðun Efnahags- og framfarastofnunarinnar sem gilda frá og með 1. janúar 2021. 

4) Samkvæmt þessum ákvörðunum var I. viðauka C., III. viðauka, III. viðauka A., IV., V., VII. og VIII. viðauka við 

reglugerð (EB) nr. 1013/2006 breytt með framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2174 (6) til að taka 

til greina breytingarnar er varða færslur um plastúrgang í viðaukunum við Basel-samninginn og í ákvörðun Efnahags- 

og framfarastofnunarinnar. Af því leiðir að frá og með 1. janúar 2021 er útflutningur á plastúrgangi frá Sambandinu til 

landa sem falla ekki undir ákvörðun Efnahags- og framfarastofnunarinnar einungis heimilaður ef slíkur úrgangur fellur 

undir gildissvið nýju færslunnar B3011 fyrir plastúrgang, sem var felld inn í IX. viðauka við Basel-samninginn, og ef 

viðtökulandið heimilar innflutning á slíkum úrgangi inn á yfirráðasvæði sitt. 

5) Á árunum 2019 og 2020 hafði framkvæmdastjórnin samband við hlutaðeigandi lönd til að fá nánari útlistun á 

landsbundinni málsmeðferð í tengslum við nýju færslurnar um plast samkvæmt Basel-samningnum. Framkvæmda-

stjórninni bárust svör frá 23 löndum og tollsvæðum (7). 

6) Tiltekin lönd hafa tilkynnt um þá fyrirætlun sína að fylgja eftirlitsaðferðum sem eru frábrugðnar þeim sem kveðið var á 

um í 1. mgr. 37. gr. reglugerðar (EB) nr. 1013/2006. Í þeim tilvikum, sem eru tilgreind í d-dálki viðaukans við þessa 

reglugerð, er gert ráð fyrir að útflytjendum sé kunnugt um nákvæmar lagakröfur sem eru lagðar á í viðtökulandinu. 

7) Ef tilgreint er í viðaukanum að land hvorki banni tilflutning úrgangs né beiti um hann málsmeðferð um skriflega 

fyrirframtilkynningu og skriflegt fyrirframsamþykki, sem kveðið er á um í 35. gr. reglugerðar (EB) nr. 1013/2006, ætti 

18. gr. þeirrar reglugerðar að gilda, að breyttu breytanda, um slíkar sendingar. 

8) Ef land er tilgreint í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1418/2007 og framkvæmdastjórnin hefur upplýsingar um að 

breytingar hafi orðið á viðkomandi landslöggjöf, en landið hefur ekki gefið út skriflega staðfestingu sem svar við 

upplýsingabeiðnunum sem framkvæmdastjórnin sendi á árunum 2019 og 2020, gildir málsmeðferð um skriflega 

fyrirframtilkynningu og skriflegt fyrirframsamþykki í samræmi við aðra undirgrein 2. mgr. 37. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 1013/2006. 

9) Ef land er ekki tilgreint eða tiltekinn úrgangur eða blöndur úrgangstegunda eru ekki tilgreindar fyrir tiltekið land í 

viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1418/2007 merkir það að landið hafi ekki gefið út skriflega staðfestingu, eða hafi 

ekki gefið út skriflega staðfestingu fyrir þennan úrgang eða blöndu, um að heimilt sé að flytja úrganginn eða blönduna 

frá Sambandinu til viðkomandi lands til endurnýtingar. Í samræmi við aðra undirgrein 2. mgr. 37. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 1013/2006, að því er varðar útflutning á úrgangi til endurnýtingar sem er ekki bannaður skv. 36. gr. þeirrar 

  

(5) 1673 UNTS bls. 57. 

(6) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2174 frá 19. október 2020 um breytingu á I. viðauka C, III. viðauka,  

III. viðauka A, IV., V., VII. og VIII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1013/2006 um tilflutning úrgangs (Stjtíð. 

ESB L 433, 22.12.2020, bls. 11). 

(7) Tollsvæði eru tilgreind aðskilið í viðaukanum, jafnvel þótt þau tilheyri sama landinu. 
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reglugerðar til þessara landa og í tengslum við þennan úrgang, gildir málsmeðferðin um skriflega fyrirframtilkynningu 

og skriflegt fyrirframsamþykki. Í þeim tilvikum þar sem tilgreint er í a-dálki viðaukans við þessa reglugerð að lönd 

banni innflutning alls úrgangs sem fellur undir III. viðauka og III. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 1013/2006 en þau 

hafa ekki veitt sérstakar upplýsingar um landsbundnar eftirlitsaðferðir sínar að því er varðar plastúrgang sem fellur undir 

úrgangsfærslu B3011 ætti að líta svo á að almenna innflutningsbannið nái einnig yfir plastúrgang samkvæmt færslu 

B3011. 

10) Í þeim tilvikum þar sem lönd hafa tilgreint að allur úrgangur sem fellur undir III. viðauka og III. viðauka A við 

reglugerð (EB) nr. 1013/2006 sé ekki háður eftirlitsaðferð, eða öðrum eftirlitsaðferðum samkvæmt landslögum, en hafa 

ekki gefið sérstakar upplýsingar um landsbundnar eftirlitsaðferðir sínar að því er varðar plastúrgang sem flokkast undir 

úrgangsfærslu B3011 ætti að líta svo á að málsmeðferð um skriflega fyrirframtilkynningu og skriflegt fyrirfram-

samþykki skv. b-dálki viðaukans við þessa reglugerð gildi að því er varðar færslu B3011. 

11) Framkvæmdastjórnin felldi einnig á brott færslur B3010 og GH013, sem eru ekki lengur til, fyrir lönd sem hafa ekki 

svarað beiðni hennar um upplýsingar. 

12) Hinn 25. maí 2021 samþykkti ráð Efnahags- og framfarastofnunarinnar álit umhverfismálanefndarinnar varðandi það 

hvort Costa Rica fari að ákvörðun Efnahags- og framfarastofnunarinnar. Af þessum sökum gildir 2. mgr. 37. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1013/2006 ekki lengur um það land og færslan um Costa Rica er því felld brott úr viðaukanum við 

reglugerð (EB) nr. 1418/2007. 

13) Því ætti að breyta viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1418/2007 til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

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

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta 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 20. október 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

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

1) Í stað töflunnar fyrir Albaníu kemur eftirfarandi: 

„Albanía 

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, nema undir 

B1010: 

— rusl úr járni og stáli með 

mikinn hreinleika (98%) 

— álrusl með mikinn 

hreinleika (95%) 

 undir B1010: 

— rusl úr járni og stáli með 

mikinn hreinleika (98%) 

— álrusl með mikinn 

hreinleika (95%) 

 

2) Í stað töflunnar fyrir Angvilla kemur eftirfarandi: 

„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 

  

3) Í stað töflunnar fyrir Argentínu kemur eftirfarandi: 

„Argentína 

a) b) c) d) 

Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

   B1010 

B1020    

   B1030 — B1050 

B1060    

   B1070 — B1090 

undir B1100: 

— harðsinksúrgangur 

  undir B1100: 

— álskúm, þó ekki saltgjall 
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— sindur sem inniheldur 

sink: 

— galvanhúðunar-

sindur, yfirborð  

(> 90% Zn) 

— galvanhúðunar-

sindur, botn (> 92% 

Zn) 

— sindur sem fellur  

til við sinksteypu  

(> 85% Zn) 

— sinksindur sem fellur 

til við heitgalvan-

húðun (> 92% Zn) 

— 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 — B1130 

B1140    

   B1150 — B1230 

B1240    

   B1250 — B2110 

B2120 — B2130    

undir B3020: 

— óflokkað rusl 

  undir B3020: 

— allur annar úrgangur 

   B3030 — B3120 

B3130 — B4030    

   GB040 — GC010 

GC020    

   GC030 — GF010 

GG030, GG040    

   GN010 — GN030 

Blöndur úrgangstegunda 

   Blanda B1010 og B1050 

   Blanda B1010 og B1070 

   Blanda B3040 og B3080 

   Blanda B1010 

   Blanda B2010 

   Blanda B2030 
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undir blöndu B3020: 

— óflokkað rusl 

  undir blöndu B3020: 

— allar aðrar blöndur 

úrgangstegunda 

   Blanda B3030 

   Blanda B3040 

   Blanda B3050“ 

4) Í stað töflunnar fyrir Armeníu kemur eftirfarandi: 

„Armenía 

a) b) c) d) 

Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

 B1100   

 B1170 — B1240   

B3040    

 B3060   

 B3080   

B3140    

  Allur annar úrgangur sem  

er tilgreindur í III. viðauka 

við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006“ 

 

5) Í stað töflunnar fyrir Aserbaísjan kemur eftirfarandi: 

„Aserbaísjan 

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 

 undir B2010: 

— náttúrulegur 

grafítúrgangur 

— feldspatúrgangur 
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 — glimmerúrgangur 

— lefsít-, nefelín- og nefel-

ínsýenítúrgangur 

— flússpatúrgangur 

 — fastur kísilúrgangur, þó 

ekki sá sem er notaður í 

málmsteypu 

   B2020 — B2030 

 — undir B2040: 

— kalsíumsúlfat, að hluta 

hreinsað, framleitt við 

brennisteinshreinsun 

útblásturs 

— gjall frá koparfram-

leiðslu, 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 

— natríum-, kalíum-, 

— kalsíumklóríð 

— glerúrgangur sem 

inniheldur litíumtantal 

og litíumníóbíum 

— undir B2040: 

— gifsplötuúrgangur sem 

fellur til við niðurrif 

bygginga 

— kalksteinn frá framleiðslu 

kalsíumsýanamíðs (með 

pH lægra en 9) 

— kísilkol (kísilkarbítur) 

— steinsteypubrot 

 B2060 — B2070   

   B2080 

 B2090 — B2100   

   B2110 

 B2120   

   B2130 

   B3020 — B3035 

 B3040   

   B3050 

 undir B3060: 

— víndreggjar 

 undir B3060: 

— allur annar úrgangur 
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   B3065 — B3120 

 B3130 — B4030   

 GB040 — GC050   

   GE020 — GG040 

   GN010 — GN030“ 

6) Í stað töflunnar fyrir Barein kemur eftirfarandi: 

„Barein 

a) b) c) d) 

B3011 Allur annar úrgangur sem 

tilgreindur er í III. viðauka 

og blöndur úrgangstegunda 

sem tilgreindar eru í III. 

viðauka A við reglugerð 

(EB) nr. 1013/2006“ 

  

7) Í stað töflunnar fyrir Bangladess kemur eftirfarandi: 

„Bangladess 

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, nema: 

undir B1010: 

— járn- og stálúrgangur og  

-rusl 

— álúrgangur og -rusl 

— koparúrgangur og -rusl 

B2020 

B3020 

  undir B1010: 

— járn- og stálúrgangur og  

-rusl 

— álúrgangur og -rusl 

— koparúrgangur og -rusl 

   B2020 

   B3020“ 

8) Í stað töflunnar fyrir Belarús (Hvíta-Rússland) kemur eftirfarandi: 

„Belarús (Hvíta-Rússland) 

a) b) c) d) 

Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

  B1010 — B1160  
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 B1170 — B1210   

  B1220  

 B1230 — B1240   

  B1250 — B2130  

  B3020 — 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  

  GB040 — GG030  

 GG040   

  GN010 — GN030  

Blöndur úrgangstegunda 

  Blanda B1010 og B1050  

  Blanda B1010 og B1070  

 Blanda B3040 og B3080   

  Blanda B1010  

  Blanda B2010  

  Blanda B2030  

  Blanda B3020  

  Blanda B3030  

 Blanda B3040   

  Blanda B3050“  
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9) Í stað töflunnar fyrir Benín kemur 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“ 

  

10) Í stað færslunnar fyrir Bosníu og Hersegóvínu kemur eftirfarandi: 

„Bosnía og Hersegóvína 

a) b) c) d) 

Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

   undir B1010: 

— rusl úr járni og stáli 

— koparrusl 

— álrusl 

— sinkrusl 

— tinrusl 

   undir B1020: 

— blýrusl (þó ekki blý-

geymar) 

   B1050 

   B1090 

   undir B1100: 

— tingjall sem inniheldur 

tantal og minna en 0,5% 

tin 

undir B1120: 

— hliðarmálmar, nema 

úrgangshvatar (notaðir 

hvatar, notaðir hvatar í 

fljótandi formi eða aðrir 

hvatar) í skrá A 

— skandíum 

— vanadíum 

— mangan 

— kóbalt 

— kopar 

— yttríum 

— níóbíum 
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   — hafníum 

— volfram 

— títan 

— króm 

— járn 

— nikkel 

— sink 

— sirkon 

— mólýbden 

— tantal 

— reníum 

   B1130 

   B2020 

   B3020 

   B3050 

   B3065 

   B3140 

   GC020“ 

11) Í stað töflunnar fyrir Brasilíu kemur 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 
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   — þóríumrusl 

— lantaníðarusl 

— krómrusl 

 B1020   

  B1030  

 B1031 — B1040  B1031 — B1040 

  B1050  

 B1060   

  B1070  

 B1080 — B1090  B1080 — B1090 

 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 
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  B2040 — B2130  

  B3020 — B3050  

B3060 — B3070    

  B3080 — B3130  

B3140    

  B4010 — B4030  

   GB040 — GC020 

 GC030 — GC050  GC030 — GC050 

  GE020 — GF010  

 GG030 — GG040  GG030 — GG040 

GN010 — GN030    

Blöndur úrgangstegunda 

   Blanda B1010 og B1050 

   Blanda B1010 og B1070 

  Blanda B3040 og B3080  

   Blanda B1010 

  Blanda B2010  

  Blanda B2030  

  Blanda B3020  

  Blanda B3030  

  Blanda B3040  

  Blanda B3050“  

12) Í stað töflunnar fyrir Búrkína Fasó kemur 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“ 

   

13) Í stað töflunnar fyrir Kambódíu kemur eftirfarandi: 

„Kambódía 

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, nema B3011“ 

  B3011 
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14) Í stað töflunnar fyrir Grænhöfðaeyjar kemur eftirfarandi: 

„Grænhöfðaeyjar 

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“ 

   

15) Taflan fyrir Kína fellur brott. 

16) Í stað töflunnar fyrir Taívan kemur eftirfarandi: 

„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 

undir B1020: 

— kadmíumrusl 

— blýrusl (þó ekki blý-

geymar) 

— selenrusl 

undir B1020: 

— antímonrusl 

— beryllíumrusl 

— tellúrrusl 

  

 B1030 — B1031   

B1040    

 B1050   
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B1060    

 B1070 — B1090   

 undir B1100: 

— álskúm, þó ekki saltgjall 

 undir B1100: 

— harðsinksúrgangur 

— sindur sem inniheldur 

sink 

 B1115   

 B1120  B1120 

 B1130 — B1150   

B1160    

 B1170 — B1250   

 B2010 — B2030   

 undir B2040: 

— kalsíumsúlfat, að hluta 

hreinsað, framleitt við 

brennisteinshreinsun 

útblásturs 

— gifsplötuúrgangur sem 

fellur til við niðurrif 

bygginga 

— brennisteinn sem fast 

efni 

— kalksteinn frá fram-

leiðslu 

kalsíumsýanamíðs (með 

pH lægra en 9) 

— natríum-, kalíum- og 

kalsíumklóríð 

— kísilkol (kísilkarbítur) 

— steinsteypubrot 

— glerúrgangur sem 

inniheldur litíumtantal 

og litíumníóbíum 

 undir B2040: 

— gjall frá koparfram-

leiðslu, 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   

   B3011 

 undir B3020: 

— pappír eða pappi, að 

mestu úr vélunnu mauki 

 undir B3020: 

— óbleiktur pappír eða 

pappi eða úr 

bylgjupappír eða -pappa 
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 — annað, þ.m.t. en ekki 

einvörðungu: 

1. plasthúðaður pappi 

2. óflokkað rusl 

 — annars konar pappír eða 

pappi, að mestu úr 

bleiktu, efnafræðilega 

unnu mauki, ekki 

gegnlitaður 

 B3026 — B3035   

 B3040  B3040 

   B3050 

 B3060   

B3065    

 B3070   

 B3080  B3080 

B3090 — B3100    

 B3110 — B3140   

 B4010   

 B4020   

B4030    

 GB040   

 GC010   

 GC020   

GC030    

 GC050   

 GE020   

 GF010   

 GG030   

 GG040   

 GN010 — GN030   

Blöndur úrgangs 

 Allar blöndur úrgangs sem 

tilgreindar eru í III. viðauka 

A við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006“ 

  

17) Í stað töflunnar fyrir Kólumbíu kemur eftirfarandi: 

„Kólumbía 

a) b) c) d) 

Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

  B1010 — B1070  
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   B1080 

  B1090  

   B1100 

  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 koparfram-

leiðslu, 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  

  B3020  

  undir B3030: 

— silkiúrgangur (einnig 

púpuhýði sem henta ekki 

til hespunar, garnúr-

gangur 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 

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 garnúr-

gangur og forkembd 

textílefni) úr kóko-

strefjum 
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  — annar úrgangur úr 

ull eða fíngerðu 

dýrahári 

— úrgangur úr gróf-

gerðu 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 (efna-

smíðuðum) trefjum 

— úr gervitrefjum 

— notaður fatnaður og 

aðrar notaðar textílvörur 

— notaðar tuskur, úrgangur 

úr seglgarni, snærum, 

böndum og köðlum og 

úr sér gengnar textíl-

vörur úr seglgarni, 

snæri, böndum og 

köðlum: 

— flokkað 

— annað 

— hampruddi, afkembur og 

úrgangur (einnig garnúr-

gangur og forkembd 

textílefni) úr manila-

hampi (Musa textilis 

Nee) 

— hampruddi, afkembur og 

úrgangur (einnig garnúr-

gangur og forkembd 

textílefni) úr ramíi og 

annars konar textíltrefj-

um 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 

  undir B3060: 

— víndreggjar 

undir B3060: 

— allur annar úrgangur 
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  — 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 

  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  

  undir GB040: 

— úrgangur úr eldföstum 

fóðringum, einnig 

deiglum, sem falla til við 

bræðslu kopars 

— tingjall sem inniheldur 

tantal og minna en 0,5% 

tin 

undir GB040: 

— gjall sem fellur til við 

vinnslu eðalmálma og er 

ætlað til frekari 

hreinsunar 

  GB040  

  GC010  

   GC020 

  GC030 — GF010  

   GG030 

   GG040 

   GN010 — GN030 

Blöndur úrgangstegunda 

   Blanda B1010 og B1050 

   Blanda B1010 og B1070 

   Blanda B1010 

  Allar aðrar blöndur úrgangs-

tegunda sem tilgreindar eru í 

III. viðauka A við reglugerð 

(EB) nr. 1013/2006“ 
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18) Eftirfarandi töflu fyrir Kongó er bætt við í stafrófsröð: 

„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“ 

   

19) Taflan fyrir Costa Rica fellur brott. 

20) Í stað töflunnar fyrir Kúbu kemur eftirfarandi: 

„Kúba 

a) b) c) d) 

 B3011 Allur annar úrgangur sem  

er tilgreindur í III. Viðauka  

við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006“ 

 

21) Í stað töflunnar fyrir Curaçao kemur eftirfarandi: 

„Curaçao 

a) b) c) d) 

Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

 B1010 — B2130   

 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 — B3065   

B3070    

 B3080 — B4030   

 GB040 — GF010   

GG030 — GG040    

    

GN010 — GN030    
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Blöndur úrgangstegunda 

 Allar blöndur úrgangs sem 

tilgreindar eru í III. viðauka 

A við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006“ 

  

22) Í stað töflunnar fyrir Ekvador kemur eftirfarandi: 

„Ekvador 

a) b) c) d) 

 B3011  Allur annar úrgangur sem 

tilgreindur er í III. viðauka og 

blöndur úrgangstegunda sem 

tilgreindar eru í III. viðauka 

A við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006“ 

23) Í stað töflunnar fyrir Egyptaland kemur eftirfarandi: 

„Egyptaland 

a) b) c) d) 

Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

undir B1010: 

— úrgangur sem inniheldur 

króm(VI)sambönd 

undir B1010: 

— rusl úr járni og stáli 

— koparrusl 

— álrusl 

 undir B1010: 

— allur annar úrgangur 

   B1020 

B1030 — B1040    

 B1050   

B1060    

 B1070   

B1080 — B1140    

 B1150   

B1160    

B1190    

   B1210 — B1230 

 B1240   

   B1250 

B2010    
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undir B2020: 

— glerbrot frá 

bakskautslömpum og 

öðru virku gleri 

undir B2020: 

— allur annar úrgangur 

  

 B2030   

undir B2040: 

— gjall frá koparfram-

leiðslu, 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    

B2090    

 B2100 — B2110   

B2120    

 B2130   

   B3011 

   B3020 — B3027 

 B3030, B3035   

   B3040 

 B3050 — B3070   

   B3080 

B3090 — B3130    

   B3140 

B4010    

B4020    

 B4030   

GC010 — GC050    

GE020    
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 GF010   

GG030    

GG040    

GN010 — GN030    

Blöndur úrgangs 

Blanda af B1010 og B1050 ef 

hún inniheldur 

króm(VI)sambönd 

Blanda af B1010 og B1070 ef 

hún inniheldur 

króm(VI)sambönd 

Blanda B1010 ef hún 

inniheldur króm(VI)sambönd 

Blanda af B1010 og B1050 

nema þær sem innihalda 

króm(VI)sambönd 

Blanda af B1010 og B1070 

nema þær sem innihalda 

króm(VI)sambönd 

Blanda B1010 ef hún 

inniheldur rusl úr járni og 

stáli, koparrusl, álrusl 

 Blanda B1010 nema þær sem 

innihalda króm(VI)sambönd 

eða innihalda rusl úr járni og 

stáli, koparrusl eða álrusl 

Blanda B2010    

 Blanda B2030   

 Blanda B3020   

 Blanda B3030   

   Blanda B3040 

 Blanda B3050  Blanda B3040 og B3080“ 

24) Í stað töflunnar fyrir El Salvador kemur eftirfarandi: 

„El Salvador 

a) b) c) d) 

 B3011  Allur annar úrgangur sem 

tilgreindur er í III. viðauka og 

blöndur úrgangstegunda sem 

tilgreindar eru í III. viðauka 

A við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006“ 

25) Í stað töflunnar fyrir Georgíu kemur eftirfarandi: 

„Georgía 

a) b) c) d) 

   B1010, B1020 

B1030 — B1110    

   B1115 

B1120 — B1190    

   B1200 
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B1210 — B1250    

   B2020 

B2030    

undir B2040: 

— allur annar úrgangur 

  undir B2040: 

— gjall frá koparfram-

leiðslu, 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 

   B2050 

B2060 — B2130    

   B3020 

B3026, B3027    

B3030 — B3040    

   B3050 

   B3060 

B3065 — B3140    

B4010 — B4030    

GF010    

GG030    

   GN010 — GN030 

Blöndur úrgangs 

Blanda B1010 og B1050   Blanda B1010 

Blanda B1010 og B1070    

Blanda B2010    

Blanda B2030    

   Blanda B3020 

Blanda B3030    

Blanda B3040 og B3080    

Blanda B3040    

   Blanda B3050“ 

26) Í stað töflunnar fyrir Gana kemur eftirfarandi: 

„Gana 

a) b) c) d) 

 B3011  Allur annar úrgangur sem 

tilgreindur er í III. viðauka og 

blöndur úrgangs sem 

tilgreindar eru í III. viðauka 

A við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006“ 
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27) Eftirfarandi töflu fyrir Haítí er bætt við í stafrófsröð: 

„Haítí 

a) b) c) d) 

 B3011 Allur annar úrgangur sem 

tilgreindur er í III. viðauka 

og blöndur úrgangstegunda 

sem tilgreindar eru í III. 

viðauka A við reglugerð 

(EB) nr. 1013/2006“ 

 

28) Í stað töflunnar fyrir Hong Kong (Kína) kemur eftirfarandi: 

„Hong Kong (Kína) 

a) b) c) d) 

Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

 B1010 — B1030   

B1031    

 B1040 — B1050   

B1060 — B1090    

 B1100   

 B1115   

undir B1120: 

— lantaníðar: 

— lantan 

— praseódým 

— samaríum 

— gadólíníum 

— dysprósíum 

— erbíum 

— ytterbíum 

— seríum 

— neódým 

— evrópíum 

— terbíum 

— hólmíum 

— túlíum 

— lútetíum 

undir B1120: 

— hliðarmálmar, nema 

úrgangshvatar (notaðir 

hvatar, notaðir hvatar í 

fljótandi formi eða aðrir 

hvatar) í skrá A: 

— skandíum 

— vanadíum 

— mangan 

— kóbalt 

— kopar 

— yttríum 

— níóbíum 

— hafníum 

— volfram 

— títan 

— króm 

— járn 

— nikkel 

— sink 

— sirkon 

— mólýbden 

— tantal 
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 — reníum   

B1140 — B1190    

 B1200, B1210   

B1220    

 B1230   

B1240    

 B1250   

 B2010 — B2040   

B2060 — B2080    

 B2090   

B2100    

 B2110   

B2120, B2130    

 B3020 — B3090   

B3100, B3110    

 B3120   

B3130    

 B3140   

B4010 — B4030    

 GB040   

 GC010   

GC020 

— prentplötuúrgangur 

GC020 

— nema prentplötuúr-

gangur 

  

 GC030   

 GC050   

 GE020 — GN030   

Blöndur úrgangs 

Blanda B1010 og B1070 Blanda B1010 og B1050   

 Blanda B1010   

 Blanda B2010   

 Blanda B2030   

 Blanda B3020 einskorðast 

við óbleiktan pappír eða 

pappa eða bylgjupappír eða  

-pappa, annars konar pappír 

eða pappa, að mestu úr 

bleiktu, efnafræðilega unnu 

deigi, ekki gegnlitaðan, 

pappír eða pappa, að mestu 

úr vélunnu deigi (t.d. 

dagblöð, tímarit og áþekkt 

prentað efni) 
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 Blanda B3030   

 Blanda B3040   

 Blanda B3040 og B3080   

 Blanda B3050“   

29) Í stað töflunnar fyrir Indland kemur eftirfarandi: 

„Indland 

a) b) c) d) 

   undir B1010: 

úrgangur málma og 

málmblandna í formi sem 

tvístrast ekki: 

— þóríumrusl 

— lantaníðarusl 

undir B1010: 

úrgangur málma og 

málmblandna í formi sem 

tvístrast ekki: 

— eðalmálmar (gull, silfur 

og platínuflokkurinn, þó 

ekki kvikasilfur) 

— rusl úr járni og stáli 

— koparrusl 

— nikkelrusl 

— álrusl 

— sinkrusl 

— tinrusl 

— volframrusl 

— mólýbdenrusl 

— tantalrusl 

— magnesíumrusl 

— kóbaltrusl 

— bismútrusl 

— títanrusl 
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   — sirkonrusl 

— manganrusl 

— germaníumrusl 

— vanadíumrusl 

— hafníum-, indíum-, 

níóbíum-, reníum- og 

gallíumrusl 

— krómrusl 

   B1020 

   B1030 

   B1031 

   B1040 

   B1050: 

þungur hluti blandaðra 

málma, annarra en járns, sem 

inniheldur kadmíum, 

antímon, blý og tellúr 

B1050: 

þungur hluti blandaðra 

málma, annarra en járns, sem 

inniheldur aðra málma en þá 

sem eru tilgreindir 

   B1060 

   B1070 

   B1080 

   B1090 

   undir B1100: 

úrgangur sem inniheldur 

málma og fellur til við 

bræðslu og hreinsun málma: 

— 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 

B1115    

   B1120 — B1240 

B1250    

   B2010 — B2100 

B2110 — B2130    

B3020, B3026    

   B3027 

   undir B3030: 

— textílúrgangur. Eftir-

farandi efni, sem 

framleidd eru samkvæmt 

forskrift, svo fremi þau 

séu ekki blönduð öðrum 

úrgangi: 

— 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 dýra-

hári 

— úrgangur úr gróf-

gerðu dýrahári 

— baðmullarúrgangur 

(einnig garnúrgangur og 

forkembd textílefni) 

— garnúrgangur (einnig 

úrgangur þráða) 

— forkembd textílefni 

— annað 
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   — hörruddi og -úrgangur 

— hampruddi og úrgangur 

(einnig garnúrgangur og 

forkembd textílefni) úr 

hampi (Cannabis sativa) 

— 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 garnúr-

gangur og forkembd 

textílefni) úr 

kókostrefjum 

— hampruddi, afkembur og 

úrgangur (einnig garnúr-

gangur og forkembd 

textílefni) úr manila-

hampi (Musa textilis 

Nee) 

— hampruddi, afkembur og 

úrgangur (einnig garnúr-

gangur og forkembd 

textílefni) úr ramíi og 

annars konar textíltrefj-

um úr jurtaríkinu, ót.a. 

— úrgangur (einnig afkemb-

ur, garnúrgangur og 

forkembd textílefni) úr 

gervitrefjum 

— úr tilbúnum (efna-

smíðuðum) 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 úr textílefni 
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   — flokkað 

— annað 

   B3035 — B3060 

B3065    

   B3070 — B3130 

   B3140: 

notaðir hjólbarðar og aðrir 

hjólbarðar, þó ekki þeir sem 

fara ekki til endurnýtingar 

auðlinda, endurvinnslu, 

endurheimtar, en ekki til 

beinnar endurnotkunar 

B3140: 

hjólbarðar fyrir loftför sem 

eru fluttir út til framleiðenda 

upprunalegs búnaðar til 

sólunar og flugrekendur flytja 

þá inn aftur eftir sólun til 

viðhalds loftfara og eru 

annaðhvort áfram um borð 

eða í vörslu viðkomandi 

flugrekenda í vörugeymslum 

sem eru staðsettar á flugsvæði 

tollvarinna svæða 

   B4010 — B4030 

   GB040 

gjall sem fellur til við vinnslu 

eðalmálma og kopars og er 

ætlað til frekari hreinsunar 

262030 262090 

— 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 

   GC010 

rafmagnssamstæður sem eru 

eingöngu úr málmum eða 

málmblöndum 

   GC020 



26.1.2023 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 8/377 

 

   rusl úr rafeindabúnaði (t.d. 

prentplötur, rafeindaíhlutir, 

vírar o.s.frv.) og endurunnir 

rafeindaíhlutir sem úr má 

endurvinna ódýra málma og 

eðalmálma 

   GG040“ 

30) Í stað töflunnar fyrir Indónesíu kemur eftirfarandi: 

„Indónesía 

a) b) c) d) 

Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

B1010 

þóríumrusl 

  Allur úrgangur í B1010, 

nema: 

— þóríumrusl 

B1020   undir B1020: 

— antímonrusl, beryllíum, 

kadmíumrusl 

B1030 — B1250    

B2010    

   B2020 

B2030 — B2130    

   B3011 

undir B3020: 

— plasthúðaður pappi 

  B3020 nema plasthúðaður 

pappi 

B3026, B3027    

undir B3030: 

notaður fatnaður og aðrar 

notaðar textílvörur 

  B3030 nema notaður fatnaður 

og aðrar notaðar textílvörur 

B3035    

   B3040 

B3050 — B3070    

   B3080 

B3090 — B3140    

GB040 — GC050    

GE020    
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Blöndur úrgangs 

Allur úrgangur í þessum 

flokki“ 

   

31) Í stað töflunnar fyrir Íran (Íslamska lýðveldið Íran) kemur eftirfarandi: 

„Íran (Íslamska lýðveldið Íran) 

a) b) c) d) 

 B1010 – B1090   

Undir B1100:[I 

— eftirfarandi 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 hreins-

unar 

— tingjall sem inniheldur 

tantal og minna en 0,5% 

tin 

undir B1100: 

— harðsinksúrgangur 

— eftirfarandi sindur sem 

inniheldur sink: 

— galvanhúðunarsindur, 

yfirborð (> 90% Zn) 

— galvanhúðunarsindur, 

botn (> 92% Zn) 

— sindur sem fellur til við 

sinksteypu (> 85% Zn) 

  

B1115    

 B1120 —– B1150   

B1160 —– B1210    

 B1220 —– B2010   

B2020 —– B2130    

 B3020   

B3030 —– 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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B3060 —– B3070    

 B3080   

B3090 –— B3130    

 B3140   

B4010 —– B4030    

 GB040 

7112 

2620 30 

2620 90 

  

GC010    

GC020    

GC030    

GC050    

GE020 

úr 70 01 

úr 7019 39 

   

GF010    

GG030    

GG040    

GN010    

GN020    

GN030“    

32) Eftirfarandi töflu fyrir Jamaíka er bætt við í stafrófsröð: 

„Jamaíka 

a) b) c) d) 

 B3011 Allur annar úrgangur sem 

tilgreindur er í III. viðauka 

og blöndur úrgangstegunda 

sem tilgreindar eru í III. 

viðauka A við reglugerð 

(EB) nr. 1013/2006“ 

 

33) Í stað töflunnar fyrir Kasakstan kemur eftirfarandi: 

„Kasakstan 

a) b) c) d) 

Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

 B1010 —– B1160   

 B1170 —– B1240  B1170 —– B1240 

 B1250 —– B 2130   

 B 3020 —– B 3035   



Nr. 8/380 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 26.1.2023 

 

 undir B3040 

— úrgangur og rusl úr 

harðgúmmíi (t.d. ebónít) 

 undir B3040 

— annar gúmmíúrgangur 

(þó ekki úrgangur af því 

tagi sem er tilgreindur 

annars staðar) 

 B3050   

 B3060 

úrgangur sem fellur til í 

matvælaiðnaði í landbún-

aðargeiranum, að því 

tilskildu að hann sé ekki 

smitandi, nema víndreggjar 

 B3060 

eingöngu víndreggjar 

 B3065 —– B3070   

 B3080  B3080 

 B3090 —– B3130   

 B3140  B3140 

 B4010 —– B4030   

 GB040 – GG030   

 GG040  GG040 

 GN010 —– GN030   

Blöndur úrgangstegunda 

 Blanda B1010 og B1050   

 Blanda B1010 og B1070   

 Blanda B3040 og B3080  Blanda B3040 og B3080 

 Blanda B1010   

 Blanda B2010   

 Blanda B2030   

 Blanda B3020   

 Blanda B3030   

Blanda B3040    

 Blanda B3050“   

34) Eftirfarandi töflu fyrir Kósovó er bætt við í stafrófsröð: 

„Kósovó (*) 

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“ 

  

(*) Þessi merking hefur ekki áhrif á afstöðu til stöðu Kósovós og er í samræmi við ályktun öryggisráðs Sameinuðu 

þjóðanna 1244/1999 og álit Alþjóðadómstólsins í Haag um sjálfstæðisyfirlýsingu Kósovós.“  
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35) Í stað töflunnar fyrir Kúveit kemur eftirfarandi: 

„Kúveit 

a b c d 

   B1010 

Allur annar 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 töflunnar fyrir Kirgistan kemur 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    

   B3020 

undir B3030: 

— hörruddi og -úrgangur 

  undir B3030: 

— allur annar úrgangur 
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— hampruddi og úrgangur 

(einnig garnúrgangur og 

forkembd textílefni) úr 

hampi (Cannabis sativa 

L.) 

   

B3035 — B3040    

   B3050 

undir B3060: 

— allur annar úrgangur 

  undir B3060: 

— þurrkaður og dauðhreins-

aður úrgangur, leifar og 

aukaafurðir úr jurta-

ríkinu, einnig í kögglum, 

af því tagi sem er notað 

sem fóður, ót.a. 

   B3065 

B3070 — B4030    

GB040 — GN030    

Blöndur úrgangstegunda 

   Allar blöndur úrgangs sem 

tilgreindar eru í III. viðauka 

A við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006“ 

37) Eftirfarandi töflu fyrir Laos er bætt við í stafrófsröð: 

„Laos 

a) b) c) d) 

undir B1010: 

— þóríumrusl 

B1010, nema þóríumrusl   

 B1020 — B1250   

 B4020   

B4030    

GC010, GC020    

   Allur annar úrgangur sem 

tilgreindur er í III. viðauka og 

allar blöndur úrgangstegunda 

sem tilgreindar eru í III. 

viðauka A við reglugerð (EB) 

nr. 1013/2006“ 
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38) Í stað töflunnar fyrir Líbanon kemur eftirfarandi: 

„Líbanon 

a) b) c) d) 

undir B1010: 

— krómrusl 

undir B1010: 

allur annar úrgangur 

 B1010, nema 

— krómrusl 

B1020 — B1090    

undir B1100: 

— sinkskúm 

— álskúm, þó ekki saltgjall 

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) 

— 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) 

— 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  B1115 

B1120 — B1140    

 B1150 — B2030  B1150 — B2030 

undir B2040: 

— allur annar úrgangur 

undir B2040: 

— gjall frá koparfram-

leiðslu, 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 — B2130    

 B3020 — B3130  B3020 — B3130 

B3140    

 B4010 — B4030  B4010 — B4030 

 GB040  GB040 

 GC010, GC020  GC010, GC020 

GC030, GC050    

 GE020 — GN030  GE020 — GN030“ 

39) Í stað töflunnar fyrir Líberíu kemur 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, nema 

— B1010 

— B1250 

— B3011 

   

 B1010 — B1250“   

40) Í stað töflunnar fyrir Madagaskar kemur 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“ 

  

41) Í stað töflunnar fyrir Malasíu kemur eftirfarandi: 

„Malasía 

a) b) c) d) 

Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

   B1010, B1020 

B1030    

   B1031 

 B1040 — B1080   



26.1.2023 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 8/385 

 

B1090    

 B1100   

   B1115 

   B1200 — B2030 

B1120 — B1190    

undir B2040: 

— gifsplötuúrgangur sem 

fellur til við niðurrif 

bygginga 

— steinsteypubrot 

— kalsíumsúlfat, að hluta 

hreinsað, framleitt við 

brennisteinshreinsun 

útblásturs 

undir B2040: 

— gjall frá koparfram-

leiðslu, 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: 

— 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    

   B3011 — B3027 

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 

 undir B3060: 

— þurrkaður og dauð-

hreinsaður úrgangur, 

leifar og aukaafurðir úr 

jurtaríkinu, einnig í 

kögglum, af því tagi sem 

er notað sem fóður, ót.a. 

 undir B3060: 

— víndreggjar 

— fiskúrgangur 

— hýði, himnur og annar 

úrgangur úr kakóbaunum 
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 — sútfeiti: 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 gelat-

ínsneydd 

— 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   

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 — B4030    

GB040    

 GC010   

GC020 — GC050    

   GE020 — GF010 

GG040    

GG030    

 GN010 — GN030   

Blöndur úrgangstegunda 

   Allar blöndur úrgangs sem 

tilgreindar eru í III. viðauka 

A við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006“ 
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42) Í stað töflunnar fyrir Moldóvu (Lýðveldið Moldóva) kemur eftirfarandi: 

„Moldóva (Lýðveldið Moldóva) 

a) b) c) d) 

Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

   GE020 

Allur annar úrgangur sem 

tilgreindur er í III. viðauka 

við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006 

   

Blöndur úrgangs 

Allar blöndur úrgangs sem 

tilgreindar eru í III. viðauka 

A við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006“ 

   

43) Eftirfarandi töflu fyrir Mónakó er bætt við í stafrófsröð: 

„Mónakó 

a) b) c) d) 

   Allur úrgangur sem 

tilgreindur er í III. viðauka og 

blöndur úrgangs sem 

tilgreindar eru í III. viðauka 

A við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006“ 

44) Í stað töflunnar fyrir Montenegró (Svartfjallaland) kemur eftirfarandi: 

„Montenegró (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“ 

45) Í stað töflunnar fyrir Marokkó kemur 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 

 B1020, B1030   

 B1240   

 B1250  B1250 
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 B2010 — B2040   

 B2060 — B2130   

 B3020   

 undir B3030: 

— allur annar úrgangur 

 undir B3030: 

— notaður fatnaður og 

aðrar notaðar textílvörur 

 B3035 — B3130   

 B3140  B3140 

 B4010 — B4030   

 GB040 — GC050   

 GE020 — GG030   

 GG040   

 GN010 — GN030  GN030 

Blöndur úrgangs 

 Allar blöndur úrgangs sem 

tilgreindar eru í III. viðauka 

A við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006“ 

  

46) Eftirfarandi töflu fyrir Myanmar (Mjanmar) er bætt við í stafrófsröð: 

„Myanmar (Mjanmar) 

a) b) c) d) 

   Allur úrgangur sem 

tilgreindur er í III. viðauka og 

blöndur úrgangs sem 

tilgreindar eru í III. viðauka 

A við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006“ 

47) Í stað töflunnar fyrir Nepal kemur eftirfarandi: 

„Nepal 

a) b) c) d) 

Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

undir B1010: 

— sinkrusl 

— magnesíumrusl 

— bismútrusl 

undir B1010: 

— nikkelrusl 

— volframrusl 

— mólýbdenrusl 

undir B1010: 

— eðalmálmar (gull, silfur 

og platínuflokkurinn, þó 

ekki kvikasilfur) 

undir B1010: 

— koparrusl 
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— títanrusl 

— sirkonrusl 

— manganrusl 

— germaníumrusl 

— vanadíumrusl 

— hafníum-, indíum-, 

níóbíum-, reníum- og 

gallíumrusl 

— þóríumrusl 

— lantaníðarusl 

— tantalrusl 

— kóbaltrusl 

— krómrusl 

— rusl úr járni og stáli 

— álrusl 

— tinrusl 

 

B1020 — B1190    

 B1200   

B1210 — B2040    

 B2060   

B2070 — B2130    

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 

pappi, 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   

GN010 — GN030    

Blöndur úrgangstegunda 

 Blanda B3020   

Allar aðrar blöndur úrgangs-

tegunda sem tilgreindar eru í 

III. viðauka A við reglugerð 

(EB) nr. 1013/2006“ 
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48) Eftirfarandi töflu fyrir Níkaragva er bætt við í stafrófsröð: 

„Níkaragva 

a) b) c) d) 

 B3011 Allur annar úrgangur sem 

tilgreindur er í III. viðauka 

og blöndur úrgangstegunda 

sem tilgreindar eru í III. 

viðauka A við reglugerð 

(EB) nr. 1013/2006“ 

 

49) Í stað töflunnar fyrir Níger kemur eftirfarandi: 

„Níger 

a) b) c) d) 

Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

undir B1010: 

— krómrusl 

— sinkrusl 

— koparrusl 

undir B1010: 

— allur annar úrgangur 

  

B1020    

 B1030 — B1050   

B1060 — B1080    

 B1090   

B1100    

 B1115 — B1130   

B1140    

 B1150, B1160   

B1170 — B1190    

 B1200, B1210   

B1220    

 B1230   

B1240    

 B1250   

 B2010 — B2030   

B2040    

 B2060 — B2110   

B2120    

 B2130   

 B3020   

B3026    

 B3027 — B3120   
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B3130    

 B3140   

B4010    

 B4020, B4030   

GB040    

 GC010 — GC050   

 GE020 — GG040   

 GN010 — GN030   

Blöndur úrgangs 

Blanda B1010 og B1050 

Blanda B1010 og B1070 

Blanda B1010 

Allar aðrar blöndur úrgangs-

tegunda sem tilgreindar eru í 

III. viðauka A við reglugerð 

(EB) nr. 1013/2006“ 

  

50) Eftirfarandi töflu fyrir Nígeríu er bætt við í stafrófsröð: 

„Nígería 

a) b) c) d) 

Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

 B1010   

B1020 

— blýrusl (þó ekki blý-

geymar) 

B1020 

— allur annar úrgangur 

  

 B1030 — B1100   

B1115    

B1120    

 B1130   

B1140    

 B1150   

B1170 — B1250    

B2010 — B2040 B2130   

B2060 — B2120    

 B3020   

B3026    

 B3027 — B3050   

B3060    

B3065    

B3070 — B3140    

B4010 — B4030    



Nr. 8/392 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 26.1.2023 

 

GB040    

GC010 — GC050    

GE020 — GG040    

GN010 — GN030    

Blöndur úrgangs 

Allar blöndur úrgangs sem 

tilgreindar eru í III. viðauka 

A við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006“ 

   

51) Í stað töflunnar fyrir Óman kemur eftirfarandi: 

„Óman 

a) b) c) d) 

Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

   undir B1010: 

— rusl úr járni og stáli 

— álrusl 

   undir B2040: 

— gjall frá koparframleiðslu 

   B3011 

   GG040 

Allur annar úrgangur sem  

er tilgreindur í III. viðauka 

við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006“ 

   

52) Í stað töflunnar fyrir Pakistan kemur eftirfarandi: 

„Pakistan 

a) b) c) d) 

Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

  B1010 — B1080  

   B1090 

  B1100  

   B1115 

  B1120 — B2130  

 B3011   

  B3020 — B3035  

   B3040 
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  B3050  

undir B3060: 

— víndreggjar 

— sútfeiti: 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 gelat-

ínsneydd 

— hýði, himnur og annar 

úrgangur úr kakóbaunum 

 undir B3060: 

— þurrkaður og dauð-

hreinsaður 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  

GN010    

   GN020 — GN030 

Blöndur úrgangs 

  Blanda B1010 og B1050  

  Blanda B1010 og B1070  

  Blanda B1010  

  Blanda B2010  

  Blanda B2030  

  Blanda B3020  

  Blanda B3030  

 Blanda B3040 og B3080  Blanda B3040 og B3080 

   Blanda B3040 

  Blanda B3050“  
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53) Eftirfarandi töflu fyrir Panama er bætt við í stafrófsröð: 

„Panama 

a) b) c) d) 

  Allur úrgangur sem 

tilgreindur er í III. viðauka 

og blöndur úrgangs sem 

tilgreindar eru í III. viðauka 

A við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006“ 

 

54) Í stað töflunnar fyrir Paragvæ kemur eftirfarandi: 

„Paragvæ 

a) b) c) d) 

 B3011  Allur annar úrgangur sem 

tilgreindur er í III. viðauka og 

blöndur úrgangs sem 

tilgreindar eru í III. viðauka 

A við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006“ 

55) Í stað töflunnar fyrir Perú kemur eftirfarandi: 

„Perú 

a)  b) c) d) 

    Allur úrgangur sem 

tilgreindur er í III. 

viðauka og blöndur 

úrgangs sem tilgreindar 

eru í III. viðauka A við 

reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006“ 

56) Í stað töflunnar fyrir Filippseyjar kemur eftirfarandi: 

„Filippseyjar 

a) b) c) d) 

Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

undir B1010: 

— kóbaltrusl 

— krómrusl 

— þóríumrusl 

  undir B1010: 

— allur annar úrgangur 

B1020 — B1090    

   B1100 

B1115 — B1190    
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   B1200, B1210 

B1220 — B1250    

B2010    

   B2020 

B2030, B2040    

B2060 — B2130    

   B3011, B3020 

B3026 — B3140    

B4010 — B4030    

   GB040 

 GC010, GC020   

GC030, GC050    

undir GG040: 

— ekki skal heimila 

innflutning á svifösku frá 

kolakyntum orkuverum 

sem inniheldur efni úr  

I. viðauka í svo miklum 

styrk að þeir eiginleikar, 

sem tilgreindir eru í  

III. viðauka, koma fram 

(sjá skylda færslu í 

Basel-samningnum). 

Formeðhöndlun svi-

föskunnar ætti að vera í 

samræmi við kröfuna 

fyrir gjall- eða sements-

framleiðslu og ætti að 

fara fram í útflutn-

ingslandinu 

  undir GG040: 

— allur annar úrgangur 

   GE020 

GF010, GG030    

GN010 — GN030    

Blöndur úrgangs 

Allar blöndur úrgangs sem 

tilgreindar eru í III. viðauka 

A við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006“ 
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57) Í stað töflunnar fyrir Rússland (Rússneska sambandsríkið) kemur eftirfarandi: 

„Rússland (Rússneska sambandsríkið) 

a) b) c) d) 

Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

   B1010 — B1031 

   B1050 — B1160 

 B1170 — B1200   

 B1220   

   B1230 

 B1240   

   B1250 — B2130 

   B3030 — B3035 

B3040    

   B3050 

 B3060   

   B3065 — B3110 

B3140    

   B4010 — B4030 

   GB040 — GC050 

GE020    

 GG030 — GG040   

   GN010 — GN030“ 

58) Eftirfarandi töflu fyrir San Marínó er bætt við í stafrófsröð: 

„San Marínó 

a) b) c) d) 

   undir B3020: 

— óbleiktur pappír eða 

pappi eða bylgjupappír 

eða -pappi 

Allur annar úrgangur sem 

tilgreindur er í III. viðauka og 

allar blöndur úrgangs sem 

tilgreindar eru í III. viðauka 

A við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006“ 

   

  



26.1.2023 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 8/397 

 

59) Eftirfarandi töflu fyrir Saó Tóme og Prinsípe er bætt við í stafrófsröð: 

„Saó Tóme og Prinsípe 

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 töflunnar fyrir Senegal kemur eftirfarandi: 

„Senegal 

a) b) c) d) 

Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

B1010 — B1100    

B1115 — B1250    

  B2010 — B2040  

  B2060 — B2130  

  B3020, B3030  

B3026, B3027    

B3035 — B3140    

B4010 — B4030    

GB040 — GG030    

  GG040  

GN010 — GN030    

Blöndur úrgangs 

 Allar blöndur úrgangs sem 

tilgreindar eru í III. viðauka 

A við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006“ 

  

61) Í stað töflunnar fyrir Serbíu kemur eftirfarandi: 

„Serbía 

a) b) c) d) 

 B3011  Allur annar úrgangur sem 

tilgreindur er í III. viðauka og 

blöndur úrgangs sem 

tilgreindar eru í III. viðauka 

A við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006“ 
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62) Í stað töflunnar fyrir Singapúr kemur eftirfarandi: 

„Singapúr 

a) b) c) d) 

 Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

  B1010 — B1100  

  B1115 — B1250  

  B2010 — B2130  

   B3011 

  B3020 — B3140  

  B4010 — B4030  

  GB040 — GC020  

 GC030, GC050   

 GE020 — GG030   

 GN010 — GN030   

 Blöndur úrgangs 

 Allar blöndur úrgangs sem 

tilgreindar eru í III. viðauka 

A við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006“ 

  

63) Í stað töflunnar fyrir Tadsíkistan kemur eftirfarandi: 

„Tadsíkistan 

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    

 B3020   

undir B3030: 

— silkiúrgangur (einnig 

púpuhýði sem henta ekki 

til hespunar, garnúr-

gangur og forkembd 

textílefni): 

undir B3030: 

— baðmullarúrgangur 

(einnig garnúrgangur og 

forkembd textílefni): 
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— 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 dýra-

hári 

— úrgangur úr gróf-

gerðu 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 garnúr-

gangur og forkembd 

textílefni) úr kókos-

trefjum 

— hampruddi, afkembur og 

úrgangur (einnig garnúr-

gangur og forkembd 

textílefni) úr manila-

hampi (Musa textilis 

Nee) 

— hampruddi, afkembur og 

úrgangur (einnig garnúr-

gangur og forkembd 

textílefni) úr ramíi og 

annars konar textíltrefj-

um úr jurtaríkinu, ót.a. 

— garnúrgangur 

(einnig úrgangur 

þráða) 

— forkembd textílefni 

— annað 

— úrgangur (einnig 

afkembur, garnúrgangur 

og forkembd textílefni) 

úr gervitrefjum: 

— úr tilbúnum (efna-

smíðuðum) trefjum 

— úr gervitrefjum 

— notaður fatnaður og 

aðrar notaðar textílvörur 

— notaðar tuskur, úrgangur 

úr seglgarni, snærum, 

böndum og köðlum og 

úr sér gengnar textíl-

vörur úr seglgarni, 

snæri, böndum og 

köðlum: 

— flokkað 

— annað 

  



Nr. 8/400 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 26.1.2023 

 

 B3035 — B3040   

B3050    

undir B3060: 

— víndreggjar 

— þurrkaður og dauðhreins-

aður úrgangur, leifar og 

aukaafurðir úr jurta-

ríkinu, einnig í kögglum, 

af því tagi sem er notað 

sem fóður, ót.a. 

— sútfeiti: 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 til-

skorin) meðhöndluð með 

sýru eða gelatínsneydd 

— fiskúrgangur 

— hýði, himnur og annar 

úrgangur úr kakóbaun-

um 

— 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    

GN010 — GN030    

Blöndur úrgangstegunda 

 Allar blöndur úrgangs sem 

tilgreindar eru í III. viðauka 

A við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006“ 
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64) Eftirfarandi töflu fyrir Súdan er bætt við í stafrófsröð: 

„Súdan 

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“ 

   

65) Í stað töflunnar fyrir Taíland kemur eftirfarandi: 

„Taíland 

a) b) c) d) 

Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

  B1010 — B1100  

 B1110, B1115   

  B1120 — B1150  

 B1160   

  B1170 — B1250  

  B2010 — B2040  

 B2060   

  B2070  

 B2080   

  B2090 — B2110  

 B2120, B2130   

  B3020 — B3035  

undir B3040: 

— notaðir hjólbarðar, að 

undanskildum þeim sem 

meðhöndla skal skv.  

IV. viðauka A 

 undir B3040: 

— allur annar úrgangur 

 

  B3050 — B3130  

B3140    

  B4010 — B4020  

   B4030 

  GB040  

 GC010 — GC040   

  GC050 — GF010  

 GG030, GG040   

   GN010 — GN030 

Blöndur úrgangs 

  Blanda B1010  
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  Blanda B1010 og B1050  

  Blanda B1010 og B1070  

  Blanda B2010  

  Blanda B2030  

  Blanda B3020  

  Blanda B3030  

undir blöndu B3040: 

— blöndur, þ.m.t. notaðir 

hjólbarðar 

 undir blöndu B3040: 

— allar aðrar blöndur 

úrgangstegunda 

 

undir blöndu B3040 og 

B3080: 

— blöndur, þ.m.t. notaðir 

hjólbarðar 

 undir blöndu B3040 og 

B3080: 

— allar aðrar blöndur 

úrgangstegunda 

 

  Blanda B3050“  

66) Í stað töflunnar fyrir Trínidad og Tóbagó kemur eftirfarandi: 

„Trínidad og Tóbagó 

a) b) c) d) 

Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

   B3011 

 GC010, GC020   

  Allur annar úrgangur sem 

tilgreindur er í III. viðauka 

við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006 

 

Blöndur úrgangs 

 Blöndur úrgangstegunda sem 

flokkast undir færslu B3011 

Allar aðrar blöndur úrgangs-

tegunda sem tilgreindar eru í 

III. viðauka A við reglugerð 

(EB) nr. 1013/2006“ 

 

67) Í stað töflunnar fyrir Túnis kemur eftirfarandi: 

„Túnis 

a) b) c) d) 

Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

 B1010  B1010 

B1020 — B1220    

 B1230 — B1240  B1230 — B1240 

B1250 — B2131    
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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 

pappi, að mestu úr 

bleiktu, efnafræðilega 

unnu mauki, ekki gegn-

litaður 

— 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 

pappi, að mestu úr 

bleiktu, efnafræðilega 

unnu mauki, ekki gegn-

litaður 

— 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 

B3090 — B4030    

GB040 — GN030    

Blöndur úrgangstegunda 

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 B3020  Blanda B3020 

 Blanda B3030  Blanda B3030 

 Blanda B3040  Blanda B3040 

 Blanda B3050  Blanda B3050“ 
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68) Eftirfarandi töflu fyrir Túrkmenistan er bætt við í stafrófsröð: 

„Túrkmenistan 

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“ 

   

69) Í stað töflunnar fyrir Úkraínu kemur eftirfarandi: 

„Úkraína 

a) b) c) d) 

 B3011  Allur annar úrgangur sem 

tilgreindur er í III. viðauka og 

blöndur úrgangstegunda sem 

tilgreindar eru í III. viðauka 

A við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006“ 

70) Eftirfarandi töflu fyrir Úrúgvæ er bætt við í stafrófsröð: 

„Úrúgvæ 

a) b) c) d) 

  Allur annar úrgangur sem 

tilgreindur er í III. viðauka 

og blöndur úrgangstegunda 

sem tilgreindar eru í III. 

viðauka A við reglugerð 

(EB) nr. 1013/2006“ 

B3011 

71) Í stað töflunnar fyrir Úsbekistan kemur eftirfarandi: 

„Úsbekistan 

a) b) c) d) 

Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

 undir B1010: 

— eðalmálmar (gull, silfur 

og platínuflokkurinn, þó 

ekki kvikasilfur) 

 undir B1010: 

— allur úrgangur nema 

eðalmálmar (gull, silfur 

og platínuflokkurinn, þó 

ekki kvikasilfur) 

   B1020 

   B1031 

   B1050 — B1090 
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   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 

   B2130 

   B3020 — 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“ 

72) Í stað töflunnar fyrir Víetnam kemur eftirfarandi: 

„Víetnam 

a) b) c) d) 

Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

   undir B1010: 

— rusl úr járni og stáli 

— koparrusl 

— nikkelrusl 

— álrusl 

— sinkrusl 

— tinrusl 

— manganrusl 

   B1190 — B1210 

   B2020 
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undir B3011: 

2. Hert 

resín/þéttingarafurðir, 

þ.m.t. en ekki einvörð-

ungu: 

— úreaformaldehýð-

resín 

— fenólformaldehýð-

resín 

— melamín-

formaldehýðresín 

— epoxýresín 

— alkýðresín 

3. Flúoraðar fjölliður: 

— perflúoróetýlen/ 

própýlen (FEP) 

— perflúoróetýlen/ 

perflúoróalkoxýalkön 

— tetraflúoróetýlen/ 

perflúoróalkýlvínýlet

er (PFA) 

— tetraflúoróetýlen/ 

perflúorómetýlvínýle

ter (MFA) 

— pólývínýlflúoríð 

(PVF) pólývínýliden-

flúoríð (PVDF) 

  undir B3011: 

1. Óhalógenaðar fjölliður, 

þ.m.t. en ekki einvörð-

ungu: 

— pólýetýlen (PE) 

— pólýprópýlen (PP) 

— pólýstýren (PS) 

— akrýlnítrílbúta-

díenstýren (ABS) 

— pólýetýlentereþalat 

(PET) 

— pólýkarbónöt (PC) 

— pólýeterar 

4. Hættulaus blanda úrg-

angsplasts sem saman-

stendur af pólýetýleni 

(PE), pólýprópýleni (PP) 

og/eða pólýetýlent-

ereþalati (PET), að því 

tilskildu að hún sé 

endurunnin aðskilið og sé 

svo til laus við mengun 

og annan úrgang 

   B3020“ 

73) Í stað töflunnar fyrir Zambiu kemur eftirfarandi: 

„Zambia 

a) b) c) d) 

Færslur fyrir úrgang af einni tegund 

 Allur úrgangur sem 

tilgreindur er í III. viðauka 

við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006, nema úrg-

angurinn sem er tilgreindur í 

d-dálki 

 Undir B3020: annað, þ.m.t. 

en ekki einvörðungu: 

1. plasthúðaður pappi 

2. óflokkað rusl 

   B3030, B3035 

   B3050 — B3065 
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   undir B3070: 

— úrgangur úr mannshári 

— hálmúrgangur 

   B3140 

   GE020, GF010 

Blöndur úrgangs 

Allar blöndur úrgangs sem 

tilgreindar eru í III. viðauka 

A við reglugerð (EB)  

nr. 1013/2006“ 

   

 


