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REGULAMENTUL (UE) NR. 733/2014 AL COMISIEI
din 24 iunie 2014
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1418/2007 privind exportul anumitor deșeuri destinate
recuperării către anumite țări care nu sunt membre ale OCDE
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii 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,

după consultarea țărilor în cauză,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 37 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, Comisia actualizează periodic Regulamentul (CE)
nr. 1418/2007 al Comisiei (2) privind exportul anumitor deșeuri destinate recuperării către anumite țări în care
Decizia OCDE privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor [„Decizia OCDE” (3)] nu se aplică. Comisia
a transmis o solicitare scrisă fiecărei țări în care decizia OCDE nu se aplică, prin care solicită confirmarea în scris
că deșeurile și amestecurile de deșeuri enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, al
căror export nu este interzis în temeiul articolului 36 din regulamentul în cauză, pot fi exportate din Uniunea
Europeană către țara în cauză și prin care cere să se indice procedura de control, dacă este cazul, care ar urma să
fie aplicată în țara de destinație. Comisia a primit răspunsuri de la șaptezeci și patru de țări. Prin urmare, pentru a
se ține cont de aceste răspunsuri, anexa la Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 ar trebui să fie modificată.

(2)

La 13 februarie 2013, Consiliul OCDE a aprobat avizul Comitetului politicii de mediu în ceea ce privește respec
tarea de către Israel a deciziei OCDE. În consecință, articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006 nu se aplică țării în cauză, iar rubrica privind Israel ar trebui, prin urmare, să fie eliminată din
anexa la Regulamentul (CE) nr. 1418/2007.

(3)

Noua Zeelandă este o țară căreia i se aplică decizia OCDE. Prin urmare, articolul 37 din Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006 nu se aplică țării în cauză, iar rubrica pentru Noua Zeelandă ar trebui să fie eliminată din anexa la
Regulamentul (CE) nr. 1418/2007,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.
(1) JO L 190, 12.7.2006, p. 1.
(2) 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 (JO L 316, 4.12.2007, p. 6).
(3) Decizia C(2001)107/final a Consiliului OCDE privind revizuirea Deciziei C(92)39/final privind controlul transporturilor transfrontaliere
de deșeuri destinate operațiunilor de recuperare.
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Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a paisprezecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 24 iunie 2014.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXĂ

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 se modifică după cum urmează:
1.

Alineatul care prevede că „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.” se înlocuiește cu următorul alineat:
„În cazul în care atât coloana (b), cât și coloana (d) sunt desemnate pentru aceeași rubrică, înseamnă că procedurile
de control din țara de destinație sunt aplicabile împreună cu cele enumerate la articolul 35 din Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006.”

2.

Rubrica privind Algeria se înlocuiește cu următorul text:
„Algeria
a

b

c

d

Deșeuri singulare

B1010 — B1020
B1030
B1031
B1040
B1050
B1070 — B1220
B1230 — B1240
B1250– B2020
de la B2030:
— fibre pe bază de ceramică, care nu
sunt specificate sau incluse în altă
parte

de la B2030:
— deșeuri și resturi ceramico-meta
lice (materiale compozite conți
nând ceramică și metale)

B2040 — B2130
de la B3010:
— Resturi de plastic din polimeri și
copolimeri nehalogenați, inclusiv,
dar nu numai, următorii:
— etilenă
— stiren
— polipropilenă
— polietilentereftalat
— acrilonitril
— butadienă
— poliacetali
— poliamide
— polibutilentereftalat
— policarbonați
— polieteri

de la B3010:
— resturi de poliuretan (care nu
conține CFC)
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—
—
—
—
—
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polisulfură de fenilen
polimeri acrilici
alcani C10-C13 (plastifianți)
polisiloxani
polimetacrilat de metil

— deșeuri de rășini întărite sau
produși de condensare
— Următoarele deșeuri de polimeri
fluorurați:
— perfluoroetilenă/propi
lenă (FEP)
— perfluoroalcoxi alcani
— tetrafluoroetilenă/perfluoro
vinil eter (PFA)
— tetrafluoroetilenă/perfluorome
tilvinil eter (MFA)
— polifluorură de vinil (PVF)
— polifluorură de
viniliden (PVDF)
B3020
B3030 — B3035
B3040 — B3065
B3080
B3100 — B4030
GB040 — GC050
GF010
GG030
GG040
GH013 — GN010
GN030
Amestecuri de deșeuri

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

3.

Rubrica privind Andorra se înlocuiește cu următorul text:
„Andorra
a

b

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

c

d
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Următoarea rubrică privind Anguilla se inserează în ordine alfabetică:
„Anguilla
a

b

c

d

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

5.

Rubrica privind Argentina se înlocuiește cu următorul text:
„Argentina
a

b

c

d

Deșeuri singulare

B1010
B1020
B1030 — B1050
B1060
B1070 — B1090
de la B1100
— Mate de galvanizare
— Zguri cu conținut de zinc:
— Reziduu superficial de la galva
nizarea plăcilor de zinc
(> 90 % Zn)
— Reziduu de fund de la galvani
zarea plăcilor de zinc
(> 92 % Zn)
— Reziduu de la turnarea
zincului sub presiune
(> 85 % Zn)
— Reziduu de la galvanizarea la
cald a plăcilor de zinc (în șarje)
(> 92 % Zn)
— Zguri conținând zinc

de la B1100
— Zguri (sau tunder) conținând
aluminiu, cu excepția zgurilor
saline
— Deșeuri de căptușeli refractare,
inclusiv creuzete, provenite de la
topirea cuprului
— Zguri de la prelucrarea metalelor
prețioase pentru rafinare ulterioară
— Zguri de staniu conținând tantal,
cu mai puțin de 0,5 % staniu

B1115 — B1130
B1140
B1150 — B1230
B1240
B1250 — B2110
B2120 — B2130
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de la B3010:
— deșeuri de rășini întărite sau
produși de condensare
— Următoarele deșeuri de polimeri
fluorurați:
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de la B3010:
— resturi de polimeri și copolimeri
nehalogenați

— perfluoroetilenă/propi
lenă (FEP)
— perfluoroalcoxi alcani
— tetrafluoroetilenă/perfluoro
vinil eter (PFA)
— tetrafluoroetilenă/perfluorome
tilvinil eter (MFA)
— polifluorură de vinil (PVF)
— polifluorură de
viniliden (PVDF)
de la B3020:
— resturi nesortate

de la B3020:
— toate celelalte deșeuri
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 Micelii de fungi inactive
de la obținerea penicilinei, folosite ca
hrană pentru animale
Amestec B3010 Deșeuri de rășini întă
rite sau produși de condensare
Amestec B3010 Perfluoroalcoxi alcani
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de la amestecul B 3020:
— resturi nesortate

de la amestecul B 3020:
— toate celelalte amestecuri
deșeuri

de

Amestec B3030
Amestec B3040
Amestec B3050”

6.

Următoarea rubrică privind Armenia se inserează în ordine alfabetică:
„Armenia
Deșeuri singulare
a

b

c

d

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

Amestec B3040
Toate celelalte amestecuri de
deșeuri enumerate în anexa IIIA
la Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006”

7.

Rubrica privind Azerbaidjan se înlocuiește cu următorul text:
„Azerbaidjan
a

b

c

d

Deșeuri singulare

de la B1010:
— toate celelalte deșeuri

de la B1010:
— resturi de staniu
— resturi de pământuri rare

B1020 — B1120
B1130
B1140 — B1250
de la B2010:
— deșeuri de ardezie, indife
rent dacă sunt cioplite,
tăiate sau altfel
— deșeuri de mică
— deșeuri de leucit, nefelin și
nefelin sienit
— deșeuri de fluorină

de la B2010:
— deșeuri de grafit natural
— deșeuri de feldspat
— deșeuri silice în formă solidă, cu excepția
celor folosite în operațiuni de turnătorie

B2020 — B2030
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de la B2040:
— sulfat de calciu parțial
rafinat rezultat din desulfu
rarea gazelor de coș (FGD)
— zgură de la obținerea
cuprului, stabilizată chimic,
cu un conținut ridicat de
fier (peste 20 %) și prelu
crată în conformitate cu
specificațiile 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
— resturi de sticlă conținând
litiu-tantal și litiu-niobiu

de la B2040:
— deșeuri de plăci din fibră ghipsată sau
plăci de ghips, rezultând din demolarea
construcțiilor
— calcar de la producerea cianamidei de
calciu (având un pH mai mic de 9)
— carborundum (carbură de siliciu)
— beton sfărâmat

B2060 — B2070
B2080
B2090 — B2100
B2110
B2120
B2130
B3010
B3020 — B3035
B3040
B3050
de la B3060:
— drojdii de vin
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de la B3060:
— toate celelalte deșeuri
B3065 — B3120

B3130 — B4030
GB040 — GC050
GE020 — GG040
GH013
GN010 — GN030”
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Următoarea rubrică privind Bahrain se inserează în ordine alfabetică:
„Bahrain
a

b

c

d

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

9.

Rubrica privind Bangladesh se înlocuiește cu următorul text:
„Bangladesh
a

b

c

d

Deșeuri singulare

de la B1010:
— toate celelalte deșeuri

de la B1010:
— resturi de fier și oțel
— resturi de aluminiu

B1020 — B1115
de la B1120:
— toate celelalte deșeuri

de la B1120:
— catalizatori uzați, cu excepția lichi
delor folosite drept catalizatori,
care conțin crom:

B1130 — B2010
B2020
B2030 — B3010
de la B3020:
— toate celelalte deșeuri

de la B3020:
— deșeuri și maculatură de hârtie sau
carton nealbite sau hârtie sau
carton ondulate

de la B3030:
— toate celelalte deșeuri

de la B3030:
— îmbrăcăminte uzată și alte articole
textile uzate

B3035 — B4030
GB040 — GN030
Amestecuri de deșeuri

Amestec B1010 și B1050
Amestec B1010 și B1070
Amestec B3040 și B3080
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Amestec B1010
Amestec B2010
Amestec B2030
Amestec B3010 Micelii de fungi inactive
de la obținerea penicilinei, folosite ca
hrană pentru animale
Amestec B3010 Deșeuri de rășini întă
rite sau produși de condensare
Amestec B3010 Perfluoroalcoxi alcani
de la amestecul B 3020:
— toate celelalte amestecuri
deșeuri

de la amestecul B 3020:
— Amestecuri, inclusiv de hârtie și
carton

de

Amestec B3030
Amestec B3040
Amestec B3050”

10. Rubrica privind Belarus se înlocuiește cu următorul text:
„Belarus
a

b

c
Deșeuri singulare

B1010 — B1160
B1170 — B1210
B1220
B1230 — B1240
B1250 — B3035
de la B3040:
de la B3040:
— deșeuri și resturi de — toate celelalte deșeuri
cauciuc dur (de exemplu
ebonită)
B3050
de la B3060:
— drojdii de vin

de la B3060:
— toate celelalte deșeuri
B3065 — B3070

B3080
B3090 — B3130
B3140
B4010 — B4030

d
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GB040 — GG030
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 Micelii de
fungi inactive de la obținerea
penicilinei, folosite ca hrană
pentru animale
Amestec B3010 Deșeuri de
rășini întărite sau produși de
condensare
Amestec B3010 Perfluoroal
coxi alcani
Amestec B3020
Amestec B3030
Amestec B3040
Amestec B3050”

11. Rubrica privind Benin se înlocuiește cu următorul text:
„Benin
a

b

c

d

c

d

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

12. Următoarea rubrică privind Bermuda se inserează în ordine alfabetică:
„Bermuda
a

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

b
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13. Următoarea rubrică privind Bolivia se inserează în ordine alfabetică:

„Bolivia
a

b

c

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

d

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

14. Rubrica privind Brazilia se înlocuiește cu următorul text:

„Brazilia
a

b

c

d

de la B1010:
— metale prețioase (aur,
argint, metale din grupa
platinei, dar nu mercurul)
— resturi de fier și oțel
— resturi de cupru
— resturi de aluminiu
— resturi de staniu
— resturi de titan

de la B1010:
— resturi de nichel
— resturi de zinc
— resturi de tungsten
— resturi de molibden
— resturi de tantal
— resturi de magneziu
— resturi de cobalt
— resturi de bismut
— resturi de zirconiu
— resturi de mangan
— resturi de germaniu
— resturi de vanadiu
— resturi de hafniu, indiu,
niobiu, reniu și galiu
— resturi de toriu
— resturi de pământuri rare
— resturi de crom

Deșeuri singulare

B1020
B1030
B1031 — B1040

B1031 — B1040
B1050

B1060
B1070
B1080 — B1090

B1080 — B1090
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de la B1100
de la B1100
de la B1100
— Reziduuri conținând zinc:
— Reziduuri conținând zinc: — Mate de galvanizare
— Reziduu superficial de
— Reziduu superficial de — Zguri conținând alumi
la galvanizarea plăcilor
la galvanizarea
niu, cu excepția zgurilor
de zinc (> 90 % Zn)
plăcilor de zinc
saline
(> 90 % Zn)
— Reziduu de fund de la
galvanizarea plăcilor de
— Reziduu de fund de la
zinc (> 92 % Zn)
galvanizarea plăcilor
de zinc (> 92 % Zn)
— Reziduu de la turnarea
zincului sub presiune
— Reziduu
de
la
(> 85 % Zn)
turnarea zincului sub
presiune (> 85 % Zn)
— Reziduu de la galvani
zarea la cald a plăcilor
— Reziduu de la galvani
zarea la cald a plăcilor
de zinc (în șarje)
de zinc (în șarje)
(> 92 %)
(> 92 %)
— Zguri conținând zinc
— Zguri conținând zinc
— Deșeuri de căptușeli refrac
— Deșeuri
de
căptușeli
tare, inclusiv creuzete,
refractare, inclusiv creu
provenite de la topirea
zete, provenite de la
cuprului
topirea cuprului
— Zguri de la prelucrarea
— Zguri de la prelucrarea
metalelor prețioase pentru
metalelor prețioase
rafinare ulterioară
pentru rafinare ulterioară
— Zguri de staniu conținând
— Zguri de staniu conținând
tantal, cu mai puțin de
tantal, cu mai puțin de
0,5 % staniu
0,5 % staniu
B1115
B1120

B1120
B1130

B1140

B1140
B1150

B1160 — B1220

B1160 — B1220
B1230 — B2020

B2030

B2030
B2040 — B3050

B3060 — B3070
B3080 — B3130
B3140
B4010 — B4030
GB040 — GC020
GC030 — GC050

GC030 — GC050
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GE020 — GF010
GG030 — GG040

GG030 — GG040
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 Micelii de
fungi inactive de la obținerea
penicilinei, folosite ca hrană
pentru animale
Amestec B3010 Deșeuri de
rășini întărite sau produși de
condensare
Amestec B3010 Perfluoroal
coxi alcani
Amestec B3020
Amestec B3030
Amestec B3040
Amestec B3050”

15. Rubrica privind Burkina Faso se înlocuiește cu următorul text:

„Burkina Faso
a

b

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

c

d
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16. Următoarea rubrică privind Cambodgia se inserează în ordine alfabetică:

„Cambodgia
a

b

c

d

Deșeuri singulare

de la B1010:
— resturi de cupru
— resturi de nichel
— resturi de zinc
— resturi de staniu
— resturi de cobalt
— resturi de titan
— resturi de vanadiu
— resturi de crom

de la B1010:
— metale prețioase (aur,
argint, metale din grupa
platinei, dar nu mercurul)
— resturi de fier și oțel
— resturi de aluminiu
— resturi de tungsten
— resturi de molibden
— resturi de tantal
— resturi de magneziu
— resturi de bismut
— resturi de zirconiu
— resturi de mangan
— resturi de germaniu
— resturi de hafniu, indiu,
niobiu, reniu și galiu
— resturi de toriu
— resturi de pământuri rare

de la B1010:
— metale
prețioase
(aur,
argint, metale din grupa
platinei, dar nu mercurul)
— resturi de fier și oțel
— resturi de aluminiu
— resturi de tungsten
— resturi de molibden
— resturi de tantal
— resturi de magneziu
— resturi de bismut
— resturi de zirconiu
— resturi de mangan
— resturi de germaniu
— resturi de hafniu, indiu,
niobiu, reniu și galiu
— resturi de toriu
— resturi de pământuri rare

de la B1020:
— resturi de antimoniu
— resturi de beriliu
— resturi de seleniu
— resturi de telur

de la B1020:
— resturi de cadmiu
— resturi de plumb (exclu
zând bateriile pe bază de
acid și plumb)

de la B1020:
— resturi de cadmiu
— resturi de plumb (exclu
zând bateriile pe bază de
acid și plumb)

B1030 — B1080

B1030 — B1080

B1100 — B1140

B1100 — B1140

B1160 — B2100

B1160 — B2100

B3010

B3010

B3030 — B3035

B3030 — B3035

B3050 — B3060

B3050 — B3060

B1090

B1150

B2110 — B2130

B3020

B3040
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B3065
B3070 — B4030

B3070 — B4030

GB040 — GF010

GB040 — GF010

GH013 — GN030

GH013 — GN030

GG030 — GG040

Amestecuri de deșeuri

Amestec B1010 și B1050
Amestec B1010 și B1070
Amestec B3040 și B3080
Amestec B1010
Amestec B2010

Amestec B2010

Amestec B2030

Amestec B2030

Amestec B3050

Amestec B3050”

Amestec B3010 Micelii de fungi
inactive de la obținerea penici
linei, folosite ca hrană pentru
animale
Amestec B3010 Deșeuri de
rășini întărite sau produși de
condensare
Amestec B3010 Perfluoroalcoxi
alcani
Amestec B3020
Amestec B3030
Amestec B3040

17. Rubrica privind Chile se înlocuiește cu următorul text:
„Chile
a

b

c

d

Toate deșeurile enumerate în
anexa III și amestecurile de
deșeuri enumerate în anexa IIIA
la Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006”
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18. Rubrica privind Taipeiul Chinez se înlocuiește cu următorul text
„Taipeiul Chinez
a

b

c

d

Deșeuri singulare

de la B1010:
— metale prețioase (aur,
argint, metale din grupa
platinei, dar nu mercurul)
— resturi de molibden
— resturi de tantal
— resturi de cobalt
— resturi de bismut
— resturi de zirconiu
— resturi de mangan
— resturi de vanadiu
— resturi de hafniu, indiu,
niobiu, reniu și galiu
— resturi de toriu
— resturi de pământuri rare
— resturi de crom
de la B1020:
— resturi de cadmiu
— resturi de plumb (exclu
zând bateriile pe bază de
acid și plumb)
— resturi de seleniu

de la B1010:
— resturi de fier și oțel
— resturi de cupru
— resturi de nichel
— resturi de aluminiu
— resturi de zinc
— resturi de staniu
— resturi de tungsten
— resturi de magneziu
— resturi de titan
— resturi de germaniu

de la B1020:
— resturi de antimoniu
— resturi de beriliu
— resturi de telur

B1030 — B1031
B1040
B1050
B1060
B1070 — B1090
de la B1100
— Zguri (sau tunder) conți
nând aluminiu, cu
excepția zgurilor saline
— Deșeuri
de
căptușeli
refractare, inclusiv creu
zete, provenite de la
topirea cuprului
— Zguri de la prelucrarea
metalelor prețioase
pentru rafinare ulterioară
— Zguri de staniu conținând
tantal, cu mai puțin de
0,5 % staniu

de la B1100
— Mate de galvanizare
— Reziduuri conținând zinc:
— 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 galvani
zarea la cald a plăcilor
de zinc (în șarje)
(> 92 % Zn)
— Zguri conținând zinc
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B1115 — B1150
B1160
B1170 — B1240
B1250
B2010 — B2030
de la B2040:
— toate celelalte deșeuri

de la B2040:
— zgură de la obținerea
cuprului, stabilizată
chimic, cu un conținut
ridicat de fier (peste 20 %)
și prelucrată în conformi
tate cu specificațiile indus
triale (de exemplu
DIN 4301 și DIN 8201),
în principal pentru aplica
țiile din construcții și obți
nerea materialelor abrazive

B2060 — B2130
de la B3010:
— resturi de poliuretan (care
nu conține CFC)
— deșeuri de rășini întărite
sau produși de conden
sare

de la B3010:
— resturi de polimeri și copo
limeri nehalogenați, cu
excepția poliuretanului
(care nu conțin CFC)
— Următoarele deșeuri de
polimeri fluorurați:
— perfluoroetilenă/propi
lenă (FEP)
— perfluoroalcoxi alcani
— tetrafluoroetilenă/per
fluorovinil eter (PFA)
— tetrafluoroetilenă/per
fluorometilvinil
eter (MFA)
— polifluorură de
vinil (PVF)
— polifluorură de vini
liden (PVDF)
B3020

B3030 — B3035
B3040 — B3050
B3060 — B3070
B3080
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B3090 — B3100
B3110 — B4030
GB040 — GC030
GC050
GEO20
GF010 — GG040
GH013
GN010
GN020 — GN030
Amestecuri de deșeuri

Amestec B1010 și B1050
Amestec B1010 și B1070
Amestec B3040 și B3080
Amestec B1010
Amestec B2010
Amestec B2030
Amestec B3010 Micelii de fungi
inactive de la obținerea penicilinei,
folosite ca hrană pentru animale
Amestec B3010 Deșeuri de
rășini întărite sau produși de
condensare
Amestec B3010 Perfluoroal
coxi alcani
Amestec B3020
Amestec B3030
Amestec B3040
Amestec B3050”
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19. Rubrica privind Columbia se înlocuiește cu următorul text:
„Columbia
a

b

c

d

Deșeuri singulare

B1010 — B1070
B1080
B1090
de la B1100
de la B1100
— Deșeuri de căptușeli refractare, — Mate de galvanizare
inclusiv creuzete, provenite de
— Zguri cu conținut de zinc:
la topirea cuprului
— Reziduu superficial de la
— Zguri de staniu conținând
galvanizarea plăcilor de zinc
tantal, cu mai puțin de 0,5 %
(> 90 % Zn)
staniu
— Reziduu de fund de la galva
nizarea plăcilor de zinc
(> 92 % Zn)
— Reziduu de la turnarea
zincului sub presiune
(> 85 % Zn)
— Reziduu de la galvanizarea la
cald a plăcilor de zinc (în
șarje) (> 92 % Zn)
— Zguri conținând zinc
— Zguri (sau tunder) conținând
aluminiu, cu excepția zgurilor
saline
— Zguri de la prelucrarea metalelor
prețioase pentru rafinare ulte
rioară
B1115 — B1150
B1160
B1170 — B1190
B1200
B1210
B1220
B1230 — B1250
de la B2010:
— toate celelalte deșeuri

de la B2010:
— deșeuri de mică

B2020 — B2030
de la B2040:
— toate celelalte deșeuri

de la 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 materia
lelor abrazive
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B2060 — B3020

de la B3030:
de la B3030:
— deșeuri de mătase (inclusiv — câlți și deșeuri (inclusiv deșeuri
gogoși nedepănabile, deșeuri de
de fire și destrămătură) de
fire și destrămătură):
cânepă (Cannabis sativa L.)
— necardate sau nedărăcite
— câlți și deșeuri (inclusiv deșeuri
de fire și destrămătură) de sisal și
— altele
alte fibre textile din genul Agave
— deșeuri de lână sau de păr fin
—
câlți,
resturi de la pieptănat și
sau grosier de origine animală,
deșeuri
(inclusiv deșeuri de fire și
inclusiv deșeuri de fire, cu
destrămătură) de nucă de cocos
excepția destrămăturii:
— resturi de la pieptănatul — câlți, resturi de la pieptănat și
deșeuri (inclusiv deșeuri de fire și
lânii sau al părului fin de
destrămătură)
de abacă (cânepă
animale
de Manila sau Musa textilis Nee)
— alte deșeuri de lână sau de
— câlți, resturi de la pieptănat și
păr fin de animale
deșeuri (inclusiv deșeuri de fire și
— deșeuri de păr aspru de
destrămătură) de ramie și alte
animale
fibre textile vegetale, care nu
sunt specificate sau incluse în
— deșeuri de bumbac (inclusiv
altă categorie
deșeuri de fire și destrămătură)
— deșeuri de fire (inclusiv
resturi de fire)
— destrămătură
— altele
— câlți și deșeuri din in
— câlți și deșeuri (inclusiv deșeuri
de fire și destrămătură) de iută
și alte fibre textile liberiene
(excluzând inul, cânepa și
ramia)
— deșeuri din fibre sintetice sau
artificiale (inclusiv pieptănătură,
deșeuri de fire și destrămătură):
— din fibre sintetice
— din fibre artificiale
— îmbrăcăminte uzată și alte arti
cole 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

de la B3050:
de la B3050:
— deșeuri de plută: plută conca — deșeuri și resturi de lemn, aglo
sată, granulată sau pulverizată
merate sau nu în bușteni,
brichete, pelete sau alte forme
similare
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de la B3060:
de la B3060:
— toate celelalte deșeuri
— drojdii de vin
— alte deșeuri din industria agroa
limentară, cu excepția subpro
duselor secundare care îndepli
nesc cerințele și standardele
naționale și internaționale
pentru consumul uman sau
animal
B3065
de la B3070:
micelii de fungi inactive de la obți
nerea penicilinei, folosite ca hrană
pentru animale

de la B3070:
deșeuri de păr uman
deșeuri de paie

B3080
B3090 — B3100
B3110 — B3130
B3140 — B4010
B4020 — B4030
GB040 — GC010
GC020
GC030 — GF010
GG030 — GG040
GH013
GN010 — GN030
Amestecuri de deșeuri

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

20. Rubrica privind Costa Rica se înlocuiește cu următorul text:
„Costa Rica
a

b

c

d

Deșeuri singulare

B1010 — B3050

B1010 — B3050
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B3060 — B3070
B3080

B3080

B3120 — B4030

B3120 — B4030

GB040 — GH013

GB040 — GH013

B3090 — B3110

GN010 — GN030
Amestecuri de deșeuri

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

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

21. Rubrica privind Côte d'Ivoire se înlocuiește cu următorul text:
„Côte d'Ivoire
a

b

c

d

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

22. Rubrica privind Congo (Republica Democratică Congo) se înlocuiește cu următorul text:
„Republica Democratică Congo
a

b

c

d

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

23. Următoarea rubrică privind Republica Dominicană se inserează în ordine alfabetică:
„Republica Dominicană
a

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

b

c

d
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24. Următoarea rubrică privind Ecuador se inserează în ordine alfabetică:
„Ecuador
a

b

c

d

c

d

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

25. Rubrica privind Egipt se înlocuiește cu următorul text:
„Egipt
a

b
Deșeuri singulare

B1010 — B1070
B1080 — B4030
GB040 — GN030
Amestecuri de deșeuri

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

26. Următoarea rubrică privind El Salvador se inserează în ordine alfabetică:
„El Salvador
a

b

c

d

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

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

27. Următoarea rubrică privind Etiopia se inserează în ordine alfabetică:
„Etiopia
a

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

b

c

d
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28. Următoarea rubrică privind Polinezia Franceză se inserează în ordine alfabetică:
„Polinezia Franceză
a

b

c

d

Toate deșeurile enumerate în
anexa III și amestecurile de
deșeuri enumerate în anexa IIIA
la Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006”
29. Rubrica privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei se înlocuiește cu următorul text:
„fosta Republică iugoslavă a Macedoniei
a

b

c

d

Toate deșeurile enumerate în
anexa III și amestecurile de
deșeuri enumerate în anexa IIIA
la Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006”
30. Următoarea rubrică privind Gambia se inserează în ordine alfabetică:
„Gambia
a

b

c

d

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

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

31. Următoarea rubrică privind Ghana se inserează în ordine alfabetică:
„Ghana
a

b

c

d

c

d

Toate deșeurile enumerate în
anexa III și amestecurile de
deșeuri enumerate în anexa IIIA
la Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006”
32. Rubrica privind Guatemala se înlocuiește cu următorul text:
„Guatemala
a

b

Toate deșeurile enumerate în
anexa III și amestecurile de
deșeuri enumerate în anexa IIIA
la Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006”
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33. Rubrica privind Guineea (Republica Guineea) se înlocuiește cu următorul text:
„Guineea (Republica Guineea)
a

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”
34. Rubrica privind Guyana se înlocuiește cu următorul text:
„Guyana
a

b

Toate deșeurile enumerate în
anexa III și amestecurile de
deșeuri enumerate în anexa IIIA
la Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006”
35. Rubrica privind Honduras se înlocuiește cu următorul text:
„Honduras
a

b

Toate deșeurile enumerate în
anexa III și amestecurile de
deșeuri enumerate în anexa IIIA
la Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006”
36. Rubrica privind Hong Kong (China) se înlocuiește cu următorul text:
„Hong Kong (China)
a

b

c

d

Deșeuri singulare

B1010 — B1020
B1030 — B1031
B1040 — B1050
B1060 — B1090
de la B1100
— Deșeuri de căptușeli refractare,
inclusiv creuzete, provenite de la
topirea cuprului

de la B1100
— Mate de galvanizare
— Reziduuri conținând zinc:
— Reziduu superficial de la galva
nizarea plăcilor de zinc
(> 90 % Zn)
— Reziduu de fund de la galvani
zarea plăcilor de zinc
(> 92 % Zn)
— Reziduu de la turnarea zincului
sub presiune (> 85 % Zn)
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— Reziduu de la galvanizarea la
cald a plăcilor de zinc (în șarje)
(> 92 % Zn)
— Zguri conținând zinc
— Zguri (sau tunder) conținând
aluminiu, cu excepția zgurilor
saline
— Zguri de la prelucrarea metalelor
prețioase pentru rafinare ulterioară
— Zguri de staniu conținând tantal,
cu mai puțin de 0,5 % staniu
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
Amestecuri de deșeuri

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

37. Rubrica privind Israel se elimină.

4.7.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 197/37

38. Rubrica privind Kuwait se înlocuiește cu următorul text:
„Kuwait
a

b

c

d

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

39. Rubrica privind Kârgâzstan se înlocuiește cu următorul text:
„Kârgâzstan
a

b

c

d

Deșeuri singulare

de la B1010:
— resturi de toriu

de la B1010:
toate celelalte deșeuri

B1020 — B1115
de la B1120:
— toate lantanidele (metale pămân
turi rare)

de la B1120:
— Toate metalele de tranziție, cu
excepția deșeurilor de catalizatori
(catalizatori uzați, catalizatori
lichizi uzați sau alți catalizatori)
incluse în lista A
B1130

B1140
B1150
B1160 — B1240
B1250
B2010
B2020
de la B2030:
— fibre pe bază de ceramică, care nu
sunt specificate sau incluse în altă
parte

de la B2030:
— deșeuri și resturi ceramico-meta
lice (materiale compozite conți
nând ceramică și metale)

B2040 — B2130
de la B3010:
— deșeuri de rășini întărite sau
produși de condensare

de la B3010:
— resturi de polimeri și copolimeri
nehalogenați
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— Următoarele deșeuri de polimeri
fluorurați:
— perfluoroetilenă/propi
lenă (FEP)
— perfluoroalcoxi alcani
— tetrafluoroetilenă/perfluoro
vinil eter (PFA)
— tetrafluoroetilenă/perfluorome
tilvinil eter (MFA)
— polifluorură de vinil (PVF)
— polifluorură de
viniliden (PVDF)
B3020
de la B3030:
— toate celelalte deșeuri

de la B3030:
— câlți și deșeuri din in
— câlți și deșeuri (inclusiv deșeuri de
fire și destrămătură) de cânepă
(Cannabis sativa L.)
B3035 — B3040

B3050
de la B3060:
— toate celelalte deșeuri

de la B3060:
— deșeuri, reziduuri și produse
secundare vegetale uscate și sterili
zate, sub formă de pelete sau nu,
de natură a fi utilizate pentru
hrana animalelor, care nu sunt
specificate sau incluse în altă cate
gorie
B3065

B3070 — B4030
GB040 — GN030
Amestecuri de deșeuri

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

40. Rubrica privind Liberia se înlocuiește cu următorul text:

„Liberia
a

b

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

c

d
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41. Rubrica pentru Macau (China) se înlocuiește cu următorul text:
„Macau (China)
a

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”
42. Rubrica privind Madagascar se înlocuiește cu următorul text:
„Madagascar
a

b

Toate deșeurile enumerate în
anexa III și amestecurile de
deșeuri enumerate în anexa IIIA
la Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006”
43. Rubrica privind Malawi se înlocuiește cu următorul text:
„Malawi
a

b

Toate deșeurile enumerate în
anexa III și amestecurile de
deșeuri enumerate în anexa IIIA
la Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006”
44. Rubrica privind Malaysia se înlocuiește cu următorul text:
„Malaysia
a

b

c

d

Deșeuri singulare

B1010 — B1070
B1080
B1090
de la B1100
— Reziduuri conținând zinc:
— 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)

de la B1100
— Mate de galvanizare
— Reziduuri conținând zinc:
— Zguri conținând zinc
— Zguri (sau tunder) conți
nând aluminiu, cu excepția
zgurilor saline
— Deșeuri de căptușeli refrac
tare, inclusiv creuzete,
provenite de la topirea
cuprului
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— Reziduu de la galvani
zarea la cald a plăcilor
de zinc (în șarje)
(> 92 % Zn)
— Zguri de la prelucrarea
metalelor prețioase
pentru rafinare ulterioară
— Zguri de staniu conținând
tantal, cu mai puțin de
0,5 % staniu
B1115

B1120 — B1190

B1200 — B2030

de la B2040:
de la B2040:
— deșeuri de plăci din fibră — zgură de la obținerea
cuprului, stabilizată
ghipsată sau plăci de
chimic, cu un conținut
ghips, rezultând din demo
ridicat de fier (peste
larea construcțiilor
20 %) și prelucrată în
— beton sfărâmat
conformitate cu specifica
țiile industriale (de
exemplu DIN 4301 și
DIN 8201), în principal
pentru aplicațiile din
construcții și obținerea
materialelor abrazive

de la B2040:
— sulfat de calciu parțial
rafinat rezultat din desulfu
rarea gazelor de coș (FGD)
— 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)
— resturi de sticlă conținând
litiu-tantal și litiu-niobiu

B2060 — B2130

B3010 — B3020

de la B3030:
de la B3030:
— câlți și deșeuri (inclusiv — deșeuri de lână sau de păr
deșeuri de fire și destrămă
fin sau grosier de origine
animală, inclusiv deșeuri
tură) de cânepă (Cannabis
de fire, cu excepția destră
sativa L.)
măturii:

de la B3030:
— toate celelalte deșeuri

— resturi de la pieptă
natul lânii sau al
părului fin de animale
— alte deșeuri de lână
sau de păr fin de
animale
— deșeuri de păr aspru
de animale

B3035 — B3050
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de la B3060:
— deșeuri,
reziduuri
și
produse secundare vege
tale uscate și sterilizate,
sub formă de pelete sau
nu, de natură a fi utilizate
pentru hrana animalelor,
care nu sunt specificate
sau incluse în altă cate
gorie
— degras; reziduuri prove
nite de la tratarea grăsi
milor sau a cerii de
origine animală sau vege
tală
— deșeuri de oase și coarne,
neprelucrate, degresate,
preparate simplu (dar
netăiate în forme), tratate
cu acid sau degelificate
— alte deșeuri din industria
agroalimentară, cu
excepția subproduselor
secundare care îndepli
nesc cerințele și standar
dele naționale și interna
ționale pentru consumul
uman sau animal

L 197/41

de la B3060:
— drojdii de vin
— deșeuri de pește
— coji, pelicule (pielițe) și alte
resturi, de cacao

B3065
de la B3070:
— deșeuri de păr uman
— deșeuri de paie

de la B3070:
— micelii de fungi inactive de
la obținerea penicilinei,
folosite ca hrană pentru
animale

B3080 — B3140
B4010 — B4020
B4030
GB040 — GG040
GH013
GN010 — GN030
Amestecuri de deșeuri

Toate amestecurile de deșeuri
enumerate în anexa IIIA la
Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006”
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45. Următoarea rubrică privind Maldive se inserează în ordine alfabetică:
„Maldive
a

b

c

d

c

d

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

46. Rubrica privind Mali se înlocuiește cu următorul text:
„Mali
a

b

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

47. Rubrica privind Mauritius (Republica Mauritius) se înlocuiește cu următorul text:
„Mauritius (Republica Mauritius)
a

b

c

d

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

48. Rubrica privind Moldova (Republica Moldova) se înlocuiește cu următorul text:
„Moldova (Republica Moldova)
a

b

c

d

Deșeuri singulare

de la B1010:
— toate celelalte deșeuri

de la B1010:
— resturi de fier și oțel

B1020 — B2010
B2020
B2030 — B3010
B3020
B3030 — B4030
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GB040 — GN030
Amestecuri de deșeuri

Amestec B3020
Toate celelalte amestecuri
de deșeuri enumerate în
anexa IIIA la Regula
mentul (CE)
nr. 1013/2006”

49. Rubrica privind Muntenegru se înlocuiește cu următorul text:
„Muntenegru
a

b

c

d

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

50. Următoarea rubrică privind Montserrat se inserează în ordine alfabetică:
„Montserrat
a

b

c

d

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

51. Rubrica privind Maroc se înlocuiește cu următorul text:
„Maroc
a

b

c

d

Deșeuri singulare

de la B1010:
— metale prețioase (aur,
argint, metale din grupa
platinei, dar nu mercurul)

de la B1010:
— toate celelalte deșeuri

de la B1020:
— resturi de seleniu
— resturi de telur

de la B1020:
— toate celelalte deșeuri

B1030 — B1240
B1250

B1250
B2010 — B2020
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B2030
de la B2040:
— sulfat de calciu parțial
rafinat rezultat din desul
furarea 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 specifica
țiile industriale (de
exemplu DIN 4301 și
DIN 8201), în principal
pentru aplicațiile din
construcții și obținerea
materialelor abrazive
— beton sfărâmat
— resturi de sticlă conținând
litiu-tantal și litiu-niobiu

de la B2040:
— 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)

B2060 — B2130
de la B3010:
de la B3010:
— deșeuri de rășini întărite — resturi de polimeri și
sau produși de conden
copolimeri nehalogenați
sare
— Următoarele deșeuri de
— Următoarele deșeuri de
polimeri fluorurați:
polimeri fluorurați:
— perfluoroetilenă/
— perfluoroalcoxi alcani
propilenă (FEP)
— tetrafluoroetilenă/
perfluorovinil
eter (PFA)
— tetrafluoroetilenă/
perfluorometilvinil
eter (MFA)
— polifluorură de
vinil (PVF)
— polifluorură de vini
liden (PVDF)
B3020
de la B3030:
— toate celelalte deșeuri

B3035
B3040

de la B3030:
— îmbrăcăminte uzată și alte
articole textile uzate

4.7.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 197/45

B3050
B3060 — B3130
B3140

B3140

B4010 — B4030
GB040 — GN030
Amestecuri de deșeuri

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

52. Următoarea rubrică privind Namibia se inserează în ordine alfabetică:
„Namibia
a

b

c

d

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

53. Rubrica privind Nepal se înlocuiește cu următorul text:
„Nepal
a

b

c

d

Deșeuri singulare

de la B1010:
— resturi de zinc
— resturi de magneziu
— resturi de bismut
— resturi de titan
— resturi de zirconiu
— resturi de mangan
— resturi de germaniu
— resturi de vanadiu
— resturi de hafniu, indiu,
niobiu, reniu și galiu
— resturi de toriu
— resturi de pământuri rare

de la B1010:
— resturi de nichel
— resturi de tungsten
— resturi de molibden
— resturi de tantal
— resturi de cobalt
— resturi de crom

B1020 — B1190
B1200

de la B1010:
de la B1010:
— metale prețioase (aur, — resturi de
argint, metale din grupa
cupru
platinei, dar nu mercurul)
— resturi de fier și oțel
— resturi de aluminiu
— resturi de staniu
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B1210 — B2040
B2060
B2070 — B3010
de la B3020:
de la B3020:
Deșeuri și resturi de hârtie sau Deșeuri și resturi de hârtie
carton provenind din:
sau carton provenind din:
— altele, inclusiv, dar nu limi — hârtie sau carton nealbite
tate la:
sau din hârtie sau carton
ondulate
1. carton dur
— alte tipuri de hârtie sau
2. resturi nesortate
carton, fabricate în prin
cipal 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)

B3030 — B4030
GB040 — GF010
GG030 — GG040
GH013 — GN030
Amestecuri de deșeuri

Amestec B3020
Toate celelalte amestecuri de
deșeuri enumerate în
anexa IIIA la Regula
mentul (CE) nr. 1013/2006”

54. Rubrica privind Noua Zeelandă se elimină.
55. Următoarea rubrică privind Niger se inserează în ordine alfabetică:

„Niger
a

b

c
Deșeuri singulare

B1010 — B1240

d
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B1250

B1250

B3020 — B3030

B3020 — B3030

B2010 — B3010

B3035
de la B3040:
de la B3040:
— alte deșeuri de cauciuc (cu — deșeuri și resturi de
excepția deșeurilor specifi
cauciuc dur (de exemplu
ebonită)
cate în altă parte)

de la B3040:
— deșeuri și resturi de
cauciuc dur (de exemplu
ebonită)

B3050

B3050

B3140

B3140

B3060 — B3130

B4010 — B4030
GB040 — GN030
Amestecuri de deșeuri

Amestec B1010 și B1050

Amestec B1010 și B1050

Amestec B1010 și B1070

Amestec B1010 și B1070

Amestec B1010

Amestec B1010

Amestec B2030

Amestec B2030

Amestec B3010 Perfluoroal
coxi alcani

Amestec B3010 Perfluoroalcoxi
alcani

Amestec B3020

Amestec B3020

Amestec B3030

Amestec B3030

Amestec B3040

Amestec B3040

Amestec B3050

Amestec B3050”

Amestec B3040 și B3080

Amestec B2010

Amestec B3010 Micelii de fungi
inactive de la obținerea penici
linei, folosite ca hrană pentru
animale
Amestec B3010 Deșeuri de
rășini întărite sau produși de
condensare
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56. Rubrica privind Pakistan se înlocuiește cu următorul text:
„Pakistan
a

b

c

d

Deșeuri singulare

B1010 — B1080
B1090
B1100
B1115
B1120 — B2130
B3010
B3020 — B3035
B3040
B3050
de la B3060:
— drojdii de vin
— 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
— coji, pelicule (pielițe) și alte
resturi, de cacao

de la B3060:
de la B3060:
— deșeuri,
reziduuri
și — deșeuri de pește
produse secundare vege
— alte deșeuri din industria
tale uscate și sterilizate,
agroalimentară, cu excepția
sub formă de pelete sau
subproduselor secundare
nu, de natură a fi utilizate
care îndeplinesc cerințele și
pentru hrana animalelor,
standardele naționale și
care nu sunt specificate
internaționale pentru
sau incluse în altă cate
consumul uman sau
gorie
animal

B3065
B3070
B3080
B3090 — B3130
B3140
B4010 — B4020
B4030
GB040 — GC010
GC020 — GC030
GC050 — GG040
GH013
GN010
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GN020 — GN030
Amestecuri de deșeuri

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

Amestec B3040 și B3080
Amestec B1010
Amestec B2010
Amestec B2030
Amestec B3010 Micelii de fungi
inactive de la obținerea penicilinei,
folosite ca hrană pentru animale
Amestec B3010 Deșeuri de
rășini întărite sau produși de
condensare
Amestec B3010 Perfluoroalcoxi
alcani
Amestec B3020
Amestec B3030
Amestec B3040
Amestec B3050”

57. Următoarea rubrică privind Papua-Noua Guinee se inserează în ordine alfabetică:
„Papua-Noua Guinee
a

b

c

d

c

d

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

58. Rubrica privind Paraguay se înlocuiește cu următorul text:
„Paraguay
a

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

b
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59. Rubrica privind Peru se înlocuiește cu următorul text:
„Peru
a

b

c

d

Toate deșeurile enumerate în
anexa III și amestecurile de
deșeuri enumerate în anexa IIIA
la Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006”
60. Rubrica privind Filipine se înlocuiește cu următorul text:
„Filipine
a

b

c

d

Deșeuri singulare

de la B1010:
— toate celelalte deșeuri

de la B1010:
— resturi de cobalt
— resturi de crom
B1020 — B1030
B1031 — B1050
B1060
B1070 — B1080
B1090
B1100 — B1120
B1130 — B1140
B1150 — B1240
B1250
B2010
B2020 — B2030
de la B2040:
— toate celelalte deșeuri

de la B2040:
— zgură de la obținerea
cuprului, stabilizată
chimic, cu un conținut
ridicat de fier (peste
20 %) și prelucrată în
conformitate cu specifica
țiile industriale (de
exemplu DIN 4301 și
DIN 8201), în principal
pentru aplicațiile din
construcții și obținerea
materialelor abrazive

B2060 — B2130
B3010
B3020
B3030
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B3035
B3040
B3050
B3060 — B4030
GB040 — GC030
GC050
GE020 — GF010
GG030
GG040
GH013
GN010 — GN030
Amestecuri de deșeuri

de la amestecul B1010
și B1050:
— Amestecuri, inclusiv de
resturi de cobalt

de la amestecul B1010
și B1050:
— toate celelalte amestecuri
de deșeuri

de la amestecul B1010
și B1070:
— Amestecuri, inclusiv de
resturi de cobalt

de la amestecul B1010
și B1070:
— toate celelalte amestecuri
de deșeuri

Amestec B3040 și B3080
de la amestecul B1010:
— Amestecuri, inclusiv
resturi de cobalt

de la amestecul B1010:
— toate celelalte amestecuri
de deșeuri

de

Amestec B2010
Amestec B2030
Amestec B3010 Micelii de fungi
inactive de la obținerea penicilinei,
folosite ca hrană pentru animale
Amestec B3010 Deșeuri de
rășini întărite sau produși de
condensare
Amestec B3010 Perfluoroalcoxi
alcani
Amestec B3020
Amestec B3030
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Amestec B3040
Amestec B3050”

61. Rubrica privind Rusia (Federația Rusă) se înlocuiește cu următorul text:
„Rusia (Federația Rusă)
a

b

c

d

Deșeuri singulare

B1010 — B1031
B1050 — B1160
B1170 — B1200
B1220
B1230
B1240
B1250 — B3010
B3030 — B3035
B3040
B3050
B3060
B3065 — B3110
B3140
B4010 — B4030
GB040 — GC050
GE020
GG030 — GG040
GH013 — GN030”

62. Rubrica privind Rwanda se înlocuiește cu următorul text:
„Rwanda
a

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

b

c

d
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63. Următoarea rubrică privind Saint Lucia se inserează în ordine alfabetică:

„Saint Lucia
a

b

c

d

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

64. Următoarea rubrică privind Saint Vincent și Grenadine se inserează în ordine alfabetică:

„Saint Vincent și Grenadine
a

b

c

d

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

65. Rubrica privind Senegal se înlocuiește cu următorul text:

„Senegal
a

b

c
Deșeuri singulare

B1010 — B3020
de la B3030:
— toate celelalte deșeuri

de la B3030:
— îmbrăcăminte uzată și
alte articole textile uzate

B3035 — B3130
B3140
B4010 — B4030
GB040 — GN030
Amestecuri de deșeuri

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

d
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66. Rubrica privind Serbia se înlocuiește cu următorul text:
„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”

67. Rubrica privind Seychelles se înlocuiește cu următorul text:
„Seychelles
a

b

c

d

Deșeuri singulare

B1010 — B3040
de la B3050:
— deșeuri și resturi de lemn, aglome
rate sau nu în bușteni, brichete,
pelete sau alte forme similare

de la B3050:
— deșeuri de plută: plută concasată,
granulată sau pulverizată

de la B3060:
— toate celelalte deșeuri

de la B3060:
— deșeuri, reziduuri și produse
secundare vegetale uscate și sterili
zate, sub formă de pelete sau nu,
de natură a fi utilizate pentru
hrana animalelor, care nu sunt
specificate sau incluse în altă cate
gorie

B3065 — B4030
GB040 — GE020
GF010
GG030 — GN030
Amestecuri de deșeuri

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

68. Rubrica privind Singapore se înlocuiește cu următorul text:
„Singapore
a

b

c

d

Toate deșeurile enumerate în
anexa III și amestecurile de
deșeuri enumerate în anexa IIIA
la Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006”
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69. Rubrica privind Tadjikistan se înlocuiește cu următorul text:
„Tadjikistan
a

b
Deșeuri singulare

B1010 — B1150
B1160 — B1200
B1210 — B1240
B1250
B2010 — B2030
de la B2040:
— beton sfărâmat

de la B2040:
— toate celelalte deșeuri
B2060 — B2110

B2120 — B2130
B3010 — B3020
de la B3030:
de la B3030:
— deșeuri de mătase (inclusiv — deșeuri de bumbac (inclusiv
deșeuri de fire și destrămătură)
gogoși nedepănabile, deșeuri de
fire și destrămătură):
— deșeuri de fire (inclusiv
resturi de fire)
— necardate sau nedărăcite
— destrămătură
— altele
— altele
— deșeuri de lână sau de păr fin
sau grosier de origine animală,
— deșeuri din fibre sintetice sau
inclusiv deșeuri de fire, cu
artificiale (inclusiv pieptănătură,
excepția destrămăturii:
deșeuri de fire și destrămătură):
— resturi de la pieptănatul lânii
— din fibre sintetice
sau al părului fin de animale
— din fibre artificiale
— alte deșeuri de lână sau de
—
îmbrăcăminte uzată și alte arti
păr fin de animale
cole textile uzate
— deșeuri de păr aspru de
—
deșeuri
de cârpe, resturi de
animale
sfoară, coarde, frânghii și
— câlți și deșeuri din in
parâme precum și articole uzate
— câlți și deșeuri (inclusiv deșeuri
din sfoară, coarde, frânghii sau
de fire și destrămătură) de
parâme din materiale textile:
cânepă (Cannabis sativa L.)
— sortate
— câlți și deșeuri (inclusiv deșeuri
— altele
de fire și destrămătură) de iută și
alte fibre textile liberiene (exclu
zând inul, cânepa și ramia)
— câlți și deșeuri (inclusiv deșeuri
de fire și destrămătură) de sisal și
alte fibre textile din genul Agave
— câlți, resturi de la pieptănat și
deșeuri (inclusiv deșeuri de fire
și destrămătură) de nucă de
cocos

c

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

de la B3060:
— deșeuri de oase și coarne,
neprelucrate, degresate, prepa
rate simplu (dar netăiate în
forme), tratate cu acid sau dege
lificate
— deșeuri de pește
— coji, pelicule (pielițe) și alte
resturi, de cacao
— alte deșeuri din industria agroa
limentară, cu excepția subpro
duselor secundare care îndepli
nesc cerințele și standardele
naționale și internaționale
pentru consumul uman sau
animal
B3065

B3070
B3080
B3090 — B3120
B3130 — B3140
B4010 — B4020
B4030
GB040 — GC020
GC030
GC050 — GF010
GG030 — GG040
GH013
GN010 — GN030
Amestecuri de deșeuri

Toate amestecurile de deșeuri
enumerate în anexa IIIA la Regula
mentul (CE) nr. 1013/2006”
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70. Următoarea rubrică pentru Thailanda se inserează în ordine alfabetică:
„Thailanda
a

b

c

d

Deșeuri singulare

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

B3010
B3020 — B3035

de la B3040:
— deșeuri de anvelope

de la B3040:
— toate celelalte deșeuri
B3050 — B3070

de la B3080:
— deșeuri de anvelope

de la B3080:
— toate celelalte deșeuri
B3090 — B3130

de la B3140
— deșeuri de anvelope

de la B3140:
— toate celelalte deșeuri
B4010 — B4020
B4030
GB040
GC010 — GC020

GC030
GC050 — GF010
GG030 — GG040
GH013

GH013
GN010 — GN030
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Amestecuri de deșeuri

Amestec B1010 și B1050
Amestec B1010 și B1070
de la amestecul B3040
și B3080:
— toate celelalte ameste
curi de deșeuri

de la amestecul B3040
și B3080:
— Amestecuri, inclusiv de
deșeuri de anvelope

Amestec B1010
Amestec B2010
Amestec B2030
Amestec B3010 Micelii de
fungi inactive de la obținerea
penicilinei, folosite ca hrană
pentru animale
Amestec B3010 Deșeuri de
rășini întărite sau produși de
condensare
Amestec B3010 Perfluo
roalcoxi alcani
Amestec B3020
Amestec B3030
de la amestecul B3040:
— toate celelalte ameste
curi de deșeuri

de la amestecul B3040:
— Amestecuri, inclusiv de
deșeuri de anvelope

Amestec B3050”

71. Rubrica privind Togo se înlocuiește cu următoarea rubrică:

„Togo
a

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

b

c

d
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72. Următoarea rubrică privind Trinidad și Tobago se inserează în ordine alfabetică:
„Trinidad și Tobago
a

b

c

d

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

73. Rubrica privind Tunisia se înlocuiește cu următorul text:
„Tunisia
a

b

c

d

Deșeuri singulare

B1010

B1010

B1230 — B1240

B1230 — B1240

B1020 — B1220

B1250 — B3010
de la B3020:
de la B3020:
Deșeuri și resturi de hârtie sau Deșeuri și resturi de hârtie
sau carton provenind din:
carton provenind din:

de la B3020:
Deșeuri și resturi de hârtie sau
carton provenind din:

— altele, inclusiv, dar nu limi — hârtie sau carton nealbite
tate la:
sau din hârtie sau carton
ondulate
1. carton dur
— alte tipuri de hârtie sau
2. resturi nesortate
carton, fabricate în prin
cipal 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)

— hârtie sau carton nealbite
sau din hârtie sau carton
ondulate
— alte tipuri de hârtie sau
carton, fabricate în prin
cipal 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)

de la B3030:
— toate celelalte deșeuri

B3035 — B3065
de la B3070:
de la B3070:
— micelii de fungi inactive de — deșeuri de păr uman
la obținerea penicilinei,
— deșeuri de paie
folosite ca hrană pentru
animale
B3080

de la B3030:
de la B3030:
— îmbrăcăminte — toate celelalte deșeuri
uzată și alte
articole textile
uzate
B3035 — B3065
de la B3070:
— deșeuri de păr uman
— deșeuri de paie

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

Amestec B3010 Micelii de fungi
inactive de la obținerea penicilinei,
folosite ca hrană pentru animale

Amestec B3020

Amestec B3020

Amestec B3030

Amestec B3030

Amestec B3040

Amestec B3040

Amestec B3050

Amestec B3050”

Amestec B2010
Amestec B2030

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

74. Următoarea rubrică privind Uzbekistan se inserează în ordine alfabetică:

„Uzbekistan
a

b

c

d

Deșeuri singulare

de la B1010:
— toate deșeurile, cu excepția metalelor prețioase
(aur, argint, metale din grupa platinei, dar nu
mercurul)
B1020
B1031
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B1050 — B1090
de la B1100
— toate deșeurile, cu excepția zgurilor de la prelu
crarea metalelor prețioase pentru rafinare ulte
rioară
B1115 — B1120
B1140
B1200 — B2030
de la B2040:
— toate deșeurile, cu excepția sulfatului de calciu
parțial rafinat rezultat din desulfurarea gazelor de
coș (FGD)
B2060 — B3060
B3070 — B3090
B3120 — B4030
GB040 — GC030
GE020
GG030 — GN030
Amestecuri de deșeuri

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

75. Rubrica privind Vietnam se înlocuiește cu următorul text:
„Vietnam
a

b

c

d

Deșeuri singulare

de la B1010:
— metale prețioase (aur, argint,
metale din grupa platinei, dar nu
mercurul)
— resturi de tantal
— resturi de cobalt
— resturi de bismut
— resturi de germaniu
— resturi de vanadiu
— resturi de hafniu, indiu, niobiu,
reniu și galiu
— resturi de toriu
— resturi de pământuri rare

de la B1010:
— resturi de fier și oțel
— resturi de cupru
— resturi de nichel
— resturi de aluminiu
— resturi de zinc
— resturi de staniu
— resturi de tungsten
— resturi de molibden
— resturi de magneziu
— resturi de titan
— resturi de zirconiu
— resturi de mangan
— resturi de crom

de la B1020:
— toate celelalte deșeuri

de la B1020:
— resturi de antimoniu
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B1030 — B1060
B1070
B1080 — B1180
B1190 — B1220
B1230 — B2010
B2020
B2030 — B2070
B2080
B2090 — B2130
B3010 — B3020
de la B3030:
— toate celelalte deșeuri

de la B3030:
— deșeuri de mătase (inclusiv gogoși
nedepănabile, deșeuri de fire și
destrămătură):
— necardate sau nedărăcite
— altele

B3035
B3040
B3050 — B3070
B3080
B3090 — B3130
B3140
B4010 — B4030
zGB040
GC010 — GC020
GC030 — GC050
GE020
GF010 — GG040
GH013
GN010 — GN030
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Amestecuri de deșeuri

Toate amestecurile de deșeuri enume
rate în anexa IIIA la Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006”
76. Următoarea rubrică privind Wallis și Futuna se inserează în ordine alfabetică:
„Wallis și Futuna
a

b

c

d

c

d

Toate deșeurile enumerate în
anexa III și amestecurile de
deșeuri enumerate în anexa IIIA
la Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006”
77. Următoarea rubrică privind Zimbabwe se inserează în ordine alfabetică:
„Zimbabwe
a

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

b

