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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 259/93 av 1. februar
1993 om overvåking og kontroll av avfallstransport innen, inn i
og ut av Det europeiske fellesskap(1 ), særlig artikkel 42 nr. 3,

under henvisning til rådsdirektiv 75/442/EØF av 15. juli 1975
om avfall(2 ), sist endret ved direktiv 91/692/EØF(3 ), særlig
artikkel 18, og

ut fra følgende betraktninger:

I samsvar med artikkel 42 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 259/93 skal
vedlegg II, III og IV tilpasses bare for å ta hensyn til endringer
som det allerede er enighet om innenfor rammen av OECDs
revisjonsordning.

OECD-rådet(4 ) har innenfor rammen av OECDs revisjonsordning
besluttet å endre de grønne, de oransje og de røde avfallslistene.

Det er nødvendig å endre vedlegg II, III og IV til forordning
(EØF) nr. 259/93 for å ta hensyn til disse endringene.

I henhold til ovennevnte bestemmelse skal Kommisjonen tilpasse
vedlegg II, III og IV til nevnte forordning. Kommisjonen bistås i
denne oppgaven av komiteen nedsatt i henhold til artikkel 18 i
direktiv 75/442/EØF.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
nevnte komité -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg II, III og IV til rådsforordning (EØF) nr. 259/93 erstattes
med vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 288 av 9.11.1994, s. 36, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/97 av 4. oktober 1997 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se denne utgaven av EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 30 av 6.2.1993, s. 1.

(2) EFT nr. L 194 av 25.7.1975, s. 47.

(3) EFT nr. L 377 av 31.12.1991, s. 48.

(4) OECD-rådet av 23. juli 1993, dok.ref. C(93) 74.

OECD-rådet av 28. juli 1994, dok.ref. C(94) 153.

KOMMISJONSVEDTAK

av 21. oktober 1994

om tilpasning i samsvar med artikkel 42 nr. 3 av vedlegg II, III og IV til
rådsforordning (EØF) nr. 259/93 om overvåking og kontroll av

avfallstransport innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap(*)

(94/721/EF)

Utferdiget i Brussel, 21. oktober 1994.

For Kommisjonen

Yannis PALEOKRASSAS

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

«VEDLEGG II

GRØNN  AVFALLSLISTE(*)

Uavhengig av om avfall er oppført på denne listen eller ikke, kan det ikke transporteres som avfall
oppført på den grønne listen dersom det er forurenset med andre materialer i et slikt omfang at (a) farene
forbundet med avfallet økes tilstrekkelig til at det bør tas med i den oransje eller den røde listen, eller (b)
at forurensning hindrer gjenvinning av avfallet på en miljømessig forsvarlig måte.

GA. METALL- OG METALLEGERINGSAVFALL I METALLISK, IKKE-SPREDBAR
FORM(** )

Følgende edelmetallavfall og -skrap samt deres legeringer:

GA 010 ex 7112 10 — Av gull

GA 020 ex 7112 20 — Av platina (uttrykket «platina» omfatter platina, iridium,
osmium, palladium, rodium og rutenium)

GA 030 ex 7112 90 — Av andre edelmetaller, f.eks. sølv

NB: Kvikksølv er uttrykkelig unntatt som forurensende stoff i disse
metaller eller i deres legeringer eller amalgamer.

Følgende avfall av jern og skrap av jern eller stål:

GA 040 7204 10 Avfall og skrap av støpejern
GA 050 7204 21 Avfall og skrap av rustfritt stål
GA 060 7204 29 Avfall og skrap av andre stållegeringer
GA 070 7204 30 Avfall og skrap av fortinnet jern og stål
GA 080 7204 41 Dreiespon, spon, skår, freseavfall, filspon, samt spon og nedfall fra

skjæring og stansing, også i pakker
GA 090 7204 49 Annet avfall og skrap av jern
GA 100 7204 50 Avfall i blokk, barre
GA 110 ex 7302 10 Brukte jern- og stålbjelker

Følgende avfall og skrap av ikke-jernholdige metaller og deres legeringer:

GA 120 7404 00 Avfall og skrap av kopper
GA 130 7503 00 Avfall og skrap av nikkel
GA 140 7602 00 Avfall og skrap av aluminium
GA 150 ex 7802 00 Avfall og skrap av bly
GA 160 7902 00 Avfall og skrap av sink
GA 170 8002 00 Avfall og skrap av tinn

(*) Der det er mulig, er kodenummeret i Det harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer, innført ved Brussel-
konvensjonen av 14. juni 1983 under Tollsamarbeidsrådet (det harmoniserte system), oppført ut for hver vare på listen.
Denne koden kan gjelde både avfall og varer. Denne forordning omfatter ikke emner som ikke er avfall. Derfor er koden,
som anvendes av tolltjenestemenn for å lette deres prosedyrer, samt av andre, oppført her bare for å gjøre det mulig å
identifisere avfall som er oppført på listen og omfattes av denne forordning.

De tilsvarende offisielle kommentarene utarbeidet av Tollsamarbeidsrådet bør likevel anvendes som veiledning ved
identifikasjon av avfall omfattet av generiske posisjoner.

Betegnelsen “ex” angir at en bestemt post er en del av en posisjon i det harmoniserte system.

Koden med uthevet skrift i første kolonne er OECD-koden: Den består av to bokstaver (én for listen: «Green» (grønn),
«Amber» (oransje) eller «Red» (rød), og én for avfallskategorien: A, B, C...) etterfulgt av et nummer.

(**) «Ikke-spredbar» omfatter ikke avfall i form av pulver, slam, støv eller faste gjenstander som inneholder innkapslet
farlig avfall i flytende form.
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GA 180 ex 8101 91 Avfall og skrap av wolfram
GA 190 ex 8102 91 Avfall og skrap av molybden
GA 200 ex 8103 10 Avfall og skrap av tantal
GA 210 8104 20 Avfall og skrap av magnesium
GA 220 ex 8105 10 Avfall og skrap av kobolt
GA 230 ex 8106 00 Avfall og skrap av vismut
GA 240 ex 8107 10 Avfall og skrap av kadmium
GA 250 ex 8108 10 Avfall og skrap av titan
GA 260 ex 8109 10 Avfall og skrap av zirkonium
GA 270 ex 8110 00 Avfall og skrap av antimon
GA 280 ex 8111 00 Avfall og skrap av mangan
GA 290 ex 8112 11 Avfall og skrap av beryllium
GA 300 ex 8112 20 Avfall og skrap av krom
GA 310 ex 8112 30 Avfall og skrap av germanium
GA 320 ex 8112 40 Avfall og skrap av vanadium

ex 8112 91 Avfall og skrap av:
GA 330 — Hafnium
GA 340 — Indium
GA 350 — Niob
GA 360 — Renium
GA 370 — GAllium
GA 380 — Tallium
GA 390 ex 2844 30 Avfall og skrap av torium
GA 400 ex 2804 90 Avfall og skrap av selen
GA 410 ex 2804 50 Avfall og skrap av tellur
GA 420 ex 2805 30 Avfall og skrap av sjeldne jordarter

GB. METALLAVFALL SOM STAMMER FRA STØPING, SMELTING OG RAFFINERING AV
METALLER

GB 010 2620 11 Hardsink (varmgalvanisering)
GB 020 Sinkholdig slagg:
GB 021 — sinkaske (varmgalvanisering) (> 90% Zn)
GB 022 — hardsink (varmgalvanisering) (> 92% Zn)
GB 023 — slagg fra presstøping av sink (> 85% Zn)
GB 024 — slagg fra varmgalvanisering med sink (satsvis) (> 92% Zn)
GB 025 — sinkdross
GB 030 Aluminiumdross
GB 040 ex 2620 90 Slagg fra behandling av edelmetaller og kopperprosessering for

ytterligere bearbeiding
GB 050 Tantalholdig tinnslagg med mindre enn 0,5 % tinn

GC. ANNET AVFALL SOM INNEHOLDER METALLER

GC 010 Elektriske apparater som består bare av metaller eller legeringer
GC 020 Elektronisk skrap (som kretskort, elektroniske komponenter,

ledninger osv.) og gjenvunne elektroniske komponenter egnet til
gjenvinning av uedelt metall og edelmetall

GC 030 ex 8908 00 Fartøyer og andre flytende gjenstander for opphugging, skikkelig
tømt for all last og alt annet materiale fra driften av fartøyet som kan
ha vært klassifisert som farlig stoff eller farlig avfall

GC 040 Motorvognvrak, tømt for væsker
GC 050 Brukte katalysatorer:
GC 051 — katalysatorer for avgasskatalytisk krakking
GC 052 — edelmetallkatalysatorer
GC 053 — overgangsmetallkatalysatorer (f.eks. krom, kobolt, kopper, jern,

nikkel, mangan, molybden, wolfram, vanadium, sink)
GC 060 2618 00 Granulert slagg fra framstilling av jern og stål
GC 070 ex 2619 00 Slagg fra framstilling av jern og stål(* )

(*) Denne posisjonen omfatter bruk av slikt slagg som kilde til titan- og vanadiumdioksid.
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GD. AVFALL FRA GRUVEDRIFT I IKKE-SPREDBAR FORM

GD 010 ex 2504 90 Naturlig grafittavfall
GD 020 ex 2514 00 Skiferavfall, enten grovt tilhugget eller skåret, ved saging eller på

annen måte
GD 030 2525 30 Glimmeravfall
GD 040 ex 2529 30 Avfall av leucitt, nefelin og nefelinsyenitt
GD 050 ex 2529 10 Feltspatavfall
GD 060 ex 2529 21 Flusspatavfall

ex 2529 22
GD 070 ex 2811 22 Silisiumavfall i fast form unntatt avfall som benyttes i støpeprosesser

GE. GLASSAVFALL I IKKE-SPREDBAR FORM

GE 010 ex 7001 00 Glasskår og annet avfall og skrap unntatt glass fra katodestrålerør og
annet aktivert glass

GE 020 Glassfiberavfall

GF. KERAMIKKAVFALL I IKKE-SPREDBAR FORM

GF 010 Avfall fra keramikkprodukter som er brent etter forming, herunder
keramikkbeholdere (før og/eller etter bruk)

GF 020 ex 8113 00 Avfall og skrap av metallceramer (kompositter av metaller og ildfaste
ikke-metaller)

GF 030 Keramikkbaserte fibrer som ikke er inkludert annet sted

GG. ANNET AVFALL SOM HOVEDSAKELIG INNEHOLDER UORGANISKE
BESTANDDELER SOM KAN INNEHOLDE METALLER OG ORGANISKE MATERIALER

GG 010 Delvis raffinert kalsiumsulfat fra avsvovling av røykgass
GG 020 Avfall av kalkpuss eller gipsplater som stammer fra riving av bygninger
GG 030 ex 2621 Bunnaske og slaGGtapper fra kullfyrte kraftstasjoner
GG 040 ex 2621 Flyveaske fra kullfyrte kraftstasjoner
GG 050 Anoderester av petroleumskoks og/eller bitumen.
GG 060 ex 2803 Brukt, aktivert kull
GG 070 3103 20 Thomasfosfat fra framstilling av jern eller stål, brukt blant annet til

fosfatgjødsel
GG 080 ex 2621 00 Kjemisk stabilisert slaGG fra kopperproduksjon, med høyt
jerninnhold (mer enn 20%), og framstilt i samsvar med
industristandarder (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsakelig
til byGGing og sliping
GG 090 Svovel i fast form
GG 100 Kalkstein fra kalsiumcyanamidproduksjon (med pH-verdi under 9)
GG 110 ex 2621 00 Nøytralisert rødt slam fra produksjon av aluminiumoksid
GG 120 Natriumklorider, kaliumklorider, kalsiumklorider
GG 130 Karborundum (silisiumkarbid)
GG 140 Knust betong
GG 150 ex 2620 90 Glassavfall som inneholder litium-tantal og litium-niob

GH. PLASTAVFALL I FAST FORM

Herunder, men ikke begrenset til:

GH 010 3915 Avfall, skav og skrap av plast av:
GH 011 ex 3915 10 — polymerer av etylen
GH 012 ex 3915 20 — polymerer av styren
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GH 013 ex 3915 30 — polymerer av vinylklorid
GH 014 ex 3915 90 Polymerisert eller kopolymerisert, f.eks.:

— Polypropylen
— Polyetylen-tereftalat
— Akrylnitril-kopolymer
— Butadien-kopolymer
— Styren-kopolymer
— Polyamider
— Polybutylen-tereftalat
— Polykarbonater
— Polyfenylsulfider
— Akrylpolymerer
— Parafiner (C10 — C13)(* )
— Polyuretan (som ikke inneholder klorfluorkarboner)
— Polysiloksalaner (silikoner)
— Polymetylmetakrylat
— Polyvinylalkohol
— Polyvinylbutyral
— Polyvinylacetat
— Fluorinert polytetrafluoretylen (teflon, PTFE)

GH 015 ex 3915 90 — Harpikser eller kondensasjonsprodukter av f.eks.:

— Ureaformaldehydharpikser
— Fenolformaldehydharpikser
— Melaminformaldehydharpikser
— Epoksyharpikser
— Alkydharpikser
— Polyamider

GI. AVFALL AV PAPIR, PAPP OG PAPIRPRODUKTER

GI 010 4707 Avfall og vrak av papir og papp:
GI 011 4707 10 — Av ubleket kraftpapir eller -papp eller av bølgepapir eller -papp
GI 012 4707 20 — Av annet papir eller annen papp som hovedsakelig er laget av

bleket kjemisk papirmasse som ikke er farget i massen
GI 013 4707 30 — Av papir eller papp som hovedsakelig er laget av mekanisk

papirmasse (for eksempel aviser, tidsskrifter og lignende
trykksaker)

GI 014 4707 90 — Annet, herunder men ikke begrenset til:
1. Laminert papp
2. Usortert avfall og vrak

GJ. TEKSTILAVFALL

GJ 010 5003 Silkeavfall (herunder kokonger uegnet for spoling, samt garnavfall og
garnetterte (opprevne) rester):

GJ 011 5003 10 — Ikke kardet eller kjemmet
GJ 012 5003 90 — Annet
GJ 020 5103 Avfall av ull eller fint eller grovt dyrehår, herunder garnavfall

unntatt garnetterte (opprevne) rester:
GJ 021 5103 10 — Kardeull eller kardeavfall av fint dyrehår
GJ 022 5103 20 — Annet avfall av ull eller fint dyrehår
GJ 023 5103 30 — Avfall av grovt dyrehår
GJ 030 5202 Bomullsavfall (herunder garnavfall og garnetterte (opprevne) rester)
GJ 031 5202 10 — Garnavfall (herunder trådavfall)
GJ 032 5202 91 — Garnetterte (opprevne) rester

(*) Kan ikke polymeriseres og benyttes som mykner.
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GJ 033 5202 99 — Annet
GJ 040 5301 30 Fiberkabel og avfall av fiberlin
GJ 050 ex 5302 90 Fiberkabel og avfall (herunder garnavfall og garnetterte (opprevne)

rester) av ekte hamp (Cannabis sativa L.)
GJ 060 ex 5303 90 Fiberkabel og avfall (herunder garnavfall og garnetterte (opprevne)

rester) av jute og andre tekstilbastfibrer (unntatt fiberlin, ekte hamp
og rami)

GJ 070 ex 5304 90 Fiberkabel og avfall (herunder garnavfall og garnetterte (opprevne)
rester) av sisal og andre tekstilfibrer av agaveslekten

GJ 080 ex 5305 19 Fiberkabel, fiber og avfall (herunder garnavfall og garnetterte
(opprevne) rester) av kokosnøtt

GJ 090 ex 5305 29 Fiberkabel, fiber og avfall (herunder garnavfall og garnetterte
(opprevne) rester) av manilla (manilahamp eller Musa textilis Nee)

GJ 100 ex 5305 99 Fiberkabel, kardeull og avfall (herunder garnavfall og garnetterte
(opprevne) rester) av rami og andre plantetekstilfibrer som ikke er
spesifisert eller inkludert andre steder

GJ 110 5505 Avfall (herunder kardeull, garnavfall og garnetterte (opprevne) rester)
av syntetiske og kunstige fibrer:

GJ 111 5505 10 — av syntetiske fibrer
GJ 112 5505 20 — av kunstige fibrer
GJ 120 6309 00 Brukte klær og andre slitte tekstilartikler
GJ 130 ex 6310 Brukte filler, skrotet seilgarn, tauverk, tau og kabler og utslitte artikler

av seilgarn, tauverk, tau eller tekstilkabler:
GJ 131 ex 6310 10 — Sortert
GJ 132 ex 6310 90 — Annet

GK. GUMMIAVFALL

GK 010 4004 00 Avfall, skav og skrap av gummi (ikke hardgummi), herunder pulver-
og granulatprodukter

GK 020 4012 20 Brukte dekk
GK 030 ex 4017 00 Avfall og skrap av hardgummi (for eksempel ebonitt)

GL. UBEHANDLET KORK- OG TREAVFALL

GL 010 ex 4401 30 Avfall og skrap av tre, også samlet i kubber, briketter, pelleter eller
lignende

GL 020 4501 90 Korkavfall: knust, granulert eller malt kork

GM. AVFALL FRA NÆRINGSMIDDEL- OG LANDBRUKSINDUSTRIEN

GM 070 ex 2307 Vinbunnfall
GM 080 ex 2308 Tørket og sterilisert vegetabilsk avfall, rester og biprodukter, også i

form av pelleter, brukt i dyrefôr, ikke spesifisert eller inkludert andre
steder

GM 090 1522 Garvefett; rester etter behandling av fettstoffer eller animalsk eller
vegetabilsk voks

GM 100 0506 90 Avfall av ben og benkjerner, ubearbeidet, avfettet, enkelt bearbeidet
(men ikke tilskåret), syrebehandlet eller avgelatinisert

GM 110 ex 0511 91 Fiskeavfall
GM 120 1802 00 Skall, skinn (skrell) og annet kakaoavfall
GM 130 Avfall fra landbruksbasert næringsmiddelindustri med unntak av

biprodukter som oppfyller nasjonale og internasjonale krav og
standarder for produkter til konsum eller dyrefôr.
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GN. AVFALL SOM STAMMER FRA GARVING, BEREDNING OG BRUK AV LÆR

GN 010 ex 0502 00 Avfall av bust og hår av svin eller villsvin eller av grevlinghår og annet
hår til børsteproduksjon

GN 020 ex 0503 00 Avfall av hestehår, også lagt i lag med eller uten støtte
GN 030 ex 0505 90 Avfall av skinn og andre deler av fjør- og dunkledte fugler, av fjør eller

deler av fjør (med eller uten avskårne kanter) og dun, som ikke er
ytterligere bearbeidet ut over rensing, desinfisering eller behandling
med sikte på bevaring

GN 040 ex 4110 00 Skav og annet avfall av lær eller av komposittlær som ikke egner seg
for produksjon av lærartikler, unntatt lærslam

GO. ANNET AVFALL SOM HOVEDSAKELIG INNEHOLDER ORGANISKE BESTANDDELER
SOM KAN INNEHOLDE METALLER OG UORGANISKE MATERIALER

GO 010 ex 0501 00 Avfall av menneskehår
GO 020 Halmavfall
GO 030 Deaktivert soppskorpe fra penicillinproduksjon til bruk i dyrefôr
GO 040 Avfall av fotografisk filmbase og fotografisk film som ikke inneholder

sølv
GO 050 Engangskameraer uten batterier»
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VEDLEGG III

ORANSJE  AVFALLSLISTE(* )

Uavhengig av om avfall er oppført på denne listen eller ikke, kan det ikke transporteres som avfall
oppført på den oransje listen dersom det er forurenset med andre materialer i et slikt omfang at (a) farene
forbundet med avfallet økes tilstrekkelig til at det bør tas med i den røde listen, eller (b) at forurensning
hindrer gjenvinning av avfallet på en miljømessig forsvarlig måte.

AA. METALLHOLDIG AVFALL

AA 010 ex 2619 00 Slagg, glødeskall og annet avfall fra framstilling av jern og stål(** )
AA 020 ex 2620 19 Aske og rester av sink(**)
AA 030 2620 20 Aske og rester av bly(**)
AA 040 ex 2620 30 Aske og rester av kopper(**)
AA 050 ex 2620 40 Aske og rester av aluminium(**)
AA 060 ex 2620 50 Aske og rester av vanadium(**)
AA 070 2620 90 Aske og rester (**) som inneholder metaller eller metallforbindelser

som ikke er spesifisert eller inkludert andre steder
AA 080 Avfall og rester av tallium(**)
AA 090 ex 2804 80 Avfall og rester av arsen(**)
AA 100 ex 2805 40 Avfall og rester av kvikksølv(**)
AA 110 Rester fra aluminiumsproduksjon som ikke er spesifisert eller inkludert

andre steder
AA 120 Slam fra galvanisering
AA 130 Væskeløsninger fra beising av metaller
AA 140 Utlutingsrester fra sinkbearbeiding, støv og slam som f.eks. jarositt,

hematitt, goehtitt osv.
AA 150 Edelmetallholdige rester i fast form som inneholder spor av uorganiske

cyanider
AA 160 Aske, slam, støv og andre edelmetallholdige rester, f.eks.:
AA 161 — Aske fra brenning av trykte kretskort
AA 162 — Filmaske
AA 170 Hele eller knuste blybatterier
AA 180 Hele eller knuste, brukte batterier eller akkumulatorer, unntatt

blybatterier, samt avfall og skrap fra produksjon av batterier og
akkumulatorer som ikke er oppført andre steder

AB. AVFALL SOM HOVEDSAKELIG INNEHOLDER UORGANISKE BESTANDDELER, MEN
SOM OGSÅ KAN INNEHOLDE METALLER OG ORGANISKE MATERIALER

AB 010 2621 00 Annen aske og andre rester(**) som ikke er spesifisert eller inkludert
andre steder

AB 020 Rester fra forbrenning av kommunalt avfall/husholdningsavfall
AB 030 Avfall fra ikke-cyanid-baserte systemer som stammer fra

overflatebehandling av metaller
AB 040 ex 7001 30 Glassavfall fra katodestrålerør samt annet aktivert glass

(*) Der det er mulig, er kodenummeret i Det harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer, innført ved Brussel-
konvensjonen av 14. juni 1983 under Tollsamarbeidsrådet (det harmoniserte system), oppført ut for hver vare på listen.
Denne koden kan gjelde både avfall og varer. Denne forordning omfatter ikke emner som ikke er avfall. Derfor er koden,
som anvendes av tolltjenestemenn for å lette deres prosedyrer, samt av andre, oppført her bare for å identifisere avfall
som er oppført på listen og omfattes av denne forordning.

De tilsvarende offisielle kommentarene utarbeidet av Tollsamarbeidsrådet bør likevel anvendes som veiledning ved
identifikasjon av avfall omfattet av generiske posisjoner. Betegnelsen «ex» angir at en bestemt post er en del av en
posisjon i det harmoniserte system.

Koden med uthevet skrift i første kolonne er OECD-koden: Den består av to bokstaver (én for listen: «Green» (grønn),
«Amber» (oransje) eller «Red» (rød), og én for avfallskategorien: A, B, C...) etterfulgt av et nummer.

(**) Denne posisjonen omfatter avfall i form av aske, residuer, slagg, dross, skum, glødeskall, støv, pulver og slam, som ikke
er inkludert annet sted.
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AB 050 ex 2529 21 Kalsiumfluoridslam
AB 060 Andre uorganiske fluorforbindelser i form av væsker eller slam
AB 070 Brukt støpesand
AB 080 Brukte katalysatorer som ikke finnes på den grønne listen
AB 090 Aluminiumhydratavfall
AB 100 Aluminiumoksidavfall
AB 110 Basiske løsninger
AB 120 Uorganiske halogenforbindelser som ikke er spesifisert eller oppført

andre steder
AB 130 Brukt blåsesand
AB 140 Gips som stammer fra kjemiske industriprosesser
AB 150 Uraffinert kalsiumsulfitt og kalsiumsulfat fra avsvovling av røykgass

AC. AVFALL SOM HOVEDSAKELIG INNEHOLDER ORGANISKE BESTANDDELER, MEN
SOM OGSÅ KAN INNEHOLDE METALLER OG UORGANISKE MATERIALER

AC 010 ex 2713 90 Avfall fra produksjon/behandling av petroleumskoks og bitumen,
unntatt anoderester

AC 020 Asfaltsementavfall
AC 030 Oljeavfall uegnet til opprinnelig planlagt bruk
AC 040 Slam fra blyholdig bensin
AC 050 Varmeoverføringsvæsker
AC 060 Hydrauliske væsker
AC 070 Bremsevæsker
AC 080 Frostvæsker
AC 090 Avfall fra produksjon, tilberedning og bruk av harpikser, lateks,

myknere, lim og klebemidler
AC 100 ex 3915 90 Nitrocellulose
AC 110 Fenoler og fenolforbindelser, herunder klorfenol i form av væsker

eller slam
AC 120 Polyklorerte naftalener
AC 130 Eter
AC 140 Trietylaminkatalysatorer brukt til å binde støpesand
AC 150 Klorfluorkarboner
AC 160 Haloner
AC 170 Behandlet kork- og treavfall
AC 180 ex  4110 00 Støv, aske, slam og mel av lær
AC 190 Lett fraksjon fra bilfragmentering
AC 200 Organiske fosforforbindelser
AC 210 Ikke-halogenerte løsemidler
AC 220 Halogenerte løsemidler
AC 230 Halogenerte og ikke-halogenerte ikke-vannholdige destillasjonsrester

som stammer fra gjenvinning av organiske løsemidler
AC 240 Avfall fra produksjon av alifatiske halogenerte hydrokarboner (som

klormetan, dikloretan, vinylklorid, vinylidenklorid, allylklorid og
epiklorhydrin)

AC 250 Overflateaktive stoffer
AC 260 Flytende grisegjødsel; ekskrementer
AC 270 Slam fra avløpsrenseanlegg

AD. AVFALL SOM KAN INNEHOLDE ORGANISKE ELLER UORGANISKE BESTANDDELER

AD 010 Avfall fra produksjon og tilvirkning av legemidler
AD 020 Avfall fra produksjon, tilvirkning og bruk av biocider og

plantefarmasøytiske produkter
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AD 030 Avfall fra framstilling, tilberedning og bruk av trebeskyttende
kjemikalier
Avfall som inneholder, består av eller er forurenset med:

AD 040 — uorganiske cyanider, unntatt edelmetallrester i fast form med
spor av uorganiske cyanider

AD 050 — organiske cyanider
AD 060 Avfall i form av blandinger eller emulsjoner av olje/vann eller

hydrokarboner/vann
AD 070 Avfall fra produksjon, tilberedning og bruk av trykkfarger, fargestoffer,

pigmenter, malinger, fargelakker eller lakk
AD 080 Eksplosivt avfall som ikke er underlagt annen særskilt lovgivning
AD 090 Avfall fra produksjon, tilberedning og bruk av reprografiske og

fotografiske kjemikalier og materialer som ikke er spesifisert eller
inkludert andre steder

AD 100 Avfall fra ikke-cyanid-baserte systemer som stammer fra
overflatebehandling av plaststoffer

AD 110 Sure løsninger
AD 120 Ionebytterharpiks
AD 130 Engangskameraer med batterier
AD 140 Avfall fra renseanlegg for industriavgasser som ikke er spesifisert

eller inkludert andre steder
AD 150 Naturlig forekommende organiske stoffer brukt som filtermedium

(f.eks. biofiltre)
AD 160 Kommunalt avfall/husholdningsavfall
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VEDLEGG IV

RØD  AVFALLSLISTE

I denne listen menes med «som inneholder» eller «forurenset med» at det aktuelle stoff forekommer i et
omfang som a) gjør avfallet farlig eller b) gjør det uegnet til gjenvinning.

RA. AVFALL SOM HOVEDSAKELIG INNEHOLDER ORGANISKE BESTANDDELER, MEN
SOM OGSÅ KAN INNEHOLDE METALLER OG UORGANISKE MATERIALER

RA 010 Avfall, stoffer og gjenstander som inneholder, består av eller er
forurenset med polyklorerte bifenyler (PCB) og/eller polyklorerte
terfenyler (PCT) og/eller polybromerte bifenyler (PBB), herunder
alle andre polybromerte analoger av disse forbindelsene, med et
konsentrasjonsnivå på 50 mg/kg eller mer

RA 020 Tjærerestavfall (unntatt asfaltsementer) som stammer fra raffinering,
destillering og all pyrolytisk behandling

RB. AVFALL SOM HOVEDSAKELIG INNEHOLDER UORGANISKE BESTANDDELER SOM
KAN INNEHOLDE METALLER OG ORGANISKE MATERIALER

RB 010 Asbest (støv og fibrer)
RB 020 Keramikkfibrer med fysisk-kjemiske egenskaper tilsvarende dem som

finnes i asbest

RC. AVFALL SOM KAN INNEHOLDE ORGANISKE ELLER UORGANISKE BESTANDDELER

Avfall som inneholder, består av eller er forurenset med noe av det følgende:

RC 010 — alle produkter av gruppen polyklorert dibenzofuran
RC 020 — alle produkter av gruppen polyklorert dibenzodioksin
RC 030 Slam fra blyholdige antibankemiddelforbindelser
RC 040 Peroksider unntatt hydrogenperoksid


