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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1418/2007

►B

z dnia 29 listopada 2007 r.
dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III
lub IIIA rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do pewnych
państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego
przemieszczania odpadów
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 316 z 4.12.2007, s. 6)
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▼B
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1418/2007
z dnia 29 listopada 2007 r.
dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów
wymienionych w załączniku III lub IIIA rozporządzenia (WE)
nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do pewnych
państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie
kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania
odpadów (1), w szczególności jego art. 37 ust. 2 akapit trzeci,
po konsultacji z zainteresowanymi państwami,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Zgodnie z art. 37 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006
Komisja przesłała pisemny wniosek do każdego państwa, którego
nie obowiązuje decyzja Rady OECD C(2001) 107 wersja osta
teczna dotycząca przeglądu decyzji C(92) 39 wersja ostateczna
w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów
przeznaczonych do odzysku, wzywając do potwierdzenia na
piśmie, że odpady wymienione w załączniku III lub III A do
tego rozporządzenia, których wywóz nie jest zakazany na mocy
art. 36, mogą być wywożone ze Wspólnoty w celu poddania ich
odzyskowi w danym państwie oraz prosząc o informacje na temat
ewentualnych
procedur
kontrolnych
przeprowadzanych
w państwie przeznaczenia.

(2)

We wnioskach tych każde państwo zostało poproszone o wskaza
nie, czy opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu lub stoso
waniem procedury uprzedniego zgłoszenia na piśmie i zgody lub
czy odstąpi od kontroli w odniesieniu do takich odpadów.

(3)

Na mocy art. 37 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE)
nr 1013/2006, przed datą rozpoczęcia obowiązywania tego
rozporządzenia, Komisja musiała przyjąć rozporządzenie
uwzględniające treść wszystkich otrzymanych odpowiedzi. Jak
przewidziano,
Komisja
przyjęła
rozporządzenie
(WE)
nr 801/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. (2). Jednakże kolejne odpo
wiedzi i wyjaśnienia otrzymane od tego czasu dają lepsze zrozu
mienie, jak należy uwzględniać odpowiedzi państw przeznacze
nia.

(4)

Na chwilę obecną Komisja otrzymała odpowiedzi na piśmie od
Algierii, Andory, Argentyny, Bangladeszu, Beninu, Białorusi,
Botswany, Brazylii, Chile, Chin, Chińskiego Tajpej, Chorwacji,
Egiptu, Federacji Rosyjskiej, Filipin, Gruzji, Gujany, Hong
Kongu (Chiny), Indii, Indonezji, Izraela, Kenii, Kirgistanu,
Kostaryki, Kuby, Libanu, Liechtensteinu, Makau (Chiny),
Malawi, Malezji, Mali, Maroka, Mołdawii, Omanu, Pakistanu,
Paragwaju, Peru, Południowej Afryki, Seszeli, Sri Lanki, Tajlan
dii, Tunezji, Wietnamu i Wybrzeża Kości Słoniowej.

(1) Dz.U. L 190 z 12.7.2006, str. 1.
(2) Dz.U. L 179 z 7.7.2007, str. 6.
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▼B
(5)

Niektóre państwa nie wydały potwierdzenia na piśmie, że odpady
mogą być do nich wywożone ze Wspólnoty w celu poddania ich
odzyskowi. Dlatego też zgodnie z art. 37 ust. 2 akapit drugi
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 uważa się, że wymienione
państwa opowiedziały się za stosowaniem procedury uprzedniego
zgłoszenia na piśmie i zgody.

(6)

Niektóre państwa w swoich odpowiedziach poinformowały
o swoim zamiarze stosowania procedur kontrolnych zgodnie
z prawem krajowym, które różnią się od procedur przewidzia
nych w art. 37 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006. Dodat
kowo, zgodnie z art. 37 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006,
art. 18 tego rozporządzenia powinien mieć zastosowanie
z uwzględnieniem niezbędnych zmian do takiego przemieszcza
nia, chyba że odpady podlegają również procedurze uprzedniego
zgłoszenia i zgody.

(7)

Rozporządzenie (WE) nr 801/2007 należy odpowiednio zmienić.
Ze względu na przejrzystość, biorąc pod uwagę liczbę koniecz
nych zmian, właściwe jest uchylenie tego rozporządzenia
i zastąpienie go niniejszym rozporządzeniem. Jednakże odpady,
które w rozporządzeniu (WE) nr 801/2007 sklasyfikowano jako
niepodlegające żadnej kontroli w państwie przeznaczenia, lecz
które w niniejszym rozporządzeniu wykazane są jako wyma
gające uprzedniego zgłoszenia i zgody, powinny w dalszym
ciągu być klasyfikowane jako niepodlegające żadnej kontroli
w państwie przeznaczenia przez okres przejściowy 60 dni po
wejściu w życie rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Wywóz w celu poddania odzyskowi odpadów wymienionych
w załączniku III lub IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006,
który nie jest zakazany na mocy art. 36 tego rozporządzenia, do niektó
rych państw, których nie obowiązuje decyzja Rady OECD C(2001) 107
wersja ostateczna dotycząca przeglądu decyzji C(92) 39 wersja osta
teczna w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów
przeznaczonych do odzysku, podlega procedurom określonym
w załączniku.
▼M2
Artykuł 1a
Odpowiedzi na pisemny wniosek przesłany przez Komisję zgodnie
z art. 37 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1013/2006
znajdują się w załączniku.
Jeżeli w załączniku wskazano, że dany kraj nie zakazuje określonych
przemieszczeń odpadów ani nie stosuje wobec nich procedury uprzed
niego zgłoszenia na piśmie i zgody, jak określono w art. 35 tego
rozporządzenia, w odniesieniu do takich przemieszczeń zastosowanie
ma art. 18 tego rozporządzenia z uwzględnieniem niezbędnych zmian.
▼B
Artykuł 2
Rozporządzenie (WE) nr 801/2007 zostaje uchylone.
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▼B
Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie czternastego dnia po jego
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia wejścia w życie.
Jednakże rozporządzenie (WE) nr 801/2007 będzie w dalszym ciągu
mieć zastosowanie przez 60 dni od tej daty do odpadów wymienionych
w kolumnie c) załącznika do tego rozporządzenia, które są wymienione
w kolumnie b) lub w kolumnach b) i d) załącznika do niniejszego
rozporządzenia.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane
we wszystkich państwach członkowskich.
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▼B
ZAŁĄCZNIK
Nagłówki kolumn w niniejszym załączniku odnoszą się do następujących proce
dur:
a)

wprowadzenie zakazu;

b) uprzednie zgłoszenie na piśmie i zgoda, opisane w art. 35 rozporządze
nia (WE) nr 1013/2006;
c)

odstąpienie od kontroli w państwie przeznaczenia;

▼M1
d) inne procedury kontrolne będą stosowane w państwie przeznaczenia zgodnie
z obowiązującym prawem krajowym.

▼B
W przypadku gdy dwa kody są oddzielone łącznikiem, należy rozumieć, że
oznaczenie dotyczy obu tych kodów oraz wszystkich kodów pomiędzy nimi.
W przypadku gdy dwa kody są oddzielone średnikiem, należy rozumieć, że
oznaczenie dotyczy tych dwóch danych kodów.

▼M8
W przypadku gdy danej pozycji jest przypisana zarówno kolumna b) jak i d),
oznacza to, że obok procedur określonych w art. 35 rozporządzenia (WE)
nr 1013/2006, dodatkowo zastosowanie mają procedury kontrolne w państwie
przeznaczenia.

▼M5
Jeżeli we wpisie dotyczącym danego państwa nie wyszczególniono określonych
odpadów lub mieszanin odpadów, oznacza to, że państwo to nie wystosowało
wystarczająco jasnego potwierdzenia, czy przedmiotowe odpady lub mieszaniny
odpadów mogą być wywożone w celu poddania ich odzyskowi w tym państwie,
ani nie przekazało informacji, jaką ewentualną procedurę kontrolną w nim prze
prowadzono. W takich przypadkach, zgodnie z art. 37 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 1013/2006, stosuje się procedurę uprzedniego pisemnego zgłoszenia i pisemnej
zgody określonych w art. 35 tego rozporządzenia.
Albania
a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

W odniesieniu do B1010:

W odniesieniu do B1010:

— metale szlachetne (złoto, — złom żelaza i stali
srebro, grupa platynow
— złom miedziany
ców, oprócz rtęci)

W odniesieniu do B1010:
— złom żelaza i stali
— złom miedziany

— złom wolframu

— złom niklu

— złom niklu

— złom molibdenu

— złom aluminium

— złom aluminium

— złom tantalu

— złom cynku

— złom cynku

— złom kobaltu

— złom cyny

— złom cyny

— złom tytanu

— złom magnezu

— złom magnezu

— złom cyrkonu

— złom bizmutu

— złom bizmutu

— złom germanu

— złom manganu

— złom manganu

— złom wanadu
— złom hafnu, indu, niobu,
renu i galu
— złom toru
— złom pierwiastków ziem
rzadkich
— złom chromu
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▼M5
a)

b)

c)

d)

B1020 – B2010

W odniesieniu do B2040:

B2020 – B2030

B2020 – B2030

W odniesieniu do B2040:

W odniesieniu do B2040:

wapienny
— częściowo
rafinowany — kamień
z produkcji cyjan
siarczan wapnia wytwa
amidu
wapniowego
rzany z odsiarczania
(posiadający
pH
gazów
poniżej 9)
odlotowych (FGD)
— gipsowe odpady płyt
ściennych i okładzin
tynkowych powstające
przy burzeniu budynków

— karborund
krzemu)

(węglik

— kamień
wapienny
z produkcji cyjanamidu
wapniowego
(posia
dający pH poniżej 9)
— karborund
krzemu)

(węglik

— żużel
z
produkcji
miedzi,
chemicznie
stabilizowany, o wyso
kiej zawartości żelaza
(powyżej 20 %), prze
twarzany
zgodnie
z normami przemysło
wymi (np.: DIN 4301
i DIN 8201) głównie
do celów konstrukcyj
nych i jako materiał
ścierny
— siarka w postaci stałej
— chlorki sodu,
i wapnia

potasu

— kruszywo betonowe
— lit – tantal i lit – niob
zawierające
złom
szklany
B2060 – B2130
B3010

B3010

B3010

wszystkie pozostałe odpady

— etylen

— etylen

— styren

— styren

— polipropylen

— polipropylen

W odniesieniu do B3020:

W odniesieniu do B3020:

W odniesieniu do B3020:

— inne, w tym, ale nie
wyłącznie

następujące materiały, pod
warunkiem że nie są
pomieszane z odpadami
niebezpiecznymi:

następujące materiały, pod
warunkiem że nie są pomie
szane z odpadami niebez
piecznymi:

1. laminowany karton

2. niesortowana makula
odpady
i
makulatura
tura
z papieru lub kartonu:

odpady
i
makulatura
z papieru lub kartonu:

— niebielony papier lub
karton, papier lub
karton falisty

— niebielony papier lub
karton,
papier
lub
karton falisty

— inny papier lub karton,
wykonany
głównie
z bielonej chemicznie
masy
celulozowej,
niebarwiony w masie

— inny papier lub karton,
wykonany
głównie
z bielonej chemicznie
masy
celulozowej,
niebarwiony w masie

— papier lub karton,
wykonany głównie ze
ścieru
drzewnego
(np.: gazety, czaso
pisma
i
podobne
druki)

— papier
lub
karton,
wykonany głównie ze
ścieru drzewnego (np.:
gazety,
czasopisma
i podobne druki)
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▼M5
a)

b)

c)

d)

B3030 – B3035

B3030 – B3035

B3050

B3050

W odniesieniu do B3070:

W odniesieniu do B3070:

W odniesieniu do B3070:

— odpady słomy

— odpady
włosów

— odpady
włosów

B3040

B3060 – B3065

— dezaktywowane
grzybnie
grzybów
z produkcji penicyliny,
używane jako pasza dla
zwierząt

ludzkich

ludzkich

B3080 – B4030
GB040 –GC010

GB040 –GC010

GC030

GC030

GE020 – GG030

GE020 – GG030

GH013

GH013

GC020

GC050

GG040

GN010 – GN030
Mieszaniny odpadów

Wszystkie
mieszaniny
odpadów
wymienione
w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

▼M8
Algieria
a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

B1010 — B1020
B1030
B1031
B1040
B1050
B1070 — B1220
B1230 — B1240
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▼M8
a)

b)

c)

d)

B1250– B2020
W odniesieniu do B2030:

W odniesieniu do B2030:

— włókna na bazie cera
micznej, gdzie indziej
niewymienione
ani
niewłączone

— odpady i pozostałości
spieków
ceramiczno-metalowych

B2040 — B2130
W odniesieniu do B3010:

W odniesieniu do B3010:

— pozostałości
tworzyw
sztucznych niechlorow
coorganicznych
poli
merów i kopolimerów,
zawierające ale nie ogra
niczone do następuj
ących substancji:

— pozostałości tworzyw
sztucznych poliuretanu
(niezawierające CFC)

— etylen
— styren
— polipropylen
— politetraftalan
etylenu
— akrylonitryl
— butadien
— poliacetale
— poliamidy
— politetraftalan
lenu

buty

— poliwęglany
— polietery
— polisiarczki fenylenu
— polimery akrylowe
— alkany
C10–C13
(plastyfikator)
— polisiloksan
— polimetakrylan
metylu
— odpady żywicy utwar
dzonej lub produktów
kondensacyjnych
— następujące odpady fluo
rowanych polimerów:
— perfluoroetylen/
propylen (FEP)
— alkan perfluoroalko
ksylowy
— tetrafluoroetylen/
perfluorowinyloeter
(PFA)
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▼M8
a)

b)

c)

d)

— tetrafluoroetylen/
perfluorometylowinyloe
ter (MFA)
— polifluorek
winylu (PVF)
— polifluorek
winylidenu (PVDF)
B3020
B3030 — B3035
B3040 — B3065
B3080
B3100 — B4030
GB040 — GC050
GF010
GG030
GG040
GH013 — GN010
GN030
Mieszaniny odpadów

Wszystkie
mieszaniny
odpadów
wymienione
w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

Andora
a)

b)

c)

d)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny
odpadów
wymienione w załączniku
IIIA do rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006

Anguilla
a)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

b)
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▼M8
Argentyna
a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

B1010
B1020
B1030 — B1050
B1060
B1070 — B1090
W odniesieniu do B1100:

W odniesieniu do B1100:

— lut twardego cynku

— szumowiny aluminiowe
(lub piana), z wyłącze
niem zgarów słonych

— zawierające
cynk
odpady przy wzbogaca
niu:
— kożuch
żużlowy
wierzchni z cynko
wania
kęsisk
płaskich (> 90 %
Zn)
— kożuch
żużlowy
denny z cynkowania
kęsisk
płaskich
(> 92 % Zn)
— kożuch
żużlowy
z odlewów ciśnienio
wych cynku (> 85 %
Zn)

— odpady ogniotrwałych
okładzin, w tym tygle
używane przy wytopie
miedzi
— żużle z hutnictwa metali
szlachetnych
do
dalszego
uszlachet
niania
— żużle tantalu zawie
rające cynę w ilości
mniejszej niż 0,5 %

— kożuch
żużlowy
z cynkowania ognio
wego kęsisk płaskich
(> 92 % Zn)
— szumowiny cynkowe
B1115 — B1130
B1140
B1150 — B1230
B1240
B1250 — B2110
B2120 — B2130
W odniesieniu do B3010:

W odniesieniu do B3010:

— odpady żywicy utwar
dzonej lub produktów
kondensacyjnych

— pozostałości tworzyw
sztucznych niechlorow
coorganicznych
poli
merów i kopolimerów

— następujące odpady fluo
rowanych polimerów:
— perfluoroetylen/
propylen (FEP)
— alkan perfluoroalko
ksylowy
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▼M8
a)

b)

c)

d)

— tetrafluoroetylen/
perfluorowinyloeter
(PFA)
— tetrafluoroetylen/
perfluorometylowi
nyloeter (MFA)
— polifluorek
winylu (PVF)
— polifluorek
winylidenu (PVDF)
W odniesieniu do B3020:

W odniesieniu do B3020:

— niesortowana makulatura

— wszystkie
odpady

pozostałe

B3030 — B3120
B3130 — B4030
GB040 — GC010
GC020
GC030 — GF010
GG030 — GH013
GN010 — GN030
Mieszaniny odpadów

Mieszanina B1010 i B1050
Mieszanina B1010 i B1070
Mieszanina B3040 i B3080
Mieszanina B1010
Mieszanina B2010
Mieszanina B2030
Mieszanina B3010 pozosta
łości tworzyw sztucznych
niechlorowcoorganicznych
polimerów i kopolimerów
Mieszanina B3010 odpady
żywicy
utwardzonej
lub
produktów kondensacyjnych
Mieszanina B3010
perfluoroalkoksylowy

alkan

W odniesieniu do miesza
niny B3020:

W odniesieniu do miesza
niny B3020:

— niesortowana makulatura

— wszystkie
pozostałe
mieszaniny odpadów
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▼M8
a)

b)

c)

d)

Mieszanina B3030
Mieszanina B3040
Mieszanina B3050

Armenia
Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych
a)

b)

c)

d)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006
Mieszaniny odpadów

Mieszanina B3040
Wszystkie
pozostałe
mieszaniny
odpadów
wymienione w załączniku
IIIA do rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006

Azerbejdżan
a)

b)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

W odniesieniu do B1010:

W odniesieniu do B1010:

— wszystkie
odpady

— złom cyny

pozostałe

— złom
pierwiastków
ziem rzadkich

B1020 — B1120
B1130
B1140 — B1250
W odniesieniu do B2010:

W odniesieniu do B2010:

— odpady
łupków,
zarówno z grubsza
okrawanych lub nie,
jak i ciętych piłą lub
w inny sposób

— odpady
grafitu

— odpady miki
— odpady leucytu, nefe
linu i sjenitu nefelino
wego
— odpady fluorytu

naturalnego

— odpady skalenia
— odpady
krzemionki
w
postaci
stałej,
z
wyłączeniem
odpadów
używanych
w odlewnictwie
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▼M8
a)

b)

c)

d)

B2020 — B2030
W odniesieniu do B2040:

W odniesieniu do B2040:

— częściowo rafinowany
siarczan
wapnia
wytwarzany z odsiar
czania
gazów
odlotowych (FGD)

— gipsowe odpady płyt
ściennych i okładzin
tynkowych powstające
przy
burzeniu
budynków

— żużel
z
produkcji
miedzi,
chemicznie
stabilizowany, o wyso
kiej zawartości żelaza
(powyżej 20 %), prze
twarzany
zgodnie
z normami przemysło
wymi (np.: DIN 4301
i DIN 8201) głównie
do celów konstrukcyj
nych i jako materiał
ścierny

— kamień
wapienny
z produkcji cyjanamidu
wapniowego
(posia
dający pH poniżej 9)
— karborund
krzemu)

(węglik

— kruszywo betonowe

— siarka w postaci stałej
— chlorki sodu, potasu
i wapnia
— lit — tantal i lit —
niob zawierające złom
szklany
B2060 — B2070
B2080
B2090 — B2100
B2110
B2120
B2130
B3010
B3020 — B3035
B3040
B3050
W odniesieniu do B3060:

W odniesieniu do B3060:

— osad
winiarski

— wszystkie
odpady

drożdżowy

B3065 — B3120
B3130 — B4030
GB040 — GC050
GE020 — GG040

pozostałe
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▼M8
a)

b)

c)

d)

GH013
GN010 — GN030

Bahrajn
a)

b)

c)

d)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny
odpadów
wymienione w załączniku
IIIA do rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006

Białoruś
b)

a)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

B1010 — B1160
B1170 — B1210
B1220
B1230 — B1240
B1250 — B3035
W odniesieniu do B3040:

W odniesieniu do B3040:

— odpady i kawałki gumy
twardej (np. ebonitu)

— wszystkie
odpady

pozostałe

B3050
W odniesieniu do B3060:

W odniesieniu do B3060:

— osad
winiarski

— wszystkie
odpady

drożdżowy

pozostałe

B3065 — B3070
B3080
B3090 — B3130
B3140
B4010 — B4030
GB040 — GG030
GG040
GH013 — GN030
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▼M8
Mieszaniny odpadów

Mieszanina B1010 i B1050

Mieszanina B1010 i B1070

Mieszanina B3040 i B3080

Mieszanina B1010
Mieszanina B2010
Mieszanina B2030
Mieszanina B3010 pozos
tałości tworzyw sztucznych
niechlorowcoorganicznych
polimerów i kopolimerów
Mieszanina B3010 odpady
ż ywicy utwardzonej lub
produktów
kondensacyj
nych
Mieszanina B3010 alkan
perfluoroalkoksylowy
Mieszanina B3020
Mieszanina B3030
Mieszanina B3040
Mieszanina B3050

Bangladesz
a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

W odniesieniu do B1010:

W odniesieniu do B1010:

— wszystkie
odpady

— złom żelaza i stali

pozostałe

— złom aluminium

B1020 — B1115
W odniesieniu do B1120:

W odniesieniu do B1120:

— wszystkie
odpady

— zużyte
katalizatory,
z wyłączeniem cieczy
stosowanych jako kata
lizatory, zawierających
chrom

pozostałe

B1130 — B2010
B2020
B2030 — B3010
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▼M8
a)

b)

c)

d)

W odniesieniu do B3020:

W odniesieniu do B3020:

— wszystkie
odpady

— odpady i makulatura
z niebielonego papieru
lub
kartonu
lub
z papieru lub kartonu
falistego,

pozostałe

W odniesieniu do B3030:

W odniesieniu do B3030:

— wszystkie
odpady

— znoszone ubrania i inne
znoszone
wyroby
włókiennicze

pozostałe

B3035 — B4030
GB040 — GN030
Mieszaniny odpadów

Mieszanina B1010 i B1050
Mieszanina B1010 i B1070
Mieszanina B3040 i B3080
Mieszanina B1010
Mieszanina B2010
Mieszanina B2030
Mieszanina B3010 pozosta
łości tworzyw sztucznych
niechlorowcoorganicznych
polimerów i kopolimerów
Mieszanina B3010 odpady
żywicy
utwardzonej
lub
produktów kondensacyjnych
Mieszanina B3010
perfluoroalkoksylowy

alkan

W odniesieniu do miesza
niny B3020:

W odniesieniu do miesza
niny B3020:

— wszystkie
pozostałe
mieszaniny odpadów

— mieszaniny zawierające
papier i karton

Mieszanina B3030
Mieszanina B3040
Mieszanina B3050
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▼B
Benin
a)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

W odniesieniu do B1010:

W odniesieniu do B1010:

— złom germanu,

wszystkie
odpady

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

▼M8
Benin
a)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny
odpadów
wymienione w załączniku
IIIA do rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006

Bermudy
a)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

▼B
Białoruś
a)

— złom wanadu,

pozostałe

— złom hafnu, indu,
niobu, renu i galu,
— złom toru
W odniesieniu do B1020:

W odniesieniu do B1020:

— złom berylu,

wszystkie
odpady

— złom telluru
W odniesieniu do B1030:

W odniesieniu do B1030:

tylko pył zawierający wanad

wszystkie
pozycje
z wyjątkiem odpadów
zawierających pył wanadu

W odniesieniu do B1031:

W odniesieniu do B1031:

tylko pył zawierający tytan

wszystkie
pozycje
z wyjątkiem odpadów
zawierających pył tytanu

pozostałe
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▼B
a)

b)

c)

d)

B1040; B1050
B1060
B1070
B1080
B1090
B1100; B1115
W odniesieniu do B1120:

W odniesieniu do B1120:

— metale przejściowe

— lantanowce
(metale
ziem rzadkich)
B1130-B1170

B1180
B1190
B1200-B1240
B1250
B2010
B2020

W odniesieniu do B2020:
jedynie odpady, które nie
zawierają
substancji
określonych przez Białoruś
B2030

W odniesieniu do B2040:

W odniesieniu do B2040:

— częściowo rafinowany — gipsowe odpady płyt
ściennych i okładzin
siarczan
wapnia
tynkowych powstające
wytwarzany z odsiar
przy burzeniu budyn
czania
gazów
ków,
odlotowych (FGD),
— żużel
z
produkcji
miedzi,
chemicznie
stabilizowany o wyso
kiej zawartości żelaza
(powyżej 20 %), prze
twarzany
zgodnie
z normami przemysło
wymi (np. DIN 4301
i DIN 8201), głównie
do celów konstrukcyj
nych i jako materiał
ścierny,
— lit – tantal i lit – niob
zawierające
złom
szklany

— siarka w postaci stałej,
— wapień z produkcji
cyjanamidu wapnio
wego (o pH poniżej
9),
— chlorki sodu, potasu
i wapnia,
— karborund
krzemu),

(węglik

— kruszywo betonowe
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▼B
a)

b)

c)

d)

B2060; B2070
B2080; B2090
B2100; B2110
W odniesieniu do B2120:

W odniesieniu do B2120:

jedynie odpady roztworów
kwaśnych i zasadowych
zawierające
substancje
określone przez Białoruś

wszystkie
pozycje
z wyjątkiem odpadów
roztworów
kwaśnych
i zasadowych zawieraj
ących substancje określone
przez Białoruś
B2130
W odniesieniu do B3010:

W odniesieniu do B3010:

— pozostałości tworzyw — pozostałości tworzyw
sztucznych następuj
sztucznych następuj
ących niechlorowcoor
ących niechlorowcoor
ganicznych polimerów
ganicznych polimerów
i kopolimerów:
i kopolimerów:
— etylen,

— poliacetale,

— styren,

— polietery,

— polipropylen,

— polisiarczki
lenu,

— politetraftalan
etylenu,
— akrylonitryl,

— alkany
C10–C13
(plastyfikator),
— polisiloksan,

— butadien,
— poliamidy,
— politetraftalan
butylenu,
— poliwęglany,
— polimery akrylowe,
— poliuretany (nieza
wierające CFC),
— polimetakrylan
metylu,
— polialkohol
lowy,

feny

winy

— polibutyral winylu,
— polioctan winylu,
— odpady
żywicy
utwardzonej
lub
produktów
kondensacyjnych

— następujące odpady
fluorowanych poli
merów (1):
— perfluoroetylen/
propylen (FEP),
— alkan perfluoroal
koksylowy,
— tetrafluoroetylen/
perfluorowinyloet
er (PFA),
— tetrafluoroetylen/
perfluorometylowi
nyloeter (MFA),
— polifluorek
winylu (PVF),
— polifluorek winyli
denu (PVDF)

B3020
W odniesieniu do B3030:

W odniesieniu do B3030:

— odpady wełny lub wszystkie
cienkiej lub grubej odpady
sierści
zwierzęcej,
w tym odpady przę
dzy, z wyłączeniem
rozwłóknionych szmat

pozostałe
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▼B
a)

b)

c)

d)

B3035
B3040
B3050
W odniesieniu do B3060:

W odniesieniu do B3060:

— degras:
pozostałości wszystkie
powstałe przy obróbce odpady
substancji
tłuszczo
wych oraz wosków
zwierzęcych
lub
roślinnych,

pozostałe

— odpady kości i rogów,
nieobrobione, odtłusz
czone, wstępnie prze
tworzone (lecz nie
cięte według kształtu),
poddane traktowaniu
kwasem lub odżelaty
nizowane,
— odpady ryb
B3065
W odniesieniu do B3070:

W odniesieniu do B3070:

— odpady
włosów

wszystkie
odpady

ludzkich

pozostałe

B3080-B3100
B3110; B3120
B3130; B3140
B4010-B4030
W odniesieniu
do GB040
7112

W odniesieniu
do GB040: 7112

2620 30

2620 30

2620 90:

2620 90

tylko żużle galwaniczne
zawierające miedź

tylko żużle z metali szla
chetnych
GC010
GC020
GC030

ex 8908 00

GC050
W odniesieniu
do GE020
ex 7001
ex 7019 39:
tylko odpady włókna szkla
nego o właściwościach fizy
kochemicznych podobnych
do azbestu

W odniesieniu
do GE020
ex 7001
ex 7019 39:
wszystkie
pozycje
z wyjątkiem odpadów
włókna szklanego o właści
wościach fizykochemicz
nych
podobnych
do
azbestu
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▼B
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

(1) Patrz: przypis na stronie 64 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 190 z 12.7.2006, str. 1).

▼M8
Boliwia
a)

b)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny
odpadów
wymienione w załączniku
IIIA do rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny
odpadów
wymienione w załączniku
IIIA do rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006

▼M4
Bośnia i Hercegowina
a)

b)

c)

d)

W odniesieniu do B1010:
— złom żelaza i stali
— złom miedziany
— złom aluminium
— złom cynku
— złom cyny
W odniesieniu do B1020:
— złom
ołowiu
(z
wyłączeniem akumula
torów kwasowych)
B1050
B1090
B1100:
— żużle tantalu zawie
rające cynę w ilości
mniejszej niż 0,5 %
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▼M4
a)

b)

c)

d)

W odniesieniu do B1120:
— metale przejściowe, z
wyłączeniem odpadów
katalizatorów
(zużyte
katalizatory,
ciecze
stosowane jako katali
zatory lub inne kataliza
tory) z wykazu A
skand
wanad
mangan
kobalt
miedź
itr
niob
hafn
wolfram
tytan
chrom
żelazo
nikiel
cynk
cyrkon
molibden
tantal
ren
B1130
B2020
B3010
B3020
B3050
B3065
B3140
GC 020

▼B
Botswana
a)

b)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

c)

d)
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▼M8
Brazylia
b)

a)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

W odniesieniu do B1010:

W odniesieniu do B1010:

— metale
szlachetne
(złoto, srebro, grupa
platynowców oprócz
rtęci)

— złom niklu

— złom żelaza i stali

— złom molibdenu

— złom miedzi

— złom tantalu

— złom aluminium

— złom magnezu

— złom cyny

— złom kobaltu

— złom tytanu

— złom bizmutu

— złom cynku
— złom wolframu

— złom cyrkonu
— złom manganu
— złom germanu
— złom wanadu
— złom
hafnu,
indu,
niobu, renu i galu
— złom toru
— złom
pierwiastków
ziem rzadkich
— złom chromu
B1020
B1030
B1031 — B1040

B1031 — B1040
B1050

B1060
B1070
B1080 — B1090
W odniesieniu do B1100:

B1080 — B1090
W odniesieniu do B1100:

W odniesieniu do B1100:

— zawierające
cynk — lut twardego cynku
— zawierające
cynk
odpady przy wzboga
odpady przy wzbogaca
— szumowiny
alumi
caniu:
niu:
niowe, z wyłączeniem
— kożuch
żużlowy
— kożuch
żużlowy
zgarów słonych
wierzchni z cynko
wierzchni z cynko
wania
kęsisk
wania
kęsisk
płaskich (> 90 %
płaskich (> 90 % Zn)
Zn)
— kożuch
żużlowy
— kożuch
żużlowy
denny z cynkowania
denny z cynko
kęsisk
płaskich
wania
kęsisk
(> 92 % Zn)
płaskich (> 92 %
— kożuch
żużlowy
Zn)
z odlewów ciśnie
— kożuch
żużlowy
niowych
cynku
z odlewów ciśnie
(> 85 % Zn)
niowych cynku (>
85 % Zn)
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▼M8
a)

b)

c)

d)

— kożuch
żużlowy
z
cynkowania
ogniowego kęsisk
płaskich (> 92 %
Zn)

— kożuch
żużlowy
z
cynkowania
ogniowego kęsisk
płaskich (> 92 %
Zn)

— szumowiny
cynkowe

— szumowiny
cynkowe

— odpady ogniotrwałych
okładzin, w tym tygle
używane przy wytopie
miedzi

— odpady ogniotrwałych
okładzin, w tym tygle
używane przy wytopie
miedzi

— żużle z hutnictwa
metali
szlachetnych
do dalszego uszlachet
niania

— żużle z hutnictwa metali
szlachetnych
do
dalszego
uszlachet
niania

— żużle tantalu zawie
rające cynę w ilości
mniejszej niż 0,5 %

— żużle tantalu zawie
rające cynę w ilości
mniejszej niż 0,5 %
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
GE020 — GF010

GG030 — GG040

GG030 — GG040
GH013

GN010 — GN030
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▼M8
Mieszaniny odpadów

Mieszanina B1010 i B1050

Mieszanina B1010 i B1070

Mieszanina B3040 i B3080

Mieszanina B1010

Mieszanina B2010

Mieszanina B2030

Mieszanina B3010 pozos
tałości tworzyw sztucznych
niechlorowcoorganicznych
polimerów i kopolimerów

Mieszanina B3010 odpady
żywicy utwardzonej lub
produktó w kondensacyj
nych

Mieszanina B3010 alkan
perfluoroalkoksylowy

Mieszanina B3020

Mieszanina B3030

Mieszanina B3040

Mieszanina B3050

Burkina Faso
a)

b)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny
odpadów
wymienione w załączniku
IIIA do rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006

c)

d)
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▼M5
Burundi
a)

b)

c)

d)

c)

d)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

▼M8
Była jugosłowiańska republika Macedonii
a)

b)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny
odpadów
wymienione w załączniku
IIIA do rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006

Chile
a)

b)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny
odpadów
wymienione w załączniku
IIIA do rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006

▼M5
Chiny
a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

W odniesieniu do B1010:

W odniesieniu do B1010:

— metale
szlachetne
(srebro, oprócz rtęci)
— złom molibdenu

— metale szlachetne (tylko
złoto i grupa platynow
ców, oprócz rtęci)

— złom kobaltu

— złom żelaza i stali

— złom manganu

— złom miedziany

— złom indu

— złom niklu

— złom toru

— złom aluminium

— złom pierwiastków ziem
rzadkich

— złom cynku

— złom chromu

— złom wolframu

— złom cyny
— złom tantalu
— złom magnezu
— złom bizmutu
— złom tytanu
— złom cyrkonu
— złom germanu
— złom wanadu
— złom hafnu, niobu, renu
i galu
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▼M5
a)

b)

c)

d)

B1020 – B1040
B1050
B1060
B1070
B1080 – B1100
B1115
W odniesieniu do B1120:

W odniesieniu do B1120:

— metale przejściowe (z
wyjątkiem tych zawie
rających >10 % V2O5),
z wyłączeniem odpadów
katalizatorów
(zużyte
katalizatory,
ciecze
stosowane jako kataliza
tory lub inne kataliza
tory) z wykazu A

— metale
przejściowe
(tylko te zawierające
>10
%
V2O5),
z
wyłączeniem
odpadów katalizatorów
(zużyte
katalizatory,
ciecze stosowane jako
katalizatory lub inne
katalizatory) z wykazu
A

— lantanowce (metale ziem
rzadkich)
B1130 – B1200

B1210
B1220
B1230
B1240
B1250
B2010

B2010

z wyjątkiem odpadów miki

tylko odpady miki

B2020
W odniesieniu do B2030:

W odniesieniu do B2030:

— odpady i pozostałości
spieków
ceramiczno-metalowych
(z wyjątkiem złomu
węglika wolframu)

— odpady i pozostałości
spieków
ceramiczno-metalowych
(z wyjątkiem złomu
węglika wolframu)

— włókna na bazie cera
micznej, gdzie indziej
niewymienione
ani
niewłączone
B2040 – B2130
W odniesieniu do B3010:

W odniesieniu do B3010:

— odpady żywicy utwar
dzonej lub produktów
kondensacyjnych
(z
wyjątkiem żywic feno
lowo-formaldehydowych
i poliamidów)

— pozostałości tworzyw
sztucznych niechlorow
coorganicznych
poli
merów i kopolimerów
(wszystkie)
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▼M5
a)

b)

c)

d)

— odpady żywicy utwar
dzonej lub produktów
kondensacyjnych,
(tylko
żywice
fenolowo-formaldehy
dowe i poliamidy)
— następujące
fluorowanych
rów:

odpady
polime

— perfluoroetylen/
propylen (FEP)
— alkan perfluoroalko
ksylowy
— tetrafluoroetylen/
perfluorowinyloeter
(PFA)
— tetrafluoroetylen/
perfluorometylowin
yloeter (MFA)
— polifluorek
winylu (PVF)
— polifluorek
winylidenu (PVDF)
B3020
W odniesieniu do B3030:

W odniesieniu do B3030:

następujące materiały, pod
warunkiem że nie są pomie
szane z innymi odpadami
i są przygotowane do specy
fikacji:

następujące materiały, pod
warunkiem że nie są pomie
szane z innymi odpadami
i są przygotowane do specy
fikacji:

— odpady jedwabiu (w tym
kokony nienadające się
do motania, odpady
przędzy i rozwłóknione
szmaty)

— odpady wełny lub cien
kiej lub grubej sierści
zwierzęcej,
w
tym
odpady
przędzy,
z
wyłączeniem
rozwłóknionych szmat

— niezgrzeblone
czesane

lub

— pozostałe
— odpady i pakuły lniane
— odpady i pakuły (w tym
odpady przędzy i szmaty
rozwłóknione)
konopi
siewnych
(Cannabis
sativa L.)
— odpady i pakuły (w tym
odpady
przędzy
i rozwłóknione szmaty)
juty i innych tekstylnych
włókien
łykowych
(wyłączając len, konopie
siewne i ramię)
— odpady i pakuły (w tym
odpady
przędzy
i rozwłóknione szmaty)
sizalu i innych tekstyl
nych włókien rodzaju
agawy

— wyczeski wełny lub
cienkiej sierści zwie
rzęcej
— pozostałe odpady wełny
lub cienkiej sierści
zwierzęcej
— odpady grubej sierści
zwierzęcej
— odpady bawełny (w tym
odpady
przędzy
i
rozwłóknione szmaty)
— odpady przędzy (w tym
odpady nici)
— szmaty rozwłóknione
— pozostałe
— odpady (w tym wycze
ski, odpady przędzy
i szmaty rozwłóknione)
włókien sztucznych
— włókien syntetycznych
— włókien sztucznych
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a)

b)

c)

d)

— pakuły,
wyczeski
i odpady (w tym odpady
przędzy i rozwłóknio
nych szmat) orzecha
kokosowego
— pakuły,
wyczeski
i odpady (w tym odpady
przędzy i rozwłóknio
nych
szmat)
abaki
(konopi manilskich lub
Musa textilis Nee)
— pakuły,
wyczeski
i odpady (w tym odpady
przędzy i rozwłóknio
nych
szmat)
ramii
i innych tekstylnych
włókien
roślinnych,
gdzie indziej niewymie
nione ani niewłączone
— znoszone ubrania i inne
znoszone
wyroby
włókiennicze
— zużyte szmaty, odpady
szpagatu, lin i sznurów,
zużyte wyroby ze szpa
gatu, lin i sznurów
z tekstyliów
— segregowane
— pozostałe
B3035
B3040

B3040

z
wyjątkiem
kauczuku
niewulkanizowanego

tylko kauczuk niewulkani
zowany
B3050

B3060 – B3070
B3080

B3080

z
wyjątkiem
kauczuku
niewulkanizowanego

tylko kauczuk niewulkani
zowany

B3090 – B4030
GB040

GB040

z wyjątkiem żużlu konwerto
rowego z wytopu miedzi
zawierającego
>
10 %
miedzi

tylko żużel konwertorowy
z wytopu miedzi zawie
rający > 10 % miedzi

GC010
GC020

GC020

z wyjątkiem odpadów kabli
i przewodów oraz złomu
z silników elektrycznych

tylko odpady kabli i prze
wodów oraz złom z silników
elektrycznych

2007R1418 — PL — 18.07.2014 — 008.001 — 30
▼M5
a)

b)

c)

d)

GC030
GC050 – GG040
GH013
GN010 – GN030
Mieszaniny odpadów

Mieszanina B1010 i B1050

Mieszanina B1010 i B1050

jeżeli niedozwolony jest
przywóz
niektórych
odpadów innych niż niebez
pieczne, zawartych w miesza
ninie

jeżeli
dozwolony
jest
przywóz każdego odpadu
innego niż niebezpieczny,
zawartego w mieszaninie

Mieszanina B1010 i B1070

Mieszanina B1010 i B1070

jeżeli niedozwolony jest
przywóz
niektórych
odpadów innych niż niebez
pieczne, zawartych w miesza
ninie

jeżeli
dozwolony
jest
przywóz każdego odpadu
innego niż niebezpieczny,
zawartego w mieszaninie

Mieszanina B3040 i B3080

Mieszanina B3040 i B3080

jeżeli niedozwolony jest
przywóz
niektórych
odpadów innych niż niebez
pieczne, zawartych w miesza
ninie

jeżeli
dozwolony
jest
przywóz każdego odpadu
innego niż niebezpieczny,
zawartego w mieszaninie

Mieszanina B1010

Mieszanina B1010

jeżeli niedozwolony jest
przywóz
niektórych
odpadów innych niż niebez
pieczne, zawartych w miesza
ninie

jeżeli
dozwolony
jest
przywóz każdego odpadu
innego niż niebezpieczny,
zawartego w mieszaninie

Mieszanina B2010
Mieszanina B2030
Mieszanina B3010 pozosta
łości tworzyw sztucznych
niechlorowcoorganicznych
polimerów i kopolimerów

Mieszanina B3010 pozosta
łości tworzyw sztucznych
niechlorowcoorganicznych
polimerów i kopolimerów

jeżeli niedozwolony jest
przywóz
niektórych
odpadów innych niż niebez
pieczne, zawartych w miesza
ninie

jeżeli
dozwolony
jest
przywóz każdego odpadu
innego niż niebezpieczny,
zawartego w mieszaninie

Mieszanina B3010 odpady
żywicy utwardzonej lub
produktów kondensacyjnych
Mieszanina B3010 Alkan
perfluoroalkoksylowy

Mieszanina B3010 alkan
perfluoroalkoksylowy

jeżeli niedozwolony jest
przywóz
niektórych
odpadów innych niż niebez
pieczne, zawartych w miesza
ninie

jeżeli
dozwolony
jest
przywóz każdego odpadu
innego niż niebezpieczny,
zawartego w mieszaninie
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a)

b)

c)

d)

Mix B3020
Mieszanina B3030

Mieszanina B3030

jeżeli niedozwolony jest
przywóz
niektórych
odpadów innych niż niebez
pieczne, zawartych w miesza
ninie

jeżeli
dozwolony
jest
przywóz każdego odpadu
innego niż niebezpieczny,
zawartego w mieszaninie

Mieszanina B3040
Mieszanina B3050

▼M7

__________

▼M5
Curaçao
a)

b)

c)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

B1010 – B3020
W odniesieniu do B3030:

W odniesieniu do B3030:

— znoszone ubrania i inne
znoszone
wyroby
włókiennicze

wszystkie
odpady

pozostałe

— zużyte szmaty, odpady
szpagatu, lin i sznurów,
zużyte wyroby ze szpa
gatu, lin i sznurów
z tekstyliów
B3035
B3040 – B3065
B3070
B3080 – B4030
GB040 – GF010
GG030 – GG040
GH013
GN010 – GN030
Mieszaniny odpadów

Wszystkie
mieszaniny
odpadów
wymienione
w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

d)
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Czad
b)

a)

c)

d)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny
odpadów
wymienione w załączniku
IIIA do rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006

▼M8
Czarnogóra
b)

a)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny
odpadów
wymienione w załączniku
IIIA do rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006

Demokratyczna Republika Konga
a)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

Egipt
a)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

B1010 — B1070
B1080 — B4030
GB040 — GN030
Mieszaniny odpadów

Wszystkie
mieszaniny
odpadów
wymienione
w załączniku IIIA do
rozporządzenia (WE) nr
1013/2006

Ekwador
a)

Wszystkie odpady wymienione
w załączniku III oraz miesza
niny odpadów wymienione
w załączniku IIIA do rozporz
ądzenia (WE) nr 1013/2006

b)

c)

d)
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Etiopia
a)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

Filipiny
a)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

W odniesieniu do B1010:

W odniesieniu do B1010:

— złom kobaltu

— wszystkie
odpady

— złom chromu
B1020 — B1030
B1031 — B1050
B1060
B1070 — B1080
B1090
B1100 — B1120
B1130 — B1140
B1150 — B1240
B1250
B2010
B2020 — B2030
W odniesieniu do B2040:

W odniesieniu do B2040:

— wszystkie
odpady

— żużel
z
produkcji
miedzi,
chemicznie
stabilizowany, o wyso
kiej zawartości żelaza
(powyżej 20 %), prze
twarzany
zgodnie
z normami przemysło
wymi (np.: DIN 4301
i DIN 8201) głównie
do celów konstrukcyj
nych i jako materiał
ścierny

pozostałe

B2060 — B2130
B3010

pozostałe
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a)

b)

c)

d)

B3020
B3030
B3035
B3040
B3050
B3060 — B4030
GB040 — GC030
GC050
GE020 — GF010
GG030
GG040
GH013
GN010 — GN030
Mieszaniny odpadów

W odniesieniu do miesza
niny B1010 i B1050:

W odniesieniu do miesza
niny B1010 i B1050:

— mieszaniny zawierające
złom kobaltu

— wszystkie
pozostałe
mieszaniny odpadów

W odniesieniu do miesza
niny B1010 i B1070:

W odniesieniu do miesza
niny B1010 i B1070:

— mieszaniny zawierające
złom kobaltu

— wszystkie
pozostałe
mieszaniny odpadów

Mieszanina B3040 i B3080
W odniesieniu do miesza
niny B1010:

W odniesieniu do miesza
niny B1010:

— mieszaniny zawierające
złom kobaltu

— wszystkie
pozostałe
mieszaniny odpadów

Mieszanina B2010
Mieszanina B2030
Mieszanina B3010 pozosta
łości tworzyw sztucznych
niechlorowcoorganicznych
polimerów i kopolimerów
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a)

b)

c)

d)

Mieszanina B3010 odpady
żywicy utwardzonej lub
produktów kondensacyjnych

Mieszanina B3010 alkan
perfluoroalkoksylowy

Mieszanina B3020

Mieszanina B3030

Mieszanina B3040

Mieszanina B3050

▼M5
Gabon
a)

b)

c)

d)

c)

d)

Mieszaniny odpadów

Wszystkie
mieszaniny
odpadów
wymienione
w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

▼M8
Gambia
a)

b)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny
odpadów
wymienione w załączniku
IIIA do rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny
odpadów
wymienione w załączniku
IIIA do rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006

Ghana
a)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

b)

c)

d)
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Gruzja
a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

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
Mieszaniny odpadów

Mieszanina B1010 i B1050
Mieszanina B1010 i B1070
Mieszanina B3040 i B3080
Mieszanina B1010
Mieszanina B2010
Mieszanina B2030
Mieszanina B3010
pozostałości
tworzyw
sztucznych niechlorowcoor
ganicznych
polimerów
i kopolimerów
Mieszanina B3010
odpady żywicy utwardzonej
lub produktów kondensacyj
nych
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a)

b)

c)

d)

Mieszanina B3010
alkan perfluoroalkoksylowy
Mieszanina B3020
Mieszanina B3030
Mieszanina B3040
Mieszanina B3050

▼M8
Gujana
a)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

Gwatemala
a)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny
odpadów
wymienione w załączniku
IIIA do rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006

Gwinea Bissau (Republika Gwinei Bissau)
a)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

Honduras
a)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006
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Hongkong (Chiny)
a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

B1010 — B1020
B1030 — B1031
B1040 — B1050
B1060 — B1090
W odniesieniu do B1100:

W odniesieniu do B1100:

— odpady ogniotrwałych
okładzin, w tym tygle
używane przy wytopie
miedzi

— lut twardego cynku
— zawierające
cynk
odpady przy wzbogaca
niu:
— kożuch
żużlowy
wierzchni z cynko
wania
kęsisk
płaskich (> 90 %
Zn)
— kożuch
żużlowy
denny z cynkowania
kęsisk płaskich (>
92 % Zn)
— kożuch
żużlowy
z odlewów ciśnie
niowych cynku (>
85 % Zn)
— kożuch
żużlowy
z
cynkowania
ogniowego kęsisk
płaskich (> 92 %
Zn)
— szumowiny
cynkowe
— szumowiny aluminiowe
(lub piana), z wyłącze
niem zgarów słonych
— żużle z hutnictwa metali
szlachetnych
do
dalszego
uszlachet
niania
— żużle tantalu zawie
rające cynę w ilości
mniejszej niż 0,5 %
B1115 — B1130

B1140 — B1190
B1200
B1210 — B1240
B1250 — B2060
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a)

b)

c)

d)

B2070 — B2080
B2090
B2100 — B2130
B3010 — B3030
B3035
B3040 — B3060
B3065
B3070 — B3090
B3100 — B3130
B3140
B4010 — B4030
GB040 — GN030
Mieszaniny odpadów

Mieszanina B1010 i B1070
Wszystkie pozostałe miesza
niny odpadów wymienione
w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

▼M3
Indie
(a)

(b)

(c)

(d)

wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

▼M2
Indonezja
a)

b)

c)

d)

B3010
B3030
B3035
B3130
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a)

b)

c)

d)

Stałe
odpady
sztucznych

tworzyw

GH013 391530
chlorku winylu

Polimery

ex 3904 10–40

▼M1
Iran (Islamska Republika Iranu)
a)

b)

B1010–B1090
W odniesieniu do B1100:

W odniesieniu do B1100:

— następujące zawierające — lut twardego cynku
cynk odpady przy wzbo
— następujące
zawie
gacaniu:
rające cynk odpady
przy wzbogacaniu:
— kożuch
żużlowy
z cynkowania ognio
— kożuch
żużlowy
wego kęsisk płaskich
wierzchni z cynko
(> 92 % Zn)
wania
kęsisk
płaskich (> 90 %
— szumowiny cynkowe
Zn)
— szumowiny
alumi
— kożuch
żużlowy
niowe (lub piana),
denny z cynko
z
wyłączeniem
wania
kęsisk
zgarów słonych
płaskich (> 92 %
— odpady ogniotrwa
Zn)
łych
okładzin,
— kożuch
żużlowy
w
tym
tygle
z odlewów ciśnie
używane
przy
niowych cynku (>
wytopie miedzi
85 % Zn)
— żużle z hutnictwa
metali szlachetnych
do dalszego uszla
chetniania
— żużle tantalu zawie
rające cynę w ilości
mniejszej niż 0,5 %
B1115
B1120–B1150
B1160–B1210
B1220–B2010
B2020–B2130
B3010–B3020
B3030–B3040
W odniesieniu do B3050:

W odniesieniu do B3050:

— odpady korka: kruszony,
granulowany
lub
rozdrobniony korek

— odpady i pozostałości
drewna,
niezależnie
od tego, czy zebrane
w balach, brykietach,
granulkach lub podob
nych postaciach, czy
też nie

c)

d)
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a)

b)

c)

d)

c)

d)

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

GG040

ex 2621

GH013

3915 30
ex 3904 10–40

▼M8

GN010

ex 0502 00

GN020

ex 0503 00

GN030

ex 0505 90

__________
Kambodża
a)

b)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

W odniesieniu do B1010:

W odniesieniu do B1010:

W odniesieniu do B1010:

— złom miedzi
— złom cynku

— metale
szlachetne
(złoto, srebro, grupa
platynowców oprócz
rtęci)

— metale
szlachetne
(złoto, srebro, grupa
platynowców
oprócz
rtęci)

— złom cyny

— złom żelaza i stali

— złom żelaza i stali

— złom kobaltu

— złom aluminium

— złom aluminium

— złom tytanu

— złom wolframu

— złom wolframu

— złom wanadu

— złom molibdenu

— złom molibdenu

— złom chromu

— złom tantalu

— złom tantalu

— złom niklu

2007R1418 — PL — 18.07.2014 — 008.001 — 42
▼M8
a)

b)

c)

d)

— złom magnezu

— złom magnezu

— złom bizmutu

— złom bizmutu

— złom cyrkonu

— złom cyrkonu

— złom manganu

— złom manganu

— złom germanu

— złom germanu

— złom hafnu, indu,
niobu, renu i galu

— złom
hafnu,
indu,
niobu, renu i galu

— złom toru

— złom toru

— złom
pierwiastków
ziem rzadkich

— złom
pierwiastków
ziem rzadkich

W odniesieniu do B1020:

W odniesieniu do B1020:

W odniesieniu do B1020:

— złom antymonu

— złom kadmu

— złom kadmu

— złom berylu

— złom
ołowiu
(z
wyłączeniem akumula
torów kwasowych)

— złom
ołowiu
(z
wyłączeniem akumula
torów kwasowych)

B1030 — B1080

B1030 — B1080

B1100 — B1140

B1100 — B1140

B1160 — B2100

B1160 — B2100

B3010

B3010

B3030 — B3035

B3030 — B3035

B3050 — B3060

B3050 — B3060

B3070 — B4030

B3070 — B4030

GB040 — GF010

GB040 — GF010

GH013 — GN030

GH013 — GN030

— złom selenu
— złom telluru

B1090

B1150

B2110 — B2130

B3020

B3040

B3065

GG030 — GG040

Mieszaniny odpadów

Mieszanina B1010 i B1050
Mieszanina B1010 i B1070
Mieszanina B3040 i B3080
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a)

b)

c)

d)

Mieszanina B1010
Mieszanina B2010

Mieszanina B2010

Mieszanina B2030

Mieszanina B2030

Mieszanina B3050

Mieszanina B3050

Mieszanina B3010 pozosta
łości tworzyw sztucznych
niechlorowcoorganicznych
polimerów i kopolimerów
Mieszanina B3010 odpady
żywicy
utwardzonej
lub
produktów kondensacyjnych
Mieszanina B3010
perfluoroalkoksylowy

alkan

Mieszanina B3020
Mieszanina B3030
Mieszanina B3040

▼M5
Katar
a)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

Kazachstan
a)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

B1010 – B1160
B1170 – B1240

B1170 – B1240

B1250 – B3035
W odniesieniu do B3040:

W odniesieniu do B3040:

— odpady
i
kawałki
gumy twardej (np.
ebonitu)

— pozostałe odpady gumy
(z
wyłączeniem
odpadów gdzie indziej
wyszczególnionych)

B3050
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a)

b)

c)

d)

B3060

B3060

odpady
z
przemysłu
rolno-spożywczego,
pod
warunkiem że nie są
skażone,
z
wyjątkiem
osadu
drożdżowego
winiarskiego

tylko
osad
winiarski

drożdżowy

B3065 – B3070
B3080

B3080

B3090 – B3130
B3140

B3140

B4010 – B4030
GB040 – GG030
GG040

GG040

GH013 – GN030
Mieszaniny odpadów

Mieszanina B1010 i B1050
Mieszanina B1010 i B1070
Mieszanina B3040 i B3080
Mieszanina B1010
Mieszanina B2010
Mieszanina B2030
Mieszanina B3010
pozostałości
tworzyw
sztucznych niechlorowco
organicznych polimerów
i kopolimerów
Mieszanina B3010
odpady żywicy utwar
dzonej lub produktów
kondensacyjnych
Mieszanina B3010
alkan
lowy

perfluoroalkoksy

Mieszanina B3020
Mieszanina B3030
Mieszanina B3040
Mieszanina B3050

Mieszanina B3040 i B3080
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Kenia
a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

▼M8
Kirgistan
a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

W odniesieniu do B1010:

W odniesieniu do B1010:

— złom toru

wszystkie pozostałe odpady

B1020 — B1115
W odniesieniu do B1120:

W odniesieniu do B1120:

— wszystkie
lantanowce
(metale ziem rzadkich)

— wszystkie
metale
przejściowe, z wyłącze
niem odpadów kataliza
torów (zużyte kataliza
tory, ciecze stosowane
jako katalizatory lub
inne
katalizatory)
z wykazu A
B1130

B1140
B1150
B1160 — B1240
B1250
B2010
B2020
W odniesieniu do B2030:

W odniesieniu do B2030:

— włókna na bazie cera
micznej, gdzie indziej
niewymienione
ani
niewłączone

— odpady i pozostałości
spieków
ceramiczno-metalowych

B2040 — B2130
W odniesieniu do B3010:

W odniesieniu do B3010:

— odpady żywicy utwar
dzonej lub produktów
kondensacyjnych

— pozostałości tworzyw
sztucznych niechlorow
coorganicznych
poli
merów i kopolimerów

— następujące odpady fluo
rowanych polimerów:
— perfluoroetylen/
propylen (FEP)
— alkan perfluoroalko
ksylowy
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a)

b)

c)

d)

— tetrafluoroetylen/
perfluorowinyloeter
(PFA)
— tetrafluoroetylen/
perfluorometylowin
yloeter (MFA)
— polifluorek
winylu (PVF)
— polifluorek
winylidenu (PVDF)
B3020
W odniesieniu do B3030:

W odniesieniu do B3030:

— odpady i pakuły lniane

— wszystkie
odpady

— odpady i pakuły (w tym
odpady przędzy i szmaty
rozwłóknione)
konopi
siewnych
(Cannabis
sativa L.)

pozostałe

B3035 — B3040
B3050
W odniesieniu do B3060:

W odniesieniu do B3060:

— wszystkie
odpady

— suszone i sterylizowane
odpady roślinne, pozosta
łości i produkty uboczne,
nawet w postaci granulek,
lub w rodzaju używanych
do żywienia zwierząt,
gdzie indziej niewymie
nione ani niewłączone

pozostałe

B3065
B3070 — B4030
GB040 — GN030
Mieszaniny odpadów

Wszystkie
mieszaniny
odpadów
wymienione
w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

Kolumbia
a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

B1010 — B1070
B1080
B1090
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a)

b)

c)

d)

W odniesieniu do B1100:

W odniesieniu do B1100:

— odpady ogniotrwałych
okładzin, w tym tygle
używane przy wytopie
miedzi

— lut twardego cynku

— żużle tantalu zawie
rające cynę w ilości
mniejszej niż 0,5 %

— zawierające
cynk
odpady przy wzbogaca
niu:
— kożuch
żużlowy
wierzchni z cynko
wania
kęsisk
płaskich (> 90 %
Zn)
— kożuch
żużlowy
denny z cynkowania
kęsisk
płaskich
(> 92 % Zn)
— kożuch
żużlowy
z odlewów ciśnie
niowych
cynku
(> 85 % Zn)
— kożuch
żużlowy
z
cynkowania
ogniowego kęsisk
płaskich (> 92 %
Zn)
— szumowiny
cynkowe
— szumowiny aluminiowe
(lub piana), z wyłącze
niem zgarów słonych
— żużle z hutnictwa metali
szlachetnych
do
dalszego
uszlachet
niania

B1115 — B1150
B1160
B1170 — B1190
B1200
B1210
B1220
B1230 — B1250
W odniesieniu do B2010:

W odniesieniu do B2010:

— wszystkie
odpady

— odpady miki

B2020 — B2030

pozostałe
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a)

b)

c)

d)

W odniesieniu do B2040:

W odniesieniu do B2040:

— wszystkie
odpady

— żużel
z
produkcji
miedzi,
chemicznie
stabilizowany, o wyso
kiej zawartości żelaza
(powyżej 20 %), prze
twarzany
zgodnie
z normami przemysło
wymi (np.: DIN 4301
i DIN 8201) głównie
do celów konstrukcyj
nych i jako materiał
ścierny

pozostałe

B2060 — B3020
W odniesieniu do B3030:

W odniesieniu do B3030:

— odpady jedwabiu (w — odpady i pakuły (w tym
tym kokony niena
odpady przędzy i szmaty
dające się do motania,
rozwłóknione) konopi
odpady
przędzy
siewnych
(Cannabis
i rozwłóknione szma
sativa L.)
ty):
— odpady i pakuły (w tym
— niezgrzeblone lub
odpady
przędzy
czesane
i rozwłóknione szmaty)
sizalu i innych tekstyl
— pozostałe
nych włókien rodzaju
agawy
— odpady wełny lub
cienkiej lub grubej
— pakuły,
wyczeski
sierści
zwierzęcej,
i odpady (w tym
w tym odpady przę
odpady
przędzy
dzy, z wyłączeniem
i
rozwłóknionych
rozwłóknionych
szmat) orzecha kokoso
szmat:
wego
— wyczeski
wełny
wyczeski
lub cienkiej sierści — pakuły,
i odpady (w tym
zwierzęcej
odpady
przędzy
i
rozwłóknionych
— pozostałe odpady
szmat) abaki (konopi
wełny lub cienkiej
manilskich lub Musa
sierści zwierzęcej
textilis Nee)
— odpady
grubej
— pakuły,
wyczeski
sierści zwierzęcej
i odpady (w tym
— odpady bawełny (w
odpady
przędzy
tym odpady przędzy
i
rozwłóknionych
i
rozwłóknione
szmat) ramii i innych
szmaty)
tekstylnych
włókien
roślinnych,
gdzie
— odpady przędzy (w
indziej niewymienione
tym odpady nici)
ani niewłączone
— szmaty
nione

rozwłók

— pozostałe
— odpady i pakuły lniane
— odpady i pakuły (w
tym odpady przędzy
i
rozwłóknione
szmaty) juty i innych
tekstylnych
włókien
łykowych (z wyłącze
niem lnu, konopi siew
nych i ramii)
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a)

b)

c)

d)

— odpady (w tym wycze
ski, odpady przędzy
i
rozwłóknione
szmaty)
włókien
sztucznych:
— włókien syntetycz
nych
— włókien
nych

sztucz

— znoszone
ubrania
i
inne
znoszone
wyroby włókiennicze
— zużyte szmaty, odpady
szpagatu, lin i sznurów,
zużyte wyroby ze
szpagatu, lin i sznurów
z tekstyliów:
— segregowane
— pozostałe
B3035 — B3040
W odniesieniu do B3050:

W odniesieniu do B3050:

— odpady
korka: — odpady i pozostałości
kruszony,
granulo
drewna, niezależnie od
wany lub rozdrob
tego,
czy
zebrane
niony korek
w balach, brykietach,
granulkach lub podob
nych postaciach, czy
też nie
W odniesieniu do B3060:

W odniesieniu do B3060:

— osad
winiarski

— wszystkie
odpady

drożdżowy

pozostałe

— pozostałe
odpady
z
przemysłu
rolno-spożywczego,
z
wyłączeniem
produktów ubocznych,
które
spełniają
krajowe i międzynaro
dowe wymogi i normy
dotyczące
spożycia
przez ludzi lub zwie
rzęta
B3065
W odniesieniu do B3070:

W odniesieniu do B3070:

odpady ludzkich włosów

dezaktywowane
grzybnie
grzybów z produkcji peni
cyliny, używane jako pasza
dla zwierząt

odpady słomy

B3080
B3090 — B3100
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a)

b)

c)

d)

B3110 — B3130
B3140 — B4010
B4020 — B4030
GB040 — GC010
GC020
GC030 — GF010
GG030 — GG040
GH013
GN010 — GN030
Mieszaniny odpadów

Mieszanina B1010 i B1070
Wszystkie
pozostałe
mieszaniny
odpadów
wymienione w załączniku
IIIA do rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006

Kostaryka
b)

a)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

B1010 — B3050

B1010 — B3050

B3080

B3080

B3120 — B4030

B3120 — B4030

GB040 — GH013

GB040 — GH013

B3060 — B3070

B3090 — B3110

GN010 — GN030
Mieszaniny odpadów

Wszystkie
mieszaniny
odpadów
wymienione
w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

Wszystkie
mieszaniny
odpadów
wymienione
w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006
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▼B
Kuba
b)

a)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

▼M8
Kuwejt
a)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

▼B
Liban
a)

W odniesieniu do B1010:

W odniesieniu do B1010:

— złom chromu

wszystkie
odpady

B1010

pozostałe

B1020-B1090

B1020-B1090

w odniesieniu do B1100:

W odniesieniu do B1100:

— szumowiny cynkowe

— lut twardego cynku,

— szumowiny aluminiowe — zawierające
cynk
(lub piana), z wyłącze
odpady przy wzboga
niem zgarów słonych
caniu,
— kożuch
żużlowy
wierzchni z cynko
wania
kęsisk
płaskich (> 90 %
Zn),
— kożuch
żużlowy
denny z cynko
wania
kęsisk
płaskich (> 92 %
Zn),
— kożuch
żużlowy
z odlewów ciśnie
niowych cynku (>
85 % Zn),
— kożuch
żużlowy
z
cynkowania
ogniowego kęsisk
płaskich (> 92 %
Zn),
— odpady ogniotrwałych
okładzin, w tym tygle
używane przy wytopie
miedzi,
— żużle z hutnictwa
metali
szlachetnych
do dalszego uszlachet
niania,
— żużle tantalu zawie
rające cynę w ilości
mniejszej niż 0,5 %

B1100
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a)

b)

c)

d)

B1115

B1115

B1120-B1140

B1120-B1140
B1150-B2030

B1150-B2030

W odniesieniu do B2040:

W odniesieniu do B2040:

B2040

wszystkie pozostałe odpady

— żużel
z
produkcji
miedzi,
chemicznie
stabilizowany o wyso
kiej zawartości żelaza
(powyżej 20 %), prze
twarzany
zgodnie
z normami przemysło
wymi (np. DIN 4301
i DIN 8201), głównie
do celów konstrukcyj
nych i jako materiał
ścierny

B2060-B2130

B2060-B2130

W odniesieniu do B3010:

W odniesieniu do B3010:

B3010:

— pozostałości
tworzyw — pozostałości tworzyw
sztucznych następuj
sztucznych
następuj
ących niechlorowcoor
ących niechlorowcoorga
ganicznych polimerów
nicznych
polimerów
i kopolimerów:
i kopolimerów:
— polialkohol
lowy,

winy

— polibutyral winylu,
— polioctan winylu,
— odpady żywicy utwar
dzonej lub produktów
kondensacyjnych
— następujące odpady fluo
rowanych polimerów (1):
— perfluoroetylen/
propylen (FEP),
— alkan perfluoroalko
ksylowy,
— tetrafluoroetylen/
perfluorowinyloeter
(PFA),
— tetrafluoroetylen/
perfluorometylowin
yloeter (MFA),
— polifluorek
winylu (PVF),
— polifluorek
winylidenu (PVDF)

— etylen,
— styren,
— polipropylen,
— politetraftalan
etylenu,
— akrylonitryl,
— butadien,
— poliacetale,
— poliamidy,
— politetraftalan
butylenu,
— poliwęglany,
— polietery,
— polisiarczki
lenu,

feny

— polimery akrylowe,
— alkany
C10–C13
(plastyfikator),
— poliuretany (nieza
wierające CFC),
— polisiloksan,
— polimetakrylan
metylu
B3020-B3130

B3020-B3130
B3140

B3140
B4010-B4030

B4010-B4030

GB040

GB040

7112

7112

2620 30

2620 30

2620 90

2620 90
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a)

GC030

b)

c)

d)

GC010

GC010

GC020

GC020
GC030

ex 8908 00

ex 8908 00

GC050

GC050
GE020

ex 7001

GE020

ex 7019 39

ex 7001
ex 7019 39

GF010

GF010
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) Patrz: przypis na stronie 64 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 190 z 12.7.2006, str. 1).

▼M8
Liberia
a)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny
odpadów
wymienione w załączniku
IIIA do rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006

▼M1

__________

▼M8
Madagaskar
a)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

Makau (Chiny)
a)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006
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▼M8
Malawi
a)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

Malezja
a)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

B1010 — B1070
B1080
B1090
W odniesieniu do B1100:

W odniesieniu do B1100:

— zawierające
cynk
odpady przy wzboga
caniu:

— lut twardego cynku

— kożuch
żużlowy
wierzchni z cynko
wania
kęsisk
płaskich (> 90 %
Zn)
— kożuch
żużlowy
denny z cynko
wania
kęsisk
płaskich (> 92 %
Zn)
— kożuch
żużlowy
z odlewów ciśnie
niowych
cynku
(> 85 % Zn)

— zawierające
cynk
odpady przy wzbogaca
niu:
— szumowiny
cynkowe
— szumowiny aluminiowe
(lub piana), z wyłącze
niem zgarów słonych
— odpady ogniotrwałych
okładzin, w tym tygle
używane przy wytopie
miedzi

— kożuch
żużlowy
z
cynkowania
ogniowego kęsisk
płaskich (> 92 %
Zn)
— żużle z hutnictwa
metali
szlachetnych
do dalszego uszlachet
niania
— żużle tantalu zawie
rające cynę w ilości
mniejszej niż 0,5 %
B1115
B1120 — B1190
B1200 — B2030
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a)

b)

c)

d)

W odniesieniu do B2040:

W odniesieniu do B2040:

W odniesieniu do B2040:

— gipsowe odpady płyt
ściennych i okładzin
tynkowych powstające
przy burzeniu budynków

— żużel
z
produkcji
miedzi,
chemicznie
stabilizowany, o wyso
kiej zawartości żelaza
(powyżej 20 %), prze
twarzany
zgodnie
z normami przemysło
wymi (np.: DIN 4301
i DIN 8201) głównie
do celów konstrukcyj
nych i jako materiał
ścierny

— częściowo rafinowany
siarczan wapnia wytwa
rzany z odsiarczania
gazów
odlotowych (FGD)

— kruszywo betonowe

— siarka w postaci stałej
— kamień
wapienny
z produkcji cyjanamidu
wapniowego
(posia
dający pH poniżej 9)
— chlorki sodu,
i wapnia
— karborund
krzemu)

potasu
(węglik

— lit — tantal i lit — niob
zawierające
złom
szklany
B2060 — B2130
B3010 — B3020
W odniesieniu do B3030:

W odniesieniu do B3030:

W odniesieniu do B3030:

— odpady i pakuły (w tym
odpady przędzy i szmaty
rozwłóknione)
konopi
siewnych
(Cannabis
sativa L.)

— odpady wełny lub
cienkiej lub grubej
sierści
zwierzęcej,
w tym odpady przę
dzy, z wyłączeniem
rozwłóknionych
szmat:

— wszystkie
odpady

pozostałe

— wyczeski
wełny
lub cienkiej sierści
zwierzęcej
— pozostałe odpady
wełny lub cienkiej
sierści zwierzęcej
— odpady
grubej
sierści zwierzęcej
B3035 — B3050
W odniesieniu do B3060:

W odniesieniu do B3060:

— suszone i sterylizowane
odpady roślinne, pozos
tałości
i
produkty
uboczne,
nawet
w postaci granulek, lub
w rodzaju używanych
do żywienia zwierząt,
gdzie indziej niewymie
nione ani niewłączone

— osad
winiarski

— degras:
pozostałości
powstałe przy obróbce
substancji
tłuszczo
wych lub wosków
zwierzęcych
lub
roślinnych
— odpady kości i rogów,
nieobrobione, odtłusz
czone, wstępnie prze
tworzone (lecz nie
cięte według kształtu),
poddane traktowaniu
kwasem lub odżelaty
nizowane

drożdżowy

— odpady ryb
— kakaowe łuski, łupiny,
osłonki i inne odpady
z kakao
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a)

b)

c)

d)

— pozostałe
odpady
z
przemysłu
rolno-spożywczego,
z
wyłączeniem
produktów ubocznych,
które
spełniają
krajowe i międzynaro
dowe wymogi i normy
dotyczące
spożycia
przez ludzi lub zwie
rzęta
B3065
W odniesieniu do B3070:

W odniesieniu do B3070:

— dezaktywowane
grzybnie
grzybów
z produkcji penicyliny,
używane jako pasza dla
zwierząt

— odpady
włosów

ludzkich

— odpady słomy

B3080 — B3140
B4010 — B4020
B4030
GB040 — GG040
GH013
GN010 — GN030
Mieszaniny odpadów

Wszystkie
mieszaniny
odpadów
wymienione
w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

Mali
a)

b)

c)

d)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny
odpadów
wymienione w załączniku
IIIA do rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006

Malediwy
a)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

b)
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Maroko
b)

a)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

W odniesieniu do B1010:

W odniesieniu do B1010:

— metale
szlachetne
(złoto, srebro, grupa
platynowców oprócz
rtęci)

— wszystkie
odpady

W odniesieniu do B1020:

W odniesieniu do B1020:

— złom selenu

— wszystkie
odpady

— złom telluru
B1030 — B1240

B1250

B1250
B2010 — B2020
B2030
W odniesieniu do B2040:

W odniesieniu do B2040:

— częściowo rafinowany — siarka w postaci stałej
siarczan
wapnia — kamień
wapienny
wytwarzany z odsiar
z produkcji cyjan
czania
gazów
amidu
wapniowego
odlotowych (FGD)
(posiadający
pH
poniżej 9)
— gipsowe odpady płyt
ściennych i okładzin — chlorki sodu, potasu
tynkowych powstające
i wapnia
przy
burzeniu
—
karborund
(węglik
budynków
krzemu)
— żużel
z
produkcji
miedzi,
chemicznie
stabilizowany, o wyso
kiej zawartości żelaza
(powyżej 20 %), prze
twarzany
zgodnie
z normami przemysło
wymi (np.: DIN 4301
i DIN 8201) głównie
do celów konstrukcyj
nych i jako materiał
ścierny
— kruszywo betonowe
— lit — tantal i lit —
niob zawierające złom
szklany
B2060 — B2130
W odniesieniu do B3010:

W odniesieniu do B3010:

— odpady żywicy utwar — pozostałości tworzyw
dzonej lub produktów
sztucznych
niechlo
kondensacyjnych
rowcoorganicznych
polimerów i kopoli
— następujące
odpady
merów
fluorowanych polime
rów:
— alkan perfluoroal
koksylowy
— tetrafluoroetylen/
perfluorowinyloet
er (PFA)

— następujące
odpady
fluorowanych polime
rów:
— perfluoroetylen/
propylen (FEP)

pozostałe

pozostałe

2007R1418 — PL — 18.07.2014 — 008.001 — 58
▼M8
a)

b)

c)

d)

— tetrafluoroetylen/
perfluorometylowi
nyloeter (MFA)
— polifluorek
winylu (PVF)
— polifluorek winyli
denu (PVDF)
B3020
W odniesieniu do B3030:

W odniesieniu do B3030:

— wszystkie
odpady

— znoszone ubrania i inne
znoszone
wyroby
włókiennicze

pozostałe

B3035
B3040
B3050
B3060 — B3130
B3140

B3140
B4010 — B4030
GB040 — GN030
Mieszaniny odpadów

Wszystkie
mieszaniny
odpadów
wymienione
w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

Mauritius (Republika Mauritiusu)
b)

a)

c)

d)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny
odpadów
wymienione w załączniku
IIIA do rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006

Mołdawia (Republika Mołdawii)
b)

a)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

W odniesieniu do B1010:

W odniesieniu do B1010:

— wszystkie
odpady

— złom żelaza i stali

pozostałe

B1020 — B2010
B2020
B2030 — B3010
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a)

b)

c)

d)

B3020
B3030 — B4030
GB040 — GN030
Mieszaniny odpadów

Mieszanina B3020
Wszystkie pozostałe miesza
niny odpadów wymienione
w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

Montserrat
a)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

Namibia
a)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

Nepal
a)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

W odniesieniu do B1010:

W odniesieniu do B1010:

W odniesieniu do B1010:

W odniesieniu do B1010:

— złom cynku

— złom niklu
— złom wolframu

— złom bizmutu

— złom molibdenu

— metale
szlachetne
(złoto, srebro, grupa
platynowców oprócz
rtęci)

— złom miedzi

— złom magnezu
— złom tytanu

— złom tantalu

— złom żelaza i stali

— złom cyrkonu

— złom kobaltu

— złom aluminium

— złom manganu

— złom chromu

— złom cyny

— złom germanu
— złom wanadu
— złom hafnu, indu, niobu,
renu i galu
— złom toru
— złom pierwiastków ziem
rzadkich
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a)

b)

c)

d)

c)

d)

B1020 — B1190
B1200
B1210 — B2040
B2060
B2070 — B3010
W odniesieniu do B3020:

W odniesieniu do B3020:

odpady
i
makulatura
z papieru lub kartonu:

odpady
i
makulatura
z papieru lub kartonu:

— inne, w tym, ale nie
wyłącznie:

— niebielony papier lub
karton, papier lub
karton falisty

1. laminowany karton
2. niesortowana makula
tura

— inny papier lub karton,
wykonany
głównie
z bielonej chemicznie
masy
celulozowej,
niebarwiony w masie
— papier lub karton,
wykonany głównie ze
ścieru
drzewnego
(np.: gazety, czaso
pisma
i
podobne
druki)

B3030 — B4030
GB040 — GF010
GG030 — GG040
GH013 — GN030
Mieszaniny odpadów

Mieszanina B3020
Wszystkie pozostałe miesza
niny odpadów wymienione
w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

Niger
a)

b)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

B1010 — B1240
B1250

B1250

B3020 — B3030

B3020 — B3030

B2010 — B3010

B3035
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a)

b)

c)

d)

W odniesieniu do B3040:

W odniesieniu do B3040:

W odniesieniu do B3040:

— pozostałe odpady gumy
(z
wyłączeniem
odpadów gdzie indziej
wyszczególnionych)

— odpady
i
kawałki
gumy twardej (np.
ebonitu)

— odpady i kawałki gumy
twardej (np. ebonitu)

B3050

B3050

B3140

B3140

B3060 — B3130

B4010 — B4030
GB040 — GN030
Mieszaniny odpadów

Mieszanina B1010 i B1050

Mieszanina B1010 i B1050

Mieszanina B1010 i B1070

Mieszanina B1010 i B1070

Mieszanina B1010

Mieszanina B1010

Mieszanina B2030

Mieszanina B2030

Mieszanina B3010 alkan
perfluoroalkoksylowy

Mieszanina B3010 alkan
perfluoroalkoksylowy

Mieszanina B3020

Mieszanina B3020

Mieszanina B3030

Mieszanina B3030

Mieszanina B3040

Mieszanina B3040

Mieszanina B3050

Mieszanina B3050

Mieszanina B3040 i B3080

Mieszanina B2010

Mieszanina B3010 pozosta
łości tworzyw sztucznych
niechlorowcoorganicznych
polimerów i kopolimerów
Mieszanina B3010 odpady
żywicy
utwardzonej
lub
produktów kondensacyjnych

__________
▼B
Oman
a)

b)

W odniesieniu do B1010:

W odniesieniu do B1010:

wszystkie pozostałe

— złom żelaza i stali

c)

d)
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▼B
a)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

Wszystkie pozostałe odpady
wymienione w załączniku
III do rozporządzenia (WE)
nr 1013/2006

▼M8
Pakistan
a)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

B1010 — B1080
B1090
B1100
B1115
B1120 — B2130
B3010
B3020 — B3035
B3040
B3050
W odniesieniu do B3060:

W odniesieniu do B3060:

— osad
winiarski

— suszone i sterylizowane — odpady ryb
odpady
roślinne,
— pozostałe odpady z prze
pozostałości i produkty
mysłu
uboczne,
nawet
rolno-spożywczego,
w postaci granulek,
z
wyłączeniem
lub w rodzaju używa
produktów ubocznych,
nych do żywienia
które spełniają krajowe
zwierząt, gdzie indziej
i
międzynarodowe
niewymienione
ani
wymogi
i
normy
niewłączone
dotyczące
spożycia
przez ludzi lub zwie
rzęta

drożdżowy

— degras:
pozostałości
powstałe przy obróbce
substancji tłuszczowych
lub wosków zwierzę
cych lub roślinnych
— odpady kości i rogów,
nieobrobione, odtłusz
czone, wstępnie prze
tworzone (lecz nie cięte
według
kształtu),
poddane
traktowaniu
kwasem lub odżelatyni
zowane

W odniesieniu do B3060:

— kakaowe łuski, łupiny,
osłonki i inne odpady
z kakao
B3065
B3070
B3080
B3090 — B3130
B3140
B4010 — B4020
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a)

b)

c)

d)

B4030
GB040 — GC010
GC020 — GC030
GC050 — GG040
GH013
GN010
GN020 — GN030
Mieszaniny odpadów

Mieszanina B1010 i B1050

Mieszanina B1010 i B1070

Mieszanina B3040 i B3080

Mieszanina B3040 i B3080

Mieszanina B1010
Mieszanina B2010
Mieszanina B2030
Mieszanina B3010 pozosta
łości tworzyw sztucznych
niechlorowcoorganicznych
polimerów i kopolimerów
Mieszanina B3010 odpady
żywicy utwardzonej lub
produktów kondensacyjnych
Mieszanina B3010 alkan
perfluoroalkoksylowy
Mieszanina B3020
Mieszanina B3030
Mieszanina B3040
Mieszanina B3050

Polinezja Francuska
a)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

b)

c)

d)
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Papua-Nowa Gwinea
a)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

Paragwaj
a)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

Peru
a)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny
odpadów
wymienione w załączniku
IIIA do rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006

▼B
Południowa Afryka
a)

b)

c)

d)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

▼M8
Republika Dominikańska
a)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

b)
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Republika Zielonego Przylądka
a)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

▼M8
Rosja (Federacja Rosyjska)
a)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

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

Rwanda
a)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

b)

c)

d)
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Salwador
b)

a)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny
odpadów
wymienione w załączniku
IIIA do rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny
odpadów
wymienione w załączniku
IIIA do rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006

Saint Lucia
a)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

Saint Vincent i Grenadyny
a)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

Senegal
a)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

B1010 — B3020
W odniesieniu do B3030:

W odniesieniu do B3030:

— wszystkie
odpady

— znoszone
ubrania
i
inne
znoszone
wyroby włókiennicze

pozostałe

B3035 — B3130
B3140
B4010 — B4030
GB040 — GN030
Mieszaniny odpadów

Wszystkie
mieszaniny
odpadów
wymienione
w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006
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Serbia
b)

a)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny
odpadów
wymienione w załączniku
IIIA do rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006

Seszele
b)

a)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

B1010 — B3040
W odniesieniu do B3050:

W odniesieniu do B3050:

— odpady i pozostałości
drewna, niezależnie od
tego,
czy
zebrane
w balach, brykietach,
granulkach lub podob
nych postaciach, czy też
nie

— odpady korka: kruszony,
granulowany lub rozdro
bniony korek

W odniesieniu do B3060:

W odniesieniu do B3060:

— wszystkie
odpady

— suszone i sterylizowane
odpady roślinne, pozos
tałości
i
produkty
uboczne, nawet w postaci
granulek, lub w rodzaju
używanych do żywienia
zwierząt, gdzie indziej
niewymienione
ani
niewłączone

pozostałe

B3065 — B4030
GB040 — GE020
GF010
GG030 — GN030
Mieszaniny odpadów

Wszystkie
mieszaniny
odpadów wymienione w
załączniku IIIA do rozporz
ądzenia (WE) nr 1013/2006

Singapur
a)

b)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny
odpadów
wymienione w załączniku
IIIA do rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006
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Sri Lanka
b)

a)

c)

d)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

▼M8
Tadżykistan
b)

a)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

B1010 — B1150
B1160 — B1200
B1210 — B1240
B1250
B2010 — B2030
W odniesieniu do B2040:

W odniesieniu do B2040:

— kruszywo betonowe

— wszystkie
odpady

pozostałe

B2060 — B2110
B2120 — B2130
B3010 — B3020
W odniesieniu do B3030:

W odniesieniu do B3030:

— odpady jedwabiu (w tym
kokony nienadające się
do motania, odpady
przędzy i rozwłóknione
szmaty):

— odpady bawełny (w
tym odpady przędzy
i
rozwłóknione
szmaty)

— niezgrzeblone
czesane

lub

— pozostałe

— odpady przędzy (w
tym odpady nici)
— szmaty
nione

rozwłók

— pozostałe
— odpady wełny lub cien
kiej lub grubej sierści — odpady (w tym wycze
zwierzęcej, w tym odpady
ski, odpady przędzy
przędzy, z wyłączeniem
i rozwłóknione szmaty)
rozwłóknionych szmat:
włókien sztucznych:
— wyczeski wełny lub
— włókien syntetycz
cienkiej sierści zwie
nych
rzęcej
— włókien sztucznych
— pozostałe
odpady
wełny lub cienkiej — znoszone ubrania i inne
znoszone
wyroby
sierści zwierzęcej
włókiennicze
— odpady grubej sierści
zwierzęcej
— odpady i pakuły lniane
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a)

b)

— odpady i pakuły (w tym
odpady przędzy i szmaty
rozwłóknione)
konopi
siewnych
(Cannabis
sativa L.)

— zużyte szmaty, odpady
szpagatu, lin i sznurów,
zużyte wyroby ze
szpagatu, lin i sznurów
z tekstyliów:

— odpady i pakuły (w tym
odpady
przędzy
i rozwłóknione szmaty)
juty i innych tekstylnych
włókien łykowych (z
wyłączeniem lnu, konopi
siewnych i ramii)

— segregowane
— pozostałe

— odpady i pakuły (w tym
odpady
przędzy
i rozwłóknione szmaty)
sizalu i innych tekstyl
nych włókien rodzaju
agawy
— pakuły,
wyczeski
i odpady (w tym odpady
przędzy i rozwłóknio
nych szmat) orzecha
kokosowego
— pakuły,
wyczeski
i odpady (w tym odpady
przędzy i rozwłóknio
nych
szmat)
abaki
(konopi manilskich lub
Musa textilis Nee)
— pakuły,
wyczeski
i odpady (w tym odpady
przędzy i rozwłóknio
nych
szmat)
ramii
i innych tekstylnych
włókien
roślinnych,
gdzie indziej niewymie
nione ani niewłączone
B3035 — B3040
B3050
W odniesieniu do B3060:

W odniesieniu do B3060:

— odpady kości i rogów,
nieobrobione, odtłusz
czone, wstępnie prze
— suszone i sterylizowane
tworzone (lecz nie
odpady roślinne, pozos
cięte według kształtu),
tałości
i
produkty
poddane traktowaniu
uboczne, nawet w postaci
kwasem lub odżelaty
granulek, lub w rodzaju
nizowane
używanych do żywienia
zwierząt, gdzie indziej — odpady ryb
niewymienione
ani — kakaowe łuski, łupiny,
niewłączone
osłonki i inne odpady

— osad
winiarski

drożdżowy

z kakao
— degras:
pozostałości
powstałe przy obróbce — pozostałe
odpady
substancji tłuszczowych
z
przemysłu
lub wosków zwierzę
rolno-spożywczego,
cych lub roślinnych
z
wyłączeniem
produktów ubocznych,
które
spełniają
krajowe i międzynaro
dowe wymogi i normy
dotyczące
spożycia
przez ludzi lub zwie
rzęta

c)

d)
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a)

b)

c)

d)

c)

d)

B3065
B3070
B3080
B3090 — B3120
B3130 — B3140
B4010 — B4020
B4030
GB040 — GC020
GC030
GC050 — GF010
GG030 — GG040
GH013
GN010 — GN030
Mieszaniny odpadów

Wszystkie
mieszaniny
odpadów
wymienione
w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

Tajlandia
b)

a)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

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

B3010
B3020 — B3035

W odniesieniu do B3040:

W odniesieniu do B3040:

— zużyte opony

— wszystkie
odpady
B3050 — B3070

pozostałe
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a)

b)

c)

d)

W odniesieniu do B3080:

W odniesieniu do B3080:

— zużyte opony

— wszystkie
odpady

pozostałe

B3090 — B3130
W odniesieniu do B3140

W odniesieniu do B3140

— zużyte opony

— wszystkie
odpady

pozostałe

B4010 — B4020
B4030
GB040
GC010 — GC020
GC030
GC050 — GF010
GG030 — GG040
GH013

GH013
GN010 — GN030
Mieszaniny odpadów

Mieszanina B1010 i B1050
Mieszanina B1010 i B1070
W odniesieniu do mieszanin
B3040 i B3080:

W
odniesieniu
do
mieszanin B3040 i B3080:

— mieszaniny zawierające
zużyte opony

— wszystkie
pozostałe
mieszaniny odpadów
Mieszanina B1010
Mieszanina B2010
Mieszanina B2030
Mieszanina B3010 pozos
tałości tworzyw sztucznych
niechlorowcoorganicznych
polimerów i kopolimerów
Mieszanina B3010 odpady
żywicy utwardzonej lub
produktów
kondensacyj
nych
Mieszanina B3010 alkan
perfluoroalkoksylowy
Mieszanina B3020
Mieszanina B3030

W odniesieniu do miesza
niny B3040:

W odniesieniu do miesza
niny B3040:

— mieszaniny zawierające
zużyte opony

— wszystkie
pozostałe
mieszaniny odpadów
Mieszanina B3050

2007R1418 — PL — 18.07.2014 — 008.001 — 72
▼M8
Tajwan
b)

a)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

W odniesieniu do B1010:

W odniesieniu do B1010:

— metale
szlachetne
(złoto, srebro, grupa
platynowców oprócz
rtęci)

— złom żelaza i stali

— złom molibdenu

— złom aluminium

— złom tantalu

— złom cynku

— złom kobaltu

— złom cyny

— złom bizmutu

— złom wolframu

— złom cyrkonu

— złom magnezu

— złom manganu

— złom tytanu

— złom wanadu

— złom germanu

— złom miedzi
— złom niklu

— złom hafnu, indu,
niobu, renu i galu
— złom toru
— złom
pierwiastków
ziem rzadkich
— złom chromu
W odniesieniu do B1020:

W odniesieniu do B1020:

— złom kadmu

— złom antymonu

— złom ołowiu (z wyłącze — złom berylu
niem
akumulatorów — złom telluru
kwasowych)
— złom selenu
B1030 — B1031
B1040
B1050
B1060
B1070 — B1090
W odniesieniu do B1100:

W odniesieniu do B1100:

— szumowiny
alumi
niowe (lub piana),
z wyłączeniem zgarów
słonych

— lut twardego cynku

— odpady ogniotrwałych
okładzin, w tym tygle
używane przy wytopie
miedzi
— żużle z hutnictwa
metali
szlachetnych
do dalszego uszlachet
niania
— żużle tantalu zawie
rające cynę w ilości
mniejszej niż 0,5 %

— zawierające
cynk
odpady przy wzbogaca
niu:
— kożuch
żużlowy
wierzchni z cynko
wania
kęsisk
płaskich (> 90 %
Zn)
— kożuch
żużlowy
denny z cynkowania
kęsisk
płaskich
(> 92 % Zn)
— kożuch
żużlowy
z odlewów ciśnie
niowych
cynku
(> 85 % Zn)
— kożuch
żużlowy
z
cynkowania
ogniowego kęsisk
płaskich (> 92 %
Zn)
— szumowiny
cynkowe
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a)

b)

c)

d)

B1115 — B1150
B1160
B1170 — B1240
B1250
B2010 — B2030
W odniesieniu do B2040:

W odniesieniu do B2040:

— wszystkie
odpady

— żużel z produkcji miedzi,
chemicznie
stabilizo
wany, o wysokiej zawar
tości żelaza (powyżej 20
%),
przetwarzany
zgodnie z normami prze
mysłowymi (np.: DIN
4301 i DIN 8201)
głównie
do
celów
konstrukcyjnych i jako
materiał ścierny

pozostałe

B2060 — B2130
W odniesieniu do B3010:

W odniesieniu do B3010:

— pozostałości tworzyw
sztucznych poliuretanu
(niezawierające CFC)

— pozostałości
tworzyw
sztucznych niechlorow
coorganicznych
poli
merów i kopolimerów,
z wyjątkiem poliure
tanów (niezawierających
CFC)

— odpady żywicy utwar
dzonej lub produktów
kondensacyjnych

— następujące
fluorowanych
rów:

odpady
polime

— perfluoroetylen/
propylen (FEP)
— alkan perfluoroalko
ksylowy
— tetrafluoroetylen/
perfluorowinyloeter
(PFA)
— tetrafluoroetylen/
perfluorometylowi
nyloeter (MFA)
— polifluorek
(PVF)

winylu

— polifluorek
winylidenu (PVDF)
B3020
B3030 — B3035
B3040 — B3050
B3060 — B3070
B3080
B3090 — B3100
B3110 — B4030
GB040 — GC030
GC050
GEO20
GF010 — GG040
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a)

b)

c)

d)

GH013
GN010
GN020 — GN030
Mieszaniny odpadów

Mieszanina B1010 i B1050
Mieszanina B1010 i B1070
Mieszanina B3040 i B3080
Mieszanina B1010
Mieszanina B2010
Mieszanina B2030
Mieszanina B3010 pozosta
łości tworzyw sztucznych
niechlorowcoorganicznych
polimerów i kopolimerów
Mieszanina B3010 odpady
żywicy utwardzonej lub
produktów
kondensacyj
nych
Mieszanina B3010 alkan
perfluoroalkoksylowy
Mieszanina B3020
Mieszanina B3030
Mieszanina B3040
Mieszanina B3050

▼M5
Tanzania
a)

b)

c)

d)

c)

d)

Mieszaniny odpadów

Wszystkie
mieszaniny
odpadów
wymienione
w załączniku IIIA do rozporz
ądzenia (WE) nr 1013/2006

▼M8
Togo
a)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

b)
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Trynidad i Tobago
a)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006
Tunezja
a)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

B1010

B1010

B1230 — B1240

B1230 — B1240

W odniesieniu do B3020:

W odniesieniu do B3020:

W odniesieniu do B3020:

odpady
i
makulatura
z papieru lub kartonu:

odpady
i
makulatura
z papieru lub kartonu:

odpady
i
makulatura
z papieru lub kartonu:

— inne, w tym, ale nie
wyłącznie:

— niebielony papier lub
karton, papier lub
karton falisty

— niebielony papier lub
karton,
papier
lub
karton falisty

B1020 — B1220

B1250 — B3010

1. laminowany karton
2. niesortowana makula — inny papier lub karton,
wykonany
głównie
tura
z bielonej chemicznie
masy
celulozowej,
niebarwiony w masie

— inny papier lub karton,
wykonany
głównie
z bielonej chemicznie
masy
celulozowej,
niebarwiony w masie

— papier lub karton,
wykonany głównie ze
ścieru
drzewnego
(np.: gazety, czaso
pisma
i
podobne
druki)

— papier
lub
karton,
wykonany głównie ze
ścieru drzewnego (np.:
gazety,
czasopisma
i podobne druki)

W odniesieniu do B3030:

W odniesieniu do B3030:

W odniesieniu do B3030:

— wszystkie
odpady

— znoszone
ubrania
i
inne
znoszone
wyroby włókiennicze

— wszystkie
odpady

pozostałe

pozostałe

B3035 — B3065

B3035 — B3065

W odniesieniu do B3070:

W odniesieniu do B3070:

W odniesieniu do B3070:

— dezaktywowane
grzybnie
grzybów
z produkcji penicyliny,
używane jako pasza dla
zwierząt

— odpady
włosów

— odpady
włosów

ludzkich

— odpady słomy

— odpady słomy

B3080

B3080

ludzkich

B3090 — B4030
GB040 — GN030
Mieszaniny odpadów

Mieszanina B1010 i B1050
Mieszanina B1010 i B1070
Mieszanina B3040 i B3080

Mieszanina B3040 i B3080
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a)

b)

c)

d)

Mieszanina B1010

Mieszanina B1010

Mieszanina B3010 pozos
tałości tworzyw sztucznych
niec hlorowcoorganicznych
polimerów i kopolimerów

Mieszanina B3010 pozosta
łości tworzyw sztucznych
niechlorowcoorganicznych
polimerów i kopolimerów

Mieszanina B3020

Mieszanina B3020

Mieszanina B3030

Mieszanina B3030

Mieszanina B3040

Mieszanina B3040

Mieszanina B3050

Mieszanina B3050

Mieszanina B2010
Mieszanina B2030

Mieszanina B3010 odpady
żywicy
utwardzonej
lub
produktów kondensacyjnych
Mieszanina B3010
perfluoroalkoksylowy

alkan

▼M2
Ukraina
a)

b)

c)

B1010, z wyjątkiem:
złomu chromu
B1020–B1030
B1040–B1090
B1100, z wyjątkiem:
żużli z miedzi przetwarza
nych do dalszego przetwa
rzania lub uszlachetniania,
niezawierających arsenu,
ołowiu
lub
kadmu
w zakresie wykazującym
właściwości
odpadów
niebezpiecznych
z załącznika III
B1120–B1130
B1150–B1240
B2010–B2040
B2060–B2120
B3010, z wyjątkiem:
— tetrafluoroetylenu/
perfluorowinyloeteru
(PFA)
— tetrafluoroetylenu/
perfluorometylowiny
loeteru (MFA)
B3020–B3030
B3040–B3060
B3070–B3130

d)
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a)

b)

c)

d)

B3140
B4010–B4030

▼M8
Uzbekistan
a)

b)

c)

d)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

W odniesieniu do B1010:
— wszystkie
z wyjątkiem
szlachetnych
srebro, grupa
nowców oprócz

odpady
metali
(złoto,
platy
rtęci)

B1020
B1031
B1050 — B1090
W odniesieniu do B1100:
— wszystkie
odpady
z
wyjątkiem
żużli
z hutnictwa metali szla
chetnych do dalszego
uszlachetniania
B1115 — B1120
B1140
B1200 — B2030
W odniesieniu do B2040:
— wszystkie
odpady
z wyjątkiem częściowo
rafinowanego siarczanu
wapnia wytwarzanego
z odsiarczania gazów
odlotowych (FGD)
B2060 — B3060
B3070 — B3090
B3120 — B4030
GB040 — GC030
GE020
GG030 — GN030
Mieszaniny odpadów

Wszystkie
mieszaniny
odpadów
wymienione
w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006
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Wallis i Futuna
a)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006
Wietnam
a)

Pozycje dotyczące odpadów jednorodnych

W odniesieniu do B1010:

W odniesieniu do B1010:

— metale szlachetne (złoto,
srebro, grupa platy
nowców oprócz rtęci)

— złom żelaza i stali

— złom tantalu

— złom miedzi
— złom niklu
— złom aluminium

— złom kobaltu

— złom cynku

— złom bizmutu

— złom cyny

— złom germanu

— złom wolframu

— złom wanadu
— złom hafnu, indu, niobu,
renu i galu

— złom molibdenu
— złom magnezu

— złom toru

— złom tytanu

— złom pierwiastków ziem
rzadkich

— złom cyrkonu
— złom manganu
— złom chromu

W odniesieniu do B1020:

W odniesieniu do B1020:

— wszystkie
odpady

— złom antymonu

pozostałe

B1030 — B1060
B1070
B1080 — B1180
B1190 — B1220
B1230 — B2010
B2020
B2030 — B2070
B2080
B2090 — B2130
B3010 — B3020
W odniesieniu do B3030:

W odniesieniu do B3030:

— wszystkie
odpady

— odpady jedwabiu (w
tym kokony nienadające
się do motania, odpady
przędzy i rozwłóknione
szmaty):

pozostałe

— niezgrzeblone
czesane
— pozostałe
B3035
B3040
B3050 — B3070
B3080
B3090 — B3130

lub
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a)

b)

c)

d)

B3140
B4010 — B4030
GB040
GC010 — GC020
GC030 — GC050
GE020
GF010 — GG040
GH013
GN010 — GN030
Mieszaniny odpadów

Wszystkie
mieszaniny
odpadów wymienione w
załączniku IIIA do rozporz
ądzenia (WE) nr 1013/2006
Wybrzeże Kości Słoniowej
b)

a)

c)

d)

c)

d)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny
odpadów
wymienione w załączniku
IIIA do rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006

▼M1
Wybrzeże Kości Słoniowej (Republika Wybrzeża Kości Słoniowej)
b)

a)

W odniesieniu do B1010:

W odniesieniu do B1010:

wszystkie
odpady

— metale
szlachetne
(złoto, srebro, grupa
platynowców
oprócz
rtęci)

pozostałe

B1020–B2120
B2130
B3010–B3020
W odniesieniu do B3030:

W odniesieniu do B3030:

wszystkie
odpady

— odpady (w tym wycze
ski, odpady przędzy
i rozwłóknione szmaty)
z włókien sztucznych

pozostałe

— zużyta odzież i inne
zużyte
artykuły
włókiennicze
— zużyte szmaty, odpady
szpagatu, lin i sznurów,
zużyte wyroby ze szpa
gatu, lin i sznurów
z tekstyliów
B3035–B3130
B3140
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a)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

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

GH013

3915 30
ex 3904 10–40

GN010

ex 0502 00

GN020

ex 0503 00

GN030

ex 0505 90

▼M5
Zambia
a)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

▼M8
Zimbabwe
a)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

▼M5
Zjednoczone Emiraty Arabskie
a)

Wszystkie odpady wymie
nione w załączniku III oraz
mieszaniny odpadów wymie
nione w załączniku IIIA do
rozporządzenia
(WE)
nr 1013/2006

