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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 674/2012 

av 23. juli 2012 

om endring av forordning (EF) nr. 1418/2007 om eksport for gjenvinning av visse typer  

avfall til stater som ikke omfattes av OECD-vedtaket(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1013/2006 av 14. juni 2006 om overføring av avfall(1), 

særlig artikkel 37,  

etter samråd med de berørte stater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006 er endret 

ved kommisjonsforordning (EU) nr. 664/2011 av  

11. juli 2011(2) om overføring av avfall for å tilføye 

visse typer blandet avfall. Følgelig har Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 37 i forordning (EF) nr. 1013/2006 

sendt en skriftlig anmodning til de stater som ikke 

omfattes av OECD-vedtaket(3), om en skriftlig be-

kreftelse på at de typer blandet avfall som ikke omfattes 

av eksportforbudet i henhold til artikkel 36 i forordning 

(EF) nr. 1013/2006, kan eksporters fra Den europeiske 

union for gjenvinning i nevnte stat, og anmodet om en 

angivelse av hvilken framgangsmåte for kontroll, om 

noen, som vil bli fulgt i mottakerstaten. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 196 av 24.7.2012,  

s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 32/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 

17.7.2014, s. 38. 

(1) EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1. 

(2) EUT L 182 av 12.7.2011. s. 2. 

(3) OECD-rådets vedtak C(2001)107/endelig versjon om revisjon av 

vedtak C(92)39/endelig versjon med hensyn til kontroll med 

grensekryssende transport av avfall beregnet på gjenvinning. 

Vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 1418/2007 

av 29. november 2007 om eksport for gjenvinning av 

visse typer avfall oppført i vedlegg III eller IIIA til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006, 

til visse stater som ikke omfattes av OECD-vedtaket om 

kontroll av grensekryssende transport av avfall(4), bør 

derfor endres for å ta hensyn til de innkomne svarene. 

2) Kommisjonen har også mottatt ytterligere opplysninger 

fra flere stater med hensyn til andre typer avfall oppført i 

vedlegg III eller IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006. 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1418/2007 bør derfor 

endres i samsvar med dette –– 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1418/2007 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 14. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(4) EUT L 316 av 4.12.2007, s. 6. 

2022/EØS/40/49 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 23. juli 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1418/2007 gjøres følgende endringer: 

1)  Etter formuleringen To koder atskilt med semikolon betyr disse to koder alene skal følgende ledd tilføyes: 

«Når avfall er oppført både i kolonne B og kolonne D, betyr det at lokale framgangsmåter for kontroll skal 

anvendes i tillegg til dem som er fastsatt i artikkel 35 i forordning (EF) nr. 1013/2006. 

Når en bestemt type avfall eller blanding av avfall ikke er angitt for en gitt stat, betyr det at denne stat ikke har gitt 

et tilstrekkelig klart samtykke til at denne type avfall eller blanding av avfall kan eksporteres for gjenvinning i 

denne stat, og hvilken framgangsmåte for kontroll, om noen, som vil bli fulgt i denne staten. I samsvar med 

artikkel 37 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1013/2006 skal framgangsmåten med forhåndsmelding og -samtykke som 

beskrevet i artikkel 35 i nevnte forordning, anvendes i slike tilfeller.» 

2)  Følgende post for Albania tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Albania 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

Fra B1010 

— Edelmetaller (gull, 

sølv, platinagruppen, 

men ikke kvikksølv) 

— Wolframskrap 

— Molybdenskrap 

— Tantalskrap 

— Koboltskrap 

— Titanskrap 

— Zirkoniumskrap 

— Germaniumskrap 

— Vanadiumskrap 

— Skrap av hafnium, 

indium, niob, rhenium 

og gallium 

— Thoriumskrap 

— Skrap av sjeldne 

jordmetaller 

— Kromskrap 

Fra B1010 

Jern- og stålskrap 

— Kobberskrap 

— Nikkelskrap 

— Aluminiumskrap 

— Sinkskrap 

— Tinnskrap 

— Magnesiumskrap 

— Vismutskrap 

— Manganskrap 

 Fra B1010 

Jern- og stålskrap 

— Kobberskrap 

— Nikkelskrap 

— Aluminiumskrap 

— Sinkskrap 

— Tinnskrap 

— Magnesiumskrap 

— Vismutskrap 

— Manganskrap 

B1020 – B2010    

 B2020 – B2030  B2020 – B2030 

Fra B2040 

— Delvis raffinert 

kalsiumsulfat fra 

avsvovling av røyk-

gass 

— Avfall av gipsplater 

som stammer fra 

riving av bygninger 

Fra B2040 

— Kalkstein fra 

kalsiumcyanamidprod

uksjon (med pH-verdi 

lavere enn 9) 

— Karborundum 

(silisiumkarbid) 

 Fra B2040 

— Kalkstein fra 

kalsiumcyanamidprod

uksjon (med pH-verdi 

lavere enn 9) 

— Karborundum 

(silisiumkarbid) 
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a b c d 

— Slagg fra kobber-

produksjon, kjemisk 

stabilisert, med høyt 

jerninnhold (over 

20 %) og behandlet i 

samsvar med industri-

spesifikasjoner (f.eks. 

DIN 4301 og DIN 

8201), hovedsakelig til 

bygge- og slipeformål 

— Svovel i fast form 

— Natrium-, kalium- og 

kalsiumklorider 

— Knust betong 

— Glassavfall som 

inneholder litium-

tantal eller litium-niob 

   

B2060 – B2130    

B3010 

Alt annet avfall 

B3010 

— Eten 

— Styren 

— Polypropylen 

 B3010 

— Eten 

— Styren 

— Polypropylen 

Fra B3020 

— Annet, herunder, men 

ikke begrenset til: 

1.  Laminert papp 

2.  Usortert avfall 

Fra B3020 

Følgende materialer, 

såfremt de ikke er blandet 

med farlig avfall: 

Avfall og feilvare av papir 

eller papp av: 

— Ubleket papir eller 

papp eller bølgepapir 

eller bølgepapp 

— Annet papir eller 

papp, framstilt hoved-

sakelig av bleket 

kjemisk masse, ikke 

farget i massen 

— Papir eller papp som 

hovedsakelig er laget 

av mekanisk papir-

masse (for eksempel 

aviser, tidsskrifter og 

lignende trykksaker) 

 Fra B3020 

Følgende materialer, 

såfremt de ikke er blandet 

med farlig avfall: 

Avfall og feilvare av papir 

eller papp av: 

— Ubleket papir eller 

papp eller bølgepapir 

eller bølgepapp 

— Annet papir eller papp, 

framstilt hovedsakelig 

av bleket kjemisk 

masse, ikke farget i 

massen 

— Papir eller papp som 

hovedsakelig er laget 

av mekanisk papir-

masse (for eksempel 

aviser, tidsskrifter og 

lignende trykksaker) 

 B3030 – B3035  B3030 – B3035 

B3040    

 B3050  B3050 

B3060 – B3065    

Fra B3070 

— Avfall av halm 

— Deaktivert soppmycel 

fra penicillinproduk-

sjon til bruk i fôr 

Fra B3070 

— Avfall av 

menneskehår 

 Fra B3070 

— Avfall av menneskehår 
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a b c d 

B3080 – B4030    

 GB040 – GC010  GB040 – GC010 

GC020    

 GC030  GC030 

GC050    

 GE020 – GG030  GE020 – GG030 

GG040    

 GH013  GH013 

GN010 – GN030    

Blandet avfall 

Alt blandet avfall oppført i 

vedlegg III til forordning 

(EF) nr. 1013/2006 

   

3)  Posten for Andorra skal lyde: 

«Andorra 

a b c d 

 Alt avfall oppført i 

vedlegg III og blandet 

avfall oppført i vedlegg 

IIIA i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

  

4)  Posten for Argentina skal lyde: 

«Argentina 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

   B1010 

B1020    

   B1030 – B1050 

B1060    

   B1070 – B1090 

Fra B1100 

— Hardsink (varm-

galvanisering) 

— Sinkholdig slagg 

— Toppslagg (> 90 % 

Zn) 

— Bunnslagg (> 92 % 

Zn) 

— Slagg fra presstøping 

av sink (> 85 % Zn) 

— Slagg fra varm-

galvanisering med sink 

(satsvis) (> 92 % Zn) 

— Avrakingsslagg 

(skimming) av sink 

  Fra B1100 

— Avrakingsslagg av 

aluminium, unntatt 

saltslagg 

— Avfall av ildfaste 

fôringer, herunder 

digler, fra kobber-

støping 

— Slagg fra behandling 

av edelmetaller for 

ytterligere raffinering 

— Tantalholdig tinnslagg 

med mindre enn 0,5 % 

tinn 
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a b c d 

   B1115 – B1130 

B1140    

   B1150 – B1170 

B1180 – B1190    

   B1200 – B1230 

B1240    

   B1250 – B2110 

B2120 – B2130    

Fra B3010 

— Herdet harpiksavfall 

eller kondenserings-

produkter 

— Følgende former for 

fluorinert 

polymeravfall: 

— Perfluoretylen/ 

propylen (FEP) 

— Perfluoralkoksyl-

alkan 

— Tetrafluoretylen/ 

perfluorvinyleter 

(PFA) 

— Tetrafluoretylen/ 

perfluormetyl-

vinyleter (MFA) 

— Polyvinylfluorid 

(PVF) 

— Polyvinyliden-

fluorid (PVDF) 

  Fra B3010 

— Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer 

og kopolymerer 

B3020 

Bare usortert skrap 

  B3020 

Alt unntatt usortert skrap 

   B3030 – B3120 

B3130 – B4030    

   GB040 – GC010 

GC020    

   GC030 – GF010 

GG030 – GH013    

   GN010 – GN030 

Blandet avfall 

   Blanding av B1010 og 

B1050 

   Blanding av B1010 og 

B1070 

   Blanding av B3040 og 

B3080 
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a b c d 

   Blanding av B1010 

   Blanding av B2010 

   Blanding av B2030 

   Blanding av B3010 

Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

Blanding av B3010 

Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

   

Blanding av B3010 

Perfluoralkoksylalkan 

   

Blanding av B3020 

Bare usortert skrap 

  Blanding av B3020 

Unntatt usortert skrap 

   Blanding av B3030 

   Blanding av B3040 

   Blanding av B3050» 

5)  Følgende post for Aserbajdsjan tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Aserbajdsjan 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

B3040»    

6)  Følgende post for Benin tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Benin 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført 

i vedlegg IIIA i forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

7)  Følgende post for Burkina Faso tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Burkina Faso 

a b c d 

 Alt avfall oppført i 

vedlegg III og blandet 

avfall oppført i vedlegg 

IIIA i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 
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8)  Følgende post for Burundi tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Burundi 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført 

i vedlegg IIIA i forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

9)  Følgende post for Kapp Verde tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Kapp Verde 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført 

i vedlegg IIIA i forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

10)  Følgende post for Tsjad tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Tsjad 

a b c d 

 Alt avfall oppført i 

vedlegg III og blandet 

avfall oppført i vedlegg 

IIIA i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

  

11)  Posten for Chile skal lyde: 

«Chile 

a b c d 

 Alt avfall oppført i 

vedlegg III og blandet 

avfall oppført i vedlegg 

IIIA i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

  

12)  Posten for Kina skal lyde: 

«Kina 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

Fra B1010 

— Edelmetaller (sølv, 

men ikke kvikksølv) 

— Molybdenskrap 

— Koboltskrap 

— Manganskrap 

— Indiumskrap 

— Thoriumskrap 

— Skrap av sjeldne 

jordmetaller 

— Kromskrap 

  Fra B1010 

— Edelmetaller (bare gull 

og platinagruppen, 

men ikke kvikksølv) 

— Jern- og stålskrap 

— Kobberskrap 

— Nikkelskrap 

— Aluminiumskrap 

— Sinkskrap 
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a b c d 

   — Tinnskrap 

— Wolframskrap 

— Tantalskrap 

— Magnesiumskrap 

— Vismutskrap 

— Titanskrap 

— Zirkoniumskrap 

— Germaniumskrap 

— Vanadiumskrap 

— Skrap av hafnium, 

niob, rhenium og 

gallium 

B1020 – B1040    

   B1050 

B1060    

   B1070 

B1080 – B1100    

   B1115 

Fra B1120 

— Overgangsmetaller 

(bortsett fra de som 

inneholder > 10 % 

V2O5), unntatt kataly-

satoravfall (brukte 

katalysatorer, brukte 

væskekatalysatorer 

eller andre kataly-

satorer) oppført på 

liste A 

— Lantanoider (sjeldne 

jordmetaller) 

  Fra B1120 

Overgangsmetaller (bare de 

som inneholder > 10 % 

V2O5), unntatt katalysator-

avfall (brukte katalysatorer, 

brukte væskekatalysatorer 

eller andre katalysatorer) 

oppført på liste A 

B1130 – B1200    

   B1210 

B1220    

   B1230 

B1240    

   B1250 

B2010 

Unntatt glimmeravfall 

  B2010 

Bare glimmeravfall 

B2020    

Fra B2030 

— Cermetavfall og -skrap 

(unntatt skrap av 

wolframkarbid) 

— Keramikkbaserte fibrer 

som ikke er inkludert 

eller spesifisert andre 

steder 

  Fra B2030 

— Cermetavfall og -skrap 

(bare skrap av wol-

framkarbid) 

B2040 – B2130    
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a b c d 

Fra B3010 

— Herdet harpiksavfall 

eller kondenserings-

produkter (unntatt 

fenolformal-

dehydharpikser og 

polyamider) 

  Fra B3010 

— Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer 

og kopolymerer (alle) 

— Herdet harpiksavfall 

eller kondenserings-

produkter (bare 

fenolformal-

dehydharpikser og 

polyamider) 

— Følgende former for 

fluorinert polymer-

avfall: 

— Perfluoretylen/ 

propylen (FEP) 

— Perfluoralkoksyl-

alkan 

— Tetrafluoretylen/ 

perfluorvinyleter 

(PFA) 

— Tetrafluoretylen/ 

perfluormetyl-

vinyleter (MFA) 

— Polyvinylfluorid 

(PVF) 

— Polyvinyliden-

fluorid (PVDF) 

   B3020 

Fra B3030 

Følgende materialer, for-

utsatt at de ikke er blandet 

med annet avfall og opp-

fyller en spesifikasjon: 

— Silkeavfall (herunder 

kokonger uegnet for 

spoling, garnavfall og 

opprevet materiale) 

— Ikke kardet eller 

børstet 

— Annet 

— Stry og avfall av lin 

— Stry og avfall (her-

under garnavfall og 

opprevet materiale) av 

ekte hamp (Cannabis 

sativa L.) 

— Stry og avfall (her-

under garnavfall og 

opprevet materiale) av 

jute og andre tekstil-

bastfibrer (unntatt lin, 

ekte hamp og rami) 

— Stry og avfall (her-

under garnavfall og 

opprevet materiale) av 

sisal og andre 

tekstilfibrer av 

agaveslekten 

  Fra B3030 

Følgende materialer, for-

utsatt at de ikke er blandet 

med annet avfall og opp-

fyller en spesifikasjon: 

— Avfall av ull eller av 

fint eller grovt dyrehår, 

herunder garnavfall, 

men ikke opprevet 

materiale 

— Kardet ull eller kardet 

fint dyrehår 

— Annet avfall av ull 

eller av fint dyrehår 

— Avfall av grovt 

dyrehår 

— Bomullsavfall (her-

under garnavfall og 

opprevet materiale) 

— Garnavfall (herunder 

trådavfall) 

— Opprevet materiale 

— Annet 

— Avfall (herunder fiber, 

garnavfall og opprevet 

materiale) av kunstige 

fibrer 
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a b c d 

— Stry, fiber og avfall 

(herunder garnavfall 

og opprevet materiale) 

av kokosnøtt 

— Stry, fiber og avfall 

(herunder garnavfall 

og opprevet materiale 

av manila (manilahamp 

eller Musa textilis 

Nee) 

— Stry, kardet ull og 

avfall (herunder garn-

avfall og opprevet 

materiale) av rami og 

andre 

plantetekstilfibrer som 

ikke er spesifisert eller 

inkludert andre steder 

— Brukte klær og andre 

slitte tekstilartikler 

— Brukte filler, hyssing, 

tauverk, tau og kabler 

og utslitte artikler av 

hyssing, tauverk, tau 

eller tekstilkabler 

— Sortert 

— Annet 

  — Av syntetiske fibrer 

— Av kunstige fibrer 

B3035    

B3040 

Unntatt uvulkanisert 

gummi 

  B3040 

Bare uvulkanisert gummi 

   B3050 

B3060 – B3070    

B3080 

Unntatt uvulkanisert 

gummi 

  B3080 

Bare uvulkanisert gummi 

B3090 – B4030    

GB040 

Unntatt konverterslagg fra 

kobberstøping med > 10 % 

kobber 

  GB040 

Bare konverterslagg fra 

kobberstøping med > 10 % 

kobber 

   GC010 

GC020 

Unntatt avfall i form av 

kabler og metalltråder, 

skrap av elektromotorer 

  GC020 

Bare avfall i form av kabler 

og metalltråder, skrap av 

elektromotorer 

   GC030 

GC050 – GG040    

   GH013 

GN010 – GN030    
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a b c d 

Blandet avfall 

Blanding av B1010 og 

B1050 

Dersom noe av det ufarlige 

avfallet i blandingen ikke 

kan importeres 

  Blanding av B1010 og 

B1050 

Dersom alt det ufarlige 

avfallet i blandingen kan 

importeres 

Blanding av B1010 og 

B1070 

Dersom noe av det ufarlige 

avfallet i blandingen ikke 

kan importeres 

  Blanding av B1010 og 

B1070 

Dersom alt det ufarlige 

avfallet i blandingen kan 

importeres 

Blanding av B3040 og 

B3080 

Dersom noe av det ufarlige 

avfallet i blandingen ikke 

kan importeres 

  Blanding av B3040 og 

B3080 

Dersom alt det ufarlige 

avfallet i blandingen kan 

importeres 

Blanding av B1010 

Dersom noe av det ufarlige 

avfallet i blandingen ikke 

kan importeres 

  Blanding av B1010 

Dersom alt det ufarlige 

avfallet i blandingen kan 

importeres 

Blanding av B2010    

Blanding av B2030    

Blanding av B3010 

plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

Dersom noe av det ufarlige 

avfallet i blandingen ikke 

kan importeres 

  Blanding av B3010 

plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

Dersom alt det ufarlige 

avfallet i blandingen kan 

importeres 

Blanding av B3010 herdet 

harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

   

Blanding av B3010 

perfluoralkoksylalkan 

Dersom noe av det ufarlige 

avfallet i blandingen ikke 

kan importeres 

  Blanding av B3010 

perfluoralkoksylalkan 

Dersom alt det ufarlige 

avfallet i blandingen kan 

importeres 

   Blanding av B3020 

Blanding av B3030 

Dersom noe av det ufarlige 

avfallet i blandingen ikke 

kan importeres 

  Blanding av B3030 

Dersom alt det ufarlige 

avfallet i blandingen kan 

importeres 

Blanding av B3040    

   Blanding av B3050» 
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13)  Posten for Taiwan skal lyde: 

«Taiwan 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

 Fra B1010 

— Av syntetiske fibrer 

— Av kunstige fibrer  

— Edelmetaller (gull, 

sølv, platinagruppen, 

men ikke kvikksølv) 

— Molybdenskrap 

— Tantalskrap 

— Koboltskrap 

— Vismutskrap 

— Zirkoniumskrap 

— Manganskrap 

— Vanadiumskrap 

— Skrap av hafnium, 

indium, niob, rhenium 

og gallium 

— Thoriumskrap 

— Skrap av sjeldne 

jordmetaller 

— Kromskrap 

 Fra B1010 

— Av syntetiske fibrer 

— Av kunstige fibrer  

— Jern- og stålskrap 

— Kobberskrap 

— Nikkelskrap 

— Aluminiumskrap 

— Sinkskrap 

— Tinnskrap 

— Wolframskrap 

— Magnesiumskrap 

— Titanskrap 

— Germaniumskrap 

Fra B1020 

— Av syntetiske fibrer 

— Av kunstige fibrer  

— Kadmiumskrap 

— Blyskrap (unntatt 

blybatterier) 

— Selenavfall 

Fra B1020 

— Av syntetiske fibrer 

— Av kunstige fibrer  

— Antimonskrap 

— Berylliumskrap 

— Tellurskrap 

  

 B1030 – B1031   

B1040    

 B1050   

B1060    

 B1070 – B1090   

 Fra B1100 

— Avrakingsslagg av 

aluminium, unntatt 

saltslagg 

— Avfall av ildfaste 

fôringer, herunder 

digler, fra kobber-

støping 

— Slagg fra behandling 

av edelmetaller for 

ytterligere raffinering 

— Tantalholdig tinn-

slagg med mindre enn 

0,5 % tinn 

 Fra B1100 

— Hardsink (varm-

galvanisering) 

— Sinkholdig slagg 

(dross): 

— Toppslagg (> 90 % 

Zn) 

— Bunnslagg (> 92 % 

Zn) 

— Slagg fra presstøping 

av sink (> 85 % Zn) 

— Slagg fra varm-

galvanisering med 

sink (satsvis) (> 92 % 

Zn) 

— Avrakingsslagg 

(skimming) av sink 
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a b c d 

 B1115   

 B1120  B1120 

 B1130 – B1240   

B1250    

 B2010 – B2030   

 B2040 

Unntatt slagg fra kobber-

produksjon, kjemisk 

stabilisert, med høyt 

jerninnhold (over 20 %) 

og behandlet i samsvar 

med industrispesifikasjo-

ner (f.eks. DIN 4301 og 

DIN 8201), hovedsakelig 

til bygge- og slipeformål 

 B2040 

Bare slagg fra kobber-

produksjon, kjemisk 

stabilisert, med høyt 

jerninnhold (over 20 %) og 

behandlet i samsvar med 

industrispesifikasjoner 

(f.eks. DIN 4301 og DIN 

8201), hovedsakelig til 

bygge- og slipeformål 

 B2060 – B2130   

 Fra B3010 

— Polyuretan (uten 

KFK) 

— Herdet harpiksavfall 

eller kondenserings-

produkter 

 Fra B3010 

— Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer 

og kopolymerer, 

unntatt polyuretan 

(uten KFK) 

— Følgende former for 

fluorinert 

polymeravfall: 

— Perfluoretylen/ 

propylen (FEP) 

— Perfluoralkoksyl-

alkan 

— Tetrafluoretylen/ 

perfluorvinyleter 

(PFA) 

— Tetrafluoretylen/ 

perfluormetylviny

leter (MFA) 

— Polyvinylfluorid 

(PVF) 

— Polyvinyliden-

fluorid (PVDF) 

   B3020 

 B3030 – B3035   

   B3040 – B3050 

 B3060 – B3070   

   B3080 

B3090 - B3100    
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a b c d 

 B3110 – B4030   

GB040 – GC030    

 GC050   

   GEO20 

 GF010 – GG040   

   GH013 

GN010    

 GN020 – GN030   

Blandet avfall 

 Blanding av B1010 og 

B1050 

  

 Blanding av B1010 og 

B1070 

  

 Blanding av B3040 og 

B3080 

  

 Blanding av B1010   

 Blanding av B2010   

 Blanding av B2030   

   Blanding av B3010 

Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

 Blanding av B3010 

Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

  

 Blanding av B3010 

Perfluoralkoksylalkan 

  

   Blanding av B3020 

 Blanding av B3030   

   Blanding av B3040 

Unntatt brukte dekk og 

bearbeidede dekklipp med 

en diameter på over 4 mm 

   Blanding av B3050» 

14)  Følgende post for Kongo (Den demokratiske republikken Kongo) tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Kongo (Den demokratiske republikken Kongo) 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA i 

forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 
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15)  Følgende post for Colombia tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Colombia 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

  B1020 – B1070  

   B1080 

  B1090  

  B1115 – B1150  

   B1160 

  B1170 – B1190  

   B1200 

  B1210  

   B1220 

  B1230 – B1250  

  B2010 

Unntatt glimmeravfall 

B2010 

Bare glimmeravfall 

  B2020 – B2030  

  B2040 

Unntatt slagg fra kobber-

produksjon, kjemisk 

stabilisert, med høyt 

jerninnhold (over 20 %) 

og behandlet i samsvar 

med industrispesifi-

kasjoner (f.eks. DIN 4301 

og DIN 8201), hoved-

sakelig til bygge- og 

slipeformål 

B2040 

Bare slagg fra kobber-

produksjon, kjemisk 

stabilisert, med høyt 

jerninnhold (over 20 %) og 

behandlet i samsvar med 

industrispesifikasjoner 

(f.eks. DIN 4301 og DIN 

8201), hovedsakelig til 

bygge- og slipeformål 

  B2060 – B3020  

  B3035 – B3040  

  Fra B3050 

Ubehandlet kork- og 

treavfall: 

— Korkavfall: knust, 

granulert eller malt 

kork 

fra B3050 

Ubehandlet kork- og 

treavfall: 

— Treavfall og spon, 

også agglomerert i 

kubber, briketter, 

pelleter eller lignende 
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a b c d 

  Fra B3060 

Avfall fra landbruksbasert 

næringsmiddelindustri, 

forutsatt at det ikke er 

smittefarlig: 

— Vinberme 

— Annet avfall fra 

landbruksbasert 

næringsmiddelindustr

i med unntak av 

biprodukter som 

oppfyller nasjonale og 

internasjonale krav og 

standarder for 

produkter beregnet på 

konsum eller på 

fôrvarer 

Fra B3060 

Avfall fra landbruksbasert 

næringsmiddelindustri, 

forutsatt at det ikke er 

smittefarlig: 

— Tørket og sterilisert 

vegetabilsk avfall, 

rester og biprodukter, 

også i form av pelleter, 

eller brukt i fôr, ikke 

spesifisert eller in-

kludert andre steder 

— Garvefett: rester etter 

behandling av fett-

stoffer eller animalsk 

eller vegetabilsk voks 

— Avfall av bein og horn, 

ubearbeidet, avfettet, 

enkelt bearbeidet (men 

ikke tilskåret), 

syrebehandlet eller 

avgelatinisert 

— Fiskeavfall 

— Skall, skinn (skrell) og 

annet avfall av kakao 

   B3065 

  Fra B3070 

— Avfall av 

menneskehår 

— Avfall av halm 

Fra B3070 

— Deaktivert soppmycel 

fra penicillinproduk-

sjon til bruk i fôr 

  B3080  

   B3090 – B3100 

  B3110 – B3130  

   B3140 

   B4010 

  B4020 – B4030  

  GB040 – GC010  

   GC020 

  GC030 – GF010  

   GG030 – GG040 

  GH013  

   GN010 – GN030» 
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16)  Posten for Costa Rica skal lyde: 

«Costa Rica 

a b c d 

Blandet avfall 

Alt blandet avfall oppført i 

vedlegg III til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

17)  Posten for Kroatia skal lyde: 

«Kroatia 

a b c d 

   Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall oppført 

i vedlegg IIIA i forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

18)  Følgende post for Curaçao tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Curaçao 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

 B1010 – B3020   

Fra B3030 

— Brukte klær og andre 

slitte tekstilartikler 

— Brukte filler, hyssing, 

tauverk, tau og kabler 

og utslitte artikler av 

hyssing, tauverk, tau 

eller tekstilkabler 

Fra B3030 

Alt annet avfall 

  

B3035    

 B3040 – B3065   

B3070    

 B3080 – B4030   

 GB040 – GF010   

GG030 – GG040    

 GH013   

GN010 – GN030    

Blandet avfall 

 Alt blandet avfall oppført i 

vedlegg III til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 
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19)  Posten for Egypt skal lyde: 

«Egypt 

a b c d 

Blandet avfall 

Alt blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

20)  Følgende post for Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (FYROM) tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (FYROM) 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

 B1010 – B1031   

B1040    

 B1050 – B2130   

  B3010 – B3020  

 B3030 – B4030   

 GB040 – GH013   

GN010 – GN030    

Blandet avfall 

  Blanding av B3020  

 Alt annet blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA til 

forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

  

21)  Følgende post for Gabon tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Gabon 

a b c d 

Blandet avfall 

Alt blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

22)  Posten for Georgia skal lyde: 

«Georgia 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

   B1010 – B1030 

B1031 – B1040    
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a b c d 

   B1050 – B1070 

B1080 – B1190    

   B1200 

B1210 – B2010    

   B2020 

B2030 – B2130    

   B3010 – B3035 

B3040    

   B3050 

B3060 – B4030    

GB040 – GE020    

   GF010 

GG030 – GG040    

   GH013 – GN010 

GN020 – GN030    

Blandet avfall 

   Blanding av B1010 og 

B1050 

   Blanding av B1010 og 

B1070 

Blanding av B3040 og 

B3080 

   

   Blanding av B1010 

Blanding av B2010    

Blanding av B2030    

   Blanding av B3010 

Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

   Blanding av B3010 

Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

   Blanding av B3010 

Perfluoralkoksylalkan 

   Blanding av B3020 

   Blanding av B3030 

Blanding av B3040    

   Blanding av B3050» 
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23)  Følgende post for Guatemala tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Guatemala 

a b c d 

 Alt avfall oppført i 

vedlegg III og blandet 

avfall oppført i vedlegg 

IIIA i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

  

24)  Posten for Guyana skal lyde: 

«Guyana 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA  

i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

   

25)  Følgende post for Honduras tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Honduras 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA  

i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

   

26)  Posten for Hongkong (Kina) skal lyde: 

«Hongkong (Kina) 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

   B1010 – B1020 

B1030 – B1031    

   B1040 – B1050 

B1060 – B1090    

Fra B1100 

— Avfall av ildfaste 

fôringer, herunder 

digler, fra 

kobberstøping 

  Fra B1100 

Alt annet avfall 

   B1115 – B1130 

B1140 – B1190    

   B1200 

B1210 – B1240    
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a b c d 

   B1250 – B2060 

B2070 – B2080    

   B2090 

B2100 – B2130    

   B3010 – B3030 

B3035    

   B3040 – B3060 

B3065    

   B3070 – B3090 

B3100 – B3130    

   B3140 

B4010 – B4030    

   GB040 – GN030 

Blandet avfall 

Blanding av B1010 og 

B1070 

   

   Alt annet blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA  

til forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

27)  Følgende post for Kasakhstan tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Kasakhstan 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

 B1010 – B1160   

 B1170 – B1240  B1170 – B1240 

 B1250 – B3035   

 Fra B3040 

— Avfall av hardgummi 

(for eksempel ebonitt) 

 Fra B3040 

— Annet gummiavfall 

(unntatt avfall som er 

oppført andre steder) 

 B3050   

 B3060 

Avfall fra landbruksbasert 

næringsmiddelindustri, 

forutsatt at det ikke er 

smittefarlig, unntatt 

vinberme 

 B3060 

Bare vinberme 

 B3065 – B3070   

 B3080  B3080 
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a b c d 

 B3090 – B3130   

 B3140  B3140 

 B4010 – B4030   

 GB040 – GG030   

 GG040  GG040 

 GH013 – GN030   

Blandet avfall 

 Blanding av B1010 og 

B1050 

  

 Blanding av B1010 og 

B1070 

  

 Blanding av B3040 og 

B3080 

 Blanding av B3040 og 

B3080 

 Blanding av B1010   

 Blanding av B2010   

 Blanding av B2030   

 Blanding av B3010 

Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

  

 Blanding av B3010 

Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

  

 Blanding av B3010 

Perfluoralkoksylalkan 

  

 Blanding av B3020   

 Blanding av B3030   

Blanding av B3040    

 Blanding av B3050»   

28)  Posten for Kenya skal lyde: 

«Kenya 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III til forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 
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29)  Følgende post for Kuwait tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Kuwait 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA  

i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

   

30)  Posten for Kirgisistan skal lyde: 

«Kirgisistan 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

B1010 

Bare thoriumskrap 

  B1010 

Metall- og metallegerings-

avfall i metallisk, ikke-

spredbar form, unntatt 

thoriumskrap 

   B1020 

B1030 – B1100    

   B1115 

B1120 – B1140    

   B1150 

B1160 – B1240    

   B1250 

B2010    

   B2020 

Fra B2030 

— Keramikkbaserte fibrer 

som ikke er inkludert 

eller spesifisert andre 

steder 

  Fra B2030 

— Avfall og skrap av 

cermet (kompositter av 

metaller og ildfaste 

ikke-metaller) 

B2040 – B2130    

Fra B3010 

— Herdet harpiksavfall 

eller kondenserings-

produkter 

— Følgende former for 

fluorinert polymer-

avfall: 

— Perfluoretylen/ 

propylen (FEP) 

— Perfluoralkoksyl-

alkan 

— Tetrafluoretylen/ 

perfluorvinyleter 

(PFA) 

— Tetrafluoretylen/ 

perfluormetylvinyl

eter (MFA) 

  Fra B3010 

— Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer 

og kopolymerer 
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a b c d 

— Polyvinylfluorid 

(PVF) 

— Polyvinylidenfl-

uorid (PVDF) 

   

   B3020 – B3030 

B3035    

   B3040 

Fra B3050 

— Korkavfall: knust, 

granulert eller malt 

kork 

  Fra B3050 

— Treavfall og spon, 

også agglomerert i 

kubber, briketter, 

pelleter eller lignende 

Fra B3060 

Avfall fra landbruksbasert 

næringsmiddelindustri, 

forutsatt at det ikke er 

smittefarlig: 

Vinberme 

— Garvefett: rester etter 

behandling av 

fettstoffer eller 

animalsk eller 

vegetabilsk voks 

— Fiskeavfall 

— Skall, skinn (skrell) og 

annet avfall av kakao 

— Annet avfall fra 

landbruksbasert 

næringsmiddelindustri 

med unntak av 

biprodukter som 

oppfyller nasjonale og 

internasjonale krav og 

standarder for 

produkter beregnet på 

konsum eller på 

fôrvarer 

  Fra B3060 

Avfall fra landbruksbasert 

næringsmiddelindustri, 

forutsatt at det ikke er 

smittefarlig: 

— Tørket og sterilisert 

vegetabilsk avfall, 

rester og biprodukter, 

også i form av pelleter, 

eller brukt i fôr, ikke 

spesifisert eller 

inkludert andre steder 

— Avfall av bein og horn, 

ubearbeidet, avfettet, 

enkelt bearbeidet (men 

ikke tilskåret), 

syrebehandlet eller 

avgelatinisert 

   B3065 

B3070 – B3130    

   B3140 

B4010 – B4030    

GB040 – GN030    

Blandet avfall 

   Blanding av B1010 og 

B1050 

   Blanding av B1010 og 

B1070 

Blanding av B3040 og 

B3080 

   

   Blanding av B1010 

Blanding av B2010    
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a b c d 

Blanding av B2030    

   Blanding av B3010 

Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

Blanding av B3010 

Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

   

Blanding av B3010 

Perfluoralkoksylalkan 

   

   Blanding av B3020 

   Blanding av B3030 

   Blanding av B3040 

   Blanding av B3050» 

31)  Posten for Liberia skal lyde: 

«Liberia 

a b c d 

 Alt avfall oppført i 

vedlegg III og blandet 

avfall oppført i vedlegg 

IIIA i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

  

32)  Posten for Macao (Kina) skal lyde: 

«Macao (Kina) 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA  

i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

   

33)  Følgende post for Madagaskar tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Madagaskar 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA  

i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

   

34)  Posten for Malaysia skal lyde: 

«Malaysia 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

Fra B1010 

— Nikkelskrap 

— Sinkskrap 

— Wolframskrap 

Fra B1010 

— Molybdenskrap 

— Koboltskrap 

— Vismutskrap 

Fra B1010 

— Edelmetaller (gull, 

sølv, platinagruppen, 

men ikke kvikksølv) 
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a b c d 

— Tantalskrap 

— Magnesiumskrap 

— Titanskrap 

— Manganskrap 

— Germaniumskrap 

— Vanadiumskrap 

— Skrap av hafnium, 

indium, niob, rhenium 

og gallium 

— Skrap av sjeldne 

jordmetaller 

— Kromskrap 

— Zirkoniumskrap 

— Thoriumskrap 

— Jern- og stålskrap 

— Kobberskrap 

— Aluminiumskrap 

— Tinnskrap 

 

B1020 – B1100    

  B1115  

B1120 – B1140    

  B1150  

B1160 – B1190    

  B1200 – B1210  

B1220 – B1240    

  B1250 – B2030  

Fra B2040 

— Delvis raffinert 

kalsiumsulfat fra av-

svovling av røykgass 

— Slagg fra kobber-

produksjon, kjemisk 

stabilisert, med høyt 

jerninnhold (over 

20 %) og behandlet i 

samsvar med industri-

spesifikasjoner (f.eks. 

DIN 4301 og DIN 

8201), hovedsakelig til 

bygge- og slipeformål 

 Fra B2040 

— Avfall av gipsplater 

som stammer fra 

riving av bygninger 

— Svovel i fast form 

— Kalkstein fra 

kalsiumcyanamid-

produksjon (med pH-

verdi lavere enn 9) 

— Natrium-, kalium- og 

kalsiumklorider 

— Karborundum 

(silisiumkarbid) 

— Knust betong 

— Glassavfall som 

inneholder litium-

tantal eller litium-

niob 

 

  B2060  

B2070 – B2080    

  B2090  

B2100    

  B2110 – B2130  

B3010    

  B3020 – B3030  

  B3035  
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a b c d 

B3040    

 fra B3050 

— Treavfall og spon, 

også agglomerert i 

kubber, briketter, 

pelleter eller lignende 

Fra B3050 

— Korkavfall: knust, 

granulert eller malt 

kork 

 

 Fra B3060 

— Tørket og sterilisert 

vegetabilsk avfall, 

rester og biprodukter, 

også i form av 

pelleter, eller brukt i 

fôr, ikke spesifisert 

eller inkludert andre 

steder 

— Avfall av bein og 

horn, ubearbeidet, 

avfettet, enkelt 

bearbeidet (men ikke 

tilskåret), 

syrebehandlet eller 

avgelatinisert 

— Skall, skinn (skrell) 

og annet avfall av 

kakao 

— Annet avfall fra 

landbruksbasert næ-

ringsmiddelindustri 

med unntak av 

biprodukter som 

oppfyller nasjonale og 

internasjonale krav og 

standarder for 

produkter beregnet på 

konsum eller på 

fôrvarer 

Fra B3060 Fra B3060 

— Annet avfall fra 

landbruksbasert 

næringsmiddelindustri 

med unntak av 

biprodukter som 

oppfyller nasjonale og 

internasjonale krav og 

standarder for 

produkter beregnet på 

konsum eller på 

fôrvarer 

 B3065 – B3140   

B4010    

  B4020  

B4030    

GB040 – GC050    

  GE020 – GF010  

GG030 – GH013    

 GN010 – GN030  GN010 – GN030 

Blandet avfall 

Alt blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 
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35)  Følgende post for Mauritius (Republikken Mauritius) tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Mauritius (Republikken Mauritius) 

a b c d 

 Alt avfall oppført i 

vedlegg III og blandet 

avfall oppført i vedlegg 

IIIA i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

  

36)  Posten for Moldova (Republikken Moldova) skal lyde: 

«Moldova (Republikken Moldova) 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

B1010 – B2010    

   B2020 

B2030 – B3010    

Fra B3020 

— Annet, herunder, men 

ikke begrenset til: 

— Laminert papp 

— Usortert avfall 

  Fra B3020 

Avfall og feilvare av papir 

eller papp av: 

— Ubleket papir eller 

papp eller bølgepapir 

eller bølgepapp 

— Annet papir eller papp, 

framstilt hovedsakelig 

av bleket kjemisk 

masse, ikke farget i 

massen 

— Papir eller papp som 

hovedsakelig er laget 

av mekanisk papir-

masse (for eksempel 

aviser, tidsskrifter og 

lignende trykksaker) 

B3030 – B4030    

GB040 – GN030    

Blandet avfall 

Blanding av B3020 

Bare dersom det inneholder 

laminert papp eller usortert 

skrap 

  Blanding av B3020 

Unntatt dersom det 

inneholder laminert papp 

eller usortert skrap 

Alt annet blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA  

til forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

   

37)  Følgende post for New Zealand tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«New Zealand 

a b c d 

  Alt avfall oppført i 

vedlegg III og blandet 

avfall oppført i vedlegg 

IIIA i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 
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38)  Posten for Filippinene skal lyde: 

«Filippinene 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

Fra B1010 

— Koboltskrap 

— Kromskrap 

  Fra B1010 

— Edelmetaller (gull, 

sølv, platinagruppen, 

men ikke kvikksølv) 

— Alt annet skrap 

B1020 – B1030    

 B1031 – B1050   

B1060    

 B1070 – B1080   

B1090    

 B1100 – B1120   

B1130 – B1140    

 B1150 – B1240   

  B1250  

B2010    

  B2020 – B2030  

Fra B2040 

— Delvis raffinert 

kalsiumsulfat fra 

avsvovling av røyk-

gass 

— Avfall av gipsplater 

som stammer fra 

riving av bygninger 

— Svovel i fast form 

— Kalkstein fra 

kalsiumcyanamid-

produksjon (med pH-

verdi lavere enn 9) 

— Natrium-, kalium- og 

kalsiumklorider 

— Karborundum 

(silisiumkarbid) 

— Knust betong 

— Glassavfall som 

inneholder litium-

tantal eller litium-niob 

fra B2040 

— Slagg fra kobber-

produksjon, kjemisk 

stabilisert, med høyt 

jerninnhold (over 

20 %) og behandlet i 

samsvar med industri-

spesifikasjoner (f.eks. 

DIN 4301 og DIN 

8201), hovedsakelig 

til bygge- og 

slipeformål 

  

B2060 – B2130    

   B3010 
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a b c d 

  B3020  

B3030    

  B3035  

B3040    

  B3050  

B3060- B4030    

 GB040 – GC030   

GC050    

  GE020 – GF010  

GG030    

 GG040   

   GH013 

GN010 – GN030    

Blandet avfall 

Blanding av B1010 og 

B1050 

Bare dersom det inneholder 

koboltskrap 

  Blanding av B1010 og 

B1050 

Unntatt dersom det 

inneholder koboltskrap 

Blanding av B1010 og 

B1070 

Bare dersom det inneholder 

koboltskrap 

  Blanding av B1010 og 

B1070 

Unntatt dersom det 

inneholder koboltskrap 

Blanding av B3040 og 

B3080 

   

Blanding av B1010 

Bare dersom det inneholder 

koboltskrap 

  Blanding av B1010 

Unntatt dersom det 

inneholder koboltskrap 

Blanding av B2010    

Blanding av B2030    

   Blanding av B3010 

Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

   Blanding av B3010 

Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

   Blanding av B3010 

Perfluoralkoksylalkan 

  Blanding av B3020  

  Blanding av B3030  

Blanding av B3040    

  Blanding av B3050»  
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39)  Følgende post for Qatar tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Qatar 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA  

i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

   

40)  Følgende post for Rwanda tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Rwanda 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA  

i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

   

41)  Følgende post for Senegal tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Senegal 

a b c d 

 Alt avfall oppført i 

vedlegg III og blandet 

avfall oppført i vedlegg 

IIIA i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

  

42)  Posten for Serbia skal lyde: 

«Serbia 

a b c d 

   Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA  

i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

43)  Følgende post for Tadsjikistan tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Tadsjikistan 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

 B1010 – B1150   

B1160 – B1200    

 B1210 – B1240   

B1250    

 B2010 – B2030   

B2040 

Bare knust betong 

B2040 

Alt annet avfall 

  

 B2060 – B2110   
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a b c d 

B2120 – B2130    

 B3010 – B3020   

Fra B3030 

Følgende materialer, 

forutsatt at de ikke er 

blandet med annet avfall 

og er framstilt etter en 

spesifikasjon: 

— Silkeavfall (herunder 

kokonger uegnet for 

spoling, garnavfall og 

opprevet materiale) 

— Ikke kardet eller 

børstet 

— Annet 

— Avfall av ull eller av 

fint eller grovt dyrehår, 

herunder garnavfall, 

men ikke opprevet 

materiale 

— Kardet ull eller kardet 

fint dyrehår 

— Annet avfall av ull 

eller av fint dyrehår 

— Avfall av grovt 

dyrehår 

— Stry og avfall av lin 

— Stry og avfall 

(herunder garnavfall 

og opprevet materiale) 

av ekte hamp 

(Cannabis sativa L.) 

— Stry og avfall 

(herunder garnavfall 

og opprevet materiale) 

av jute og andre 

tekstilbastfibrer 

(unntatt lin, ekte hamp 

og rami) 

— Stry og avfall 

(herunder garnavfall 

og opprevet materiale) 

av sisal og andre 

tekstilfibrer av 

agaveslekten 

— Stry, fiber og avfall 

(herunder garnavfall 

og opprevet materiale) 

av kokosnøtt 

— Stry, fiber og avfall 

(herunder garnavfall 

og opprevet materiale 

av manila 

(manilahamp eller 

Musa textilis Nee) 

fra B3030 

Følgende materialer, 

forutsatt at de ikke er 

blandet med annet avfall 

og er framstilt etter en 

spesifikasjon: 

— Bomullsavfall 

(herunder garnavfall 

og opprevet 

materiale) 

— Garnavfall (herunder 

trådavfall) 

— Opprevet materiale 

— Annet 

— Avfall (herunder 

fiber, garnavfall og 

opprevet materiale) 

av kunstige fibrer 

— Av syntetiske fibrer 

— Av kunstige fibrer 

— Brukte klær og andre 

slitte tekstilartikler 

— Brukte filler, hyssing, 

tauverk, tau og kabler 

og utslitte artikler av 

hyssing, tauverk, tau 

eller tekstilkabler 

— Sortert 

— Annet 

  

— Stry, kardet ull og 

avfall (herunder 

garnavfall og opprevet 

materiale) av rami og 

andre plantetekstilfibrer 

som ikke er spesifisert 

eller inkludert andre 

steder 
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a b c d 

 B3035 – B3040   

B3050    

Fra B3060 

— Vinberme 

— Tørket og sterilisert 

vegetabilsk avfall, 

rester og biprodukter, 

også i form av pelleter, 

eller brukt i fôr, ikke 

spesifisert eller 

inkludert andre steder 

— Garvefett: rester etter 

behandling av fett-

stoffer eller animalsk 

eller vegetabilsk voks 

Fra B3060 

— Avfall av bein og 

horn, ubearbeidet, 

avfettet, enkelt 

bearbeidet (men ikke 

tilskåret), 

syrebehandlet eller 

avgelatinisert 

— Fiskeavfall 

— Skall, skinn (skrell) 

og annet avfall av 

kakao 

— Annet avfall fra 

landbruksbasert 

næringsmiddelindustr

i med unntak av 

biprodukter som 

oppfyller nasjonale og 

internasjonale krav og 

standarder for 

produkter beregnet på 

konsum eller på 

fôrvarer 

  

 B3065   

B3070    

 B3080   

B3090 – B3120    

 B3130 – B3140   

B4010 – B4020    

 B4030   

 GB040 – GC020   

GC030    

 GC050 – GG030   

GG040    

 GH013   

GN010 – GN030    

Blandet avfall 

 Alt blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

  

  



Nr. 40/556 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.6.2022 

 

44)  Følgende post for Tanzania tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Tanzania 

a b c d 

Blandet avfall 

Alt blandet avfall oppført i 

vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

45)  Posten for Thailand skal lyde: 

«Thailand 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

  B1010 – B1100  

 B1115   

  B1120 – B1150  

 B1160   

  B1170 – B2040  

 B2060   

  B2070  

 B2080   

  B2090 – B2110  

 B2120 – B2130   

 B3010  B3010 

  B3020 – B3035  

B3040 

Bare for brukte dekk 

 B3040 

Unntatt for brukte dekk 

 

  B3050 – B3070  

B3080 

Bare for brukte dekk 

 B3080 

Unntatt for brukte dekk 

 

  B3090 – B3130  

B3140    

  B4010 – B4020  

 B4030  B4030 

  GB040  
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a b c d 

 GC010 – GC020   

GC030    

  GC050 – GF010  

 GG030 – GG040   

 GH013  GH013 

   GN010 – GN030 

Blandet avfall 

  Blanding av B1010 og 

B1050 

 

  Blanding av B1010 og 

B1070 

 

Blanding av B3040 og 

B3080 

Bare for brukte dekk 

 Blanding av B3040 og 

B3080 

Unntatt for brukte dekk 

 

  Blanding av B1010  

  Blanding av B2010  

  Blanding av B2030  

 Blanding av B3010 

Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

 Blanding av B3010 

Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

 Blanding av B3010 

Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

 Blanding av B3010 

Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

 Blanding av B3010 

Perfluoralkoksylalkan 

 Blanding av B3010 

Perfluoralkoksylalkan 

  Blanding av B3020  

  Blanding av B3030  

Blanding av B3040 

Bare for brukte dekk 

 Blanding av B3040 

Unntatt for brukte dekk 

 

  Blanding av B3050»  

46)  Posten for Tunisia skal lyde: 

«Tunisia 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

 B1010  B1010 
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a b c d 

B1020 – B1220    

 B1230 – B1240  B1230 – B1240 

B1250 – B2130    

Fra B3010 

— Plastskrap av ikke-

halogenerte polymerer 

og kopolymerer, 

herunder, men ikke 

begrenset til, følgende: 

— Polyvinylalkohol 

— Polyvinylbutyral 

— Polyvinylacetat 

— Herdet harpiksavfall 

eller kondenserings-

produkter, herunder: 

— Ureaformal-

dehydharpikser 

— Fenolformal-

dehydharpikser 

— Melaminformal-

dehydharpikser 

— Epoksyharpikser 

— Alkydharpikser 

— Polyamider 

— Følgende former for 

fluorinert polymer-

avfall: 

— Perfluoretylen/ 

propylen (FEP) 

— Perfluoralkoksyl-

alkan 

— Tetrafluoretylen/ 

perfluorvinyleter 

(PFA) 

— Tetrafluoretylen/ 

perfluormetyl-

vinyleter (MFA) 

— Polyvinylfluorid 

(PVF) 

— Polyvinyliden-

fluorid (PVDF) 

Fra B3010 

— Plastskrap av ikke-

halogenerte poly-

merer og kopoly-

merer, herunder, men 

ikke begrenset til, 

følgende: 

— Eten 

— Styren 

— Polypropylen 

— Polyetylenter-

eftalat 

— Akrylnitril 

— Butadien 

— Polyacetaler 

— Polyamider 

— Polybutylenter-

eftalat 

— Polykarbonater 

— Polyetere 

— Polyfenylsulfider 

— Akrylpolymerer 

— Alkaner C10-C13 

(myknere) 

— Polyuretan (uten 

KFK) 

— Polysiloksaner 

— Polymetylme-

takrylat 

 Fra B3010 

— Plastskrap av ikke-

halogenerte poly-

merer og kopoly-

merer, herunder, men 

ikke begrenset til, 

følgende: 

— Eten 

— Styren 

— Polypropylen 

— Polyetylenter-

eftalat 

— Akrylnitril 

— Butadien 

— Polyacetaler 

— Polyamider 

— Polybutylenter-

eftalat 

— Polykarbonater 

— Polyetere 

— Polyfenylsulfider 

— Akrylpolymerer 

— Alkaner C10-

C13 (myknere) 

— Polyuretan (uten 

KFK) 

— Polysiloksaner 

— Polymetylme-

takrylat 

Fra B3020 

Avfall av papir, papp og 

papirprodukter: 

— Annet, herunder, men 

ikke begrenset til: 

— Laminert papp 

Fra B3020 

Avfall av papir, papp og 

papirprodukter: 

Følgende materialer, 

såframt de ikke er blandet 

med farlig avfall: 

 Fra B3020 

Avfall av papir, papp og 

papirprodukter: 

Følgende materialer, 

såframt de ikke er blandet 

med farlig avfall: 
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a b c d 

— Usortert avfall Avfall og feilvare av papir 

eller papp av: 

— Ubleket papir eller 

papp eller bølgepapir 

eller bølgepapp 

— Annet papir eller 

papp, framstilt hoved-

sakelig av bleket 

kjemisk masse, ikke 

farget i massen 

— Papir eller papp som 

hovedsakelig er laget 

av mekanisk papir-

masse (for eksempel 

aviser, tidsskrifter og 

lignende trykksaker) 

 Avfall og feilvare av papir 

eller papp av: 

— Ubleket papir eller 

papp eller bølgepapir 

eller bølgepapp 

— Annet papir eller 

papp, framstilt hoved-

sakelig av bleket 

kjemisk masse, ikke 

farget i massen 

— Papir eller papp som 

hovedsakelig er laget 

av mekanisk papir-

masse (for eksempel 

aviser, tidsskrifter og 

lignende trykksaker) 

 B3030 

Tekstilavfall, unntatt 

brukte klær og andre slitte 

tekstilartikler 

B3030 

Bare brukte klær og andre 

slitte tekstilartikler 

B3030 

Tekstilavfall, unntatt 

brukte klær og andre slitte 

tekstilartikler 

 B3035 – B3065  B3035 – B3065 

Fra B3070 

Deaktivert soppmycel fra 

penicillinproduksjon til 

bruk i fôr 

Fra B3070 

— Avfall av 

menneskehår 

— Avfall av halm 

 Fra B3070 

— Avfall av 

menneskehår 

— Avfall av halm 

 B3080  B3080 

B3090 – B4030    

GB040 – GN030    

Blandet avfall 

Blanding av B1010 og 

B1050 

   

Blanding av B1010 og 

B1070 

   

 Blanding av B3040 og 

B3080 

 Blanding av B3040 og 

B3080 

 Blanding av B1010  Blanding av B1010 

Blanding av B2010    

Blanding av B2030    

 Blanding av B3010 

Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 

 Blanding av B3010 

Plastavfall av ikke-

halogenerte polymerer og 

kopolymerer 
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a b c d 

Blanding av B3010 

Herdet harpiksavfall eller 

kondenseringsprodukter 

   

Blanding av B3010 

Perfluoralkoksylalkan 

   

 Blanding av B3020  Blanding av B3020 

 Blanding av B3030  Blanding av B3030 

 Blanding av B3040  Blanding av B3040 

 Blanding av B3050  Blanding av B3050» 

47)  Følgende post for De forente arabiske emirater tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«De forente arabiske emirater 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA  

i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

   

48)  Posten for Vietnam skal lyde: 

«Vietnam 

a b c d 

Enkelttypeavfall 

Fra B1010 

— Edelmetaller (gull, 

sølv, platinagruppen, 

men ikke kvikksølv) 

— Tantalskrap 

— Koboltskrap 

— Vismutskrap 

— Germaniumskrap 

— Vanadiumskrap 

— Skrap av hafnium, 

indium, niob, rhenium 

og gallium 

— Thoriumskrap 

— Skrap av sjeldne 

jordmetaller 

 Fra B1010 

— Jern- og stålskrap 

— Kobberskrap 

— Nikkelskrap 

— Aluminiumskrap 

— Sinkskrap 

— Tinnskrap 

— Wolframskrap 

— Molybdenskrap 

— Magnesiumskrap 

— Zirkoniumskrap 

— Titanskrap 

— Manganskrap 

— Kromskrap 

 

Fra B1020 

— Berylliumskrap 

— Kadmiumskrap 

 Fra B1020 

— Antimonskrap 
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a b c d 

— Selenavfall 

— Tellurskrap 

 — Blyskrap (unntatt 

blybatterier) 

 

B1030 – B1190    

  B1200  

B1210 – B2010    

  B2020  

B2030    

Fra B2040 

Avfall av gipsplater som 

stammer fra riving av 

bygninger 

— Slagg fra kobber-

produksjon, kjemisk 

stabilisert, med høyt 

jerninnhold (over 

20 %) og behandlet i 

samsvar med industri-

spesifikasjoner (f.eks. 

DIN 4301 og DIN 

8201), hovedsakelig til 

bygge- og slipeformål 

— Svovel i fast form 

— Kalkstein fra 

kalsiumcyanamid-

produksjon (med pH-

verdi lavere enn 9) 

— Natrium-, kalium- og 

kalsiumklorider 

— Karborundum 

(silisiumkarbid) 

— Knust betong 

— Glassavfall som 

inneholder litium-

tantal eller litium-niob 

 fra B2040 

— Delvis raffinert 

kalsiumsulfat fra 

avsvovling av røyk-

gass 

 

B2060 – B2130    

Fra B3010 

Alt annet avfall 

 Fra B3010 

— Eten 

— Styren 

— Polypropylen 

— Polyetylentereftalat 

— Polykarbonater 

 

  B3020  

B3030 – B4030    

GB040    
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a b c d 

  GC010  

GC020    

  GC030  

GC050 – GN030    

Blandet avfall    

Alt blandet avfall oppført i 

vedlegg III til forordning 

(EF) nr. 1013/2006» 

   

49)  Følgende post for Zambia tilføyes i alfabetisk rekkefølge: 

«Zambia 

a b c d 

Alt avfall oppført i vedlegg 

III og blandet avfall 

oppført i vedlegg IIIA  

i forordning (EF)  

nr. 1013/2006» 

   

 


