L 196/12

ET

Euroopa Liidu Teataja

24.7.2012

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 674/2012,
23. juuli 2012,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1418/2007, mis käsitleb teatavate jäätmete väljavedu
taaskasutamise eesmärgil teatavatesse OECD-välistesse riikidesse
(EMPs kohaldatav tekst)

Komisjoni 29. novembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr
1418/2007 (milles käsitletakse teatavate Euroopa Parla
mendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA
lisas loetletud jäätmete väljavedu taaskasutamise
eesmärgil teatavatesse riikidesse, mille suhtes ei kohaldata
OECD otsust jäätmete riikidevahelise veo kontrolli
kohta) (4) lisa tuleks seetõttu muuta, et võtta arvesse
saadud vastuseid.

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006.
aasta määrust (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta, (1)
eriti selle artiklit 37,
pärast nõupidamist asjaomaste riikidega
ning arvestades järgmist:
(1)

Jäätmesaadetisi käsitleva määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA
lisa on muudetud komisjoni 11. juuli 2011. aasta
määrusega (EL) nr 664/2011 (2) selliselt, et sinna on
lisatud teatavad jäätmesegud. Seega on komisjon määruse
(EÜ) nr 1013/2006 artikli 37 alusel saatnud igale riigile,
mille suhtes OECD otsus (3) ei kehti, kirjaliku palve,
milles palub kirjalikult kinnitada, et Euroopa Liidust
võib sinna riiki taaskasutuseks eksportida kõnealuseid
jäätmesegusid, mille eksport ei ole määruse (EÜ) nr
1013/2006 artikli 36 alusel keelatud, ning näidata, millist
kontrollimenetlust (kui üldse mõnda) sihtriigis kasutataks.

(2)

Ühtlasi on komisjon saanud mitmelt riigilt täiendavat
teavet muude määruse (EÜ) nr 1013/2006 III või IIIA
lisas loetletud jäätmeliikide kohta. Seepärast tuleks
määruse (EÜ) nr 1418/2007 lisa eespool nimetatut
arvesse võttes muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 1418/2007 lisa muudetakse vastavalt käesoleva
määruse lisale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub neljateistkümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuli 2012
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO

(1) ELT L 190, 12.7.2006, lk 1.
(2) ELT L 182, 12.7.2011, lk 2.
(3) OECD nõukogu otsus C(2001)107/Final taaskasutamiseks mõeldud
jäätmete üle piiri viimise kontrolli käsitleva otsuse C(92)39/Final
läbivaatamise kohta.

(4) ELT L 316, 4.12.2007, lk 6.
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LISA
Määruse (EÜ) nr 1418/2007 lisa muudetakse järgmiselt:
1) Pärast lõiku, mis kõlab järgmiselt: „Kui kaks koodi on eraldatud semikooloniga, on hõlmatud mõlemad kõnealused koodid”,
lisatakse järgmised lõigud:
„Kui sama kirje puhul on märgitud nii variant B kui ka variant D, tähendab see, et lisaks määruse (EÜ) nr 1013/2006
artiklis 35 sätestatud kontrollimenetlusele rakendatakse kohalikku kontrollimenetlust.
Kui mingi konkreetse riigi puhul ei ole märgitud teatavat jäätmeliiki või jäätmesegu, tähendab see, et nimetatud riik ei
ole andnud piisavalt selget kinnitust, et seda jäätmeliiki või jäätmeliikide segu võib eksportida taaskasutuseks sellesse
riiki, ning ei ole teada andnud, millist kontrollimenetlust (kui üldse mingit) selles riigis rakendatakse. Määruse (EÜ) nr
1013/2006 artikli 37 lõike 2 kohaselt kohaldatakse sellistel juhtudel nimetatud määruse artiklis 35 kirjeldatud
eelneva kirjaliku teatamise ja nõusoleku menetlust.”
2) Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Albaania kohta:
„Albaania
a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010 alt:

B1010 alt:

B1010 alt:

— väärismetallid
(kuld,
hõbe, plaatina grupi
metallid, välja arvatud
elavhõbe)

— raua- ja terasemurd

— raua- ja terasemurd

— vasemurd

— vasemurd

— niklimurd

— niklimurd

— alumiiniumimurd

— alumiiniumimurd

— tsingimurd

— tsingimurd

— tinamurd

— tinamurd

— magneesiumimurd

— magneesiumimurd

— vismutimurd

— vismutimurd

— mangaanimurd

— mangaanimurd

B2020–B2030

B2020–B2030

B2040 alt:

B2040 alt:

B2040 alt:

— osaliselt
puhastatud
kaltsiumsulfaat, mis
tekib suitsugaaside
väävlitustamisel (FGD)

— kaltsiumtsüaanamiidi
tootmisel tekkiv
lubjakivi (mille pH on
alla 9)

— kaltsiumtsüaanamiidi
tootmisel tekkiv
lubjakivi (mille pH on
alla 9)

— ehitiste lammutamisel
tekkivad krohvi- või
kipsplaatide jäätmed

— karborund
(ränikarbiid)

— karborund (ränikarbiid)

— volframimurd
— molübdeenimurd
— tantaalimurd
— koobaltimurd
— titaanimurd
— tsirkoonimurd
— germaaniumimurd
— vanaadiumimurd
— hafniumi-,
indiumi-,
nioobiumi-, reeniumija galliumimurd
— tooriumimurd
— haruldaste
muldmetallide jäägid
— kroomimurd
B1020–B2010

— vase tootmisel tekkiv
keemiliselt
stabiliseeritud, kõrge
rauasisaldusega (üle
20%) šlakk, mis on
töödeldud enamasti
ehituses või
abrasiivmaterjalide
puhul kasutatavate
tööstuslike
spetsifikaatide kohaselt
(nt DIN 4301 ja DIN
8201).
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c

d

— tahke väävel
— naatrium-,
kaalium-,
kaltsiumkloriid
— lõhutud betoon
— liitium-tantaal ja liitiumnioobium, mis
sisaldavad klaasimurdu
B2060–B2130
B3010

B3010

B3010

kõik muud jäätmed

— etüleen

— etüleen

— stüreen

— stüreen

— polüpropüleen

— polüpropüleen

B3020 alt:

B3020 alt:

B3020 alt:

— muud, sealhulgas:

järgmised materjalid,
tingimusel, et neid ei ole
segatud ohtlike
jäätmetega:

järgmised materjalid,
tingimusel, et neid ei ole
segatud ohtlike jäätmetega:

1. lamineeritud papp
2. sorteerimata jäägid

paberi- või papijäätmed ja
-jäägid:
— pleegitamata paberist
või papist või
lainepaberist või
-papist
— muust paberist või
papist, mis on
valmistatud peamiselt
pleegitatud, värvimata
keemilisest pulbist
— peamiselt
mehaanilisest pulbist
valmistatud paberist
või papist (nt ajalehed,
ajakirjad jm
trükitooted)

paberi- või papijäätmed ja
-jäägid:
— pleegitamata
paberist
või papist või
lainepaberist või -papist
— muust paberist või
papist, mis on
valmistatud peamiselt
pleegitatud, värvimata
keemilisest pulbist
— peamiselt mehaanilisest
pulbist valmistatud
paberist või papist (nt
ajalehed, ajakirjad jm
trükitooted)

B3030–B3035

B3030–B3035

B3050

B3050

B3070 alt:

B3070 alt:

B3070 alt:

— õlejäätmed

— juukselõikmed

— juukselõikmed

GB040–GC010

GB040–GC010

GC030

GC030

GE020–GG030

GE020–GG030

GH013

GH013

B3040

B3060–B3065

— inaktiveeritud
seenemütseel, mida
saadakse penitsilliini
tootmisel ja mida
kasutatakse
loomasöödaks
B3080–B4030

GC020

GC050

GG040
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c

d

c

d

c

d

GN010–GN030
Jäätmesegud

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 IIIA lisas
loetletud jäätmesegud”
3) Andorra kanne asendatakse järgmisega:
„Andorra
a

b

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 III lisas
loetletud jäätmed ja IIIA
lisas loetletud
jäätmesegud”
4) Aomeni (Hiina) kanne asendatakse järgmisega:
„Aomen (Hiina)
a

b

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 III lisas
loetletud jäätmed ja IIIA
lisas loetletud jäätmesegud”
5) Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Araabia Ühendemiraatide kohta:
„Araabia Ühendemiraadid
a

b

c

d

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 III lisas
loetletud jäätmed ja IIIA
lisas loetletud jäätmesegud”
6) Argentina kanne asendatakse järgmisega:
„Argentina
a

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010
B1020
B1030–B1050
B1060
B1070–B1090
B1100 alt:

B1100 alt:

— kõva tehniline tsink

— alumiiniumiriibed, välja
arvatud soolaräbu

— tsinki sisaldav dross:
— galvaanikaplaatide
pinnadross (>90% Zn)
— galvaanikaplaatide
põhjadross (>92% Zn)
— tsingi
survevaludross
(>85% Zn)

— vase
väljasulatamisel
tekkivate tulekindlate
vooderdiste, sealhulgas
tiiglite jäätmed
— väärismetallide
töötlemisel tekkiv räbu
edasiseks rafineerimiseks
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c

— kuumgalvaanikaplaatide
pinnadross (vann)
(> 92 % Zn)

d

— tantaali sisaldav
tinaräbu, milles on
vähem kui 0,5 % tina

— tsingiriibed
B1115–B1130
B1140
B1150–B1170
B1180–B1190
B1200–B1230
B1240
B1250–B2110
B2120–B2130
B3010 alt:

B3010 alt:
— vulkaniseeritud
jäätmed või
kondensatsiooni
saadused

— plastipuru
halogeenimata
polümeeridest ja
kopolümeeridest

vaigu

— järgmised
fluoritud
polümeersed jäätmed:
— perfluoroetüleen/
propüleen (FEP)
— perfluoroalkoksüal
kaan
— tetrafluoroetüleen/
perfluorovinüüleeter
(PFA)
— tetrafluoroetüleen
perfluorometüülvi
nüüleeter (MFA)
— polüvinüülfluoriid
(PVF)
— polüvinüüldieenfluo
riid (PVDF)
B3020

B3020

ainult sorteerimata jäägid

kõik, v.a sorteerimata jäägid
B3030–B3120

B3130–B4030
GB040–GC010
GC020
GC030–GF010
GG030–GH013
GN010–GN030
Jäätmesegud

B1010 ja B1050 segu
B1010 ja B1070 segu
B3040 ja B3080 segu
B1010 segu
B2010 segu
B2030 segu
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c

d

B3010 segu
plastipuru halogeenimata
polümeeridest ja
kopolümeeridest
B3010 segu
vulkaniseeritud vaigu
jäätmed või
kondensatsiooni saadused
B3010 segu
perfluoroalkoksüalkaan
B3020 segu

B3020 segu

ainult sorteerimata jäägid

v.a sorteerimata jäägid
B3030 segu
B3040 segu
B3050 segu”

7) Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Aserbaidžaani kohta:
„Aserbaidžaan
a

b

c

d

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

B3040”

8) Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Benini kohta:
„Benin
a

b

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 III lisas
loetletud jäätmed ja IIIA
lisas loetletud jäätmesegud”

9) Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Burkina Faso kohta:
„Burkina Faso
a

b

c

d

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 III lisas
loetletud jäätmed ja IIIA
lisas loetletud
jäätmesegud”

10) Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Burundi kohta:
„Burundi
a

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 III lisas
loetletud jäätmed ja IIIA
lisas loetletud jäätmesegud”

b
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11) Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Cabo Verde kohta:
„Cabo Verde
a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 III lisas
loetletud jäätmed ja IIIA
lisas loetletud jäätmesegud”

12) Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Colombia kohta:
„Colombia
a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1020–B1070
B1080
B1090
B1115–B1150
B1160
B1170–B1190
B1200
B1210
B1220
B1230–B1250
B2010

B2010

välja arvatud vilgujäätmed

ainult vilgujäätmed

B2020–B2030
B2040

B2040

välja arvatud vase
tootmisel tekkiv
keemiliselt stabiliseeritud,
kõrge rauasisaldusega (üle
20%) šlakk, mis on
töödeldud enamasti
ehituses või
abrasiivmaterjalide puhul
kasutatavate tööstuslike
spetsifikaatide kohaselt (nt
DIN 4301 ja DIN 8201).

ainult vase tootmisel tekkiv
keemiliselt stabiliseeritud,
kõrge rauasisaldusega (üle
20%) šlakk, mis on
töödeldud enamasti ehituses
või abrasiivmaterjalide
puhul kasutatavate
tööstuslike spetsifikaatide
kohaselt (nt DIN 4301 ja
DIN 8201).

B2060–B3020
B3035–B3040
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c

d

B3050 alt:

B3050 alt:

töötlemata korgi ja puidu
jäätmed:

töötlemata korgi ja puidu
jäätmed:

— korgijäätmed:
purustatud,
granuleeritud või
jahvatatud

— puidujäätmed ja -jäägid,
aglomeeritud
pakkudeks, brikettideks,
graanuliteks vms või
aglomeerimata

B3060 alt:

B3060 alt:

põllumajandus- ja
toiduainetööstuse jäätmed
tingimusel, et need ei ole
nakkusohtlikud:

põllumajandus- ja
toiduainetööstuse jäätmed
tingimusel, et need ei ole
nakkusohtlikud:

— veinipära

— mujal määratlemata või
nimetamata kuivatatud
ja steriliseeritud taimsed
jäätmed, jäägid ja
kõrvalsaadused,
granuleeritud või
granuleerimata,
kasutatavad
loomasöödaks

— muud põllumajandusja toiduainetööstuse
jäätmed, välja arvatud
inimeste ja loomade
tarbeks mõeldud
kõrvalsaadused, mis
vastavad riiklikele ja
rahvusvahelistele
nõuetele ja
standarditele

— degraa: rasvainete või
loomsete või taimsete
vahade töötlemisel
tekkivad jäägid
— loomakondid
ja
sarvesäsi, töötlemata,
rasvatustatud,
eeltöödeldud (kuid
vormimata), happega
töödeldud või
deželatiinistatud
— kalajäätmed
— kakaoubade
kestad,
kelmed jms kakaojäägid
B3065

B3070 alt:

B3070 alt:

— juukselõikmed

— inaktiveeritud
seenemütseel, mida
saadakse penitsilliini
tootmisel ja mida
kasutatakse
loomasöödaks

— õlejäätmed

B3080
B3090–B3100
B3110–B3130
B3140
B4010
B4020–B4030
GB040–GC010

L 196/20

ET

Euroopa Liidu Teataja

a

b

24.7.2012

c

d

GC020
GC030–GF010
GG030–GG040
GH013
GN010–GN030”

13) Costa Rica kanne asendatakse järgmisega:
„Costa Rica
a

b

c

d

c

d

Jäätmesegud

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 IIIA lisas
loetletud jäätmesegud”

14) Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Curaçao kohta:
„Curaçao
a

b
Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010–B3020
B3030 alt:
— kasutatud rõivad
muud kasutatud
tekstiiltooted

B3030 alt:
ja

kõik muud jäätmed

— kasutatud
kaltsud,
nööri- ja köiejäätmed
ning nöörist või köiest
valmistatud kasutatud
tekstiiltooted
B3035
B3040–B3065
B3070
B3080–B4030
GB040–GF010
GG030–GG040
GH013
GN010–GN030
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c

d

c

d

Jäätmesegud

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 IIIA lisas
loetletud jäätmesegud”

15) Egiptuse kanne asendatakse järgmisega:
„Egiptus
a

b
Jäätmesegud

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 IIIA lisas
loetletud jäätmesegud”

16) Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kohta:
„Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik
a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010–B1031
B1040
B1050–B2130
B3010–B3020
B3030–B4030
GB040–GH013
GN010–GN030
Jäätmesegud

B3020 segu
Kõik muud määruse (EÜ)
nr 1013/2006 IIIA lisas
loetletud jäätmesegud”

17) Filipiinide kanne asendatakse järgmisega:
„Filipiinid
a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010 alt:

B1010 alt:

— koobaltimurd

— väärismetallid
(kuld,
hõbe, plaatina grupi
metallid, kuid mitte
elavhõbe)

— kroomimurd

— kõik muud jäägid
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c

d

B1020–B1030
B1031–B1050
B1060
B1070–B1080
B1090
B1100–B1120
B1130–B1140
B1150–B1240
B1250
B2010
B2020–B2030
B2040 alt:

B2040 alt:

— osaliselt
puhastatud
kaltsiumsulfaat, mis
tekib suitsugaaside
väävlitustamisel (FGD)

— vase tootmisel tekkiv
keemiliselt
stabiliseeritud, kõrge
rauasisaldusega (üle
20%) šlakk, mis on
töödeldud enamasti
ehituses või
abrasiivmaterjalide
puhul kasutatavate
tööstuslike
spetsifikaatide kohaselt
(nt DIN 4301 ja DIN
8201).

— ehitiste lammutamisel
tekkivad krohvi- või
kipsplaatide jäätmed
— tahke väävel
— kaltsiumtsüaanamiidi
tootmisel tekkiv
lubjakivi (mille pH on
alla 9)
— naatrium-,
kaalium-,
kaltsiumkloriid
— karborund (ränikarbiid)
— lõhutud betoon
— liitium-tantaal ja liitiumnioobium, mis
sisaldavad klaasimurdu
B2060–B2130

B3010
B3020
B3030
B3035
B3040
B3050
B3060–B4030
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c

d

GB040–GC030
GC050
GE020–GF010
GG030
GG040
GH013
GN010–GN030
Jäätmesegud

B1010 ja B1050 segu

B1010 ja B1050 segu

ainult juhul, kui sisaldab
koobaltimurdu

välja arvatud juhul, kui
sisaldab koobaltimurdu

B1010 ja B1070 segu

B1010 ja B1070 segu

ainult juhul, kui sisaldab
koobaltimurdu

välja arvatud juhul, kui
sisaldab koobaltimurdu

B3040 ja B3080 segu
B1010 segu

B1010 segu

ainult juhul, kui sisaldab
koobaltimurdu

välja arvatud juhul, kui
sisaldab koobaltimurdu

B2010 segu
B2030 segu
B3010 segu
plastipuru halogeenimata
polümeeridest ja
kopolümeeridest
B3010 segu
vulkaniseeritud vaigu
jäätmed või
kondensatsiooni saadused
B3010 segu
perfluoroalkoksüalkaan
B3020 segu
B3030 segu
B3040 segu
B3050 segu”
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18) Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Gaboni kohta:
„Gabon
a

b

c

d

c

d

Jäätmesegud

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 IIIA lisas
loetletud jäätmesegud”
19) Gruusia kanne asendatakse järgmisega:
„Gruusia
a

b
Üksikute jäätmeliikide kanded

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
Jäätmesegud

B1010 ja B1050 segu
B1010 ja B1070 segu
B3040 ja B3080 segu
B1010 segu
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c

d

B2010 segu
B2030 segu
B3010 segu
plastipuru halogeenimata
polümeeridest ja
kopolümeeridest
B3010 segu
vulkaniseeritud vaigu
jäätmed või
kondensatsiooni saadused
B3010 segu
perfluoroalkoksüalkaan
B3020 segu
B3030 segu
B3040 segu
B3050 segu”

20) Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Guatemala kohta:
„Guatemala
a

b

c

d

b

c

d

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 III lisas
loetletud jäätmed ja IIIA
lisas loetletud
jäätmesegud”

21) Guyana kanne asendatakse järgmisega:
„Guyana
a

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 III lisas
loetletud jäätmed ja IIIA
lisas loetletud jäätmesegud”
22) Hiina kanne asendatakse järgmisega:
„Hiina
a

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010 alt:

B1010 alt:

— väärismetallid
(hõbe,
kuid mitte elavhõbe)

— väärismetallid
(ainult
kuld ja plaatina grupi
metallid, kuid mitte
elavhõbe)

— molübdeenimurd
— koobaltimurd
— mangaanimurd

— raua- ja terasemurd
— vasemurd
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a
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c

d

— indiumimurd

— niklimurd

— tooriumimurd

— alumiiniumimurd

— haruldaste
muldmetallide jäägid

— tsingimurd

— kroomimurd

— volframimurd

— tinamurd
— tantaalimurd
— magneesiumimurd
— vismutimurd
— titaanimurd
— tsirkoonimurd
— germaaniumimurd
— vanaadiumimurd
— hafniumi-, nioobiumi-,
reeniumi- ja
galliumimurd

B1020–B1040
B1050
B1060
B1070
B1080–B1100
B1115
B1120 alt:

B1120 alt:

— siirdemetallid (v.a need,
milles leidub >10%
V2O5), välja arvatud Animekirjas loetletud
katalüsaatorite jäätmed
(ammendunud
katalüsaatorid, kasutatud
vedelad katalüsaatorid
või muud
katalüsaatorid)

siirdemetallid (ainult need,
milles leidub >10% V2O5),
välja arvatud A-nimekirjas
loetletud katalüsaatorite
jäätmed (ammendunud
katalüsaatorid, kasutatud
vedelad katalüsaatorid või
muud katalüsaatorid)

— lantanoidid (haruldased
muldmetallid)
B1130–B1200
B1210
B1220
B1230
B1240
B1250
B2010

B2010

välja arvatud vilgujäätmed

ainult vilgujäätmed

B2020
B2030 alt:

B2030 alt:

— metallkeraamika
jäätmed ja murd (v.a
volframkarbiidimurd)

— metallkeraamika
jäätmed ja murd (ainult
volframkarbiidimurd)

— keraamilisel
alusel
valmistatud kiud, mujal
määratlemata või
nimetamata
B2040–B2130

24.7.2012
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a

b
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c

d

B3010 alt:

B3010 alt:

— vulkaniseeritud
vaigu
jäätmed või kondensat
sioonisaadused (v.a
fenoolformaldehüüd
vaigud ja polüamiidid)

— plastipuru
halogee
nimata polümeeridest ja
kopolümeeridest
— vulkaniseeritud
vaigu
jäätmed või kondensat
sioonisaadused (ainult
fenoolformaldehüüd
vaigud ja polüamiidid)
— järgmised
fluoritud
polümeersed jäätmed:
— perfluoroetüleen/
propüleen (FEP)
— perfluoroalkoksüal
kaan
— tetrafluoroetüleen/
perfluorovinüü
leeter (PFA)
— tetrafluoroetüleen
perfluorometüülvi
nüüleeter (MFA)
— polüvinüülfluoriid
(PVF)
— polüvinüüldieenf
luoriid (PVDF)
B3020

B3030 alt:

B3030 alt:

järgmised materjalid
tingimusel, et neid ei ole
segatud ohtlike jäätmetega
ja need on valmistatud
vastavalt spetsifikatsioonile:

järgmised materjalid
tingimusel, et neid ei ole
segatud ohtlike jäätmetega
ja need on valmistatud
vastavalt spetsifikatsioonile:

— siidijäägid (sh
lahtihaspeldamiseks
sobimatud kookonid,
lõngajäätmed ja
kohestatud jäätmed)

— lambavilla või muude
loomade villa ning
loomakarvade jäätmed,
sealhulgas lõngajäätmed,
kuid välja arvatud
kohestatud jäätmed

— kraasimata või
kammimata
— muud
— linatakud ja -jäätmed
— hariliku kanepi (Cannabis
sativa L.) takud ja
jäätmed (sealhulgas
lõngajäätmed ja
kohestatud jäätmed)
— džuudi jm niintekstiilkiu
(välja arvatud lina,
hariliku kanepi ja
ramjee) takud ja jäätmed
(sealhulgas lõngajäätmed
ja kohestatud jäätmed)
— sisali ja muude agaavi
perekonna taimedest
saadud tekstiilkiu takud
ja jäätmed (sealhulgas
lõngajäätmed ja
kohestatud jäägid)
— kookosetakud,
-kraasmed ja -jäätmed
(sealhulgas lõngajäätmed
ja kohestatud jäätmed)

— lambavilla ja muude
loomade villa kraasmed
— lambavilla ja muude
loomade villa muud
jäätmed
— loomakarvade jäätmed
— puuvillajäätmed
(sealhulgas
lõngajäätmed ja
kohestatud jäätmed)
— lõngajäätmed
(sealhulgas niidijäätmed)
— kohestatud jäätmed
— muud
— keemiliste
kiudude
jäätmed (sh kraasmed,
lõngajäätmed ja
kohestatud jäätmed)
— sünteeskiud
— tehiskiud
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a
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c

d

— abaka
(manillakanepi,
Musa textilis Nee) takud,
kraasmed ja jäätmed
(sealhulgas lõngajäätmed
ja kohestatud jäätmed)
— ramjee ja muu mujal
määratlemata ja
nimetamata taimse
tekstiilkiu takud,
kraasmed ja jäätmed
(sealhulgas lõngajäätmed
ja kohestatud jäätmed)
— kasutatud rõivad
muud kasutatud
tekstiiltooted

ja

— kasutatud
kaltsud,
nööri- ja köiejäätmed
ning nöörist või köiest
valmistatud kasutatud
tekstiiltooted
— sorteeritud
— muud
B3035
B3040

B3040

välja arvatud
vulkaniseerimata kummi

ainult vulkaniseerimata
kummi
B3050

B3060–B3070
B3080

B3080

välja arvatud
vulkaniseerimata kummi

ainult vulkaniseerimata
kummi

B3090–B4030
GB040

GB040

välja arvatud vase
sulatamisel konverterites
tekkinud räbu, milles leidub
>10% vaske

ainult vase sulatamisel
konverterites tekkinud räbu,
milles leidub >10% vaske
GC010

GC020

GC020

välja arvatud juhtmete ja
elektrimootorite jäätmed

ainult juhtmete ja
elektrimootorite jäätmed
GC030

GC050–GG040
GH013
GN010–GN030
Jäätmesegud

B1010 ja B1050 segu

B1010 ja B1050 segu

kui mõnda seal sisalduvat
mitteohtlikku jäätmeliiki ei
ole lubatud importida

kui kõiki seal sisalduvaid
mitteohtlikke jäätmeliike on
lubatud importida

B1010 ja B1070 segu

B1010 ja B1070 segu

kui mõnda seal sisalduvat
mitteohtlikku jäätmeliiki ei
ole lubatud importida

kui kõiki seal sisalduvaid
mitteohtlikke jäätmeliike on
lubatud importida
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c

d

B3040 ja B3080 segu

B3040 ja B3080 segu

kui mõnda seal sisalduvat
mitteohtlikku jäätmeliiki ei
ole lubatud importida

kui kõiki seal sisalduvaid
mitteohtlikke jäätmeliike on
lubatud importida

B1010 segu

B1010 segu

kui mõnda seal sisalduvat
mitteohtlikku jäätmeliiki ei
ole lubatud importida

kui kõiki seal sisalduvaid
mitteohtlikke jäätmeliike on
lubatud importida

B2010 segu
B2030 segu
B3010 segu plastipuru
halogeenimata
polümeeridest ja
kopolümeeridest

B3010 segu plastipuru
halogeenimata
polümeeridest ja
kopolümeeridest

kui mõnda seal sisalduvat
mitteohtlikku jäätmeliiki ei
ole lubatud importida

kui kõiki seal sisalduvaid
mitteohtlikke jäätmeliike on
lubatud importida

B3010 segu vulkaniseeritud
vaigu jäätmed või
kondensatsiooni saadused
B3010 segu
perfluoroalkoksüalkaan

B3010 segu
perfluoroalkoksüalkaan

kui mõnda seal sisalduvat
mitteohtlikku jäätmeliiki ei
ole lubatud importida

kui kõiki seal sisalduvaid
mitteohtlikke jäätmeliike on
lubatud importida
B3020 segu

B3030 segu

B3030 segu

kui mõnda seal sisalduvat
mitteohtlikku jäätmeliiki ei
ole lubatud importida

kui kõiki seal sisalduvaid
mitteohtlikke jäätmeliike on
lubatud importida

B3040 segu
B3050 segu”
23) Hiina Taipei kanne asendatakse järgmisega:
„Hiina Taipei
a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010 alt:

B1010 alt:

— väärismetallid (kuld,
hõbe, plaatina grupi
metallid, välja arvatud
elavhõbe)

— raua- ja terasemurd

— molübdeenimurd
— tantaalimurd
— koobaltimurd
— vismutimurd
— tsirkoonimurd
— mangaanimurd
— vanaadiumimurd
— hafniumi-, indiumi-,
nioobiumi-, reeniumija galliumimurd

— vasemurd
— niklimurd
— alumiiniumimurd
— tsingimurd
— tinamurd
— volframimurd
— magneesiumimurd
— titaanimurd
— germaaniumimurd
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c

d

— tooriumimurd
— haruldaste
muldmetallide jäägid
— kroomimurd
B1020 alt:

B1020 alt:

— kaadmiumimurd

— antimonimurd

— pliimurd (välja arvatud
pliiakud)

— berülliumimurd

— seleenimurd

— telluurimurd

B1030–B1031
B1040
B1050
B1060
B1070–B1090
B1100 alt:

B1100 alt:

— alumiiniumiriibed,
välja arvatud
soolaräbu

— kõva tehniline tsink

— vase väljasulatamisel
tekkivate tulekindlate
vooderdiste, sealhulgas
tiiglite jäätmed
— väärismetallide
töötlemisel tekkiv räbu
edasiseks
rafineerimiseks
— tantaali
sisaldav
tinaräbu, milles on
vähem kui 0,5% tina

— tsinki sisaldav dross:
— galvaanikaplaatide
pinnadross (> 90 % Zn)
— galvaanikaplaatide
põhjadross (> 92% Zn)
— tsingi
survevaludross
(>85% Zn)
— kuumgalvaanikaplaatide
pinnadross (vann)
(> 92 % Zn)
— tsingiriibed

B1115
B1120

B1120

B1130–B1240
B1250
B2010–B2030
B2040

B2040

välja arvatud vase
tootmisel tekkiv
keemiliselt stabiliseeritud,
suure rauasisaldusega (üle
20 %) šlakk, mis on
töödeldud enamasti
ehituses või
abrasiivmaterjalide puhul
kasutatavate tööstuslike
spetsifikaatide kohaselt (nt
DIN 4301 ja DIN 8201)

ainult vase tootmisel tekkiv
keemiliselt stabiliseeritud,
suure rauasisaldusega (üle
20 %) šlakk, mis on
töödeldud enamasti ehituses
või abrasiivmaterjalide
puhul kasutatavate
tööstuslike spetsifikaatide
kohaselt (nt DIN 4301 ja
DIN 8201)
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a
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c

d

B2060–B2130
B3010 alt:

B3010 alt:

— polüuretaan (ei sisalda
CFC-d)

— plastipuru
halogeenimata
polümeeridest ja
kopolümeeridest, välja
arvatud polüuretaan (ei
sisalda CFC-d)

— vulkaniseeritud vaigu
jäätmed või
kondensatsiooni
saadused

— järgmised
fluoritud
polümeersed jäätmed:
— perfluoroetüleen/
propüleen (FEP)
— perfluoroalkoksüal
kaan
— tetrafluoroetüleen/
perfluorovinüüleeter
(PFA)
— tetrafluoroetüleen
perfluorometüülvi
nüüleeter (MFA)
— polüvinüülfluoriid
(PVF)
— polüvinüüldieenfluo
riid (PVDF)

B3020
B3030–B3035
B3040–B3050
B3060–B3070
B3080
B3090–B3100
B3110–B4030
GB040–GC030
GC050
GEO20
GF010–GG040
GH013
GN010
GN020–GN030
Jäätmesegud

B1010 ja B1050 segu
B1010 ja B1070 segu
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c

d

B3040 ja B3080 segu
B1010 segu
B2010 segu
B2030 segu
B3010 segu
plastipuru halogeenimata
polümeeridest ja
kopolümeeridest
B3010 segu
vulkaniseeritud vaigu
jäätmed või
kondensatsiooni saadused
B3010 segu
perfluoroalkoksüalkaan
B3020 segu
B3030 segu
B3040 segu
välja arvatud rehvijäätmed
või töödeldud rehvijäätmete
helbed läbimõõduga üle
4 mm
B3050 segu”
24) Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Hondurase kohta:
„Honduras
a

b

c

d

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 III lisas
loetletud jäätmed ja IIIA
lisas loetletud jäätmesegud”

25) Hongkongi (Hiina) kanne asendatakse järgmisega:
„Hongkong (Hiina)
a

b
Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010–B1020
B1030–B1031
B1040–B1050
B1060–B1090
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a
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c

d

B1100 alt:

B1100 alt:

— vase
väljasulatamisel
tekkivate tulekindlate
vooderdiste, sealhulgas
tiiglite jäätmed

kõik muud jäätmed

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
Jäätmesegud

B1010 ja B1070 segu
Kõik muud määruse (EÜ) nr
1013/2006 IIIA lisas
loetletud jäätmesegud”

26) Horvaatia kanne asendatakse järgmisega:
„Horvaatia
a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 III lisas
loetletud jäätmed ja IIIA
lisas loetletud jäätmesegud”

L 196/34

ET

Euroopa Liidu Teataja

24.7.2012

27) Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Kasahstani kohta:
„Kasahstan
a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010–B1160
B1170–B1240

B1170–B1240

B1250–B3035
B3040 alt:

B3040 alt:

— kõvakummijäätmed ja
-puru (nt eboniit)

— muud
kummijäätmed
(välja arvatud mujal
loetletud jäätmed)

B3050
B3060

B3060

Põllumajandus- ja
toiduainetööstuse jäätmed
tingimusel, et need ei ole
nakkusohtlikud, välja
arvatud veinipära

ainult veinipära

B3065–B3070
B3080

B3080

B3090–B3130
B3140

B3140

B4010–B4030
GB040–GG030
GG040

GG040

GH013–GN030
Jäätmesegud

B1010 ja B1050 segu
B1010 ja B1070 segu
B3040 ja B3080 segu
B1010 segu
B2010 segu
B2030 segu
B3010 segu
plastipuru halogeenimata
polümeeridest ja
kopolümeeridest

B3040 ja B3080 segu
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c

d

b

c

d

b

c

d

B3010 segu
vulkaniseeritud vaigu
jäätmed või
kondensatsiooni saadused
B3010 segu
perfluoroalkoksüalkaan
B3020 segu
B3030 segu
B3040 segu
B3050 segu”

28) Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Katari kohta:
„Katar
a

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 III lisas
loetletud jäätmed ja IIIA
lisas loetletud jäätmesegud”

29) Kenya kanne asendatakse järgmisega:
„Kenya
a

Üksikute jäätmeliikide kanded

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 III lisas
loetletud jäätmed”

30) Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Kongo DV (Kongo Demokraatliku Vabariigi) kohta:
„Kongo DV (Kongo Demokraatlik Vabariik)
a

b

c

d

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 III lisas
loetletud jäätmed ja IIIA
lisas loetletud jäätmesegud”

31) Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Kuveidi kohta:
„Kuveit
a

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 III lisas
loetletud jäätmed ja IIIA
lisas loetletud jäätmesegud”

b
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32) Kõrgõzstani kanne asendatakse järgmisega:
„Kõrgõzstan
a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010

B1010

ainult tooriumimurd

metallilised
laialikandumatud metallide
ja metallisulamite jäätmed,
välja arvatud tooriumimurd
B1020

B1030–B1100
B1115
B1120–B1140
B1150
B1160–B1240
B1250
B2010
B2020
B2030 alt:

B2030 alt:

— keraamilisel alusel
valmistatud kiud, mujal
määratlemata või
nimetamata

— metallkeraamika
jäätmed ja murd
(metallkeraamilised
komposiidid)

B2040–B2130
B3010 alt:

B3010 alt:

— vulkaniseeritud vaigu
jäätmed või
kondensatsiooni
saadused

— plastipuru
halogeenimata
polümeeridest ja
kopolümeeridest

— järgmised fluoritud
polümeersed jäätmed:
— perfluoroetüleen/
propüleen (FEP)
— perfluoroalkoksüal
kaan
— tetrafluoroetüleen/
perfluorovinüüleeter
(PFA)
— tetrafluoroetüleen
perfluorometüülvi
nüüleeter (MFA)
— polüvinüülfluoriid
(PVF)
— polüvinüüldieenfluo
riid (PVDF)
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c

d

B3020–B3030
B3035
B3040
B3050 alt:

B3050 alt:

— korgijäätmed:
purustatud,
granuleeritud või
jahvatatud

— puidujäätmed ja -jäägid,
aglomeeritud
pakkudeks, brikettideks,
graanuliteks vms või
aglomeerimata

B3060 alt:

B3060 alt:

põllumajandus- ja
toiduainetööstuse jäätmed
tingimusel, et need ei ole
nakkusohtlikud:

põllumajandus- ja
toiduainetööstuse jäätmed
tingimusel, et need ei ole
nakkusohtlikud:

— veinipära

— mujal määratlemata või
nimetamata kuivatatud
ja steriliseeritud taimsed
jäätmed, jäägid ja
kõrvalsaadused,
granuleeritud või
granuleerimata,
kasutatavad
loomasöödaks

— degraa: rasvainete või
loomsete või taimsete
vahade töötlemisel
tekkivad jäägid
— kalajäätmed
— kakaoubade
kestad,
kelmed jms kakaojäägid

— loomakondid
ja
sarvesäsi, töötlemata,
rasvatustatud,
eeltöödeldud (kuid
vormimata), happega
töödeldud või
deželatiinistatud

— muud põllumajandus- ja
toiduainetööstuse
jäätmed, välja arvatud
inimeste ja loomade
tarbeks mõeldud
kõrvalsaadused, mis
vastavad riiklikele ja
rahvusvahelistele
nõuetele ja standarditele

B3065
B3070–B3130
B3140
B4010–B4030
GB040–GN030
Jäätmesegud

B1010 ja B1050 segu
B1010 ja B1070 segu
B3040 ja B3080 segu
B1010 segu
B2010 segu
B2030 segu
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c

d

B3010 segu
plastipuru halogeenimata
polümeeridest ja
kopolümeeridest
B3010 segu
vulkaniseeritud vaigu
jäätmed või
kondensatsiooni saadused
B3010 segu
perfluoroalkoksüalkaan
B3020 segu
B3030 segu
B3040 segu
B3050 segu”
33) Libeeria kanne asendatakse järgmisega:
„Libeeria
a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 III lisas
loetletud jäätmed ja IIIA
lisas loetletud
jäätmesegud”
34) Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Madagaskari kohta:
„Madagaskar
a

b

c

d

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 III lisas
loetletud jäätmed ja IIIA
lisas loetletud jäätmesegud”
35) Malaisia kanne asendatakse järgmisega:
„Malaisia
a

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010 alt:

B1010 alt:

B1010 alt:

— niklimurd

— molübdeenimurd

— tsingimurd

— koobaltimurd

— volframimurd

— vismutimurd

— tantaalimurd

— tsirkoonimurd

— väärismetallid (kuld,
hõbe, plaatina grupi
metallid, kuid mitte
elavhõbe)

— magneesiumimurd

— tooriumimurd

— titaanimurd
— mangaanimurd
— germaaniumimurd
— vanaadiumimurd

— raua- ja terasemurd
— vasemurd
— alumiiniumimurd
— tinamurd
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c

— hafniumi-,
indiumi-,
nioobiumi-, reeniumija galliumimurd
— haruldaste
muldmetallide jäägid
— kroomimurd
B1020–B1100
B1115
B1120–B1140
B1150
B1160–B1190
B1200–B1210
B1220–B1240
B1250–B2030
B2040 alt:

B2040 alt:

— osaliselt
puhastatud
kaltsiumsulfaat, mis
tekib suitsugaaside
väävlitustamisel (FGD)

— ehitiste lammutamisel
tekkivad krohvi- või
kipsplaatide jäätmed

— vase tootmisel tekkiv
keemiliselt
stabiliseeritud, kõrge
rauasisaldusega (üle
20%) šlakk, mis on
töödeldud enamasti
ehituses või
abrasiivmaterjalide
puhul kasutatavate
tööstuslike
spetsifikaatide kohaselt
(nt DIN 4301 ja DIN
8201).

— kaltsiumtsüaanamiidi
tootmisel tekkiv
lubjakivi (mille pH on
alla 9)

— tahke väävel

— naatrium-, kaalium-,
kaltsiumkloriid
— karborund
(ränikarbiid)
— lõhutud betoon
— liitium-tantaal
ja
liitium-nioobium, mis
sisaldavad klaasimurdu
B2060

B2070–B2080
B2090
B2100
B2110–B2130
B3010
B3020–B3030
B3035
B3040

d
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c

B3050 alt:

B3050 alt:

— puidujäätmed
ja
-jäägid, aglomeeritud
pakkudeks,
brikettideks,
graanuliteks vms või
aglomeerimata

— korgijäätmed:
purustatud,
granuleeritud või
jahvatatud

B3060 alt:

B3060 alt

d

B3060 alt:
— muud põllumajandus- ja
toiduainetööstuse
jäätmed, välja arvatud
inimeste ja loomade
tarbeks mõeldud
kõrvalsaadused, mis
vastavad riiklikele ja
rahvusvahelistele
nõuetele ja standarditele

— mujal
määratlemata
või nimetamata
kuivatatud ja
steriliseeritud taimsed
jäätmed, jäägid ja
kõrvalsaadused,
granuleeritud või
granuleerimata,
kasutatavad
loomasöödaks
— loomakondid ja
sarvesäsi, töötlemata,
rasvatustatud,
eeltöödeldud (kuid
vormimata), happega
töödeldud või
deželatiinistatud
— kakaoubade
kelmed jms
kakaojäägid

kestad,

— muud põllumajandusja toiduainetööstuse
jäätmed, välja arvatud
inimeste ja loomade
tarbeks mõeldud
kõrvalsaadused, mis
vastavad riiklikele ja
rahvusvahelistele
nõuetele ja
standarditele
B3065–B3140
B4010
B4020
B4030
GB040–GC050
GE020–GF010
GG030–GH013
GN010–GN030

GN010–GN030
Jäätmesegud

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 IIIA lisas
loetletud jäätmesegud”
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36) Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Mauritiuse (Mauritiuse Vabariigi) kohta:
„Mauritius (Mauritiuse Vabariik)
a

b

c

d

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 III lisas
loetletud jäätmed ja IIIA
lisas loetletud
jäätmesegud”
37) Moldova (Moldova Vabariigi) kanne asendatakse järgmisega:
„Moldova (Moldova Vabariik)
a

b
Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010–B2010
B2020
B2030–B3010
B3020 alt:

B3020 alt:

— muud, sealhulgas:

paberi- või papijäätmed ja
-jäägid:

— lamineeritud papp

— pleegitamata
paberist
või papist või
lainepaberist või -papist

— sorteerimata jäägid

— muust paberist või
papist, mis on
valmistatud peamiselt
pleegitatud, värvimata
keemilisest pulbist
— peamiselt mehaanilisest
pulbist valmistatud
paberist või papist (nt
ajalehed, ajakirjad jm
trükitooted)
B3030–B4030
GB040–GN030
Jäätmesegud

B3020 segu

B3020 segu

ainult juhul, kui sisaldab
lamineeritud pappi või
sorteerimata jääke

välja arvatud juhul, kui
sisaldab lamineeritud pappi
või sorteerimata jääke

Kõik muud määruse (EÜ) nr
1013/2006 IIIA lisas
loetletud jäätmesegud”
38) Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Rwanda kohta:
„Rwanda
a

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 III lisas
loetletud jäätmed ja IIIA
lisas loetletud jäätmesegud”

b

c

d

L 196/42

ET

Euroopa Liidu Teataja

24.7.2012

39) Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Sambia kohta:
„Sambia
a

b

c

d

c

d

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 III lisas
loetletud jäätmed ja IIIA
lisas loetletud jäätmesegud”

40) Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Senegali kohta:
„Senegal
a

b

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 III lisas
loetletud jäätmed ja IIIA
lisas loetletud
jäätmesegud”

41) Serbia kanne asendatakse järgmisega:
„Serbia
a

b

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 III lisas
loetletud jäätmed ja IIIA
lisas loetletud jäätmesegud”

42) Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Tadžikistani kohta:
„Tadžikistan
b

a

c
Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010–B1150
B1160–B1200
B1210–B1240
B1250
B2010–B2030
B2040

B2040

ainult lõhutud betoon

kõik muud jäätmed
B2060–B2110

B2120–B2130
B3010–B3020

d
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a

b

c

B3030 alt:

B3030 alt:

järgmised materjalid
tingimusel, et neid ei ole
segatud ohtlike jäätmetega
ja need on valmistatud
vastavalt spetsifikatsioonile:

järgmised materjalid
tingimusel, et neid ei ole
segatud ohtlike jäätmetega
ja need on valmistatud
vastavalt
spetsifikatsioonile:

— siidijäägid
(sh
lahtihaspeldamiseks
sobimatud kookonid,
lõngajäätmed ja
kohestatud jäätmed)
— kraasimata
kammimata

või

— muud
— lambavilla või muude
loomade villa ning
loomakarvade jäätmed,
sealhulgas lõngajäätmed,
kuid välja arvatud
kohestatud jäätmed
— lambavilla ja muude
loomade villa kraasmed
— lambavilla ja muude
loomade villa muud
jäätmed
— loomakarvade jäätmed
— linatakud ja -jäätmed
— hariliku kanepi (Cannabis
sativa L.) takud ja
jäätmed (sealhulgas
lõngajäätmed ja
kohestatud jäätmed)
— džuudi jm niintekstiilkiu
(välja arvatud lina,
hariliku kanepi ja
ramjee) takud ja jäätmed
(sealhulgas lõngajäätmed
ja kohestatud jäätmed)
— sisali ja muude agaavi
perekonna taimedest
saadud tekstiilkiu takud
ja jäätmed (sealhulgas
lõngajäätmed ja
kohestatud jäägid)
— kookosetakud,
-kraasmed ja -jäätmed
(sealhulgas lõngajäätmed
ja kohestatud jäätmed)
— abaka
(manillakanepi,
Musa textilis Nee) takud,
kraasmed ja jäätmed
(sealhulgas lõngajäätmed
ja kohestatud jäätmed)
— ramjee ja muu mujal
määratlemata ja
nimetamata taimse
tekstiilkiu takud,
kraasmed ja jäätmed
(sealhulgas lõngajäätmed
ja kohestatud jäätmed)

— puuvillajäätmed
(sealhulgas
lõngajäätmed ja
kohestatud jäätmed)
— lõngajäätmed
(sealhulgas
niidijäätmed)
— kohestatud jäätmed
— muud
— keemiliste
kiudude
jäätmed (sh kraasmed,
lõngajäätmed ja
kohestatud jäätmed)
— sünteeskiud
— tehiskiud
— kasutatud rõivad
muud kasutatud
tekstiiltooted

ja

— kasutatud
kaltsud,
nööri- ja köiejäätmed
ning nöörist või köiest
valmistatud kasutatud
tekstiiltooted
— sorteeritud
— muud

L 196/43
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a

b

c

B3035–B3040
B3050
B3060 alt:

B3060 alt:

— veinipära

— loomakondid ja
sarvesäsi, töötlemata,
rasvatustatud,
eeltöödeldud (kuid
vormimata), happega
töödeldud või
deželatiinistatud

— mujal määratlemata või
nimetamata kuivatatud
ja steriliseeritud taimsed
jäätmed, jäägid ja
kõrvalsaadused,
granuleeritud või
granuleerimata,
kasutatavad
loomasöödaks
— degraa: rasvainete või
loomsete või taimsete
vahade töötlemisel
tekkivad jäägid

— kalajäätmed
— kakaoubade
kelmed jms
kakaojäägid

24.7.2012

kestad,

— muud põllumajandusja toiduainetööstuse
jäätmed, välja arvatud
inimeste ja loomade
tarbeks mõeldud
kõrvalsaadused, mis
vastavad riiklikele ja
rahvusvahelistele
nõuetele ja
standarditele
B3065

B3070
B3080
B3090–B3120
B3130–B3140
B4010–B4020
B4030
GB040–GC020
GC030
GC050–GG030
GG040
GH013
GN010–GN030
Jäätmesegud

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 IIIA lisas
loetletud jäätmesegud”

d
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43) Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Tansaania kohta:
„Tansaania
a

b

c

d

c

d

Jäätmesegud

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 IIIA lisas
loetletud jäätmesegud”

44) Tai kanne asendatakse järgmisega:
„Tai
a

b
Üksikute jäätmeliikide kanded

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

B3010
B3020–B3035

B3040

B3040

ainult rehvijäätmed

välja arvatud rehvijäätmed
B3050–B3070

B3080

B3080

ainult rehvijäätmed

välja arvatud rehvijäätmed
B3090–B3130

B3140
B4010–B4020
B4030

B4030
GB040

L 196/46
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a

b

24.7.2012

c

d

GC010–GC020
GC030
GC050–GF010
GG030–GG040
GH013

GH013
GN010–GN030
Jäätmesegud

B1010 ja B1050 segu
B1010 ja B1070 segu
B3040 ja B3080 segu

B3040 ja B3080 segu

ainult rehvijäätmed

välja arvatud rehvijäätmed
B1010 segu
B2010 segu
B2030 segu
B3010 segu

B3010 segu

plastipuru halogeenimata
polümeeridest ja
kopolümeeridest

plastipuru halogeenimata
polümeeridest ja
kopolümeeridest

B3010 segu

B3010 segu

vulkaniseeritud vaigu
jäätmed või
kondensatsiooni saadused

vulkaniseeritud vaigu
jäätmed või
kondensatsiooni saadused

B3010 segu

B3010 segu

perfluoroalkoksüalkaan

perfluoroalkoksüalkaan
B3020 segu
B3030 segu

B3040 segu

B3040 segu

ainult rehvijäätmed

välja arvatud rehvijäätmed
B3050 segu”

45) Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Tšaadi kohta:
„Tšaad
a

b

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 III lisas
loetletud jäätmed ja IIIA
lisas loetletud
jäätmesegud”

c

d
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46) Tšiili kanne asendatakse järgmisega:
„Tšiili
a

b

c

d

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 III lisas
loetletud jäätmed ja IIIA
lisas loetletud
jäätmesegud”

47) Tuneesia kanne asendatakse järgmisega:
„Tuneesia
a

b
Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010

B1010

B1230–B1240

B1230–B1240

B3010 alt:

B3010 alt:

B3010 alt:

— plastipuru
halogeenimata
polümeeridest ja
kopolümeeridest, mis
sisaldab järgmisi aineid,
kuid ei piirdu nendega:

— plastipuru
halogeenimata
polümeeridest ja
kopolümeeridest, mis
sisaldab järgmisi
aineid, kuid ei piirdu
nendega:

— plastipuru
halogeenimata
polümeeridest ja
kopolümeeridest, mis
sisaldab järgmisi aineid,
kuid ei piirdu nendega:

B1020–B1220

B1250–B2130

— polüvinüülalkohol
— polüvinüülbutüraal
— polüvinüülatsetaat
— vulkaniseeritud
vaigu
jäätmed või
kondensatsiooni
saadused, mis sisaldavad
järgmisi aineid:
— karbamiidformalde
hüüdvaigud

— etüleen

— stüreen

— stüreen

— polüpropüleen

— polüpropüleen
— polüetüleenterefta
laat
— akrüülnitriil

— polüamiidid

— polüamiidid

— melamiinformalde
hüüdvaigud

— polükarbonaadid
— polüeetrid

— epoksüvaigud

— polüfenüleensul
fiidid

— järgmised
fluoritud
polümeersed jäätmed:
— perfluoroetüleen/
propüleen (FEP)
— perfluoroalkoksüal
kaan
— tetrafluoroetüleen/
perfluorovinüüleeter
(PFA)

— polübutüleenterefta
laat
— polükarbonaadid
— polüeetrid
— polüfenüleensulfiidid
— akrüülpolümeerid

— akrüülpolümeerid
— alkaanid C10–C13
(plastifikaatorid)
— polüuretaan
sisalda CFC-d)

— akrüülnitriil
— polüatsetaalid

— polüatsetaalid
— polübutüleenteref
talaat

— polüamiidid

— polüetüleenterefta
laat
— butadieen

— butadieen

— fenoolformaldehüüd
vaigud

— alküüdvaigud

— etüleen

(ei

— polüsiloksaanid
— polümetüülmetak
rülaat

— alkaanid C10–C13
(plastifikaatorid)
— polüuretaan
sisalda CFC-d)

(ei

— polüsiloksaanid
— polümetüülmetakrü
laat
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a

b

24.7.2012

c

d

— tetrafluoroetüleen/perf
luorometüülvinüüleeter
(MFA)
— polüvinüülfluoriid (PVF)
— polüvinüüldieenfluoriid
(PVDF)

B3020 alt:

B3020 alt:

B3020 alt:

paberi, papi ja
paberitoodete jäätmed:

paberi, papi ja
paberitoodete jäätmed:

paberi, papi ja
paberitoodete jäätmed:

— muud, sealhulgas:

järgmised materjalid,
tingimusel, et neid ei ole
segatud ohtlike
jäätmetega:

järgmised materjalid,
tingimusel, et neid ei ole
segatud ohtlike jäätmetega:

— lamineeritud papp
— sorteerimata jäägid

Paberi- või papijäätmed ja
-jäägid:

Paberi- või papijäätmed ja
-jäägid:

— pleegitamata
paberist
või papist või
lainepaberist või -papist

— pleegitamata paberist
või papist või
lainepaberist või
-papist

— muust paberist või
papist, mis on
valmistatud peamiselt
pleegitatud, värvimata
keemilisest pulbist

— muust paberist või
papist, mis on
valmistatud peamiselt
pleegitatud, värvimata
keemilisest pulbist

— peamiselt mehaanilisest
pulbist valmistatud
paberist või papist (nt
ajalehed, ajakirjad jm
trükitooted)

— peamiselt
mehaanilisest pulbist
valmistatud paberist
või papist (nt ajalehed,
ajakirjad jm
trükitooted)
B3030

B3030

B3030

tekstiilijäätmed, välja
arvatud kasutatud rõivad
ja muud kasutatud
tekstiiltooted

ainult kasutatud rõivad ja
muud kasutatud
tekstiiltooted

tekstiilijäätmed, välja
arvatud kasutatud rõivad ja
muud kasutatud
tekstiiltooted

B3035–B3065

B3035–B3065

B3070 alt:

B3070 alt:

B3070 alt:

inaktiveeritud seenemütseel,
mida saadakse penitsilliini
tootmisel ja mida
kasutatakse loomasöödaks

— juukselõikmed

— juukselõikmed

— õlejäätmed

— õlejäätmed

B3080

B3080

B3090–B4030
GB040–GN030
Jäätmesegud

B1010 ja B1050 segu
B1010 ja B1070 segu
B3040 ja B3080 segu

B3040 ja B3080 segu
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c

d

B1010 segu

B1010 segu

B3010 segu

B3010 segu

plastipuru halogeenimata
polümeeridest ja
kopolümeeridest

plastipuru halogeenimata
polümeeridest ja
kopolümeeridest

B3020 segu

B3020 segu

B3030 segu

B3030 segu

B3040 segu

B3040 segu

B3050 segu

B3050 segu”

B2010 segu
B2030 segu

B3010 segu
vulkaniseeritud vaigu
jäätmed või
kondensatsiooni saadused
B3010 segu
perfluoroalkoksüalkaan

48) Vastavalt tähestikujärjekorrale lisatakse järgmine kanne Uus-Meremaa kohta:
„Uus-Meremaa
a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 III lisas
loetletud jäätmed ja IIIA
lisas loetletud
jäätmesegud”
49) Vietnami kanne asendatakse järgmisega:
„Vietnam
a

b

c
Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010 alt:

B1010 alt:

— väärismetallid
(kuld,
hõbe, plaatina grupi
metallid, kuid mitte
elavhõbe)

— raua- ja terasemurd

— tantaalimurd
— koobaltimurd
— vismutimurd
— germaaniumimurd

— vasemurd
— niklimurd
— alumiiniumimurd
— tsingimurd
— tinamurd
— volframimurd

— vanaadiumimurd

— molübdeenimurd

— hafniumi-,
indiumi-,
nioobiumi-, reeniumija galliumimurd

— magneesiumimurd
— tsirkoonimurd

— tooriumimurd

— mangaanimurd

— haruldaste
muldmetallide jäägid

— titaanimurd
— kroomimurd

d
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a

b
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c

B1020 alt:

B1020 alt:

— berülliumimurd

— antimonimurd

— kaadmiumimurd

— pliimurd (välja arvatud
pliiakud)

— seleenimurd
— telluurimurd
B1030–B1190

B1200
B1210–B2010
B2020
B2030
B2040 alt:

B2040 alt:

— ehitiste lammutamisel
tekkivad krohvi- või
kipsplaatide jäätmed

— osaliselt
puhastatud
kaltsiumsulfaat, mis
tekib suitsugaaside
väävlitustamisel (FGD)

— vase tootmisel tekkiv
keemiliselt
stabiliseeritud, kõrge
rauasisaldusega (üle
20%) šlakk, mis on
töödeldud enamasti
ehituses või
abrasiivmaterjalide
puhul kasutatavate
tööstuslike
spetsifikaatide kohaselt
(nt DIN 4301 ja DIN
8201).
— tahke väävel
— kaltsiumtsüaanamiidi
tootmisel tekkiv
lubjakivi (mille pH on
alla 9)
— naatrium-,
kaalium-,
kaltsiumkloriid
— karborund (ränikarbiid)
— lõhutud betoon
— liitium-tantaal ja liitiumnioobium, mis
sisaldavad klaasimurdu
B2060–B2130
B3010 alt:

B3010 alt:

kõik muud jäätmed

— etüleen
— stüreen
— polüpropüleen
— polüetüleentereftalaat
— polükarbonaadid
B3020

d
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a

b

c

B3030–B4030
GB040
GC010
GC020
GC030
GC050–GN030
Jäätmesegud

Kõik määruse (EÜ) nr
1013/2006 IIIA lisas
loetletud jäätmesegud”

L 196/51

d

