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▼B
REGULAMENTUL (CE) NR. 1418/2007 AL COMISIEI
din 29 noiembrie 2007
privind exportul anumitor deșeuri destinate recuperării enumerate
în anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al
Parlamentului European și al Consiliului în anumite țări în care
Decizia OCDE privind controlul circulației transfrontaliere a
deșeurilor nu se aplică
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului
European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de
deșeuri (1), în special articolul 37 alineatul (2) al treilea paragraf,
după consultarea țărilor interesate,
întrucât:
(1)

În conformitate cu articolul 37 alineatul (1) din Regulamen
tul (CE) nr. 1013/2006, Comisia a formulat o cerere scrisă
fiecărei țări unde nu se aplică Decizia C(2001)107/Final a
Consiliului OCDE privind revizuirea Deciziei C(92)39/Final
privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor destinate
operațiilor de recuperare. Prin aceasta, Comisia cere o confirmare
scrisă că deșeurile enumerate la anexa III sau IIIA la regula
mentul menționat și al căror export nu este interzis în temeiul
articolului 36 al regulamentului menționat pot fi exportate din
Comunitate pentru a fi recuperate în țara respectivă și cere o
indicație privind eventuala procedură de control care se aplică
în țara de destinație.

(2)

În aceste cereri, fiecărei țări i s-a solicitat să indice dacă a optat
pentru o interdicție sau pentru o procedură de notificare prealabilă
scrisă și de acord preliminar scris sau dacă nu va efectua niciun
control în ceea ce privește aceste deșeuri.

(3)

În conformitate cu primul paragraf din articolul 37 alineatul (2)
din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, și înainte de data de
aplicare a regulamentului menționat mai sus, Comisiei i s-a
solicitat să adopte un regulament ținând seama de toate răspun
surile primite. Comisia a adoptat în mod corespunzător
Regulamentul (CE) nr. 801/2007 (2). Cu toate acestea, răspunsuri
și clarificări primite de la acea dată au furnizat o mai bună
înțelegere asupra modului în care răspunsurile țărilor de destinație
ar trebui să fie luate în considerare.

(4)

În prezent, Comisia a primit răspunsuri la cererile sale scrise de la
Africa de Sud, Algeria, Andorra, Argentina, Bangladesh, Belarus,
Benin, Botswana, Brazilia, Chile, China, Coasta de Fildeș, Costa
Rica, Croația, Cuba, Egipt, Federația Rusă, Filipine, Georgia,
Guyana, Hong Kong (China), India, Indonezia, Israel,
Kârgâzstan, Kenya, Liban, Liechtenstein, Macao (China),
Malaezia, Malawi, Mali, Maroc, Moldova, Oman, Pakistan,
Paraguay, Peru, Seychelles, Sri Lanka, Taipei (China), Thailanda,
Tunisia, Vietnam.

(1) JO L 190, 12.7.2006, p. 1.
(2) JO L 179, 7.7.2007, p. 6.
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▼B
(5)

Anumite țări nu au adresat o confirmare în scris cu privire la
faptul că deșeurile pot fi exportate din Comunitate în țările
respective pentru recuperare. În consecință, în conformitate cu
articolul 37 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006, trebuie să se considere că aceste țări au ales o
procedură de notificare prealabilă scrisă.

(6)

În răspunsurile lor, anumite țări au înștiințat cu privire la intenția
acestora de a urmări procedurile de control aplicabile în cadrul
legislației naționale, care sunt diferite de cele prevăzute la
articolul 37 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.
În plus, în conformitate cu articolul 37 alineatul (3) din Regula
mentul (CE) nr. 1013/2006, articolul 18 din regulamentul de mai
sus ar trebui aplicat mutatis mutandis unor astfel de transporturi,
cu excepția cazului când deșeurile fac de asemenea obiectul unei
proceduri de notificare și acord prealabile.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 801/2007 ar trebui modificat
în consecință. Din motive de claritate, dat fiind numărul de modi
ficări necesar, este adecvată abrogarea regulamentului de mai sus
și înlocuirea acestuia cu prezentul regulament. Cu toate acestea,
deșeurile clasificate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 801/2007
care nu fac obiectul unui control în țara de destinație, dar care în
prezentul regulament necesită o notificare și un acord prealabile,
ar trebui să continue să fie clasificate ca deșeuri care nu fac
obiectul unui control în țara de destinație pe o perioadă de
tranziție de 60 de zile de la intrarea în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Pentru exporturile destinate recuperării deșeurilor enumerate în anexele
III și IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, care nu sunt interzise
conform articolului 36 din regulamentul de mai sus, către anumite țări
cărora nu li se aplică Decizia C(2001)107/Final a Consiliului OCDE
privind revizuirea Deciziei C(92)39/Final privind circulația transfron
talieră a deșeurilor destinate operațiunilor de recuperare, se aplică proce
durile prevăzute în anexă.
▼M2
Articolul 1a
Răspunsurile primite în urma unei cereri scrise din partea Comisiei în
conformitate cu articolul 37 alineatul (1) primul paragraf din Regula
mentul (CE) nr. 1013/2006 sunt menționate în anexă.
În cazul în care în anexă se precizează că o țară nu interzice transferurile
anumitor deșeuri și nici nu aplică procedura de notificare și de
consimțire în scris prealabile descrisă la articolul 35 din respectivul
regulament, articolul 18 din regulamentul în cauză se aplică acestor
transferuri mutatis mutandis.
▼B
Articolul 2
Regulamentul (CE) nr. 801/2007 se abrogă.
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▼B
Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în a paisprezecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la data intrării în vigoare.
Cu toate acestea, Regulamentul (CE) nr. 801/2007 va continua să fie
aplicabil 60 de zile de la acea dată deșeurilor enumerate în coloana (c) a
anexei la regulamentul de mai sus, și care sunt enumerate în coloana
(b), sau în coloanele (b) și (d) ale anexei la prezentul regulament.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se
aplică direct în toate statele membre.
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▼B
ANEXĂ
Titlurile coloanelor din prezenta anexă se referă la următoarele:
(a) interdicție;
(b) notificare și acord scris prealabile, astfel cum se prevede la articolul 35 din
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006;
(c) nu este supus controlului în țara de destinație;

▼M1
(d) alte proceduri de control vor fi urmate în țara de destinație în temeiul legi
slației naționale aplicabile.

▼B
În cazul în care două coduri sunt separate printr-o liniuță, acest lucru înseamnă că
sunt acoperite cele două coduri și toate codurile cuprinse între acestea.
În cazul în care două coduri sunt separate prin punct și virgulă, acest lucru
înseamnă că sunt acoperite cele două coduri respective.

▼M5
În cazul în care atât opțiunea B cât și opțiunea D sunt desemnate pentru aceeași
rubrică, înseamnă că procedurile de control sunt aplicabile împreună cu cele
enumerate la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.
În cazul în care un anumit deșeu sau amestec de deșeuri nu este indicat pentru o
anumită țară, aceasta înseamnă că țara respectivă nu a transmis confirmări
suficient de clare privind posibilitatea de exportare a respectivului deșeu sau
amestec de deșeuri în vederea recuperării în acea țară, precum și, după caz,
privind procedura de control care va fi urmată în acea țară. În aceste cazuri, în
temeiul articolului 37 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, se
aplică procedura de notificare preliminară scrisă și cea de confirmare scrisă,
astfel cum sunt descrise în articolul 35 din respectivul regulament.

▼B
Africa de Sud
(a)

(b)

(c)

(d)

c

d

toate deșeurile enumerate
în
anexa
III
la
Regulamentul
(CE)
nr. 1013/2006

▼M5
Albania
a

b
Deșeuri singulare

de la B1010

de la B1010

de la B1010

— Metale prețioase (aur,
argint,
metale
din
grupa platinei, dar nu
mercur);

— fragmente de fier și
oțel;

— fragmente de fier și
oțel;

— fragmente de cupru;

— fragmente de cupru;

— fragmente de nichel;

— fragmente de nichel;

— fragmente de
aluminiu;

— fragmente de aluminiu;

— fragmente de wolfram;
— fragmente de molibden;
— fragmente de tantal;
— fragmente de cobalt;
— fragmente de titan;
— fragmente de zirconiu;
— fragmente de
germanium;

— fragmente de zinc;
— fragmente de staniu;
— fragmente de
magneziu;
— fragmente de bismut;

— fragmente de zinc;
— fragmente de staniu;
— fragmente de magneziu;
— fragmente de bismut;
— fragmente de mangan;

2007R1418 — RO — 01.07.2013 — 007.001 — 6
▼M5
a

— fragmente de vanadiu;

b

c

d

— fragmente de mangan;

— fragmente de hafniu,
indiu, niobiu, reniu și
galiu;
— fragmente de toriu;
— fragmente de pământuri
rare;
— fragmente de crom
B1020 – B2010
B2020 – B2030

B2020 – B2030

de la B2040

de la B2040

de la B2040

— Sulfat de calciu parțial
rafinat
rezultat
din
desulfurarea gazelor de
coș (FGD)

— Calcar
de
la
producerea cianamidei
de calciu (având un
pH mai mic de 9)

— Calcar de la producerea
cianamidei de calciu
(având un pH mai mic
de 9)

— Deșeuri de plăci din
fibră ghipsată sau plăci
de ghips, rezultând din
demolarea construcțiilor

— Carborundum (carbură
de siliciu)

— Carborundum
de siliciu)

B3010

B3010

B3010

toate celelalte deșeuri

— etilenă

— etilenă

— stiren

— stiren

— polipropilenă

— polipropilenă

de la B3020

de la B3020

de la B3020

— altele, inclusiv, dar nu
limitate la:

Următoarele materiale, cu
condiția să nu fie ames
tecate cu deșeuri pericu
loase:

Următoarele materiale, cu
condiția să nu fie amestecate
cu deșeuri periculoase:

(carbură

— Zgură de la obținerea
cuprului,
stabilizată
chimic, cu un conținut
ridicat de fier (peste
20 %) și prelucrată în
conformitate cu specifi
cațiile industriale (de
exemplu DIN 4301 și
DIN 8201), în principal
pentru aplicațiile din
construcții și obținerea
materialelor abrazive.
— Sulf în formă solidă
— Cloruri
de
sodiu,
potasiu și calciu
— Beton sfărâmat
— Fragmente de sticlă
conținând litiu-tantal și
litiu-niobiu
B2060 – B2130

1. carton dur;
2. fragmente nesortate

Deșeuri și fragmente de
hârtie
sau
carton
provenind din:
— hârtie
sau
carton
nealbite sau din hârtie
sau carton ondulate

Deșeuri și fragmente de
hârtie sau carton provenind
din:
— hârtie
sau
carton
nealbite sau din hârtie
sau carton ondulate
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▼M5
a

b

c

d

— alte tipuri de hârtie sau
carton, fabricate în
principal din celuloză
înălbită, necolorată în
masă

— alte tipuri de hârtie sau
carton, fabricate în
principal din celuloză
înălbită, necolorată în
masă

— hârtie
sau
carton
fabricat în principal
din pastă mecanică
(de exemplu, ziare,
reviste și materiale
tipărite similare)

— hârtie
sau
carton
fabricat în principal din
pastă mecanică (de
exemplu, ziare, reviste
și materiale tipărite
similare)

B3030 – B3035

B3030 – B3035

B3050

B3050

de la B3070

de la B3070

de la B3070

— Deșeuri de paie

— Deșeuri de păr uman

— Deșeuri de păr uman

GB040 –GC010

GB040 –GC010

GC030

GC030

GE020 – GG030

GE020 – GG030

GH013

GH013

B3040

B3060 – B3065

— Micelii
de
fungi
inactive de la obținerea
penicilinei, folosite ca
hrană pentru animale
B3080 – B4030

GC020

GC050

GG040

GN010 – GN030
Amestecuri de deșeuri

Toate
amestecurile
de
deșeuri enumerate în anexa
IIIA la Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006
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▼B
Algeria
(b)

(a)

GC030

ex 8908 00:

GC030

(c)

ex 8908 00:

(d)

GC030

ex 8908 00:

numai în cazul în care
cadrul poate conține azbest

cu excepția cazului în care
cadrul poate conține azbest

cu excepția cazului în care
cadrul poate conține azbest

GG030

GG030

GG030

ex 2621:

ex 2621:

ex 2621:

în cazul în care se prezintă
analize care arată că deșeul
nu este periculos

în cazul în care se prezintă
analize care arată că deșeul
nu este periculos

în cazul în care se prezintă
analize care arată că deșeul
nu este periculos

GG040

GG040

GG040

ex 2621:

în cazul în care se prezintă
analize care arată că deșeul
nu este periculos

ex 2621:

în cazul în care se prezintă
analize care arată că deșeul
nu este periculos

ex 2621:

în cazul în care se prezintă
analize care arată că deșeul
nu este periculos

toate deșeurile enumerate în
anexa III la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006

▼M5
Andorra
a

b

c

d

c

d

Toate deșeurile enumerate
în anexa III și amestecurile
de deșeuri enumerate în
anexa IIIA la Regula
mentul (CE) nr. 1013/2006

Argentina
a

b
Deșeuri singulare

B1010
B1020
B1030 – B1050
B1060
B1070 – B1090
de la B1100

de la B1100

— Mate de galvanizare

— Zguri
(sau
tunder)
conținând aluminiu, cu
excepția zgurilor saline

— Zguri cu conținut de
zinc:

2007R1418 — RO — 01.07.2013 — 007.001 — 9
▼M5
a

b

— Reziduu superficial de
la galvanizarea plăcilor
de zinc (>90 % Zn)
— Reziduu de fund de la
galvanizarea plăcilor de
zinc (>92 % Zn)
— Reziduu de la turnarea
zincului sub presiune
(>85 % Zn)
— Reziduu de
nizarea la
plăcilor de
șarje) (>92 %

la galva
cald a
zinc (în
Zn)

c

d

— Deșeuri de căptușeli
refractare,
inclusiv
creuzete, provenite de
la topirea cuprului
— Zguri de la prelucrarea
metalelor
prețioase
pentru rafinare ulte
rioară
— Zguri
de
staniu
conținând tantal, cu
mai puțin de 0,5 %
staniu

— Zguri conținând zinc
B1115 – B1130
B1140
B1150 – B1170
B1180 – B1190
B1200 – B1230
B1240
B1250 – B2110
B2120 – B2130
de la B3010

de la B3010

— Rășini uzate întărite sau
produși de condensare

— fragmente de polimeri
și copolimeri nehalo
genați

— Următoarele deșeuri de
polimeri fluorurați:
— perfluoroetilenă/
propilenă (FEP)
— perfluoroalcoxi
alcani
— tetrafluoroetilenă/
perfluorovinil
eter (PFA)
— tetrafluoroetilenă/
perfluorometilvinil
eter (MFA)
— polifluorură de vinil
(PVF)
— polifluorură
de
viniliden (PVDF)
B3020

B3020

numai fragmente nesortate

Toate, cu excepția frag
mentelor nesortate
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▼M5
a

b

c

d

B3030 – B3120
B3130 – B4030
GB040 – GC010
GC020
GC030 – GF010
GG030 – GH013
GN010 – GN030
Amestecuri de deșeuri

Amestec B1010 și B1050
Amestec B1010 și B1070
Amestec B3040 și B3080
Amestec B1010
Amestec B2010
Amestec B2030
Amestec B3010
Fragmente de plastic de
polimeri și copolimeri neha
logenați
Amestec B3010
Deșeuri de rășini întărite sau
produși de condensare
Amestec B3010
perfluoroalcoxi alcani
Amestec B3020

Amestec B3020

numai fragmente nesortate

cu excepția
nesortate

fragmentelor

Amestec B3030
Amestec B3040
Amestec B3050
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▼M5
Azerbaidjan
a

b

c

d

(c)

(d)

Deșeuri singulare

B3040

▼B
Bangladesh
(a)

(b)

de la B1010:

de la B1010:

toate celelalte deșeuri

— Fragmente de fier și
oțel
— Fragmente de aluminiu

B1020-B2130
de la B3010:

de la B3010:

toate celelalte deșeuri

— resturi din plastic din
următorii polimeri și
copolimeri
nehalo
genați:
— etilenă
— stiren

de la B3020:

de la B3020:

toate celelalte deșeuri

— Următoarele deșeuri și
resturi de hârtie sau
carton:
— din hârtie sau carton
nealbite sau din
hârtie sau carton
ondulate;
— din alte tipuri de
hârtie sau carton,
fabricate în principal
din celuloză înălbită,
necolorată în masă

B3030-B4030
GB040

2620 30
2620 90

GC010
GC020
GC030
GC050

ex 8908 00
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▼B
(a)

GE020

(b)

(c)

(d)

(b)

(c)

(d)

ex 7001
ex 7019 39

GF010
GG030

ex 2621

GG040

ex 2621

GH013

3915 30
ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

GN020

ex 0503 00

GN030

ex 0505 90

Belarus
(a)

de la B1010:

de la B1010:
— Fragmente
germaniu

de

toate celelalte deșeuri

— Fragmente de vanadiu
— Fragmente de hafniu,
indiu, niobiu, reniu și
galiu
— Fragmente de toriu
de la B1020:

de la B1020:

— Fragmente de beriliu

toate celelalte deșeuri

— Fragmente de telur
de la B1030:

de la B1030:

Numai zgură de vanadiu

toate deșeurile, cu excepția
celor care conțin zgură de
vanadiu

de la B1031:

de la B1031:

Numai zgură de titan

toate deșeurile, cu excepția
celor care conțin zgură de
titan
B1040; B1050
B1060
B1070
B1080
B1090
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▼B
(a)

(b)

(c)

B1100; B1115
de la B1120:

de la B1120:

— Metale de tranziție

— Lantanide
[metale
(pământuri) rare]
B1130-B1170

B1180
B1190
B1200-B1240
B1250
B2010
B2020

de la B2020:
numai deșeuri care nu
conțin substanțele care
urmează să fie specificate
de Bielorusia
B2030

de la B2040:

de la B2040:

— Sulfat de calciu parțial
rafinat rezultat din
desulfurarea
gazelor (FGD)

— Deșeuri de plăci din
fibră ghipsată sau
plăci
de
ghips,
rezultând
din
demolarea
construcțiilor

— Zgură de la obținerea
cuprului,
stabilizată
chimic,
cu
un
conținut ridicat de fier
(peste
20 %)
și
prelucrată în confor
mitate cu specificațiile
industriale
(de
exemplu DIN 4301 și
DIN
8201),
în
principal pentru apli
cațiile din construcții
și obținerea mate
rialelor abrazive.

— Sulf în formă solidă
— Calcar
de
la
producerea cianamidei
de calciu (având un
pH mai mic de 9)
— Cloruri
de
sodiu,
potasiu și calciu
— Carborundum (carbură
de siliciu)
— Beton sfărâmat

— Resturi
de
sticlă
conținând litiu-tantal
și litiu-niobiu
B2060; B2070
B2080; B2090
B2100; B2110
de la B2120:

de la B2120:

numai deșeuri din soluții
acide și bazice care conțin
substanțele specificate de
Bielorusia

toate deșeurile, cu excepția
deșeurilor din soluții acide
și bazice care conțin
substanțele specificate de
Bielorusia

(d)
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▼B
(a)

(b)

(c)

(d)

B2130
de la B3010:

de la B3010:

— Resturi din plastic din — Resturi din plastic din
următorii polimeri și
următorii polimeri și
copolimeri
nehalo
copolimeri
nehalo
genați:
genați:
— etilenă

— poliacetali

— stiren

— polieteri

— polipropilenă

— polisulfură
fenilen

— polietilentereftalat

— alcani
C10-C13
(plastifianți)

— acrilonitril
— butadienă

— polisiloxani

— poliamide
— polibutilentereftalat
— policarbonați

— Următoarele
deșeuri de polimeri
fluorurați (1):

— polimeri acrilici

— perfluoroetilenă/
propilenă (FEP)

— poliuretan (care nu
conține clorofluo
rocarboni)

— perfluoroalcoxi
alcani

— polimetacrilat
metil

de

de

— alcool polivinilic
— polivinil butiral
— polivinil acetat
— Deșeuri de rășini
întărite sau produși
de condensare

— tetrafluoroetilenă/
perfluoro
— vinil eter (PFA)
— tetrafluoroetilenă/
perfluorometilvinil
eter (MFA)
— Polifluorură
vinil (PVF)

de

— Polifluorură
de
viniliden (PVDF)
B3020

de la B3030:

de la B3030:

— Deșeuri de lână sau de
păr animal fin sau
aspru, inclusiv deșeuri
de fire textile, dar cu
excepția materialului
fibros garnetat

toate celelalte deșeuri

B3035
B3040
B3050
de la B3060:

de la B3060:

— Degras:
reziduuri
rezultate
în
urma
tratării
substanțelor
grase sau a cerii
vegetale sau animale

toate celelalte deșeuri
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▼B
(a)

(b)

(c)

(d)

— Deșeuri de oase și
coarne, neprelucrate,
degresate,
preparate
simplu (dar netăiate în
forme), tratate cu acid
sau degelificate
— Deșeuri de pește
B3065
de la B3070:

de la B3070:

— Deșeuri de păr uman

toate celelalte deșeuri

B3080-B3100
B3110; B3120
B3130; B3140
B4010-B4030
de la GB040

de la GB040:

7112

7112

2620 30

2620 30

2620 90:

2620 90
numai zguri provenind din
metale prețioase

numai zguri galvanice care
conțin cupru

GC010
GC020
GC030

ex 8908 00

GC050
de la GE020

de la GE020

ex 7001

ex 7001
ex 7019 39:

ex 7019 39:

toate deșeurile, cu excepția
deșeurilor din fibră de
sticlă care au proprietăți
fizico-chimice similare cu
azbestul

numai deșeuri din fibră de
sticlă care au proprietăți
fizico-chimice similare cu
azbestul

GF010
GG030

ex 2621

GG040

ex 2621

GH013

3915 30
ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00
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▼B
(a)

(b)

GN020

ex 0503 00

GN030

ex 0505 90

(c)

(d)

(1) A se vedea nota de subsol de la pagina 64 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (JO
L 190, 12.7.2006, p. 1).

Benin
(a)

(b)

(c)

(d)

b

c

d

(b)

(c)

(d)

toate deșeurile enumerate în
anexa III la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006

▼M5
Benin
a

Toate deșeurile enumerate în
anexa III și amestecurile de
deșeuri
enumerate
în
anexa IIIA la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006

▼M4
Bosnia și Herțegovina
(a)

Sub codul B1010:
— Resturi de fier și oțel
— Resturi de cupru
— Resturi de aluminiu
— Resturi de zinc
— Resturi de staniu

Sub codul B1020:
— Resturi
de
plumb
(excluzând bateriile pe
bază de acid și plumb)

B1050

B1090
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▼M4
(a)

(b)

(c)

(d)

B1100:
— Zguri
de
staniu
conținând tantal, cu
mai puțin de 0,5 %
staniu
Sub codul B1120:
— Metale de tranziție, cu
excepția deșeurilor de
catalizatori (catalizatori
uzați, catalizatori lichizi
uzați sau alți catali
zatori) incluse în lista A
Scandiu
Vanadiu
Mangan
Cobalt
Cupru
Ytriu
Niobiu
Hafniu
Tungsten
Titan
Crom
Fier
Nichel
Zinc
Zirconiu
Molibden
Tantal
Reniu
B1130
B2020
B3010
B3020
B3050
B3065
B3140
GC 020
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▼B
Botswana
(b)

(a)

(c)

(d)

(c)

(d)

toate deșeurile enumerate
în anexa III la Regula
mentul (CE) nr. 1013/2006

Brazilia
(a)

(b)

de la B1010:

de la B1010:

de la B1010:

— Metale prețioase (aur,
argint, metale din
grupa platinei, dar nu
mercurul)

— Fragmente de cupru
— Fragmente de toriu

— Metale prețioase (aur,
argint,
metale
din
grupa platinei, dar nu
mercurul)

— Fragmente de fier și
oțel

— Fragmente de metale
rare

— Fragmente de fier și
oțel

— Fragmente de aluminiu

— Fragmente de nichel

— Fragmente de nichel

— Fragmente de zinc

— Fragmente de zinc

— Fragmente de staniu

— Fragmente de staniu

— Fragmente de tungsten

— Fragmente de tungsten

— Fragmente de
molibden

— Fragmente de molibden

— Fragmente de tantal
— Fragmente de
magneziu
— Fragmente de cobalt
— Fragmente de bismut
— Fragmente de titan
— Fragmente de zirconiu
— Fragmente de mangan
— Fragmente de
germaniu
— Fragmente de vanadiu
— Fragmente de hafniu,
indiu, niobiu, reniu și
galiu

— Fragmente de tantal
— Fragmente de magneziu
— Fragmente de cobalt
— Fragmente de bismut
— Fragmente de titan
— Fragmente de zirconiu
— Fragmente de mangan
— Fragmente de germaniu
— Fragmente de vanadiu
— Fragmente de hafniu,
indiu, niobiu, reniu și
galiu
— Fragmente de crom

— Fragmente de crom

B1020-B1040

B1050

B1050

B1070; B1080

B1070; B1080

B1060

B1090
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▼B
(a)

(b)

de la B1100:
— Reziduuri
zinc:

conținând

— Reziduu de fund de
la
galvanizarea
plăcilor de zinc
(> 90 % Zn)
— Reziduu superficial
de la galvanizarea
plăcilor de zinc
(> 92 % Zn)

(c)

(d)

de la B1100:

de la B1100:

de la B1100:

— Catozi de zinc

— Zguri (sau tunder)
conținând
aluminiu,
cu excepția zgurilor
saline

— Catozi de zinc

— Reziduuri
zinc:

conținând

— Reziduuri
zinc:

conținând

— Reziduu
de
la
turnarea
zincului
sub
presiune
(> 85 % Zn)

— Reziduu de la
turnarea zincului
sub
presiune
(> 85 % Zn)

— Zguri conținând zinc

— Zguri conținând zinc

— Zguri de la prelucrarea
metalelor
prețioase
pentru rafinare ulte
rioară

— Zguri de la prelucrarea
metalelor
prețioase
— Reziduu de la galva
pentru rafinare ulte
nizarea la cald a
rioară
plăcilor de zinc (în
șarje) (> 92 % Zn)
— Zguri
de
staniu
conținând tantal, cu
— Deșeuri de material
mai puțin de 0,5 %
refractar,
inclusiv
staniu
creuzete provenind din
topirea cuprului

— Zguri
de
staniu
conținând tantal, cu
mai puțin de 0,5 %
staniu

B1115
B1120; B1130

B1120; B1130

B1150; B1160

B1150; B1160

B1200-B1250

B1200-B1250

B1140

B1170-B1190
B1180

B2010; B2020

de la B2040:

de la B2030:

de la B2030:

de la B2030:

— Deșeuri
și
resturi
ceramico-metalice
(materiale compozite
conținând ceramică și
metale)

toate celelalte deșeuri

— Deșeuri
și
resturi
ceramico-metalice
(materiale
compozite
conținând ceramică și
metale)

de la B2040:

de la B2040:

de la B2040:

toate celelalte deșeuri

— Deșeuri de plăci din
fibră ghipsată sau plăci
de ghips, rezultând din
demolarea construcțiilor

— Zgură de la obținerea — Deșeuri de plăci din
cuprului,
stabilizată
fibră ghipsată sau
chimic, cu un conținut
plăci
de
ghips,
ridicat de fier (peste
rezultând
din
20 %) și prelucrată în
demolarea
conformitate cu specifi
construcțiilor
cațiile industriale (de
— Resturi
de
sticlă
exemplu DIN 4301 și
conținând litiu-tantal
DIN 8201), în principal
și litiu-niobiu
pentru aplicațiile din
construcții și obținerea
materialelor abrazive

— Resturi
de
sticlă
conținând litiu-tantal și
litiu-niobiu

B2060
B2070-B2110

B2070-B2110

2007R1418 — RO — 01.07.2013 — 007.001 — 20
▼B
(a)

(b)

(c)

(d)

B2120; B2130
B3010; B3020
de la B3030:

de la B3030:

de la B3030:

— Îmbrăcăminte uzată și
alte articole textile uzate

toate celelalte deșeuri

toate celelalte deșeuri

B3035

B3035

B3040
B3050-B3065
B3060
de la B3070:

de la B3070:

— Micelii de fungi inactivi
de la obținerea penici
linei, folosite ca hrană
pentru animale

— Deșeuri de păr uman
— Deșeuri de paie

B3080; B3090
B3100-B3120
B3130
B3140-B4030
GB040 7112

GB040 7112

GC030

2620 30

2620 30

2620 90

2620 90

GC010

GC010

GC020

GC020

ex 8908 00

GC050
GE020

ex 7001
ex 7019 39

GF010
GG030

ex 2621

GG030

ex 2621

GG040

ex 2621

GG040

ex 2621

GH013

3915 30
ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

GN020

ex 0503 00

GN030

ex 0505 90
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Burkina Faso
a

b

c

d

b

c

d

b

c

d

b

c

d

c

d

Toate deșeurile enumerate
în anexa III și amestecurile
de deșeuri enumerate în
anexa IIIA la Regula
mentul (CE) nr. 1013/2006

Burundi
a

Toate deșeurile enumerate în
anexa III și amestecurile de
deșeuri enumerate în anexa
IIIA la Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006

Capul Verde
a

Toate deșeurile enumerate în
anexa III și amestecurile de
deșeuri enumerate în anexa
IIIA la Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006

Chile
a

Toate deșeurile enumerate
în anexa III și amestecurile
de deșeuri enumerate în
anexa IIIA la Regula
mentul (CE) nr. 1013/2006

China
a

b

Single waste entries

de la B1010

de la B1010

— Metale prețioase (argint,
dar nu mercur);

Metale prețioase (numai aur
și metale din grupa platinei,
dar nu mercur);

— fragmente de molibden;
— fragmente de cobalt;

— fragmente de fier și
oțel;
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▼M5
a

b

c

d

— fragmente de mangan;

— fragmente de cupru;

— fragmente de indiu,

— fragmente de nichel;

— fragmente de toriu;

— fragmente de aluminiu;

— fragmente de pământuri
rare;

— fragmente de zinc;

— fragmente de crom

— fragmente de staniu;
— fragmente de wolfram;
— fragmente de tantal;
— fragmente de magneziu;
— fragmente de bismut;
— fragmente de titan;
— fragmente de zirconiu;
— fragmente de germaniu;
— fragmente de vanadiu;
— fragmente de hafniu,
niobiu, reniu și galiu

B1020 – B1040
B1050
B1060
B1070
B1080 – B1100
B1115
de la B1120

de la B1120

Metale de tranziție (cu
excepția celor care conțin
>10 % V2O5), cu excepția
deșeurilor de catalizatori
(catalizatori uzați, catalizatori
lichizi uzați sau alți catali
zatori) incluse în lista A;

Metale de tranziție (numai
cele care conțin >10 %
V2O5),
cu
excepția
deșeurilor de catalizatori
(catalizatori uzați, catalizatori
lichizi uzați sau alți catali
zatori) incluse în lista A

— Lantanide
(metale
pământuri rare)
B1130 – B1200
B1210
B1220
B1230
B1240
B1250
B2010

B2010

cu excepția deșeurilor de
mică

numai deșeuri de mică
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▼M5
a

b

c

d

B2020
de la B2030

de la B2030

— deșeuri și fragmente de
materiale
metaloce
ramice (cu excepția
fragmentelor de carbură
de wolfram)

— deșeuri și fragmente de
materiale
metaloce
ramice (cu excepția
fragmentelor de carbură
de wolfram)

— fibre pe bază de
ceramică, care nu sunt
specificate sau incluse
în altă parte
B2040 – B2130
de la B3010

de la B3010

— Rășini uzate întărite sau
produși de condensare
(cu excepția rășinilor
de fenol-formaldehidă
și poliamide)

— Fragmente de plastic de
polimeri și copolimeri
nehalogenați
— Rășini uzate întărite sau
produși de condensare
(numai
rășini
de
fenol-formaldehidă
și
poliamide)
— următoarele deșeuri de
polimeri fluorurați:
— perfluoroetilenă/
propilenă (FEP)
— perfluoroalcoxi
alcani
— tetrafluoroetilenă/
perfluorovinil
eter (PFA)
— tetrafluoroetilenă/
perfluorometilvinil
eter (MFA)
— polifluorură
vinil (PVF)

de

— polifluorură
de
viniliden (PVDF)
B3020
de la B3030

de la B3030

Următoarele materiale, cu
condiția să nu fie amestecate
cu alte deșeuri și să fie
fabricate
conform
unei
specificații:

Următoarele materiale, cu
condiția să nu fie amestecate
cu alte deșeuri și să fie
fabricate
conform
unei
specificații:

— Deșeuri
de
mătase
(inclusiv gogoși nedepă
nabile, deșeuri de fire și
destrămătură)

— deșeuri de lână sau de
păr fin sau grosier de
origine
animală,
inclusiv deșeuri de fire,
cu excepția destră
măturii

— necardate sau nepiep
tănate
— altele
— Câlți și deșeuri din in

— resturi de la pieptănatul
lânii sau al părului
animal fin
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▼M5
a

b

— Câlți și deșeuri (inclusiv
deșeuri de fire textile și
material fibros garnetat)
de cânepă (Cannabis
sativa L.)
— Câlți și deșeuri (inclusiv
deșeuri de fire textile și
material fibros garnetat)
de iută și alte fibre
textile
liberiene
(excluzând inul, cânepa
și ramia)
— Câlți și deșeuri (inclusiv
deșeuri de fire textile și
material fibros garnetat)
de sisal și alte fibre
textile din genul Agave
— Câlți, resturi de la
pieptănat și deșeuri
(inclusiv deșeuri de fire
textile și material fibros
garnetat) de nucă de
cocos

c

d

— alte deșeuri de lână sau
de păr fin de animale
— deșeuri de păr aspru de
animal
— Deșeuri de bumbac
(inclusiv deșeuri de fire
textile și material fibros
garnetat)
— deșeuri de fire textile
(inclusiv fragmente de
fire)
— material fibros garnetat
— altele
— Deșeuri
(inclusiv
deșeuri de fire și fibre
și
material
fibros
garnetat)
de
fibre
sintetice sau artificiale:
— de fibre sintetice
— de fibre artificiale

— Câlți, resturi de la
pieptănat și deșeuri
(inclusiv deșeuri de fire
textile și material fibros
garnetat)
de
abacă
(cânepă de Manila sau
Musa textilis Nee)
— Câlți, resturi de la
pieptănat și deșeuri
(inclusiv deșeuri de fire
textile și material fibros
garnetat) de ramie și
alte
fibre
textile
vegetale, care nu sunt
specificate sau incluse
în altă categorie
— Îmbrăcăminte uzată și
alte articole textile uzate
— Deșeuri de cârpe, resturi
de
sfoară,
coarde,
frânghii
și
parâme
precum și articole uzate
din
sfoară,
coarde,
frânghii sau parâme din
materiale textile
— sortate
— altele

B3035

B3040

B3040
cu excepția
nevulcanizat

cauciucului

numai cauciuc nevulcanizat

B3050

B3060 – B3070
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▼M5
a

b

c

B3080

B3080
cu excepția
nevulcanizat

d

numai cauciuc nevulcanizat

cauciucului

B3090 – B4030
GB040

GB040

cu excepția convertorilor
zgură din cupru topit care
conține >10 % cupru

numai convertori zgură din
cupru topit care conține
>10 % cupru
GC010

GC020

GC020

cu excepția deșeurilor din
cabluri și fire, fragmente de
motoare

numai deșeuri din cabluri și
fire, fragmente de motoare

GC030
GC050 – GG040
GH013
GN010 – GN030
Amestecuri de deșeuri

Amestec B1010 și B1050

Amestec B1010 și B1050

dacă o parte din deșeurile
nepericuloase enumerate nu
sunt
acceptate
pentru
exportare

dacă fiecare deșeu nepe
riculos enumerat nu este
acceptat pentru exportare

Amestec B1010 și B1070

Amestec B1010 și B1070

dacă o parte din deșeurile
nepericuloase enumerate nu
sunt
acceptate
pentru
exportare

dacă fiecare deșeu nepe
riculos enumerat nu este
acceptat pentru exportare

Amestec B3040 și B3080

Amestec B3040 și B3080

dacă o parte din deșeurile
nepericuloase enumerate nu
sunt
acceptate
pentru
exportare

dacă fiecare deșeu nepe
riculos enumerat nu este
acceptat pentru exportare

Amestec B1010

Amestec B1010

dacă o parte din deșeurile
nepericuloase enumerate nu
sunt
acceptate
pentru
exportare

dacă fiecare deșeu nepe
riculos enumerat nu este
acceptat pentru exportare

Amestec B2010
Amestec B2030
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▼M5
a

b

c

d

Amestec B3010 Fragmente
de plastic de polimeri și
copolimeri nehalogenați

Amestec B3010 Fragmente
de plastic de polimeri și
copolimeri nehalogenați

dacă o parte din deșeurile
nepericuloase enumerate nu
sunt
acceptate
pentru
exportare

dacă fiecare deșeu nepe
riculos enumerat nu este
acceptat pentru exportare

Amestec B3010 Deșeuri de
rășini întărite sau produși de
condensare
Amestec B3010
roalcoxi alcani

perfluo

Amestec B3010
roalcoxi alcani

dacă o parte din deșeurile
nepericuloase enumerate nu
sunt
acceptate
pentru
exportare

perfluo

dacă fiecare deșeu nepe
riculos enumerat nu este
acceptat pentru exportare

Amestec B3020
Amestec B3030

Amestec B3030

dacă o parte din deșeurile
nepericuloase enumerate nu
sunt
acceptate
pentru
exportare

dacă fiecare deșeu nepe
riculos enumerat nu este
acceptat pentru exportare

Amestec B3040
Amestec B3050

Ciad
a

b

c

d

c

d

Toate deșeurile enumerate
în anexa III și amestecurile
de deșeuri enumerate în
anexa IIIA la Regula
mentul (CE) nr. 1013/2006

▼M1

__________

▼M5
Columbia
a

b
Deșeuri singulare

B1020 – B1070
B1080
B1090
B1115 – B1150
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▼M5
a

b

c

d

B1160
B1170 – B1190
B1200
B1210
B1220
B1230 – B1250
B2010

B2010

cu excepția deșeurilor de
mică

numai deșeuri de mică

B2020 – B2030
B2040

B2040

cu excepția zgurii de la
obținerea cuprului, stabi
lizată chimic, cu un
conținut ridicat de fier
(peste 20 %) și prelucrată
în conformitate cu specifi
cațiile
industriale
(de
exemplu DIN 4301 și
DIN 8201), în principal
pentru
aplicațiile
din
construcții și obținerea
materialelor abrazive

numai zgură de la obținerea
cuprului, stabilizată chimic,
cu un conținut ridicat de
fier
(peste
20 %)
și
prelucrată în conformitate
cu specificațiile industriale
(de exemplu DIN 4301 și
DIN 8201), în principal
pentru
aplicațiile
din
construcții
și
obținerea
materialelor abrazive

B2060 – B3020
B3035 – B3040
de la B3050

de la B3050

Deșeuri de plută netratată
și de lemn:

Deșeuri de plută netratată și
de lemn:

— deșeuri de plută: plută
concasată,
granulată
sau pulverizată

— deșeuri și fragmente de
lemn, aglomerate sau
nu în bușteni, brichete,
pelete sau alte forme
similare

de la B3060

de la B3060

Deșeuri provenite
din
industria agroalimentară,
cu condiția ca acestea să
nu fie infecțioase:

Deșeuri
provenite
din
industria agroalimentară, cu
condiția ca acestea să nu
fie infecțioase:

— deșeuri, reziduuri și
produse
secundare
— alte
deșeuri
din
vegetale uscate și steri
industria
agroali
lizate, sub formă de
mentară, cu excepția
pelete sau nu, de
subproduselor
natură a fi utilizate
secundare care înde
pentru hrana animalelor,
plinesc cerințele și
care nu sunt specificate
standardele naționale
sau incluse în altă cate
și
internaționale
gorie
pentru
consumul
uman sau animal
— drojdii de vin
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▼M5
a

b

c

d

— Degras:
reziduuri
provenite de la tratarea
grăsimilor sau a cerii de
origine animală sau
vegetală
— Deșeuri de oase și
coarne,
neprelucrate,
degresate,
preparate
simplu (dar netăiate în
forme), tratate cu acid
sau degelificate
— Deșeuri de pește
— Coji, pielițe, pelicule și
alte resturi de cacao
B3065
de la B3070

de la B3070

— Deșeuri de păr uman

— Micelii
de
fungi
inactive de la obținerea
penicilinei, folosite ca
hrană pentru animale

— Deșeuri de paie

B3080
B3090 – B3100
B3110 – B3130
B3140
B4010
B4020 – B4030
GB040 – GC010
GC020
GC030 – GF010
GG030 – GG040
GH013
GN010 – GN030

Costa Rica
a

b

c
Amestecuri de deșeuri

Toate
amestecurile
de
deșeuri
enumerate
în
anexa IIIA la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006

d
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▼M1
Côte d'Ivoire (Republica Côte d'Ivoire)
(b)

(a)

(c)

(d)

de la B1010:

de la B1010:

toate celelalte deșeuri

— Metale prețioase (aur,
argint,
metale
din
grupa platinei, dar nu
mercurul)

B1020–B2120
B2130
B3010–B3020
de la B3030

de la B3030

toate celelalte deșeuri

— Deșeuri (inclusiv resturi
de la pieptănat, deșeuri
de
fire textile și
material fibros garnetat)
de fibre sintetice sau
artificiale;
— Îmbrăcăminte uzată și
alte articole textile
uzate;
— Deșeuri de cârpe, resturi
de
sfoară,
coarde,
frânghii
și
parâme,
precum și articole uzate
din
sfoară,
coarde,
frânghii sau parâme din
materiale textile.

B3035–B3130
B3140
B4010–B4030
GB040

7112
2620 30
2620 90
GC010
GC020

GC030

ex 8908 00

GC050
GE020

ex 7001
ex 7019 39

GF010
GG030

ex 2621

GG040

ex 2621
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▼M1
(b)

(a)

GH013

(c)

(d)

(c)

(d)

3915 30
ex 3904 10-40

▼M7

GN010

ex 0502 00

GN020

ex 0503 00

GN030

ex 0505 90

__________

▼B
Cuba
(a)

(b)

toate deșeurile enumerate
în anexa III la Regula
mentul (CE) nr. 1013/2006

▼M5
Curaçao
a

b

c

Deșeuri singulare

B1010 – B3020

de la B3030

de la B3030

— Îmbrăcăminte uzată și
alte articole textile uzate

toate celelalte deșeuri

— Deșeuri
de
cârpe,
fragmente de sfoară,
coarde,
frânghii
și
parâme
precum
și
articole
uzate
din
sfoară, coarde, frânghii
sau
parâme
din
materiale textile

B3035

B3040 – B3065

B3070

B3080 – B4030

d
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▼M5
a

b

c

d

(c)

(d)

GB040 – GF010
GG030 – GG040
GH013
GN010 – GN030
Amestecuri de deșeuri

Toate amestecurile de
deșeuri
enumerate
în
anexa IIIA la Regula
mentul (CE) nr. 1013/2006

▼B
Egipt
(a)

(b)

de la B1010:

de la B1010:

— Fragmente de crom

toate celelalte deșeuri

B1020-B1040
B1050-B1070
B1080-B1140
B1150
B1160-B1190
B1220; B1230
B1240
B1250
B2010; B2020
B2030
de la B2040:

de la B2040:

— Zgură de la obținerea toate celelalte deșeuri
cuprului,
stabilizată
chimic, cu un conținut
ridicat de fier (peste
20 %) și prelucrată în
conformitate cu specifi
cațiile industriale (de
exemplu DIN 4301 și
DIN 8201), în principal
pentru aplicațiile din
construcții și obținerea
materialelor abrazive
B2060-B2080
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▼B
(a)

(b)

(c)

B2090
B2100-B2110
B2120
B2130
B3010
de la B3020:

de la B3020:

deșeuri și fragmente de
hârtie sau carton fabricat din

toate celelalte deșeuri

— altele2. resturi nesortate.
B3030-B3110
B3120
B3130-B4030
GB040

7112
2620 30
2620 90

GC010
GC020
GC030

ex 8908 00

GC050
GE020

ex 7001
ex 7019 39
GF010

GG030

ex 2621

GG040

ex 2621

GH013

3915 30
ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

GN020

ex 0503 00

GN030

ex 0505 90

▼M5
Amestecuri de deșeuri

Toate
amestecurile
de
deșeuri
enumerate
în
anexa IIIA la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006

(d)
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▼M5
Emiratele Arabe Unite
a

b

c

d

(b)

(c)

(d)

Toate deșeurile enumerate în
anexa III și amestecurile de
deșeuri
enumerate
în
anexa IIIA la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006

▼M1
Rusia (Federația Rusă)
(a)

B1010–B2120
B2130
B3010–B3030
B3035; B3040
B3050–B3070
B3080
B3090
B3100
B3110–B3130
B3140
B4010–B4030
GB040

7112
2620 30
2620 90

GC010
GC020
GC030

ex 8908 00

GC050
GE020

ex 7001

GE020

ex 7019 39
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▼M1
(a)

(b)

(c)

(d)

GF010
GG030

ex 2621

GG040

ex 2621

GH013

3915 30
ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

GN020

ex 0503 00

GN030

ex 0505 90.

▼M5
Serbia
a

b

c

d

Toate deșeurile enumerate
în anexa III și amestecurile
de deșeuri enumerate în
anexa IIIA la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006

Filipine
a

b

c

d

Deșeuri singulare

de la B1010

de la B1010

— fragmente de cobalt;

— Metale prețioase (aur,
argint,
metale
din
grupa platinei, dar nu
mercur);

— fragmente de crom

— toate celelalte deșeuri
B1020 – B1030
B1031 – B1050
B1060
B1070 – B1080
B1090
B1100 –B1120
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▼M5
a

b

c

d

B1130 – B1140
B1150 – B1240
B1250
B2010
B2020 –B2030
de la B2040

de la B2040

— Sulfat de calciu parțial
rafinat
rezultat
din
desulfurarea gazelor de
coș (FGD)

— Zgură de la obținerea
cuprului,
stabilizată
chimic,
cu
un
conținut ridicat de fier
(peste
20 %)
și
prelucrată în confor
mitate cu specificațiile
industriale
(de
exemplu DIN 4301 și
DIN
8201),
în
principal pentru apli
cațiile din construcții
și obținerea mate
rialelor abrazive

— Deșeuri de plăci din
fibră ghipsată sau plăci
de ghips, rezultând din
demolarea construcțiilor
— Sulf în formă solidă
— Calcar de la producerea
cianamidei de calciu
(având un pH mai mic
de 9)
— Cloruri
de
sodiu,
potasiu și calciu
— Carborundum
de siliciu)

(carbură

— Beton sfărâmat
— Fragmente de sticlă
conținând litiu-tantal și
litiu-niobiu
B2060 – B2130
B3010
B3020
B3030
B3035
B3040
B3050
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▼M5
a

b

c

d

B3060- B4030

GB040 – GC030

GC050

GE020 – GF010

GG030

GG040

GH013

GN010 – GN030

Amestecuri de deșeuri

Amestec B1010 și B1050

Amestec B1010 și B1050

numai
dacă
conțin
fragmente de cobalt

cu excepția celor care conțin
fragmente de cobalt

Amestec B1010 și B1070

Amestec B1010 și B1070

numai
dacă
conțin
fragmente de cobalt

cu excepția celor care conțin
fragmente de cobalt

Amestec B3040 și B3080

Amestec B1010

Amestec B1010

numai
dacă
conțin
fragmente de cobalt

cu excepția celor care conțin
fragmente de cobalt

Amestec B2010

Amestec B2030

Amestec B3010
Resturi din plastic de
polimeri și copolimeri neha
logenați

Amestec B3010
Deșeuri de rășini întărite sau
produși de condensare
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▼M5
a

b

c

d

Amestec B3010
Perfluoroalcoxi alcani
Amestec B3020
Amestec B3030
Amestec B3040
Amestec B3050

FYROM (fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei)
a

b

c

d

Deșeuri singulare

B1010 – B1031
B1040
B1050 – B2130
B3010 – B3020
B3030 – B4030
GB040 – GH013
GN010 – GN030
Amestecuri de deșeuri

Amestec B3020
Toate celelalte deșeuri
enumerate în anexa IIIA
la Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006

Gabon
a

b

c
Amestecuri de deșeuri

Toate
amestecurile
de
deșeuri
enumerate
în
anexa IIIA la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006

d
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▼M5
Georgia
a

b

c

d

Deșeuri singulare

B1010 – B1030
B1031 – B1040
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
Amestecuri de deșeuri

Amestec B1010 și B1050
Amestec B1010 și B1070
Amestec B3040 și B3080
Amestec B1010
Amestec B2010
Amestec B2030
Amestec B3010
Resturi din plastic de
polimeri și copolimeri neha
logenați
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▼M5
a

b

c

d

Amestec B3010
Deșeuri de rășini întărite sau
produși de condensare

Amestec B3010
perfluoroalcoxi alcani;

Amestec B3020

Amestec B3030

Amestec B3040

Amestec B3050

Guatemala
a

b

c

d

b

c

d

b

c

d

Toate deșeurile enumerate
în anexa III și amestecurile
de deșeuri enumerate în
anexa IIIA la Regula
mentul (CE) nr. 1013/2006

Guyana
a

Toate deșeurile enumerate în
anexa III și amestecurile de
deșeuri
enumerate
în
anexa IIIA la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006

Honduras
a

Toate deșeurile enumerate în
anexa III și amestecurile de
deșeuri
enumerate
în
anexa IIIA la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006
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▼M5
Hong Kong (China)
a

b

c

d

Deșeuri singulare

B1010 – B1020
B1030 – B1031
B1040 – B1050
B1060 – B1090
de la B1100

de la B1100

— Deșeuri de căptușeli
refractare,
inclusiv
creuzete, provenite de
la topirea cuprului

toate celelalte deșeuri

B1115 – B1130
B1140 – B1190
B1200
B1210 – B1240
B1250 – B2060
B2070 – B2080
B2090
B2100 – B2130
B3010 - B3030
B3035
B3040 – B3060
B3065
B3070 – B3090
B3100 – B3130
B3140
B4010 – B4030
GB040 – GN030
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▼M5
a

b

c

d

Amestecuri de deșeuri

Amestec B1010 și B1070
Toate celelalte amestecuri
de deșeuri enumerate în
anexa IIIA la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006

▼M3
India
(b)

(a)

(c)

(d)

toate deșeurile enumerate în
anexa III la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006

▼M2
Indonezia
(a)

(b)

(c)

(d)

B3010
B3030
B3035
B3130
Deșeuri de mase plastice
sub formă solidă
GH013 391530 Polimeri de
clorură de vinil
ex 3904 10—40

▼M1
Iran (Republica Islamică Iran)
(a)

(b)

B1010–B1090
de la B1100:

de la B1100:

— următoarele
reziduuri
conținând zinc:

— catozi de zinc;

— Reziduu de la galva
nizarea la cald a
plăcilor de zinc (în
șarje) (> 92 % Zn);
— Zguri
zinc;

conținând

— Zguri (sau țunder)
conținând aluminiu,
cu excepția zgurilor
saline;

— următoarele reziduuri
conținând zinc:
— Reziduu superficial
de la galvanizarea
plăcilor de zinc
(> 90 % Zn);
— Reziduu decantat
de la galvanizarea
plăcilor de zinc
(> 92 % Zn);

(c)

(d)
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▼M1
(a)

— Deșeuri de căptușeli
refractare, inclusiv
creuzete, provenite
de
la
topirea
cuprulu;

(b)

— Reziduu de la
turnarea zincului
sub
presiune
(> 85 % Zn).

— Zguri de la prelu
crarea
metalelor
prețioase
pentru
rafinare ulterioară;
— Zguri de staniu
conținând tantal, cu
mai puțin de 0,5 %
staniu.
B1115
B1120–B1150
B1160–B1210
B1220–B2010
B2020–B2130
B3010–B3020
B3030–B3040
de la B3050:

de la B3050:

— Deșeuri de plută: plută
zdrobită, granulată sau
măcinată

— Deșeuri și resturi de
lemn, aglomerate sau
nu
în
bușteni,
brichete, pelete sau
alte forme similare

B3060–B3070
B3080
B3090–B3130
B3140
B4010–B4030
GB040

7112
2620 30
2620 90

GC010
GC020
GC030

ex 8908 00

GC050
GE020

ex 7001
ex 7019 39

GF010
GG030

ex 2621

(c)

(d)
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▼M1
(a)

GG040

ex 2621

GH013

3915 30

(b)

(c)

(d)

(b)

(c)

(d)

ex 3904 10-40
GN010

ex 0502 00

GN020

ex 0503 00

GN030

ex 0505 90

▼B
Israel
(a)

toate deșeurile enumerate în
anexa III la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006

▼M5
Kârgâzstan
a

b

c

d

Deșeuri singulare

B1010

B1010

numai fragmente de toriu

Deșeuri de metale și aliajele
acestora în formă metalică,
nedispersabilă, cu excepția
fragmentelor de toriu
B1020

B1030 –B1100
B1115
B1120 – B1140
B1150
B1160 – B1240
B1250
B2010
B2020
de la B2030

de la B2030

— Fibre pe bază de
ceramică, care nu sunt
specificate sau incluse
în altă parte

Deșeuri și fragmente de
materiale
metaloceramice
(materiale
compozite
conținând
ceramică
și
metale)
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▼M5
a

b

c

d

B2040 – B2130
de la B3010

de la B3010

— Rășini uzate întărite sau
produși de condensare

— Resturi din plastic de
polimeri și copolimeri
nehalogenați

— Următoarele deșeuri de
polimeri fluorurați:
— perfluoroetilenă/
propilenă (FEP)
— perfluoroalcoxi
alcani
— tetrafluoroetilenă/
perfluorovinil
eter (PFA)
— tetrafluoroetilenă/
perfluorometilvinil
eter (MFA)
— polifluorură
vinil (PVF)

de

— polifluorură
de
viniliden (PVDF)
B3020 – B3030
B3035
B3040
de la B3050

de la B3050

— Deșeuri de plută: plută
concasată,
granulată
sau pulverizată

— Deșeuri și resturi de
lemn, aglomerate sau
nu în bușteni, brichete,
pelete sau alte forme
similare

de la B3060

de la B3060

Deșeuri
provenite
din
industria agroalimentară, cu
condiția ca acestea să nu
fie infecțioase:

Deșeuri
provenite
din
industria agroalimentară, cu
condiția ca acestea să nu
fie infecțioase:

— drojdii de vin

— deșeuri, reziduuri și
produse
secundare
vegetale uscate și steri
lizate, sub formă de
pelete sau nu, de
natură a fi utilizate
pentru hrana animalelor,
care nu sunt specificate
sau incluse în altă
categorie

— degras:
reziduuri
provenite de la tratarea
grăsimilor sau a cerii
de origine animală sau
vegetală
— deșeuri de pește
— coji, pielițe, pelicule și
alte resturi de cacao
— alte
deșeuri
din
industria
agroali
mentară, cu excepția
subproduselor
secundare care înde
plinesc cerințele și stan
dardele naționale și
internaționale
pentru
consumul uman sau
animal

— deșeuri de oase și
coarne,
neprelucrate,
degresate,
preparate
simplu (dar netăiate în
forme), tratate cu acid
sau degelificate
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▼M5
a

b

c

d

B3065
B3070 – B3130
B3140
B4010 – B4030
GB040 – GN030
Amestecuri de deșeuri

Amestec B1010 și B1050
Amestec B1010 și B1070
Amestec B3040 și B3080
Amestec B1010
Amestec B2010
Amestec B2030
Amestec B3010
Resturi din plastic de
polimeri și copolimeri neha
logenați
Amestec B3010
Deșeuri de rășini întărite sau
produși de condensare
Amestec B3010
perfluoroalcoxi alcani;
Amestec B3020
Amestec B3030
Amestec B3040
Amestec B3050

Kazahstan
a

b

c

d

Deșeuri singulare

B1010 – B1160
B1170 –B1240
B1250 –B3035

B1170 –B1240
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▼M5
a

b

c

d

de la B3040

de la B3040

— Deșeuri și fragmente
de cauciuc dur (de
exemplu ebonită)

— Alte deșeuri de cauciuc
(cu excepția deșeurilor
specificate în altă parte)

B3050
B3060

B3060

Deșeuri provenite
din
industria agroalimentară,
cu condiția ca acestea să
nu fie infecțioase, cu
excepția drojdiilor de vin

numai drojdii de vin;

B3065 – B3070
B3080

B3080
B3090 – B3130
B3140

B3140

B4010 – B4030
GB040 – GG030
GG040

GG040
GH013 – GN030
Amestecuri de deșeuri

Amestec B1010 și B1050
Amestec B1010 și B1070
Amestec B3040 și B3080
Amestec B1010
Amestec B2010
Amestec B2030
Amestec B3010
Resturi din
polimeri și
nehalogenați

plastic de
copolimeri

Amestec B3010
Deșeuri de rășini întărite
sau produși de condensare
Amestec B3010
Perfluoroalcoxi alcani

Amestec B3040 și B3080
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▼M5
a

b

c

d

c

d

b

c

d

(b)

(c)

(d)

Amestec B3020
Amestec B3030
Amestec B3040
Amestec B3050

Kenya
a

b
Deșeuri singulare

Toate deșeurile enumerate în
anexa III la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006

Kuwait
a

Toate deșeurile enumerate în
anexa III și amestecurile de
deșeuri enumerate în anexa
IIIA la Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006

Liban
(a)

de la B1010:

de la B1010:

— Fragmente de crom

toate celelalte deșeuri

B1010

B1020-B1090

B1020-B1090

de la B1100:

de la B1100:

— Zguri conținând zinc

— Catozi de zinc

— Zguri
(sau
tunder)
conținând aluminiu, cu
excepția zgurilor saline

— Reziduuri
zinc

B1100

conținând

— Reziduu superficial
de la galvanizarea
plăcilor de zinc
(> 90 % Zn)
— Reziduu de fund
de la galvanizarea
plăcilor de zinc
(> 92 % Zn)
— Reziduu de la
turnarea zincului
sub
presiune
(> 85 % Zn)
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▼B
(a)

(b)

(c)

(d)

— Reziduu de la
galvanizarea
la
cald a plăcilor de
zinc (în șarje)
(> 92 % Zn)
— Deșeuri de material
refractar,
inclusiv
creuzete
provenind
din topirea cuprului
— Zguri de la prelucrarea
metalelor
prețioase
pentru rafinare ulte
rioară
— Zguri
de
staniu
conținând tantal, cu
mai puțin de 0,5 %
staniu

B1115

B1115

B1120-B1140

B1120-B1140

B1150-B2030

B1150-B2030

de la B2040:

de la B2040:

B2040

toate celelalte deșeuri

— Zgură de la obținerea
cuprului,
stabilizată
chimic,
cu
un
conținut ridicat de fier
(peste
20 %)
și
prelucrată în confor
mitate cu specificațiile
industriale
(de
exemplu DIN 4301 și
DIN
8201),
în
principal pentru apli
cațiile din construcții
și obținerea mate
rialelor abrazive

B2060-B2130

de la B3010:

B2060-B2130

de la B3010:

— Resturi din plastic din — Resturi din plastic din
următorii polimeri și
următorii polimeri și
copolimeri
nehalo
copolimeri
nehalo
genați:
genați:
— alcool polivinilic

— etilenă

— polivinil butiral

— stiren

— polivinil acetat

— polipropilenă

— Rășini uzate întărite sau
produși de condensare

— polietilentereftalat

B3010:
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▼B
(a)

— Următoarele deșeuri de
polimeri fluorurați (1):

(b)

(c)

(d)

— acrilonitril
— butadienă

— Perfluoroetilenă/
propilenă (FEP)
— Perfluoroalcoxi
alcani
— Tetrafluoroetilenă/
perfluorovinil
eter (PFA)
— Tetrafluoroetilenă/
perfluorometilvinil
eter (MFA)
— Polifluorură de vinil
(PVF)
— Polifluorură
de
viniliden (PVDF)

— poliacetali
— poliamide
— polibutilentereftalat
— policarbonați
— polieteri
— polisulfură
fenilen

de

— polimeri acrilici
— alcani
C10-C13
(plastifianți)
— poliuretan (care nu
conține clorofluo
rocarboni)
— polisiloxani
— polimetacrilat
metil

B3020-B3130

B3020-B3130

B3140

B3140

GC030

de

B4010-B4030

B4010-B4030

GB040

GB040

7112

7112

2620 30

2620 30

2620 90

2620 90

GC010

GC010

GC020

GC020

ex 8908 00

GC030

ex 8908 00

GC050

GC050

GE020

ex 7001

GE020

ex 7019 39

GF010

ex 7001
ex 7019 39

GF010
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▼B
(a)

(b)

(c)

(d)

GG030

ex 2621

GG030

ex 2621

GG040

ex 2621

GG040

ex 2621

GH013

3915 30

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

GN010

ex 0502 00

GN020

ex 0503 00

GN020

ex 0503 00

GN030

ex 0505 90

GN030

ex 0505 90

(1) A se vedea nota de subsol de la pagina 64 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (JO
L 190, 12.7.2006, p. 1).

▼M5
Liberia
a

b

c

d

b

c

d

b

c

d

Toate deșeurile enumerate
în anexa III și amestecurile
de deșeuri enumerate în
anexa IIIA la Regula
mentul (CE) nr. 1013/2006

▼M1

__________

▼M5
Macao (China)
a

Toate deșeurile enumerate în
anexa III și amestecurile de
deșeuri
enumerate
în
anexa IIIA la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006

Madagascar
a

Toate deșeurile enumerate în
anexa III și amestecurile de
deșeuri
enumerate
în
anexa IIIA la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006
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▼M5
Malaysia
b

a

c
Deșeuri singulare

de la B1010

de la B1010

— fragmente de nichel;

— fragmente
molibden;

— fragmente de zinc;
— fragmente de wolfram;
— fragmente de tantal;
— fragmente de magneziu;
— fragmente de titan;

de la B1010
de

— fragmente de cobalt;
— fragmente de bismut;

— Metale prețioase (aur,
argint, metale din
grupa platinei, dar nu
mercur);

— fragmente de zirconiu;

— fragmente de fier și
oțel;

Resturi de toriu

— fragmente de cupru;

— fragmente de mangan;

— fragmente de
aluminiu;

— fragmente de germaniu;

— fragmente de staniu;

— fragmente de vanadiu;
— fragmente de hafniu,
indiu, niobiu, reniu și
galiu;
— fragmente de pământuri
rare;
— fragmente de crom

▼M6
B1020-B1100, cu excepția
catozilor de zinc de la
B1100

de la B1100
— Catozi de zinc

▼M5
B1115
B1120 – B1140
B1150
B1160 – B1190
B1200 – B1210
B1220 – B1240
B1250 – B2030
de la B2040

de la B2040

— Sulfat de calciu parțial
rafinat
rezultat
din
desulfurarea gazelor de
coș (FGD)

— Deșeuri de plăci din
fibră ghipsată sau plăci
de ghips, rezultând din
demolarea construcțiilor

— Zgură de la obținerea
cuprului,
stabilizată
chimic, cu un conținut
ridicat de fier (peste
20 %) și prelucrată în
conformitate cu specifi
cațiile industriale (de
exemplu DIN 4301 și
DIN 8201), în principal
pentru aplicațiile din
construcții și obținerea
materialelor abrazive

— Sulf în formă solidă
— Calcar de la producerea
cianamidei de calciu
(având un pH mai mic
de 9)
— Cloruri
de
sodiu,
potasiu și calciu
— Carborundum (carbură
de siliciu)
— Beton sfărâmat
— Fragmente de sticlă
conținând litiu-tantal
și litiu-niobiu

d
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▼M5
a

b

c

d

B2060
B2070 – B2080
B2090
B2100
B2110 – B2130

▼M6
B3010

▼M5
B3020 – B3030
B3035
B3040
de la B3050

de la B3050

— Deșeuri și resturi de
lemn, aglomerate sau
nu
în
bușteni,
brichete, pelete sau
alte forme similare

— Deșeuri de plută: plută
concasată,
granulată
sau pulverizată

de la B3060

de la B3060

— Deșeuri, reziduuri și
produse
secundare
vegetale uscate și steri
lizate, sub formă de
pelete sau nu, de
natură a fi utilizate
pentru hrana anima
lelor, care nu sunt speci
ficate sau incluse în altă
categorie;
— Deșeuri de oase și
coarne,
neprelucrate,
degresate,
preparate
simplu (dar netăiate în
forme), tratate cu acid
sau degelificate;
— Coji, pielițe, pelicule și
alte resturi de cacao;
— Alte
deșeuri
din
industria
agroali
mentară, cu excepția
subproduselor
secundare care înde
plinesc cerințele și stan
dardele naționale și
internaționale
pentru
consumul uman sau
animal;
B3065 –B3140
B4010

de la B3060
— Alte
deșeuri
din
industria
agroali
mentară, cu excepția
subproduselor
secundare care înde
plinesc cerințele și stan
dardele naționale și
internaționale
pentru
consumul uman sau
animal
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▼M5
a

b

c

d

B4020
B4030
GB040 – GC050
GE020 – GF010

▼M6
GG030-GG040
GH013

▼M5
GN 010 – GN030

GN 010 – GN030
Amestecuri de deșeuri

Toate
amestecurile
de
deșeuri
enumerate
în
anexa IIIA la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006

▼B
Malawi
(a)

(b)

(c)

(d)

(b)

(c)

(d)

toate deșeurile enumerate în
anexa III la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006

Mali
(a)

de la B1010:

de la B1010:

toate celelalte deșeuri

— Fragmente de crom
B1020

B1030-B1040
B1050
B1060
B1070; B1080
B1090-B1120
B1130
B1140-B2030
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▼B
(a)

(b)

de la B2040:

de la B2040:

toate celelalte deșeuri

— Zgură de la obținerea
cuprului,
stabilizată
chimic,
cu
un
conținut ridicat de fier
(peste
20 %)
și
prelucrată în confor
mitate cu specificațiile
industriale
(de
exemplu DIN 4301 și
DIN
8201),
în
principal pentru apli
cațiile din construcții
și obținerea mate
rialelor abrazive
— Sulf în formă solidă
B2060

B2070-B2100
B2110; B2120
B2130-B4030
GB040

7112
2620 30
2620 90

GC010
GC020
GC030

ex 8908 00

GC050
GE020

ex 7001
ex 7019 39

GF010
GG030

ex 2621

GG040

ex 2621

GH013

3915 30
ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00
GN020

ex 0503 00

GN030

ex 0505 90

(c)

(d)
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▼B
Maroc
(a)

(b)

(c)

(d)

de la B1010:

de la B1010:

— Fragmente de fier și
oțel

— Metale prețioase (aur,
argint,
metale
din
grupa platinei, dar nu
mercurul)

— Fragmente de tungsten
— Fragmente de
molibden
— Fragmente de tantal
— Fragmente de
magneziu

— Fragmente de cupru
— Fragmente de nichel
— Fragmente de aluminiu
— Fragmente de zinc

— Fragmente de cobalt

— Fragmente de staniu

— Fragmente de bismut

— Fragmente de titan

— Fragmente de zirconiu

— Fragmente de mangan

— Fragmente de
germaniu

— Fragmente
rare

— Fragmente de vanadiu

— Fragmente de crom

de

metale

— Fragmente de hafniu,
indiu, niobiu, reniu și
galiu
— Fragmente de toriu
de la B1020:

de la B1020:

— Fragmente de
antimoniu

— Fragmente de beriliu

— Deșeuri de plumb
(excluzând bateriile pe
bază de acid și plumb)

— Fragmente de cadmiu
— Fragmente de seleniu

— Fragmente de telur
B1030-B1200
B1210
B1220-B1250
B2010-B2020
de la B2030:

de la B2030:

— Fibre pe bază de
ceramică, care nu sunt
specificate sau incluse
în altă parte

— Deșeuri
și
resturi
ceramico-metalice
(materiale
compozite
conținând ceramică și
metale)

B2040-B2130
de la B3010:

de la B3010:

— Resturi din plastic din
următorii polimeri și
copolimeri
nehalo
genați:

— Resturi din plastic din
următorii polimeri și
copolimeri
nehalo
genați:

— stiren

— etilenă

— butadienă

— polipropilenă

— poliacetali

— polietilentereftalat
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▼B
(a)

(b)

(c)

(d)

— poliamide

— acrilonitril

— polibutilentereftalat

— poliuretan (care nu
conține clorofluoro
carboni)

— policarbonați
— polieteri

— alcool polivinilic

— polisulfură
fenilen

de

— polimeri acrilici

— Resturi de rășini întărite
sau
produși
de
condensare

— alcani
C10-C13
(plastifianți)
— polisiloxani
— polimetacrilat
metil

de

— polivinil butiral
— polivinil acetat
— Următoarele
de polimeri
rați (1):

deșeuri
fluoru

— Perfluoroetilenă/
propilenă (FEP)
— Perfluoroalcoxi
alcani
— Tetrafluoroetilenă/
perfluorovinil
eter (PFA)
— Tetrafluoroetilenă/
perfluorometilvinil
eter (MFA)
— Polifluorură
vinil (PVF)

de

— Polifluorură
de
viniliden (PVDF)
B3020-B3050
de la B3060:

de la B3060:

toate celelalte deșeuri

— Coji, pielițe, pelicule și
alte resturi de cacao
B3065

B3070-B4030
GB040

7112
2620 30
2620 90

GC010
GC020
GC030

ex 8908 00
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▼B
(a)

(b)

(c)

(d)

GC050
GE020

ex 7001
ex 7019 39

GF010
GG030

ex 2621

GG040

ex 2621

GH013

3915 30
ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

GN020

ex 0503 00

GN030

ex 0505 90

(1) A se vedea nota de subsol de la pagina 64 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (JO
L 190, 12.7.2006, p. 1).

▼M5
Mauritius (Republica Mauritius)
b

a

c

d

c

d

Toate deșeurile enumerate
în anexa III și amestecurile
de deșeuri enumerate în
anexa IIIA la Regula
mentul (CE) nr. 1013/2006

Moldova (Republica Moldova)
a

b
Deșeuri singulare

B1010 – B2010
B2020
B2030 – B3010
de la B3020

de la B3020

— altele, inclusiv, dar nu
limitate la:

Deșeuri și resturi de hârtie
sau carton provenind din:

— carton dur
— resturi nesortate

— hârtie
sau
carton
nealbite sau din hârtie
sau carton ondulate
— alte tipuri de hârtie sau
carton, fabricate în
principal din celuloză
înălbită, necolorată în
masă
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▼M5
a

b

c

d

— hârtie
sau
carton
fabricat în principal din
pastă mecanică (de
exemplu, ziare, reviste
și materiale tipărite
similare)

B3030 – B4030

GB040 – GN030

Amestecuri de deșeuri

Amestec B3020

Amestec B3020

numai cele care conțin

cu excepția celor care conțin
carton dur sau fragmente
nesortate

carton dur sau
fragmente nesortate

Toate celelalte amestecuri de
deșeuri
enumerate
în
anexa IIIA la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006

▼M2
Muntenegru
(a)

(b)

(c)

(d)

(c)

(d)

B3140

GC010

GC020

Toate celelalte deșeuri
enumerate în anexa III la
Regulamentul
(CE)
nr. 1013/2006
Nepal
(a)

(b)

B3020
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▼M5
Noua Zeelandă
a

b

c

d

Toate deșeurile enumerate
în anexa III și amestecurile
de deșeuri enumerate în
anexa IIIA la Regula
mentul (CE) nr. 1013/2006

▼B
Oman
(a)

(b)

de la B1010:

de la B1010:

toate celelalte

— Fragmente de fier și
oțel

(c)

(d)

(c)

(d)

toate deșeurile enumerate în
anexa III la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006

Pakistan
(a)

(b)

de la B3060:
— Drojdii de vin

B3140

de la GN010 ex 0502 00:
deșeuri de păr de porc sau
de mistreț

toate deșeurile enumerate în
anexa III la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006

Paraguay
(a)

(b)

(c)

toate deșeurile enumerate
în anexa III la Regula
mentul (CE) nr. 1013/2006

(d)
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▼B
Peru
(a)

(b)

(c)

(d)

de la B3030:

de la B3030:

— Deșeuri de lână sau de
păr animal fin sau
aspru, inclusiv deșeuri
de fire textile, dar cu
excepția materialului
fibros garnetat

— Deșeuri
de
mătase
(inclusiv gogoși de
mătase
necorespun
zătoare
pentru
depănarea în sculuri,
deșeuri de fire textile
și
material
fibros
garnetat)

— Deșeuri de bumbac
(inclusiv deșeuri de
fire textile și material
fibros garnetat)
— Câlți
și
deșeuri
(inclusiv deșeuri de
fire textile și material
fibros garnetat) de
cânepă
(Cannabis
sativa L.)
— Câlți
și
deșeuri
(inclusiv deșeuri de
fire textile și material
fibros garnetat) de
iută și alte fibre
textile
liberiene
(excluzând
inul,
cânepa și ramia)
— Câlți
și
deșeuri
(inclusiv deșeuri de
fire textile și material
fibros garnetat) de
sisal și alte fibre
textile
din
genul
Agave
— Câlți, resturi de la
pieptănat și deșeuri
(inclusiv deșeuri de
fire textile și material
fibros garnetat) de
nucă de cocos
— Câlți, resturi de la
pieptănat și deșeuri
(inclusiv deșeuri de
fire textile și material
fibros garnetat) de
abacă
(cânepă
de
Manila
sau
Musa
textilis Nee)
— Câlți, resturi de la
pieptănat și deșeuri
(inclusiv deșeuri de
fire textile și material
fibros garnetat) de
ramie și alte fibre
textile vegetale, care
nu sunt specificate
sau incluse în altă
categorie

— Câlți și deșeuri de in
— Deșeuri (inclusiv resturi
de la pieptănat, deșeuri
de fire textile și
material
fibros
garnetat)
de
fibre
sintetice sau artificiale
— Îmbrăcăminte uzată și
alte articole textile uzate
— Deșeuri de cârpe, resturi
de sfoară, frânghii și
parâme
precum
și
articole
uzate
din
sfoară, frânghii sau
parâme din materiale
textile
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▼B
(a)

(b)

(c)

(d)

de la B3060:

de la B3060:

— Degras:
reziduuri
rezultate
în
urma
tratării
substanțelor
grase sau a cerii
vegetale sau anima

toate celelalte deșeuri

— Deșeuri de oase și
coarne, neprelucrate,
degresate,
preparate
simplu (dar netăiate în
forme), tratate cu acid
sau degelificate

de la B3065:

de la B3065:

Deșeuri de grăsimi și
uleiuri
comestibile
de
origine
animală
(de
exemplu, uleiuri folosite
la prăjit), cu condiția să
nu prezinte caracteristica
[periculos] menționată la
anexa III Basel

Deșeuri de grăsimi și uleiuri
comestibile
de
origine
animală
(de
exemplu,
uleiuri folosite la prăjit), cu
condiția să nu prezinte
caracteristica
[periculos]
menționată la anexa III
Basel

toate deșeurile enumerate în
anexa III la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006

▼M5
Qatar
a

b

c

d

b

c

d

Toate deșeurile enumerate în
anexa III și amestecurile de
deșeuri
enumerate
în
anexa IIIA la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006

Republica Democrată Congo
a

Toate deșeurile enumerate în
anexa III și amestecurile de
deșeuri
enumerate
în
anexa IIIA la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006
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▼M5
Rwanda
a

b

c

d

b

c

d

(c)

(d)

(c)

(d)

Toate deșeurile enumerate în
anexa III și amestecurile de
deșeuri enumerate în anexa
IIIA la Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006

Senegal
a

Toate deșeurile enumerate
în anexa III și amestecurile
de deșeuri enumerate în
anexa IIIA la Regula
mentul (CE) nr. 1013/2006

▼B
Seychelles
(b)

(a)

GF010
GN010

ex 0502 00

GN020

ex 0503 00

GN030

ex 0505 90

toate deșeurile enumerate în
anexa III la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006

▼M2
Singapore
(a)

(b)

B1010
B1020
B1150
B1200
Sub codul B2040:
Zgură de la obținerea
cuprului, stabilizată chimic,
cu un conținut ridicat de fier
(peste 20 %) și prelucrată în
conformitate cu specificațiile
industriale (de exemplu DIN
4301 și DIN 8201), în
principal pentru aplicațiile
din construcții și obținerea
materialelor abrazive
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▼M2
(a)

(b)

(c)

(d)

Sub codul B3010:
Deșeuri de mase plastice
sub formă solidă, cu
condiția să nu fie amestecate
cu alte deșeuri și să fie
pregătite
conform
unei
specificații
Sub codul B3020:
Următoarele materiale, cu
condiția să nu fie amestecate
cu deșeuri periculoase:
Deșeuri și resturi de hârtie
sau carton provenind din:
— hârtie
sau
carton
nealbite sau din hârtie
sau carton ondulate
— alte tipuri de hârtie sau
carton, fabricate în
principal din pastă de
hârtie înălbită obținută
chimic, necolorată în
masă
— hârtie
sau
carton
fabricat în principal din
pastă mecanică (de
exemplu, ziare, reviste
și materiale tipărite
similare)
— altele, inclusiv, dar nu
limitate
la
carton
laminat

▼B
Sri Lanka
(a)

(b)

(c)

(d)

c

d

toate deșeurile enumerate
în
anexa
III
la
Regulamentul
(CE)
nr. 1013/2006

▼M5
Tadjikistan
a

b
Deșeuri singulare

B1010 – B1150
B1160 – B1200
B1210 – B1240
B1250
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▼M5
a

b

B2010 – B2030
B2040

B2040

numai beton sfărâmat

toate celelalte deșeuri
B2060 – B2110

B2120 – B2130
B3010 – B3020
de la B3030

de la B3030

Următoarele materiale, cu
condiția să nu fie amestecate
cu alte deșeuri și să fie
fabricate
conform
unei
specificații:

Următoarele materiale, cu
condiția să nu fie ames
tecate cu alte deșeuri și să
fie fabricate conform unei
specificații:

— deșeuri
de
mătase — deșeuri de bumbac
(inclusiv gogoși nedepă
(inclusiv deșeuri de
nabile, deșeuri de fire și
fire textile și material
destrămătură)
fibros garnetat)
— necardate sau nepiep — deșeuri de fire textile
tănate
(inclusiv resturi de
fire)
— altele
— material fibros garnetat
— deșeuri de lână sau de
păr fin sau grosier de — altele
origine
animală,
— deșeuri
(inclusiv
inclusiv deșeuri de fire,
deșeuri de fire și fibre
cu excepția destră
și
material
fibros
măturii
garnetat)
de
fibre
— resturi de la pieptănatul
sintetice sau artificiale:
lânii sau al părului
— de fibre sintetice
animal fin
— de fibre artificiale
— alte deșeuri de lână sau
de păr fin de animale
— îmbrăcăminte uzată
și alte articole
— deșeuri de păr aspru de
textile uzate
animal
— deșeuri de cârpe,
— câlți și deșeuri din in
resturi de sfoară,
— câlți și deșeuri (inclusiv
coarde, frânghii și
parâme precum și
deșeuri de fire textile și
articole uzate din
material fibros garnetat)
sfoară,
coarde,
de cânepă (Cannabis
frânghii
sau
sativa L.)
parâme
din
— câlți și deșeuri (inclusiv
materiale textile
deșeuri de fire textile și
— sortate
material fibros garnetat)
de iută și alte fibre
— altele
textile
liberiene
(excluzând inul, cânepa
și ramia)
— câlți și deșeuri (inclusiv
deșeuri de fire textile și
material fibros garnetat)
de sisal și alte fibre
textile din genul Agave
— câlți, resturi de la
pieptănat și deșeuri
(inclusiv deșeuri de fire
textile și material fibros
garnetat) de nucă de
cocos

c

d
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— câlți, resturi de la
pieptănat și deșeuri
(inclusiv deșeuri de fire
textile și material fibros
garnetat)
de
abacă
(cânepă de Manila sau
Musa textilis Nee)
— câlți, resturi de la
pieptănat și deșeuri
(inclusiv deșeuri de fire
textile și material fibros
garnetat) de ramie și
alte
fibre
textile
vegetale, care nu sunt
specificate sau incluse
în altă categorie
B3035 – B3040
B3050
de la B3060

de la B3060

— Drojdii de vin

— Deșeuri de oase și
coarne, neprelucrate,
— Deșeuri, reziduuri și
degresate,
preparate
produse
secundare
simplu (dar netăiate în
vegetale uscate și steri
forme), tratate cu acid
lizate, sub formă de
sau degelificate
pelete sau nu, de
natură a fi utilizate — Deșeuri de pește
pentru hrana animalelor,
— Coji, pielițe, pelicule
care nu sunt specificate
și alte resturi de cacao
sau incluse în altă
categorie
— Alte
deșeuri
din
industria
agroali
— Degras:
reziduuri
mentară, cu excepția
provenite de la tratarea
subproduselor
grăsimilor sau a cerii
secundare care înde
de origine animală sau
plinesc cerințele și
vegetală
standardele naționale
și
internaționale
pentru
consumul
uman sau animal
B3065
B3070
B3080
B3090 – B3120
B3130 –B3140
B4010 – B4020
B4030
GB040 – GC020
GC030
GC050 – GG030
GG040
GH013

c

d
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c

d

GN010 – GN030
Amestecuri de deșeuri

Toate amestecurile de
deșeuri
enumerate
în
anexa IIIA la Regula
mentul (CE) nr. 1013/2006

Taipei (China)
b

a

Deșeuri singulare

de la B1010

de la B1010

— Metale prețioase (aur,
argint, metale din
grupa platinei, dar nu
mercur);

— fragmente de fier și
oțel;

— fragmente de
molibden;

— fragmente de nichel;
— fragmente de aluminiu;

— fragmente de tantal;

— fragmente de zinc;

— fragmente de cobalt;

— fragmente de staniu;

— fragmente de bismut;

— fragmente de wolfram;

— fragmente de zirconiu;

— fragmente de magneziu;

— fragmente de mangan;

— fragmente de titan;

— fragmente de vanadiu;

— fragmente de germaniu;

— fragmente de hafniu,
indiu, niobiu, reniu și
galiu;
— fragmente de toriu;
— fragmente de
pământuri rare;
— fragmente de crom
de la B1020

de la B1020

— fragmente de cadmiu;

— fragmente de
antimoniu

— fragmente de plumb
(excluzând bateriile pe
bază de acid și plumb);

— fragmente de cupru;

— fragmente de beriliu;
— fragmente de telur

— fragmente de seleniu
B1030 – B1031
B1040
B1050
B1060
B1070 – B1090
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de la B1100

de la B1100

— Zguri (sau tunder)
conținând
aluminiu,
cu excepția zgurilor
saline;

— Mate de galvanizare

— deșeuri de căptușeli
refractare,
inclusiv
creuzete, provenite de
la topirea cuprului;
— zguri de la prelucrarea
metalelor
prețioase
pentru rafinare ulte
rioară;
— zguri
de
staniu
conținând tantal, cu
mai puțin de 0,5 %
staniu

— Reziduuri
zinc:

conținând

— reziduu superficial de la
galvanizarea plăcilor de
zinc (>90 % Zn)
— reziduu de fund de la
galvanizarea plăcilor de
zinc (>92 % Zn)
— reziduu de la turnarea
zincului sub presiune
(>85 % Zn)
— reziduu de la galva
nizarea la cald a
plăcilor de zinc (în
șarje) (>92 % Zn)
— Zguri conținând zinc

B1115
B1120

B1120

B1130 – B1240
B1250
B2010 – B2030
B2040

B2040

Cu excepția zgurii de la
obținerea cuprului, stabi
lizată chimic, cu un
conținut ridicat de fier
(peste 20 %) și prelucrată
în conformitate cu specifi
cațiile
industriale
(de
exemplu DIN 4301 și
DIN 8201), în principal
pentru
aplicațiile
din
construcții și obținerea
materialelor abrazive

numai zgură de la obținerea
cuprului, stabilizată chimic,
cu un conținut ridicat de
fier
(peste
20 %)
și
prelucrată în conformitate
cu specificațiile industriale
(de exemplu DIN 4301 și
DIN 8201), în principal
pentru
aplicațiile
din
construcții
și
obținerea
materialelor abrazive

B2060 – B2130
de la B3010

de la B3010
— poliuretan
conține
carboni)

(care nu
clorofluor

— Deșeuri
de
rășini
întărite sau produși de
condensare

— Fragmente de plastic de
polimeri și copolimeri
nehalogenați,
cu
excepția poliuretanului
(care nu conține cloro
fluorcarboni)
— Următoarele deșeuri de
polimeri fluorurați:
— perfluoroetilenă/
propilenă (FEP)
— perfluoroalcoxi
alcani
— tetrafluoroetilenă/
perfluorovinil
eter (PFA)
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— tetrafluoroetilenă/
perfluorometilvinil
eter (MFA)
— polifluorură de vinil
(PVF)
— polifluorură de
viniliden (PVDF)
B3020
B3030 – B3035
B3040 – B3050
B3060 – B3070
B3080
B3090 - B3100
B3110 – B4030
GB040 – GC030
GC050
GEO20
GF010 – GG040
GH013
GN010
GN020 – GN030
Amestecuri de deșeuri

Amestec B1010 și B1050
Amestec B1010 și B1070
Amestec B3040 și B3080
Amestec B1010
Amestec B2010
Amestec B2030
Amestec B3010
Fragmente din plastic de
polimeri și copolimeri neha
logenați
Amestec B3010
Deșeuri de rășini întărite
sau produși de condensare
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Amestec B3010
Perfluoroalcoxi alcani
Amestec B3020
Amestec B3030
Amestec B3040
cu excepția deșeurilor de
anvelope sau a granulelor
de prelucrate din deșeuri de
anvelope mai mari de 4 mm
în diametru
Amestec B3050

Tanzania
a

b

c

d

c

d

Amestecuri de deșeuri

Toate
amestecurile
de
deșeuri
enumerate
în
anexa IIIA la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006

Thailanda
a

b
Deșeuri singulare

B1010 – B1100
B1115
B1120 –B1150
B1160
B1170 – B2040
B2060
B2070
B2080
B2090 – B2110
B2120 – B2130
B3010

B3010
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B3020 – B3035
B3040

B3040

numai pentru deșeuri de
anvelope

cu excepția deșeurilor de
anvelope
B3050 – B3070

B3080

B3080

numai pentru deșeuri de
anvelope

cu excepția deșeurilor de
anvelope
B3090 – B3130

B3140
B4010 – B4020
B4030

B4030
GB040

GC010 – GC020
GC030
GC050 – GF010
GG030 – GG040
GH013

GH013
GN010 – GN030
Amestecuri de deșeuri

Amestec B1010 și B1050
Amestec B1010 și B1070
Amestec B3040 și B3080

Amestec B3040 și B3080

numai pentru deșeuri de
anvelope

cu excepția deșeurilor de
anvelope
Amestec B1010
Amestec B2010
Amestec B2030
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Amestec B3010

Amestec B3010

Resturi din
polimeri și
nehalogenați

Resturi din plastic de
polimeri și copolimeri neha
logenați

plastic de
copolimeri

Amestec B3010

Amestec B3010

Deșeuri de rășini întărite
sau produși de condensare

Deșeuri de rășini întărite sau
produși de condensare

Amestec B3010

Amestec B3010

Perfluoroalcoxi alcani

Perfluoroalcoxi alcani
Amestec B3020
Amestec B3030

Amestec B3040

Amestec B3040

numai pentru deșeuri de
anvelope

cu excepția deșeurilor de
anvelope
Amestec B3050

▼M1
Togo (Republica Togoleză)
(a)

(b)

(c)

(d)

de la B3010:
— Resturi din plastic din
următorii polimeri și
copolimeri
nehalo
genați:
— polipropilenă;
— polietilen tereftalat.
toate
celelalte
deșeuri
enumerate în anexa III la
Regulamentul
(CE)
nr. 1013/2006

▼M5
Tunisia
a

b

c

d

Deșeuri singulare

B1010

B1010

B1230 – B1240

B1230 – B1240

B1020 – B1220

B1250 – B2130
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de la B3010

de la B3010

de la B3010

— Resturi de plastic din
polimeri și copolimeri
nehalogenați, inclusiv,
dar nu numai, următorii:

— Resturi de plastic din
polimeri și copolimeri
nehalogenați, inclusiv,
dar nu numai, urmă
torii:

— Resturi de plastic din
polimeri și copolimeri
nehalogenați, inclusiv,
dar nu numai, urmă
torii:

— alcool polivinilic
— polivinil butiral
— polivinil acetat
— Rășini uzate întărite sau
produși de condensare,
inclusiv următoarele:
— rășini ureoformalde
hidice
— rășini
fenol-formaldehidă
— rășini
melamină
formaldehidă
— rășini epoxidice
— rășini alchidice
— poliamide
— Următoarele deșeuri de
polimeri fluorurați:
— perfluoroetilenă/
propilenă (FEP)
— perfluoroalcoxi
alcani
— tetrafluoroetilenă/
perfluorovinil
eter (PFA)
— tetrafluoroetilenă/
perfluorometilvinil
eter (MFA)
— polifluorură
vinil (PVF)

— etilenă

— etilenă

— stiren

— stiren

— polipropilenă

— polipropilenă

— polietilentereftalat

— polietilentereftalat

— acrilonitril

— acrilonitril

— butadienă

— butadienă

— poliacetali

— poliacetali

— poliamide

— poliamide

— polibutilentereftalat

— polibutilentereftalat

— policarbonați

— policarbonați

— polieteri

— polieteri

— polisulfură de
fenilen

— polisulfură de
fenilen

— polimeri acrilici

— polimeri acrilici

— alcani
C10-C13
(plastifianți)

— alcani
C10-C13
(plastifianți)

— poliuretan (care nu
conține clorofluor
carboni)

— poliuretan (care nu
conține clorofluor
carboni)

— polisiloxani

— polisiloxani

— polimetacrilat de
metil

— polimetacrilat de
metil

de

— polifluorură
de
viniliden (PVDF)

de la B3020

de la B3020

de la B3020

Deșeuri de hârtie, carton și
produse din hârtie:

Deșeuri de hârtie, carton și
produse din hârtie:

Deșeuri de hârtie, carton și
produse din hârtie:

— altele, inclusiv, dar nu
limitate la:

Următoarele materiale, cu
condiția să nu fie ames
tecate cu deșeuri pericu
loase:

Următoarele materiale, cu
condiția să nu fie amestecate
cu deșeuri periculoase:

— carton dur;
— resturi nesortate

Deșeuri și resturi de hârtie
sau carton provenind din:
— hârtie
sau
carton
nealbite sau din hârtie
sau carton ondulate
— alte tipuri de hârtie sau
carton, fabricate în
principal din celuloză
înălbită, necolorată în
masă

Deșeuri și resturi de hârtie
sau carton provenind din:
— hârtie
sau
carton
nealbite sau din hârtie
sau carton ondulate
— alte tipuri de hârtie sau
carton, fabricate în
principal din celuloză
înălbită, necolorată în
masă
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— hârtie
sau
carton
fabricat în principal din
pastă mecanică (de
exemplu, ziare, reviste
și materiale tipărite
similare)

— hârtie
sau
carton
fabricat în principal
din pastă mecanică
(de exemplu, ziare,
reviste și materiale
tipărite similare)
B3030

B3030

B3030

Deșeuri textile, cu excepția
îmbrăcămintei uzate și a
altor articole textile uzate

numai îmbrăcăminte uzată
și alte articole textile uzate

Deșeuri textile, cu excepția
îmbrăcămintei uzate și a
altor articole textile uzate

B3035 – B3065

B3035 – B3065

de la B3070

de la B3070

de la B3070

Micelii de fungi inactive de
la obținerea penicilinei,
folosite ca hrană pentru
animale

— Deșeuri de păr uman

— Deșeuri de păr uman

— Deșeuri de paie

— Deșeuri de paie

B3080

B3080

B3090 – B4030
GB040 – GN030
Amestecuri de deșeuri

Amestec B1010 și B1050
Amestec B1010 și B1070
Amestec B3040 și B3080

Amestec B3040 și B3080

Amestec B1010

Amestec B1010

Amestec B3010

Amestec B3010

Resturi din
polimeri și
nehalogenați

Resturi din plastic de
polimeri și copolimeri neha
logenați

Amestec B2010
Amestec B2030

plastic de
copolimeri

Amestec B3010
Deșeuri de rășini întărite sau
produși de condensare
Amestec B3010
Perfluoroalcoxi alcani
Amestec B3020

Amestec B3020

Amestec B3030

Amestec B3030

Amestec B3040

Amestec B3040

Amestec B3050

Amestec B3050
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Ucraina
(b)

(a)

(c)

(d)

B1010, cu excepția:
Resturi de crom
B1020-B1030
B1040-B1090
B1100, cu excepția:
Zguri obținute de la prelu
crarea cuprului pentru
procesare sau rafinare ulte
rioară, care nu conțin
arsenic, plumb sau cadmiu
într-o măsură care să le
facă să prezinte caracteris
ticile periculoase prevăzute
la anexa III
B1120-B1130
B1150-B1240
B2010-B2040
B2060-B2120
B3010, cu excepția:
— Tetrafluoroetilenă/
perfluorovinil
eter (PFA)
— Tetrafluoroetilenă/
perfluorometilvinil
eter (MFA)
B3020-B3030
B3040-B3060
B3070-B3130
B3140
B4010-B4030

▼M5
Vietnam
a

b

c
Deșeuri singulare

de la B1010

de la B1010

— Metale prețioase (aur,
argint,
metale
din
grupa platinei, dar nu
mercur);

— fragmente de fier și
oțel;

— fragmente de tantal;
— fragmente de cobalt;

— fragmente de cupru;
— fragmente de nichel;

d
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— fragmente de bismut;
— fragmente de germaniu;
— fragmente de vanadiu;
— fragmente de hafniu,
indiu, niobiu, reniu și
galiu;

b

c

d

— fragmente de
aluminiu;
— fragmente de zinc;
— fragmente de staniu;
— fragmente de wolfram;

— fragmente de toriu;

— fragmente de
molibden;

— fragmente de pământuri
rare

— fragmente de
magneziu;
— fragmente de zirconiu;
— fragmente de titan;
— fragmente de mangan;
— fragmente de crom

de la B1020

de la B1020

— fragmente de beriliu;

— fragmente
moniu;

— fragmente de cadmiu;
— fragmente de seleniu;
— fragmente de telur

de

anti

— fragmente de plumb
(excluzând bateriile pe
bază de acid și plumb)

B1030 – B1190
B1200
B1210 – B2010
B2020
B2030
de la B2040

de la B2040

— Deșeuri de plăci din
fibră ghipsată sau plăci
de ghips, rezultând din
demolarea construcțiilor

— Sulfat de calciu parțial
rafinat rezultat din
desulfurarea
gazelor
de coș (FGD)

— Zgură de la obținerea
cuprului,
stabilizată
chimic, cu un conținut
ridicat de fier (peste
20 %) și prelucrată în
conformitate cu specifi
cațiile industriale (de
exemplu DIN 4301 și
DIN 8201), în principal
pentru aplicațiile din
construcții și obținerea
materialelor abrazive.
— Sulf în formă solidă
— Calcar de la producerea
cianamidei de calciu
(având un pH mai mic
de 9)
— Cloruri
de
sodiu,
potasiu și calciu
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— Carborundum
de siliciu)

b

c

d

(carbură

— Beton sfărâmat
— Fragmente de sticlă
conținând litiu-tantal și
litiu-niobiu
B2060 – B2130
de la B3010

de la B3010

toate celelalte deșeuri

— etilenă;
— stiren;
— polipropilenă;
— polietilenă tereftalată;
— policarbonați
B3020

B3030 – B4030
GB040
GC010
GC020
GC030
GC050 – GN030
Amestecuri de deșeuri

Toate
amestecurile
de
deșeuri
enumerate
în
anexa IIIA la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006

Zambia
a

Toate deșeurile enumerate în
anexa III și amestecurile de
deșeuri
enumerate
în
anexa IIIA la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006

b

c

d

