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Säädökset, jotka on julkaistava

À Komission asetus (EY) N:o 1547/1999, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999,
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93 mukaisista tiettyihin OECD:n päätöksen
C(92) 39 (lopullinen) soveltumisalaan kuulumattomiin maihin suuntautuvien tiettyjen jätelajien siirtojen valvontamenettelyistä (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

2
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Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden
hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.
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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1547/1999,
annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999,
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93 mukaisista tiettyihin OECD:n päätöksen C(92) 39 (lopullinen) soveltumisalaan kuulumattomiin maihin suuntautuvien tiettyjen jätelajien siirtojen valvontamenettelyistä
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

kuulumattomiin maihin 20 päivänä heinäkuuta 1994
tehdyn päätöksen 94/575/EY (4),

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja
Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta
ja tarkastamisesta 1 päivänä helmikuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2408/98 (2), ja erityisesti sen 17 artiklan 3 kohdan,
kuultuaan vastaanottajamaita, joita asia koskee,

4)

eräät OECD-maat eivät edelleenkään sovella OECD:n
päätöstä C(92) 39 (lopullinen), mutta ne saattavat
aloittaa sen soveltamisen tulevaisuudessa,

5)

tietyt kolmannet maat ovat myös ilmoittaneet, että
jotakin asetuksessa (ETY) N:o 259/93 säädetyistä valvontamenettelyistä olisi sovellettava,

6)

komissio on antanut näiden kolmansien maiden
pyynnöt tiedoksi komitealle, joka on perustettu jätteistä
15 päivänä heinäkuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY (5), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission päätöksellä 96/350/EY (6), 18
artiklan nojalla,

7)

asetuksen (ETY) N:o 259/93 17 artiklan 3 kohdan
mukaisesti näiden jätteiden vientiä kyseiseen maahan on
valvottava, kun näitä jätteitä valvotaan vastaanottajamaassa tai tämän maan pyynnöstä,

8)

on aiheellista koota yhteen yhdeksi ajanmukaiseksi tekstiksi nämä edellä mainittuja maita koskevat vientijärjestelyt ja selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi luetella ne
jäteluokat, joihin ei sovelleta valvontamenettelyjä; päätös
94/575/EY olisi tämän vuoksi kumottava, ja

9)

AKT-valtioihin suuntautuvien siirtojen osalta Loméssa
15 päivänä joulukuuta 1989 allekirjoitetun neljännen
AKT—EY-yleissopimuksen (7) 39 artiklassa kielletään
vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja
käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen,
joka tehtiin yhteisön puolesta neuvoston päätöksellä 93/
98/ETY (8), liitteissä I ja II lueteltujen vaarallisten
jätteiden vienti kyseisiin maihin; eräät tällaiset jätteet
mainitaan asetuksen (ETY) N:o 259/93 liitteessä II; näin
ollen yhteisön kansainvälisten velvoitteiden noudattamiseksi on tehtävä selväksi, että tällaisten jätteiden siirto
AKT-maihin on kiellettyä,

sekä katsoo, että
1)

2)

3)

asetuksen (ETY) N:o 259/93 1 artiklan 3 kohdan a
alakohdan mukaisesti asetuksen soveltamisalaan eivät
kuulu sellaisten jätteiden siirrot, jotka on tarkoitettu
ainoastaan hyödynnettäviksi ja jotka sisältyvät kyseisen
asetuksen liitteeseen II, sellaisena kuin liite on muutettuna komission päätöksellä 98/368/EY (3), lukuun ottamatta muun muassa 17 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan säännöksiä,
komissio on antanut asetuksen (ETY) N:o 259/93 17
artiklan 1 kohdan mukaisesti jokaiselle maalle, johon
hyödynnettävien jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen
valvonnasta 30 päivänä maaliskuuta 1992 tehtyä
OECD:n neuvoston päätöstä C(92) 39 (lopullinen) ei
sovelleta, tiedoksi kyseisen asetuksen liitteessä II olevan
luettelon jätteistä; komissio on pyytänyt vahvistusta,
ettei näitä jätteitä valvota vastaanottajamaassa tai
pyytänyt maata ilmoittamaan, pitäisikö näihin jätteisiin
soveltaa asetuksen liitteen III tai IV valvontamenettelyjä
tai asetuksen 15 artiklassa säädettyä menettelyä,
tietyt maat olivat ilmoittaneet, että näihin jätteisiin
pitäisi soveltaa jotakin näistä valvontamenettelyistä;
komissio teki asetuksen (ETY) N:o 259/93 17 artiklan 3
kohdan säännösten nojalla neuvoston asetuksessa (ETY)
N:o 259/93 säädetyn valvontamenettelyn määrittämisestä tiettyjen jätteiden siirtojen osalta tiettyihin taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöön (OECD)

( ) EYVL L 30, 6.2.1993, s. 1.
(2) EYVL L 298, 7.11.1998, s. 19.
(3) EYVL L 165, 10.6.1998, s. 20.
1

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

220, 25.8.1994, s. 15.
194, 25.7.1975, s. 39.
135, 6.6.1996, s. 32.
229, 17.8.1991, s. 3.
39, 16.2.1993, s. 1.
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ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

17. 7. 1999

osalta, jotka myös mainitaan liitteessä D, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 259/93 1 artiklan 3 kohdan
b—e alakohdan ja 11 artiklan soveltamista.

1.
Asetuksen (ETY) N:o 259/93 liitteessä III lueteltujen jätteisiin sovellettavaa valvontamenettelyä sovelletaan tämän
asetuksen liitteessä A lueteltuihin maihin suuntautuvaan vientiin asetuksen (ETY) N:o 259/93 liitteessä II lueteltujen niiden
jätteiden osalta, jotka myös mainitaan liitteessä A.

5.
Kun sellainen liitteessä A, B ja/tai C lueteltu OECD-maa,
joka ei kuulu OECD:n päätöksen C(92) 39 (lopullinen)
soveltamisalaan, panee täytäntöön kyseisen OECD:n päätöksen,
tätä asetusta ei enää sovelleta kyseiseen maahan.

2.
Asetuksen (ETY) N:o 259/93 liitteessä IV lueteltuihin
jätteisiin sovellettavaa valvontamenettelyä sovelletaan tämän
asetuksen liitteessä B lueteltuihin maihin suuntautuvaan vientiin asetuksen (ETY) N:o 259/93 liitteessä II lueteltujen niiden
jätteiden osalta, jotka myös mainitaan liitteessä B.

2 artikla
Edellä 1 artiklan säännökset eivät rajoita niitä AKT-maihin
suuntautuvia jätteiden kuljetuksia koskevia kieltoja, jotka asetetaan neljännessä AKT—EY-yleissopimuksessa.

3.
Asetuksen (ETY) N:o 259/93 15 artiklassa säädettyä
valvontamenettelyä sovelletaan tämän asetuksen liitteessä C
lueteltuihin maihin suuntautuvaan vientiin asetuksen (ETY) N:o
259/93 liitteessä II lueteltujen niiden jätteiden osalta, jotka
myös mainitaan liitteessä C.

Kumotaan päätös 94/575/EY.

4.
Tämän asetuksen liitteessä D lueteltuihin maihin suuntautuvaan vientiin ei sovelleta mitään valvontamenettelyä niiden
asetuksen (ETY) N:o 259/93 liitteessä II lueteltujen jätteiden

Tämä asetus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.

3 artikla

4 artikla

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 1999.
Komission puolesta
Leon BRITTAN

Komission jäsen
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LIITE A
Seuraavassa on lueteltu maat, joihin suuntautuviin tiettyjen asetuksen (ETY) N:o 259/93 liitteessä II (vihreä luettelo)
lueteltujen jätteiden siirtoihin olisi sovellettava saman asetuksen liitteessä III (keltainen luettelo) lueteltuihin jätteisiin
sovellettavaa valvontamenettelyä. Liitteessä II lueteltujen kyseisen menettelyn alaisten jätteiden nimikkeet on myös
lueteltu:
BULGARIA
1. Luokasta GA (”Kiinteät ( ) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
1

a) Seuraavien jalometallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 010
GA 030

ex 7112 10
ex 7112 90

— kulta
— muut jalometallit, kuten hopea

Huom: Nämä metallit, niiden seokset tai amalgaamit eivät saa olla elohopean saastuttamia.
b) Seuraavat rauta- ja teräsjätteet ja -romu:
GA 040
GA 060
GA 070
GA 080

7204 10
7204 29
7204 30
7204 41

GA 090
GA 100
GA 110

7204 49
7204 50
ex 7302 10

Jätteet ja romu, valurautaa
Jätteet ja romu, muuta seosterästä
Jätteet ja romu, tinattua rautaa tai terästä
Sorvaus- ja muut lastut, kaavinta- ja kuorimisjätteet, hiomajätteet, sahausjätteet, viilajauho, purseet ja jäysteet sekä leikkausjätteet, myös paaleina
Muut rautajätteet ja -romu
Romusta sulatetut harkot
Käytetyt rauta- ja teräskiskot

c) Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 120
GA 140
GA 150
GA 160
GA 170

7404 00
7602 00
7802 00
7902 00
8002 00

Kuparijätteet ja -romu
Alumiinijätteet ja -romu
Lyijyjätteet ja -romu
Sinkkijätteet ja -romu
Tinajätteet ja -romu

2. Luokasta GB (”Metallien sulatuksessa ja jalostuksessa muodostuvat metallipitoiset jätteet”):
GB 010
GB 020
GB 021
GB 022
GB 023
GB 024
GB 025
GB 030
GB 040

2620 11

ex 2620 90

Kovasinkki
Sinkkiä sisältävä kuona
— Sinkkigalvanoinnin pintakuona (> 90 % Zn)
— Sinkkigalvanoinnin pohjakuona (> 92 % Zn)
— Sinkkipainevalukuona (> 85 % Zn)
— Kuumagalvanoinnin sinkkikuona (panosprosessista) (> 92 % Zn)
— Sinkkiskimmausjäte
— Alumiiniskimmausjäte
Jalometallien ja kuparin käsittelyssä muodostunut jatkojalostukseen tarkoitettu kuona

3. Luokasta GC (”Muut metalleja sisältävät jätteet”):
GC 060

Käytetyt metallipitoiset katalyytit, joihin sisältyy jotakin seuraavista metalleista:
— jalometallit: kulta, hopea
— platinaryhmän metallit: rutenium, rodium, palladium, osmium, iridium, platina,
— siirtymämetallit: skandium, vanadiini, mangaani, koboltti, kupari, yttrium, niobium,
hafnium, volframi, titaani, kromi, rauta, nikkeli, sinkki, zirkonium, molybdeeni,
tantaali, renium
— lantanidit (harvinaiset maametallit): lantaani, praseodyymi, samarium, gadolinium,
dysprosium, erbium, ytterbium, cerium, neodyymi, europium, terbium, holmium,
tulium, lutetium

(1) ”Kiinteisiin” jätteisiin eivät kuulu vaarallisia nestemäisiä jätteitä sisältävät jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät
esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.
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4. Luokasta GH (”Kiinteät muovijätteet”):
GH 010
GH 011
GH 012
GH 013

3915
ex 3915 10
ex 3915 20
ex 3915 30

Muovijätteet, -leikkeet ja -romu
— Eteenipolymeereistä
— Styreenipolymeereistä
— Vinyylikloridipolymeereistä

KYPROS
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet lukuun ottamatta niitä, jotka luetellaan liitteessä D.

UNKARI (1)
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet lukuun ottamatta niitä, jotka luetellaan liitteessä B.

INDONESIA
Luokasta GA (”Kiinteät (2) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
a) Seuraavat rauta- ja teräsjätteet ja -romu:
GA 080

7204 41

GA 090
GA 100

7204 49
7204 50

Sorvaus- ja muut lastut, kaavinta- ja kuorimisjätteet, hiomajätteet, sahausjätteet, viilajauho, purseet ja jäysteet sekä leikkausjätteet, myös paaleina
Muut rautajätteet ja -romu
Romusta sulatetut harkot

b) Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 120
GA 130
GA 150
GA 160
GA 170
GA 180
GA 190
GA 200
GA 210
GA 220
GA 230
GA 240
GA 250
GA 260
GA 270
GA 280
GA 290
GA 300
GA 310
GA 320

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

7404 00
7503 00
7802 00
7902 00
8002 00
8101 91
8102 91
8103 10
8104 20
8105 10
8106 00
8107 10
8108 10
8109 10
8110 00
8111 00
8112 11
8112 20
8112 30
8112 40

Kuparijätteet ja -romu
Nikkelijätteet ja -romu
Lyijyjätteet ja -romu
Sinkkijätteet ja -romu
Tinajätteet ja -romu
Volframijätteet ja -romu
Molybdeenijätteet ja -romu
Tantaalijätteet ja -romu
Magnesiumjätteet ja -romu (lukuun ottamatta luokan AA 190 nimikkeitä) (*)
Kobolttijätteet ja -romu
Vismuttijätteet ja -romu
Kadmiumjätteet ja -romu
Titaanijätteet ja -romu
Zirkoniumjätteet ja -romu
Antimonijätteet ja -romu
Mangaanijätteet ja -romu
Berylliumjätteet ja -romu
Kromijätteet ja -romu
Germaniumjätteet ja -romu
Vanadiinijätteet ja -romu

(*) Katso komission päätöksen 98/368/EY liite III.
(1) Vaikka Unkari on OECD:n jäsen, se ei sovella OECD:n neuvoston päätöstä C(92) 39 (lopullinen). Kun tämä maa panee täytäntöön
päätöksen C(92) 39 (lopullinen), tätä asetusta ei enää sovelleta siihen.
(2) ”Kiinteisiin” jätteisiin eivät kuulu vaarallisia nestemäisiä jätteitä sisältävät jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät
esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.
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JAMAIKA
1. Kaikki nimikkeet luokasta GA (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”).
2. Kaikki nimikkeet luokasta GB (”Metallien sulatuksessa ja jalostuksessa muodostuvat metallipitoiset jätteet”)
3. Kaikki nimikkeet luokasta GD (”Kaivannaistoiminnan jätteet: näiden jätteiden on oltava kiinteitä”)
4. Kaikki nimikkeet luokasta GE (”Kiinteä lasijäte”)
5. Kaikki nimikkeet luokasta GF (”Kiinteät keraamiset jätteet”)
6. Kaikki nimikkeet luokasta GI (”Paperi-, kartonki- ja pahvijäte”)
7. Kaikki nimikkeet luokasta GJ (”Tekstiilijätteet”)
8. Kaikki nimikkeet luokasta GL (”Käsittelemättömän korkin ja puun jätteet”)
MACAO
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet
PUOLA (2)
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet
SINGAPORE
1. Luokasta GA (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
a) Seuraavien jalometallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 010
GA 020

ex 7112 10
ex 7112 20

GA 030

ex 7112 90

— kulta
— platina (ilmaisuun ”platina” sisältyvät platina, iridium, osmium, palladium, rodium
ja rutenium)
— muut jalometallit, kuten hopea

Huom: Nämä metallit, niiden seokset tai amalgaamit eivät saa olle elohopean saastuttamia.

b) Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 120
GA 130
GA 140
GA 170
GA 190
GA 250
GA 260
GA 280
GA 300
GA 320

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

7404 00
7503 00
7602 00
8002 00
8102 91
8108 10
8109 10
8111 00
8112 20
8112 40
8112 91

GA 350

Kuparijätteet ja -romu
Nikkelijätteet ja -romu
Alumiinijätteet ja -romu
Tinajätteet ja -romu
Molybdeenijätteet ja -romu
Titaanijätteet ja -romu
Zirkoniumjätteet ja -romu
Mangaanijätteet ja -romu
Kromijätteet ja -romu
Vanadiinijätteet ja -romu
Seuraavien metallien jätteet ja romu:
— niobium

2. Luokasta GC (”Muut metalleja sisältävät jätteet”):
GC 070

ex 2619 00

Raudan ja hiiliteräksen (mukaan lukien niukkaseosteinen teräs) valmistuksessa muodostuva kuona, ei kuitenkaan erityisesti kansallisten ja asiaankuuluvien kansainvälisten vaatimusten ja standardien mukaisesti tuotettu (*).

(*) Tämä kohta kattaa kuonien käytön titaanioksidin ja vanadiinin lähteinä.
(1) ”Kiinteisiin” jätteisiin eivät kuulu vaarallisia nestemäisiä jätteitä sisältävät jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät
esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.
(2) Vaikka Puola on OECD:n jäsen, se ei sovella OECD:n neuvoston päätöstä C(92) 39 (lopullinen). Kun tämä maa panee täytäntöön
päätöksen C(92) 39 (lopullinen), tätä asetusta ei enää sovelleta siihen.
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3. Luokasta GD (”Kaivannaistoiminnan jätteet: näiden jätteiden on oltava kiinteä”):
GD 020

ex 2514 00

Liuskekivijäte, myös karkeasti lohkottu tai pelkästään sahaamalla tai muulla tavalla
leikattu

THAIMAA
1. Luokasta GA (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
a) Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 130
GA 150
GA 220
GA 240
GA 270
GA 290
GA 300
GA 320

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

GA 330
GA 340
GA 350
GA 360
GA 370
GA 400
GA 410
GA 420

7503 00
7802 00
8105 10
8107 10
8110 00
8112 11
8112 20
8112 40
8112 91

ex 2804 90
ex 2804 50
ex 2805 30

Nikkelijätteet ja -romu
Lyijyjätteet ja -romu
Kobolttijätteet ja -romu
Kadmiumjätteet ja -romu
Antimonijätteet ja -romu
Berylliumjätteet ja -romu
Kromijätteet ja -romu
Vanadiinijätteet ja -romu
Seuraavien metallien jätteet ja -romu:
— hafnium
— indium
— niobium
— renium
— gallium
Seleenijätteet ja -romu
Telluurijätteet ja -romu
Harvinaisten maametallien jätteet ja -romu

2. Kaikki nimikkeet luokasta GB (”Metallien sulatuksessa ja jalostuksessa muodostuvat metallipitoiset jätteet”).
3. Luokasta GC (”Muut metalleja sisältävät jätteet”):
GC 050
GC 060

GC 070

ex 2619 00

Käytetyt FCC-katalyytit (esim. alumiinioksidi, zeoliitit)
Käytetyt metallipitoiset katalyytit, joihin sisältyy jotakin seuraavista metalleista:
— jalometallit: kulta, hopea
— platinaryhmän metallit: rutenium, rodium, palladium, osmium, iridium, platina
— siirtymetallit: skandium, vanadiini, mangaani, koboltti, kupari, yttrium, niobium,
hafnium, volframi, titaani, kromi, rauta, nikkeli sinkki, zirkonium, molybdeeni,
tantaali, renium
— lantanidit (harvinaiset maametallit): lantaani, praseodyymi, samarium, gadolinium,
dysprosium, erbium, ytterbium, cerium, neodyymi, europium, terbium, holmium,
tulium, lutetium
Raudan ja hiiliteräksen (mukaan lukien niukkaseosteinen teräs) valmistuksessa muodostuva kuona, ei kuitenkaan erityisesti kansallisten ja asiaankuuluvien kansainvälisten vaatimusten ja standardien mukaisesti tuotettu (*)

(*) Tämä kohta kattaa kyseisten kuonien käytön titaanioksidin ja vanadiinin lähteinä.

4. Luokasta GD (”Kaivannaistoiminnan jätteet: näiden jätteiden on oltava kiinteitä”):
GD 040
GD 050
GD 060

ex
ex
ex
ex

2529 30
2529 10
2529 21
2529 22

Leusiitti-, nefeliini- ja nefeliinisyeniittijätteet
Maasälpäjätteet
Fluorisälpäjätteet

(1) ”Kiinteisiin” jätteisiin eivät kuulu vaarallisia nestemäisiä jätteitä sisältävät jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät
esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.
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5. Kaikki nimikkeet luokasta GE (”Kiinteä lasijäte”)
6. Kaikki nimikkeet luokasta GF (”Kiinteät keraamiset jätteet”)
7. Luokasta GG (”Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti epäorgaanisista ainesosista, mutta saattavat sisältää
metalleja ja orgaanisia aineita”):
GG 030
GG 040
GG 060

ex 2621
ex 2621
ex 2803

GG 080

ex 2621 00

GG 090
GG 110
GG 140

ex 2621 00

Hiilivoimalaitosten pohjatuhka ja laskettu kuona
Hiilivoimalaitosten lentotuhka
Juomaveden käsittelyssä sekä elintarviketeollisuuden ja vitamiinien tuotannon prosesseissa muodostuva käytetty aktiivihiili
Kuparin valmistuksessa muodostuva kemiallisesti stabiloitu kuona, jossa on paljon rautaa
(yli 20 %) ja joka on käsitelty teollisuusstandardien mukaan (esimerkiksi DIN 4301 ja
DIN 8201) pääasiallisesti rakennus- ja hiontatarkoituksiin
Kiinteä rikki
Alumiinin valmistuksessa muodostuva neutraloitu punalieju
Rikottu betoni

8. Kaikki nimikkeet luokasta GH (”Kiinteät muovijätteet”)
9. Kaikki nimikkeet luokasta GK (”Kumijätteet”)
10. Luokasta GO (”Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti orgaanisista ainesosista mutta saattavat sisältää metalleja
ja epäorgaanisia aineita”):
GO 020
GO 030

Jäteolki
Eläinten ruokintaan käytettävät penisilliinin valmistuksessa syntyneet deaktivoidut sienihuovastot

TUNISIA
1. Luokasta GA (”Kiinteät ( ) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
1

GA 170

8002 00

Tinajätteet ja -romu

2. Luokasta GC (”Muut metalleja sisältävät jätteet”):
GC 030

ex 8908 00

Romutettaviksi tarkoitetut alukset ja muut uivat rakenteet, asianmukaisesti tyhjennettyinä
lastista ja muista laivan toiminnassa syntyneistä aineista, jotka mahdollisesti on luokiteltu
vaaralliseksi aineeksi tai jätteeksi.

3. Kaikki nimikkeet luokasta GH (”Kiinteät muovijätteet”)
4. Kaikki nimikkeet luokasta GI (”Paperi-, kartonki- ja pahvijäte”)
5. Luokasta GJ (”Tekstiilijätteet”):
GJ 070

ex 5304 90

GJ 111

5505 10

Sisalin ja muiden Agave-suvun kasvien tekstiilikuitujen jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)
Tekokuitujätteet (myös kampajätteet, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)
— tekokuituiset

6. Kaikki nimikkeet luokasta GK (”Kumijätteet”)
7. Luokasta GM (”Elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet”):
GM 130

Elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet, ei kuitenkaan sivutuotteet, jotka täyttävät ihmis- ja
eläinravintoa koskevat kansalliset ja kansainväliset vaatimukset ja standardit

(1) ”Kiinteisiin” jätteisiin eivät kuulu vaarallisia nestemäisiä jätteitä sisältävät jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät
esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.
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LIITE B
Seuraavassa on lueteltu maat, joihin suuntautuviin tiettyjen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93 liitteessä II (vihreä
luettelo) lueteltujen jätteiden siirtoihin olisi sovellettava saman asetuksen liitteessä IV (punainen luettelo) lueteltuihin
jätteisiin sovellettavaa valvontamenettelyä. Liitteessä II lueteltujen kyseisen menettelyn alaisten jätteiden nimikkeet on
myös lueteltu.
ARGENTIINA
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.
BOSNIA JA HERTSEGOVINA
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.
BRASILIA
1. Luokasta GA(”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
a) Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 130
GA 150
GA 160
GA 170
GA 180
GA 190
GA 200
GA 220
GA 230
GA 240
GA 250
GA 260
GA 270
GA 280
GA 290
GA 300
GA 310
GA 320

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

GA 330
GA 340
GA 350
GA 360
GA 370
GA 400
GA 410
GA 420

7503 00
7802 00
7902 00
8002 00
8101 91
8102 91
8103 10
8105 10
8106 00
8107 10
8108 10
8109 10
8110 00
8111 00
8112 11
8112 20
8112 30
8112 40
8112 91

ex 2804 90
ex 2804 50
ex 2805 30

Nikkelijätteet ja -romu
Lyijyjätteet ja -romu
Sinkkijätteet ja -romu
Tinajätteet ja -romu
Volframijätteet ja -romu
Molybdeenijätteet ja -romu
Tantaalijätteet ja -romu
Kobolttijätteet ja -romu
Vismuttijätteet ja -romu
Kadmiumjätteet ja -romu
Titaanijätteet ja -romu
Zirkoniumjätteet ja -romu
Antimonijätteet ja -romu
Mangaanijätteet ja -romu
Berylliumjätteet ja -romu
Kromijätteet ja -romu
Germaniumjätteet ja -romu
Vanadiinijätteet ja -romu
Seuraavien metallien jätteet ja -romu:
— hafnium
— indium
— niobium
— renium
— gallium
Seleenijätteet ja -romu
Telluurijätteet ja -romu
Harvinaisten maametallien jätteet ja romu

2. Luokasta GB (”Metallien sulatuksessa ja jalostuksessa muodostuvat metallipitoiset jätteet”):
GB 040

ex 2620 90

Jalometallien ja kuparin käsittelyssä muodostunut jatkojalostukseen tarkoitettu kuona

3. Luokasta GC (”Muut metalleja sisältävät jätteet”):
GC 070

ex 2619 00

Raudan ja hiiliteräksen (mukaan lukien niukkaseosteinen teräs) valmistuksessa muodostuva kuona, ei kuitenkaan erityisesti kansallisten ja asiaankuuluvien kansainvälisten vaatimusten ja standardien mukaisesti tuotettu (*).

(*) Tämä kohta kattaa kyseisten kuonien käytön titaanidioksidin ja vanadiinin lähteinä.
(1) Kiinteisiin jätteisiin eivät kuulu vaarallisia nestemäisiä jätteitä sisältävät jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät
esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.
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4. Luokasta GD (”Kaivannaistoiminnan jätteet: näiden jätteiden on oltava kiinteitä”):
GD 040
GD 050
GD 060

ex
ex
ex
ex

2529 30
2529 10
2529 21
2529 22

Leusiitti-, nefeliini- ja nefeliinisyeniittijätteet
Maasälpäjätteet
Fluorisälpäjätteet

5. Luokasta GG (”Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti epäorgaanisista ainesosista, mutta saattavat sisältää
metalleja ja orgaanisia aineita”):
GG 030
GG 040
GG 060

ex 2621
ex 2621
ex 2803

GG 080

ex 2621 00

GG 100

Hiilivoimalaitosten pohjatuhka ja laskettu kuona
Hiilivoimalaitosten lentotuhka
Juomaveden käsittelyssä sekä elintarviketeollisuuden ja vitamiinien tuotannon prosesseissa muodostuva käytetty aktiivihiili
Kuparin valmistuksessa muodostuva kemiallisesti stabiloitu kuona, jossa on paljon rautaa
(yli 20 %) ja joka on käsitelty teollisuusstandardien mukaan (esimerkiksi DIN 4301 ja
DIN 8201) pääasiallisesti rakennus- ja hiontatarkoituksiin
Kalsiumsyanamidin valmistuksessa muodostuva kalkkikivi (jonka pH-arvo on alle 9)

6. Luokasta GH (”Kiinteät muovijätteet”):
GH 013

ex 3915 30

GH 015

ex 3915 90

Muovijätteet, -leikkeet ja -romu:
— vinyylikloridipolymeereistä
Muovijätteet, -leikkeet ja -romu:
hartsit tai kondensaatiotuotteet, esimerkiksi:
— ureaformaldehydihartsit
— fenoliformaldehydihartsit
— melamiiniformaldehydihartsit
— epoksihartsit
— alkydihartsit
— polyamidit

7. Luokasta GJ (”Tekstiilijätteet”):
GJ 050

ex 5302 90

Hampun (Cannabis sativa L.) rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja
lumput)

8. Luokasta GK (”Kumijätteet”):
GK 020
GK 030

4012 20
ex 4017 00

Käytetyt ilmarenkaat
Kovakumijätteet ja -romu (esim. eboniitti)

9. Luokasta GO (”Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti orgaanisista aineosista mutta saattavat sisältää metalleja
ja epäorgaanisia aineita”):
GO 040
GO 050

Valokuvausfilmin peruskalvojäte ja valokuvausfilmijäte, jossa ei ole hopeaa
Kertakäyttökamerat paristoitta

KIINA
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet lukuun ottamatta niitä, jotka luetellaan liitteessä D.

KOLUMBIA
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet lukuun ottamatta seuraavia:
1. Luokasta GA (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
Muiden kuin rautametallien ja niiden seosten kaikki jätteet ja romu
2. Luokasta GB (”Metallien sulatuksssa ja jalostuksessa muodostuvat metallipitoiset jätteet”):
GB 040

ex 2620 90

Jalometallien ja kuparin käsittelyssä muodostunut jatkojalostukseen tarkoitettu kuona
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3. Luokasta GC (”Muut metalleja sisältävät jätteet”):
GC 070

ex 2619 00

Raudan ja hiiliteräksen (mukaan lukien niukkaseosteinen teräs) valmistuksessa muodostuva kuona, ei kuitenkaan erityisesti kansallisten ja asiaankuuluvien kansainvälisten vaatimusten ja standardien mukaisesti tuotettu (*)

(*) Tämä kohta kattaa kyseisten kuonien käytön titaanioksidin ja vanadiinin lähteinä.

4. Luokasta GD (”Kaivannaistoiminnan jätteet: näiden jätteiden on oltava kiinteitä”):
GD 040
GD 060

ex 2529 30
ex 2529 21
ex 2529 22

Leusiitti-, nefeliini- ja nefeliinisyeniittijätteet
Fluorisälpäjätteet

5. Luokasta GG (”Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti epäorgaanisista aineosista, mutta saattavat sisältää
metalleja ja orgaanisia aineita”):
GG 030
GG 040
GG 060

ex 2621
ex 2621
ex 2803

GG 080

ex 2621 00

GG 100

Hiilivoimalaitosten pohjatuhka ja laskettu kuona
Hiilivoimalaitosten lentotuhka
Juomaveden käsittelyssä sekä elintarviketeollisuuden ja vitamiinien tuotannon prosesseissa muodostuva käytetty aktiivihiili
Kuparin valmistuksessa muodostuva kemiallisesti stabiloitu kuona, jossa on paljon rautaa
(yli 20 %) ja joka on käsitelty teollisuusstandardien mukaan (esimerkiksi DIN 4301 ja
DIN 8201) pääasiallisesti rakennus- ja hiontatarkoituksiin
Kalsiumsyanamidin valmistuksessa muodostuva kalkkikivi (jonka pH-arvo on alle 9)

6. Luokasta GH (”Kiinteät muovijätteet”):
GH 013

ex 3915 30

GH 015

ex 3915 90

Muovijätteet, -leikkeet ja -romu:
— vinyylikloridipolymeereistä
— Hartsit tai kondensaatiotuotteet, esimerkiksi:
— ureaformaldehydihartsit
— fenoliformaldehydihartsit
— melamiiniformaldehydihartsit
— epoksihartsit
— alkydihartsit
— polyamidit

7. Luokasta GJ (”Tekstiilijätteet”):
GJ 050

ex 5302 90

Hampun (Cannabis sativa L.) rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja
lumput)

8. Luokasta GK (”Kumijätteet”):
GK 020
GK 030

4012 20
ex 4017 00

Käytetyt ilmarenkaat
Kovakumijätteet ja -romu (esim. eboniitti)

9. Luokasta GO (”Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti orgaanisista aineosista mutta saattavat sisältää metalleja
ja epäorgaanisia aineita”):
GO 040
GO 050

Valokuvausfilmin peruskalvojäte ja valokuvausfilmijäte, jossa ei ole hopeaa
Kertakäyttökamerat paristoitta
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KUUBA
1. Luokasta GA (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjäatteet”):
a) Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 120
GA 150
GA 160
GA 240
GA 270
GA 290
GA 300
GA 400
GA 410
GA 420

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

7404 00
7802 00
7902 00
8107 10
8110 00
8112 11
8112 20
2804 90
2804 50
2805 30

Kuparijätteet ja -romu
Lyijyjätteet ja -romu
Sinkkijätteet ja -romu
Kadmiumjätteet ja -romu
Antimonijätteet ja -romu
Berylliumjätteet ja -romu
Kromijätteet ja -romu
Seleenijätteet ja -romu
Telluurijätteet ja -romu
Harvinaisten maametallien jätteet ja romu

2. Kaikki nimikkeet luokasta GB (”Metallien sulatuksessa ja jalostuksessa muodostuvat metallipitoiset jätteet”)
3. Kaikki nimikkeet luokasta GC (”Muut metalleja sisältävät jätteet”)
4. Luokasta GD (”Kaivannaistoiminnan jätteet: näiden jätteiden on oltava kiinteitä”):
GD 060

ex 2529 21
ex 2529 22

Fluorisälpäjätteet

5. Kaikki nimikkeet luokasta GF (”Kiinteät keraamiset jätteet”)
6. Kaikki nimikkeet luokasta GG (”Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti epäorgaanisista aineosista, mutta
saattavat sisältää metalleja ja orgaanisia aineita”)
7. Kaikki nimikkeet luokasta GH (”Kiinteät muovijätteet”)
8. Kaikki nimikkeet luokasta GN (”Vuotien värjäyksessä ja käsittelyssä ja nahan käytössä muodostuvat jätteet”)
9. Kaikki nimikkeet luokasta GO (”Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiasllisesti orgaanisista aineosista mutta saattavat
sisältää metalleja ja epäorgaanisia aineita”):

VIRO
1. Luokasta GA (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
a) Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 150
GA 240
GA 270
GA 290
GA 400
GA 410
GA 420

ex
ex
ex
ex
ex
ex

7802 00
8107 10
8110 00
8112 11
2804 90
2804 50
2805 30

Lyijyjätteet ja -romu
Kadmiumjätteet ja -romu
Antimonijätteet ja -romu
Berilliumjätteet ja -romu
Seleenijätteet ja -romu
Telluurijätteet ja -romu
Harvinaisten maametallien jätteet ja romu

(1) Kiinteisiin jätteisiin eivät kuulu vaarallisia nestemäisiä jätteitä sisältävät jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät
esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.
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2. Luokasta GC (”Muut metalleja sisältävät jätteet”):
GC 040
GC 050
GC 060

GC 070

Romuajoneuvot, tyhjennettynä nesteistä
Käytetyt FCC-katalyytit (esim. alumiinioksidi, zeoliitit)
Käytetyt metallipitoiset katalyytit, joihin sisältyy jotakin seuraavista metalleista:
— jalometallit: kulta, hopea
— platinaryhmän metallit: rutenium, rodium, palladium, osmium, iridium, platina
— siirtymämetallit: skandium, vanadiini, mangaani, koboltti, kupari, yttrium, niobium,
hafnium, volframi, titaani, kromi, rauta, nikkeli, sinkki, zirkonium, molybdeeni,
tantaali, renium
— lantanidit (harvinaiset maametallit): lantaani, praseodyymi, samarium, gadolinium,
dysprosium, erbium, ytterbium, cerium, neodyymi, europium, terbium, holmium,
tulium, lutetium
Raudan ja hiiliteräksen (mukaan lukien niukkaseosteinen teräs) valmistuksessa muodostuva kuona, ei kuitenkaan erityisesti kansallisten ja asiaankuuluvien kansainvälisten vaatimusten ja standardien mukaisesti tuotettu (*).

ex 2619 00

(*) Tämä kohta kattaa kyseisten kuonien käytön titaanidioksidin ja vanadiinin lähteinä.

3. Luokasta GG (”Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti epäorgaanisista aineosista, mutta saattavat sisältää
metalleja ja orgaanisia aineita”):
GG 010
GG 030
GG 040
GG 050
GG 060

Savukaasujen rikinpoistossa (FGD) muodostuva osittain jalostettu kaliumsulfaatti
Hiilivoimalaitosten pohjatuhka ja laskettu kuona
Hiilivoimalaitosten lentotuhka
Petrolikoksista tai bitumista tehtyjen anodihiilien jäte
Juomaveden käsittelyssä sekä elintarviketeollisuuden ja vitamiinien tuotannon prosesseissa muodostuva käytetty aktiivihiili
Kuparin valmistuksessa muodostuva kemiallisesti stabiloitu kuona, jossa on paljon rautaa
(yli 20 %) ja joka on käsitelty teollisuusstandardien mukaan (esimerkiksi DIN 4301 ja
DIN 8201) pääasiallisesti rakennus- ja hiontatarkoituksiin.
Kiinteä rikki
Alumiinin valmistuksessa muodostuva neutraloitu punalieju
Natrium-, kalium- ja kalsiumkloridit

ex 2621
ex 2621
ex 2803

GG 080

ex 2621 00

GG 090
GG 110
GG 120

ex 2621 00

4. Luokasta GH (”Kiinteät muovijätteet”):
a) Muovijätteet, -leikkeet ja -romu:
GH 013
GH 015

ex 3915 30
ex 3915 90

— vinyylikloridipolymeereistä
— hartsit tai kondensaatiotuotteet, esimerkiksi:
— ureaformaldehydihartsit
— fenoliformaldehydihartsit
— melamiiniformaldehydihartsit
— epoksihartsit
— alkydihartsit
— polyamidit

5. Luokasta GK (”Kumijätteet”):
GK 020

4012 20

Käytetyt ilmarenkaat

GUINEA

Luokasta GJ (”Tekstiilijätteet”):
GJ 120

6309 00

Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilituotteet
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GUINEA-BISSAU
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet

UNKARI
1. Luokasta GA (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
a) Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 160
GA 290

7902 00
ex 8112 11

Sinkkijätteet ja -romu
Berylliumjätteet ja -romu

2. Luokasta GC (”Muut metalleja sisältävät jätteet”):
GC 050
GC 060

Käytetyt FCC-katalyytit (esim. alumiinioksidi, zeoliitit)
Käytetyt metallipitoiset katalyytit, joihin sisältyy jotakin seuraavista metalleista:
— jalometallit: kulta, hopea
— platinaryhmän metallit: rutenium, rodium, palladium, osmium, iridium, platina
— siirtymämetallit: skandium, vanadiini, mangaani, koboltti, kupari, yttrium, niobium,
hafnium, volframi, titaani, kromi, rauta, nikkeli, sinkki, zirkonium, molybdeeni,
tantaali, renium
— lantanidit (harvinaiset maametallit): lantaani, praseodyymi, samarium, gadolinium,
dysprosium, erbium, ytterbium, cerium, neodyymi, europium, terbium, holmium,
tulium, lutetium.

3. Luokasta GG (”Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti epäorgaanisista aineosista, mutta saattavat sisältää
metalleja ja orgaanisia aineita”):
GG 060

ex 2803

GG 110

ex 2621 00

Juomaveden käsittelyssä sekä elintarviketeollisuuden ja vitamiinien tuotannon prosesseissa muodostuva käytetty aktiivihiili
Alumiinin valmistuksessa muodostuva neutraloitu punalieju

4. Luokasta GH (”Kiinteät muovijätteet”):
GH 015

ex 3915 90

Muovijätteet, -leikkeet ja -romu:
— hartsit tai kondensaatiotuotteet, esimerkiksi:
— ureaformaldehydihartsit
— fenoliformaldehydihartsit
— melamiiniformaldehydihartsit
— epoksihartsit
— alkyldihartsit
— polyamidit

5. Luokasta GM (”Elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet”):
GM 090
GM 100

1522
0506 90

GM 110

ex 0511 91

Degras; rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä muodostuneet jätteet
Valmistamattomien, rasvattomiksi tehtyjen, yksinkertaisesti käsiteltyjen (mutta ei määrämuotoisiksi leikattujen), hapolla käsiteltyjen tai degelatinoitujen luiden ja sarvitohlojen
jätteet
Kalajätteet

6. Luokasta GN (”Vuotien värjäyksessä ja käsittelyssä ja nahan käytössä muodostuvat jätteet”):
GN 030

ex 0505 90

Höyhen- tai untuvapeitteisten linnunnahkojen ja muiden osien tai höyhenten ja
höyhenten osien jättteet (myös sellaisten, joiden reunat on leikattu) ja sellaisten untuvien
jätteet, joita ei ole valmistettu muulla tavoin kuin puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty
säilytystä varten

(1) Kiinteisiin jätteisiin eivät kuulu vaarallisia nestemäisiä jätteitä sisältävät jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät
esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.
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INTIA
1. Luokasta GA (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
a) Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 240
GA 270
GA 290
GA 300
GA 400
GA 410

ex
ex
ex
ex
ex
ex

8107 10
8110 00
8112 11
8112 20
2804 90
2804 50

Kadmiumjätteet ja -romu
Antimonijätteet ja -romu
Berylliumjätteet ja -romu
Kromijätteet ja -romu
Seleenijätteet ja -romu
Telluurijätteet ja -romu

2. Luokasta GB (”Metallien sulatuksessa ja jalostuksessa muodostuvat metallipitoiset jätteet”):
GB 010
GB 040

2620 11
ex 2620 90

Kovasinkki
Jalometallien ja kuparin käsittelyssä muodostunut jatkojalostukseen tarkoitettu kuona

3. Kaikki nimikkeet luokasta GH (”Kiinteät muovijätteet”):
GH 014

ex 3915 90

esimerkiksi seuraavista polymeroiduista tai kopolymeroiduista (polyeteenitereftalaatti)

4. Luokasta GJ (”Tekstiilijätteet”):
GJ 130

ex 6310

GJ 132

ex 6310 90

Lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden jätteet sekä loppuunkuluneet
side- ja purjelangasta, nuorasta tai köydestä tehdyt tavarat, tekstiiliainetta:
— muut
INDONESIA

Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet lukuun ottamatta niitä, jotka luetellaan liitteessä A tai liitteesä D
JAMAIKA
1. Kaikki nimikkeet luokasta GC (”Muut metalleja sisältävät jätteet”)
2. Kaikki nimikkeet luokasta GG (”Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti epäorgaanisista aineosista, mutta
saattavat sisältää metalleja ja orgaanisia aineita”)
3. Kaikki nimikkeet luokasta GH (”Kiinteät muovijätteet”)
4. Kaikki nimikkeet luokasta GK (”Kumijätteet”)
5. Kaikki nimikkeet luokasta GM (”Elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet”)
6. Kaikki nimikkeet luokasta GN (”Vuotien värjäyksessä käsittelyssä ja nahan käytössä muodostuvat jätteet”)
7. Kaikki nimikkeet luokasta GO (”Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti orgaanisista aineosista mutta saattavat
sisältää metalleja ja epäorgaanisia aineita”):
LIETTUA
1. Luokasta GA (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
a) Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 130
GA 150
GA 190
GA 200
GA 210
GA 220
GA 240
GA 270

ex
ex
ex
ex
ex

7503 00
7802 00
8102 91
8103 10
8104 20
8105 10
8107 10
8110 00

Nikkelijätteet ja -romu
Lyijyjätteet ja -romu
Volframijätteet ja -romu
Tantaalijätteet ja -romu
Magnesiumjätteet ja -romu (lukuun ottamatta luokan AA 190 nimikkeitä) (*)
Kobolttijätteet ja -romu
Kadmiumjätteet ja -romu
Antomonijätteet ja -romu

(1) Kiinteisiin jätteisiin eivät kuulu vaarallisia nestemäisiä jätteitä sisältävät jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät
esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.
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GA 290

ex 8112 11

Berylliumjätteet ja -romu

GA 300

ex 8112 20

Kromijätteet ja -romu

GA 320

ex 8112 40

Vanadiinijätteet ja -romu

GA 400

ex 2804 90

Seleenijätteet ja -romu

GA 410

ex 2804 50

Telluurijätteet ja -romu

(*) Katso päätöksen 98/368/EY liite III.

2. Luokasta GC (”Muut metalleja sisältävät jätteet”):

GC 040

Romuajoneuvot, tyhjennettynä nesteistä

GC 050

Käytetyt FCC-katalyytit (esim. alumiinioksidi, zeoliitit)

GC 060

Käytetyt metallipitoiset katalyytit, joihin sisältyy jotakin seuraavista metalleista:
— jalometallit: kulta, hopea
— platinaryhmän metallit: rutenium, rodium, palladium, osmium, iridium, platina
— siirtymämetallit: skandium, vanadiini, mangaani, koboltti, kupari, yttrium, niobium,
hafnium, volframi, titaani, kromi, rauta, nikkeli, sinkki, zirkonium, molybdeeni,
tantaali, renium
— lantanidit (harvinaiset maametallit): lantaani, praseodyymi, samarium, gadolinium,
dysprosium, erbium, ytterbium, cerium, neodyymi, europium, terbium, holmium,
tulium, lutetium

GC 070

ex 2619 00

Raudan ja hiiliteräksen (mukaan lukien niukkaseosteinen teräs) valmistuksessa muodostuva kuona, ei kuitenkaan erityisesti kansallisten ja asiaankuuluvien kansainvälisten vaatimusten ja standardien mukaisesti tuotettu (*).

(*) Tämä kohta kattaa kyseisten kuonien käytön titaanioksidin ja vanadiinin lähteinä.

3. Luokasta GD (”Kaivostoiminnan jätteet: näiden jätteiden on oltava kiinteitä”):

GD 040

ex 2529 30

Leusiitti-, nefeliini- ja nefeliinisyeniittijätteet

GD 050

ex 2529 10

Maasälpäjätteet

ex 2529 21

Fluorisälpäjätteet

GD 060

ex 2529 22

4. Luokasta GG (”Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti epäorgaanisista aineosista, mutta saattavat sisältää
metalleja ja orgaanisia aineita”):

GG 010
GG 040

Savukaasujen rikinpoistossa (FGD) muodostuva osittain jalostettu kaliumsulfaatti
ex 2621

GG 050

Hiilivoimalaitosten lentotuhka
Petrolikoksista tai bitumista tehtyjen anodihiilien jäte

GG 060

ex 2803

Juomaveden käsittelyssä sekä elintarviketeollisuuden ja vitamiinien tuotannon prosesseissa muodostuva käytetty aktiivihiili

GG 080

ex 2621 00

Kuparin valmistuksessa muodostuva kemiallisesti stabiloitu kuona, jossa on paljon rautaa
(yli 20 %) ja joka on käsitelty teollisuusstandardien mukaan (esimerkiksi DIN 4301 ja
DIN 8201) pääasiallisesti rakennus- ja hiontatarkoituksiin.

GG 090

Kiinteä rikki

GG 120

Natrium-, kalium- ja kalsiumkloridit

GG 140

Rikottu betoni

5. Kaikki nimikkeet luokasta GH (”Kiinteät muovijätteet”)

GH 011

ex 3915 10

Eteenipolymeereistä
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6. Kaikki nimikkeet luokasta GK (”Kumijätteet”)
7. Luokasta GO (”Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti orgaanisista aineosista mutta saattavat sisältää metalleja
ja epäorgaanisia aineita”):
GO 040

Valokuvausfilmin peruskalvojäte ja valokuvausfilmijäte, jossa ei ole hopeaa
MADAGASKAR

Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet lukuun ottamatta niitä, jotka luetellaan liitteessä D
MALESIA
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet lukuun ottamatta niitä, jotka luetellaan liitteessä D
MALTA
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet
MAURITIUS
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet
NIGERIA
Kaikki nimikkeet luokasta GH (”Kiinteät muovijätteet”)
VENÄJÄ
1. Luokasta GA (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
a) Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 150
GA 160
GA 170
GA 180
GA 190
GA 200
GA 210
GA 220
GA 230
GA 240
GA 250
GA 260
GA 270
GA 280
GA 290
GA 300
GA 310
GA 320
GA 330
GA 340
GA 350
GA 400
GA 410

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

7802 00
7902 00
8002 00
8101 91
8102 91
8103 10
8104 20
8105 10
8106 00
8107 10
8108 10
8109 10
8110 00
8111 00
8112 11
8112 20
8112 30
8112 40
8112 91

ex 2804 90
ex 2804 50

Lyijyjätteet ja -romu
Sinkkijätteet ja -romu
Tinajätteet ja -romu
Volframijätteet ja -romu
Molybdeenijätteet ja -romu
Tantaalijätteet ja -romu
Magnesiumjätteet ja -romu (lukuun ottamatta luokan AA 190 nimikkeitä) (*)
Kobolttijätteet ja -romu
Vismuttijätteet ja -romu
Kadmiumjätteet ja -romu
Titaanijätteet ja -romu
Zirkoniumjätteet ja -romu
Antimonijätteet ja -romu
Mangaanijätteet ja -romu
Berylliumjätteet ja -romu
Kromijätteet ja -romu
Germaniumjätteet ja -romu
Vanadiinijätteet ja -romu
Seuraavien metallien jätteet ja -romu:
— hafnium
— indium
— niobium
Seleenijätteet ja -romu
Telluurijätteet ja -romu

(*) Tämä kohta kattaa kyseisten kuonien käytön titaanioksidin ja vanadiinin lähteinä.
(1) Kiinteisiin jätteisiin eivät kuulu vaarallisia nestemäisiä jätteitä sisältävät jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät
esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.
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2. Luokasta GB (”Metallien sulatuksessa ja jalostuksessa muodostuvat metallipitoiset jätteet”):

GB 010

2620 11

GB 025

Kovasinkki
— sinkkiskimmausjäte

3. Luokasta GC (”Muut metalleja sisältävät jätteet”):

GC 030

ex 8908 00

Romutettavaksi tarkoitetut alukset ja muut uivat rakenteet, asianmukaisesti tyhjennettyinä lastista ja muista laivan toiminnassa syntyneistä aineista, jotka mahdollisesti on
luokiteltu vaaralliseksi aineeksi tai jätteeksi

GC 070

ex 2619 00

Raudan ja hiiliteräksen (mukaan lukien niukkaseoseteinen teräs) valmistuksessa muodostuva kuona, ei kuitenkaan erityisesti kansallisten ja asiaankuuluvien kansainvälisten vaatimusten ja standardien mukaisesti tuotettu (*).

(*) Tämä kohta kattaa kyseisten kuonien käytön titaanioksidin ja vanadiinin lähteinä.

4. Luokasta GD (”Kaivannaistoiminnan jätteet: näiden jätteiden on oltava kiinteitä”):

GD 020

ex 2514 00

GD 030

2525 30

GD 070

ex 2811 22

Liuskekivijäte, myös karkeasti lohkottu tai pelkästään sahaamalla tai muulla tavalla
leikattu
Kiillejäte
Kiinteät piijätteet lukuun ottamatta valamisessa käytettäviä jätteitä

5. Luokasta GG (”Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti epäorgaanisista aineosista, mutta saattavat sisältää
metalleja ja orgaanisia aineita”):

GG 030

ex 2621

Hiilivoimalaitosten pohjatuhka ja laskettu kuona

GG 040

ex 2621

Hiilivoimalaitosten lentotuhka

GG 060

ex 2803

Juomaveden käsittelyssä sekä elintarviketeollisuuden ja vitamiinien tuotannon prosessissa
muodostuva käytetty aktiivihiili

GG 110

ex 2621 00

Alumiinin valmistuksessa muodostuva neutraloitu punalieju

6. Kaikki nimikkeet luokasta GH (”Kiinteä muovijätteet”)

7. Luokasta GJ (”Tekstiilijätteet”):

GJ 110

5505

Tekokuitujätteet (myös kampajätteet, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

GJ 111

5505 10

— tekokuituiset

GJ 112

5505 20

— muuntokuituiset

8. Kaikki nimikkeet luokasta GK (”Kumijätteet”)

9. Luokasta GM (”Elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet”):

GM 090

1522

Degras; rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä muodostuneet jätteet

GM 100

0506 90

Valmistamattomien, rasvattomiksi tehtyjen, yksinkertaisesti käsiteltyjen (mutta ei määrämuotoisiksi leikattujen), hapolla käsiteltyjen tai degelatinoitujen luiden ja sarvitohlojen
jätteet

GM 110

ex 0511 91

Kalajätteet
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10. Luokasta GN (”Vuotien värjäyksessä ja käsittelyssä ja nahan käytössä muodostuvat jätteet”):
GN 010

ex 0502 00

GN 020
GN 030

ex 0503 00
ex 0505 90

Sian ja villisian harjasten ja muiden karvojen jätteet; mäyrän karvojen ja muiden harjantekoon käytettävien karvojen jätteet
Jouhien jätteet, myös kerrostettuina, tukiaineeseen yhdistettyinä tai sitä ilman
Höyhen- tai untuvapeitteisten linnunnahkojen ja muiden osien tai höyhenten ja
höyhenten osien jätteet (myös sellaisten, joiden reunat on leikattu) ja sellaisten untuvien
jätteet, joita ei ole valmistettu muulla tavoin kuin puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty
säilytystä varten.

11. Luokasta GO (”Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti orgaanisista aineosista mutta saattavat sisältää metalleja
ja epäorgaanisia aineita”):
GO 010

ex 0501

Hiusjätteet
SÃO TOMÉ JA PRÍNCIPE

1. Luokasta GJ (”Tekstiilijätteet”):
GJ 120
GJ 130

6309 00
ex 6310

GJ 131
GJ 132

ex 6310 10
ex 6310 90

Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilituotteet
Lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden jätteet sekä loppunkuluneet sideja purjelangasta, nuorasta tai köydestä tehdyt tavarat, tekstiiliainetta:
— lajitellut
— muut.
SINGAPORE

1. Luokasta GA (”Kiinteät ( ) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
1

a) Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 150

7802 00

Lyijyjätteet ja -romu.

2. Luokasta GH (”Kiinteät muovijätteet”):
GH 013

ex 3915 30

Muovijätteet, -leikkeet ja -romu:
— vinyylikloridipolymeereistä.
SLOVAKIA

Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet lukuun ottamatta niitä, jotka luetellaan liitteessä D.
TOGO
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.
TRINIDAD JA TOBAGO
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.
UKRAINA
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.
SAMBIA
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet lukuun ottamatta niitä, jotka luetellaan liitteessä D.

(1) Kiinteisiin jätteisiin eivät kuulu vaarallisia nestemäisiä jätteitä sisältävät jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät
esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.
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LIITE C
Seuraavassa on lueteltu maat, joihin suuntautuviin tiettyihin asetuksen (ETY) N:o 259/93 liitteessä II (vihreä luettelo)
lueteltujen jätteiden siirtoihin olisi sovellettava saman asetuksen 15 artiklassa säädettyä valvontamenettelyä. Liitteessä II
lueteltujen kyseisen menettelyn alaisten jätteiden nimikkeet on myös lueteltu.
VALKO-VENÄJÄ:
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.
LATVIA:
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.
FILIPPIINIT:
1. Kaikki nimikkeet luokasta GA (”Kiinteät ( ) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”).
1

2. Luokasta GB (”Metallien sulatuksessa ja jalostuksessa muodostuvat metallipitoiset jätteet”):
GB 010
GB 020
GB 021
GB 022
GB 023
GB 024
GB 025
GB 030
GB 040
GB 050

2620 11

ex 2620 90
ex 2620 90

Kovasinkki
Sinkkiä sisältävä kuona:
— sinkkigalvanoinnin pintakuona (> 90 % Zn)
— sinkkikalvanoinnin pohjakuona (> 92 % Zn)
— sinkkipainevalukuona (> 85 % Zn)
— kuumagalvanoinnin sinkkikuona (panosprosessista) (> 92 % Zn)
— sinkkiskimmausjäte
Alumiiniskimmausjäte
Jalometallien ja kuparin käsittelyssä muodostunut jatkojalostukseen tarkoitettu kuona
Tantaalia sisältävä tinakuona, jonka tinapitoisuus on enintään 0,5 %.

3. Luokasta GC (”Muut metalleja sisältävät jätteet”):
GC 020

Elektroniikkaromu (kuten painetut piirilevyt, elektroniset komponentit, johdot jne.) ja
talteenotetut elektroniset komponentit, jotka soveltuvat perus- ja jalometallien hyödyntämiseen.

4. Kaikki nimikkeet luokasta GH (”Kiinteät muovijätteet”).
ROMANIA:
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.
TAIWAN:
Luokasta GA (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 150
GA 240
GA 300

7802 00
ex 8107 10
ex 8112 20

Lyijyjätteet ja -romu
Kadmiumjätteet ja -romu
Kromijätteet ja -romu.
URUGUAY:

Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.

(1) ”Kiinteisiin” jätteisiin eivät kuulu vaarallisia nestemäisiä jätteitä sisältävät jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät
esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.
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LIITE D
Seuraavassa on lueteltu maat, joihin suuntautuvat tiettyjen asetuksen (ETY) N:o 259/93 liitteessä II (vihreä luettelo)
lueteltujen jätteiden siirrot Euroopan yhteisöstä hyväksytään ottamatta käyttöön mitään asetuksessa säädettyjä valvontamenettelyä. Näiden jätteiden siirtoihin kyseisiin maihin sovelletaan samoja ehtoja kuin tavanomaisiin liiketoimiin. Liitteessä II lueteltujen kyseisen menettelyn alaisten jätteiden nimikkeet on myös lueteltu.
ALBANIA
1. Luokasta GA (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
a) Seuraavat rauta- ja teräsjätteet ja -romu:
GA 040
GA 050
GA 060
GA 070
GA 080

7204 10
7204 21
7204 29
7204 30
7204 41

GA 090
GA 100
GA 110

7204 49
7204 50
ex 7302 10

Jätteet ja romu, valurautaa
Jätteet ja romu, ruostumatonta terästä
Jätteet ja romu, muuta seosterästä
Jätteet ja romu, tinattua rautaa tai terästä
Sorvaus- ja muut lastut, kaavinta- ja kuorimisjätteet, hiomajätteet, sahausjätteet, viilajauho, purseet ja jäysteet sekä leikkausjätteet, myös paaleina
Muut rautajätteet ja -romu
Romusta sulatetut harkot
Käytetyt rauta- ja teräskiskot.

b) Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 120
GA 150
GA 160
GA 170

7404 00
7802 00
7902 00
8002 00

Kuparijätteet ja -romu
Lyijyjätteet ja -romu
Sinkkijätteet ja -romu
Tinajätteet ja -romu.

2. Kaikki nimikkeet luokasta GB (”Metallien sulatuksssa ja jalostuksessa muodostuvat metallipitoiset jätteet”).
3. Kaikki nimikkeet luokasta GE (”Kiinteä lasijäte”).
4. Luokasta GG (”Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti epäorgaanisista aineosista, mutta saattavat sisältää
metalleja ja orgaanisia aineita”):
GG 080

ex 2621 00

Kuparin valmistuksessa muodostuva kemiallisesti stabiloitu kuona, jossa on paljon rautaa
(yli 20 %) ja joka on käsitelty teollisuusstandardien mukaan (esimerkiksi DIN 4301 ja
DIN 8201) pääasiallisesti rakennus- ja hiontatarkoituksiin.

5. Kaikki nimikkeet luokasta GI (”Paperi-, kartonki- ja pahvijäte”).
6. Luokasta GJ (”Tekstiilijätteet”):
GJ 020

5103

GJ 021
GJ 022
GJ 023
GJ 030
GJ 031
GJ 032
GJ 033

5103 10
5103 20
5103 30
5202
5202 10
5202 91
5202 99

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei kuitenkaan
garnetoidut jätteet ja lumput:
— villan tai hienon eläimenkarvan kampausjätteet
— muut villan ja hienon eläimenkarvan jätteet
— karkean eläimenkarvan jätteet
Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput):
— lankajätteet
— garnetoidut jätteet ja lumput
— muut.
ANGOLA

1. Kaikki nimikkeet luokasta GA (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
2. Kaikki nimikkeet luokasta GE (”Kiinteä lasijäte”).
3. Kaikki nimikkeet luokasta GI (”Paperi-, kartonki- ja pahvijäte”).
4. Kaikki nimikkeet luokasta GJ (”Tekstiilijätteet”).
5. Kaikki nimikkeet luokasta GK (”Kumijätteet”).
(1) ”Kiinteisiin” jätteisiin eivät kuulu vaarallisia nestemäisiä jätteitä sisältävät jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät
esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.
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BENIN
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.
BRASILIA
1. Luokasta GA (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
a) Seuraavat rauta- ja teräsjätteet ja -romu:
GA 040
GA 050
GA 060
GA 070
GA 080

7204 10
7204 21
7204 29
7204 30
7204 41

GA 090
GA 100

7204 49
7204 50

Jätteet ja romu, valurautaa
Jätteet ja romu, ruostumatonta terästä
Jätteet ja romu, muuta seosterästä
Jätteet ja romu, tinattua rautaa tai terästä
Sorvaus- ja muut lastut, kaavinta- ja kuorimisjätteet, hiomajätteet, sahausjätteet, viilajauho, purseet ja jäysteet sekä leikkausjätteet, myös paaleina
Muut rautajätteet ja -romu
Romusta sulatetut harkot.

b) Seuraavat muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 120
GA 140
GA 210

7404 00
7602 00
8104 20

Kuparijätteet ja -romu
Alumiinijätteet ja -romu
Magnesiumjätteet ja -romu (lukuun ottamatta luokan AA 190 nimikkeitä) (*)

(*) Katso 18 päivänä toukokuuta 1998 tehdyn komission päätöksen liite III (EYVL L 165, 10.6.1998, s. 27).

BULGARIA
Kaikki nimikkeet luokasta GI (”Paperi-, kartonki- ja pahvijäte”).
BURKINA FASO
Kaikki nimikkeet luokasta GA (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”).
KAMERUN
1. Luokasta GA: (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
a) Seuraavien jalometallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 010
GA 020

ex 7112 10
ex 7112 20

GA 030

ex 7112 90

Kulta
Platina (ilmaisuun ”platina” sisältyvät platina, iridium, osmium, palladium, rodium ja
rutenium)
Muut jalometallit, kuten hopea.

Huom. Nämä metallit, niiden seokset tai amalgaamit eivät saa olla elohopean saastuttamia.
b) Seuraavat rauta- ja teräsjätteet ja -romu:
GA 040
GA 050
GA 060
GA 070
GA 080

7204 10
7204 21
7204 29
7204 30
7204 41

GA 090
GA 100
GA 110
GA 120
GA 130
GA 150
GA 160
GA 170

7204 49
7204 50
ex 7302 10
7204 00
7503 00
7802 00
7902 00
8002 00

Jätteet ja romu, valurautaa
Jätteet ja romu, ruostumatonta terästä
Jätteet ja romu, muuta seosterästä
Jätteet ja romu, tinattua rautaa tai terästä
Sorvaus- ja muut lastut, kaavinta- ja kuorimisjätteet, hiomajätteet, sahausjätteet, viilajauho, purseet ja jäysteet sekä leikkausjätteet, myös paaleina
Muut rautajätteet ja -romu
Romusta sulatetut harkot
Käytetyt rauta- ja teräskiskot
Kuparijätteet ja -romu
Nikkelijätteet ja -romu
Lyijyjätteet ja -romu
Sinkkijätteet ja -romu
Tinajätteet ja -romu

(1) ”Kiinteisiin” jätteisiin eivät kuulu vaarallisia nestemäisiä jätteitä sisältävät jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät
esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.
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GA 210
GA 220
GA 280
GA 300

8104 20
ex 8105 10
ex 8111 00
ex 8112 20

Magnesiumjätteet ja -romu (lukuun ottamatta luokan AA 190 nimikkeitä) (*)
Kobolttijätteet ja -romu
Mangaanijätteet ja -romu
Kromijätteet ja -romu

(*) Ks. päätöksen 98/368/EY liite III.

2. Luokasta GB (”Metallien sulatuksessa ja jalostuksessa muodostuvat metallipitoiset jätteet”):
GB 050

ex 2620 90

Tantaalia sisältävä tinakuona, jonka tinapitoisuus on enintään 0,5 %.

3. Luokasta GC (”Muut metalleja sisältävät jätteet”):
GC 030

ex 8908 00

GC 040

Romutettaviksi tarkoitetut alukset ja muut uivat rakenteet, asianmukaisesti tyhjennettyinä
lastista ja muista laivan toiminnassa syntyneistä aineista, jotka mahdollisesti on luokiteltu
vaaralliseksi aineeksi tai jätteeksi
Romuajoneuvot, tyhjennettynä nesteistä.

4. Luokasta GE (”Kiinteä lasijäte”):
GE 010

ex 7001 00

Lasimurska ja muu lasijäte ja -romu, paitsi katodisädeputkilasi ja muu aktivoitunut lasi.

5. Luokasta GF (”Kiinteät keraamiset jätteet”):
GF 010

Muotoilun jälkeen poltettujen keraamisten tuotteiden jätteet, myös keraamisten astioiden
jätteet, sekä käyttämättömät että käytetyt.

6. Luokasta GH (”Kiinteät muovijätteet”):
GH 010
GH 011
GH 012
GH 013

3915
ex 3915 10
ex 3915 20
ex 3915 30

Muovijätteet, -leikkeet ja -romu:
— eteenipolymeereistä
— styreenipolymeereistä
— vinyylikloridipolymeereistä.

7. Kaikki nimikkeet luokasta GI (”Paperi-, kartonki- ja pahvijäte”).
8. Luokasta GJ (”Tekstiilijätteet”):
GJ 010

5003

GJ 011
GJ 012
GJ 020

5003 10
5003 90
5103

GJ 021
GJ 022
GJ 023
GJ 030
GJ 031
GJ 032
GJ 033
GJ 090

5103 10
5103 20
5103 30
5202
5202 10
5202 91
5202 99
ex 5305 29

GJ 110
GJ 111
GJ 112
GJ 120

5505
5505 10
5505 20
6309 00

GJ 131
GJ 132

ex 6310 10
ex 6310 90

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat kokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja
lumput):
— karstaamattomat ja kampaamattomat
— muut
Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei kuitenkaan
garnetoidut jätteet ja lumput:
— villan tai hienon eläimenkarvan kampausjätteet
— muut villan ja hienon eläimenkarvan jätteet
— karkean eläimenkarvan jätteet
Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput):
— lankajätteet
— garnetoidut jätteet ja lumput
— muut
Abacan (manillahamppu tai Musa textilis Nee) rohtimet, kampausjätteet ja jätteet (myös
lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)
Tekokuitujätteet (myös kampajätteet, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)
— tekokuituiset
— muuntokuituiset
Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilituotteet
Lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden jätteet sekä loppuunkuluneet
side- ja purjelangasta, nuorasta tai köydestä tehdyt tavarat, tekstiiliainetta:
— lajitellut
— muut.
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9. Luokasta GK (”Kumijätteet”):
GK 020

4012 20

Käytetyt ilmarenkaat.

10. Kaikki nimikkeet luokasta GL (”Käsittelemättömän korkin ja puun jätteet”).
11. Luokasta GM (”Elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet”):
GM 080

ex 2308

Kuivatut ja steriloidut kasvien jätteet, jätetuotteet ja sivutuotteet (myös pelletoituina),
jollaisia käytetään eläinten ruokinnassa, joita ei ole mainittu muualla tai jotka eivät sisälly
muuhun kohtaan.
KESKI-AFRIKAN TASAVALTA

Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.
TŠAD
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.
CHILE
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.
KIINA
CCIC:n (China National Import and Export Commodities Inspection Corporation) ennakkotarkastus pakollinen ennensiirtoa
1.

Luokasta GA (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
a) Seuraavat rauta- ja teräsjätteet ja -romu:
GA 040
GA 050
GA 060
GA 070
GA 080

7204 10
7204 21
7204 29
7204 30
7204 41

GA 090
GA 100

7204 49
7204 50

Jätteet ja romu, valurautaa
Jätteet ja romu, ruostumatonta terästä
Jätteet ja romu, muuta seosterästä
Jätteet ja romu, tinattua rautaa tai terästä
Sorvaus- ja muut lastut, kaavinta- ja kuorimisjätteet, hiomajätteet, sahausjätteet, viilajauho, purseet ja jäysteet sekä leikkausjätteet, myös paaleina
Muut rautajätteet ja -romu
Romusta sulatetut harkot.

b) Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 120
GA 130
GA 140
GA 160
GA 170
GA 200

7404 00
7503 00
7620 00
7902 00
8002 00
ex 8103 10

Kuparijätteet ja romu
Nikkelijätteet ja romu
Alumiinijätteet ja romu
Sinkkijätteet ja romu
Tinajätteet ja romu
Tantaalijätteet ja romu.

2. Luokasta GC (”Muut metalleja sisältävät jätteet”):
GC 010
GC 020
GC 030

ex 8908 00

GC 070

ex 2619 00

Ainoastaan metalleista tai seoksista koostuvat sähkölaitteet
Elektroniikkaromu (kuten painetut piirilevyt, elektroniset komponentit, johdot jne.) ja
talteenotetut elektroniset komponentit, jotka soveltuvat perus- ja jalometallien hyödyntämiseen
Romutettaviksi tarkoitetut alukset ja muut uivat rakenteet, asianmukaisesti tyhjennettyinä
lastista ja muista laivan toiminnassa syntyneistä aineista, jotka mahdollisesti on luokiteltu
vaaralliseksi aineeksi tai jätteeksi
Raudan ja teräksen (mukaan lukien niukkaseosteinen teräs) valmistuksessa muodostuva
kuona, ei kuitenkaan erityisesti kansallisten ja asiaankuuluvien kansainvälisten vaatimusten ja standardien mukaisesti tuotettu (*).

(*) Tämä kohta kattaa kyseisten kuonien käytön titaanidioksidin ja vanadiinin lähteinä.
(1) ”Kiinteisiin” jätteisiin eivät kuulu vaarallisia nestemäisiä jätteitä sisältävät jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät
esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.
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3. Kaikki nimikkeet luokasta GI (”Paperi-, kartonki- ja pahvijäte”).
4. Luokasta GJ (”Tekstiilijätteet”):
GJ 031
GJ 033

5202 10
5202 99

— lankajätteet
— muut.

5. Kaikki nimikkeet luokasta GL (”Käsittelemättömän korkin ja puun jätteet”)
6. Luokasta GM (”Elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet”):
GM 100

0506 90

Valmistamattomien, rasvattomiksi tehtyjen, yksinkertaisesti käsiteltyjen (mutta ei määrämuotoisiksi leikattujen), hapolla käsiteltyjen tai degelatinoitujen luiden ja sarvitohlojen
jätteet.

KOMORIT
Luokasta GJ (”Tekstiilijätteet”):
GJ 120

6309 00

Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilituotteet.

KONGO
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.
KONGON DEMOKRAATTINEN TASAVALTA
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.
KROATIA
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.
KUUBA
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet lukuun ottamatta niitä, jotka luetellaan liitteessä B.
KYPROS
1. Luokasta GA (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
a) Seuraavien jalometallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 010
GA 020

ex 7112 10
ex 7112 20

GA 030

ex 7112 90

Kulta
Platina (ilmaisuun ”platina” sisältyvät platina, iridium, osmium, palladium, rodium ja
rutenium)
Muut jalometallit, kuten hopea.

Huom. Nämä metallit, niiden seokset tai amalgaamit eivät saa olla elohopean saastuttamia.
b) Seuraavat rauta- ja teräsjätteet ja -romu:
GA 040
GA 050
GA 060
GA 070
GA 080

7204 10
7204 21
7204 29
7204 30
7204 41

GA 090
GA 100
GA 110

7204 49
7204 50
ex 7302 10

Jätteet ja romu, valurautaa
Jätteet ja romu, ruostumatonta terästä
Jätteet ja romu, muuta seosterästä
Jätteet ja romu, tinattua rautaa tai terästä
Sorvaus- ja muut lastut, kaavinta- ja kuorimisjätteet, hiomajätteet, sahausjätteet, viilajauho, purseet ja jäysteet sekä leikkausjätteet, myös paaleina
Muut rautajätteet ja -romu
Romusta sulatetut harkot
Käytetyt rauta- ja teräskiskot.

(1) ”Kiinteisiin” jätteisiin eivät kuulu vaarallisia nestemäisiä jätteitä sisältävät jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät
esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.
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c) Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 140

7602 00

Alumiinijätteet ja -romu.

2. Luokasta GK (”Kumijätteet”):
GK 010

4004 00

Kumijätteet, -leikkeet ja -romu (muusta kuin kovakumista) sekä niistä saadut rakeet.

3. Luokasta GM (”Elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet”):
GM 080

ex 2308

GM 100

0506 90

GM 110

ex 0511 91

Kuivatut ja steriloidut kasvien jätteet, jätetuotteet ja sivutuotteet (myös pelletoituina),
jollaisia käytetään eläinten ruokinnassa, joita ei ole mainittu muualla tai jotka eivät sisälly
muuhun kohtaan.
Valmistamattomien, rasvattomiksi tehtyjen, yksinkertaisesti käsiteltyjen (mutta ei määrämuotoisiksi leikattujen), hapolla käsiteltyjen tai degelatinoitujen luiden ja sarvitohlojen
jätteet
Kalajätteet.

EGYPTI
1. Kaikki nimikkeet luokasta GA (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”)
2. Kaikki nimikkeet luokasta GI (”Paperi-, kartonki- ja pahvijäte”)
3. Kaikki nimikkeet luokasta GJ (”Tekstiilijätteet”).

VIRO
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet lukuun ottamatta niitä, jotka luetellaan liitteessä B.

GAMBIA
Luokasta GJ (”Tekstiilijätteet”):
GJ 120

6309 00

Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilituotteet.

GEORGIA
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.

GRENADA
Luokasta GK (”Kumijätteet”):
GK 020

4012 20

Käytetyt ilmarenkaat.

HONGKONG
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.

INTIA
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet lukuun ottamatta niitä, jotka luetellaan liitteessä B.
(1) ”Kiinteisiin” jätteisiin eivät kuulu vaarallisia nestemäisiä jätteitä sisältävät jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät
esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.
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INDONESIA
1. Luokasta GA (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
Seuraavat rauta- ja teräsjätteet ja -romu:
GA 040
GA 050
GA 060
GA 070

7204 10
7204 21
7204 29
7204 30

Jätteet
Jätteet
Jätteet
Jätteet

ja
ja
ja
ja

romu,
romu,
romu,
romu,

valurautaa
ruostumatonta terästä
muuta seosterästä
tinattua rautaa tai terästä.

2. Kaikki nimikkeet luokasta GI (”Paperi-, kartonki- ja pahvijäte”).
3. Luokasta GJ (”Tekstiilijätteet”):
GJ 010

5003

GJ 012
GJ 020

5003 90
5103

GJ 021
GJ 022
GJ 030
GJ 031

5103 10
5103 20
5202
5202 10

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat kokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja
lumput)
— muut
Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei kuitenkaan
garnetoidut jätteet ja lumput:
— villan tai hienon eläimenkarvan kampausjätteet
— muut villan ja hienon eläimenkarvan jätteet
Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)
— lankajätteet.

ISRAEL
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.
JORDANIA
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.
KENIA
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.
KUWAIT
Luokasta GH (”Kiinteät muovijätteet”):
Muovijätteet, -leikkeet ja -romu:
GH 011

ex 3915 10

— eteenipolymeereistä.

LIBANON
Luokasta GJ (”Tekstiilijätteet”):
GJ 120

6309 00

Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilituotteet.

LIECHTENSTEIN
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.
LIETTUA
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet lukuun ottamatta niitä, jotka luetellaan liitteessä B.
(1) ”Kiinteisiin” jätteisiin eivät kuulu vaarallisia nestemäisiä jätteitä sisältävät jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät
esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.
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MADAGASKAR

1. Luokasta GA (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
a) Seuraavat rauta- ja teräsjätteet ja -romu:
GA 060

7204 29

Jätteet ja romu, muuta seosterästä

GA 080

7204 41

Sorvaus- ja muut lastut, kaavinta- ja kuorimisjätteet, hiomajätteet, sahausjätteet, viilajauho, purseet ja jäysteet sekä leikkausjätteet, myös paaleina

GA 090

7204 49

Muut rautajätteet ja -romu

GA 110

ex 7302 10

Käytetyt rauta- ja teräskiskot.

b) Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 140

7602 00

Alumiinijätteet ja -romu

GA 230

ex 8106 00

Vismuttijätteet ja -romu

GA 270

ex 8110 00

Antimonijätteet ja -romu

GA 280

ex 8111 00

Mangaanijätteet ja -romu.

2. Luokasta GC (”Muut metalleja sisältävät jätteet”):
GC 030

ex 8908 00

Romutettaviksi tarkoitetut alukset ja muut uivat rakenteet, asianmukaisesti tyhjennettyinä
lastista ja muista laivan toiminnassa syntyneistä aineista, jotka mahdollisesti on luokiteltu
vaaralliseksi aineeksi tai jätteeksi

GC 070

ex 2619 00

Raudan ja hiiliteräksen (mukaan lukien niukkaseosteinen teräs) valmistuksessa muodostuva kuona, ei kuitenkaan erityisesti kansallisten ja asiaankuuluvien kansainvälisten vaatimusten ja standardien mukaisesti tuotettu (*).

(*) Tämä kohta kattaa kyseisten kuonien käytön titaanioksidin ja vanadiinin lähteinä.

3. Luokasta GD (”Kaivannaistoiminnan jätteet: näiden jätteiden on oltava kiinteitä”):
GD 020

ex 2514 00

Liuskekivijäte, myös karkeasti lohkottu tai pelkästään sahaamalla tai muulla tavalla
leikattu.

4. Luokasta GE (”Kiinteä lasijäte”):
GE 010

ex 7001 00

Lasimurska ja muu lasijäte ja -romu, paitsi katodisädeputkilasi ja muu aktivoitunut lasi.

5. Luokasta GF (”Kiinteät keraamiset jätteet”):
GF 020

ex 8113 00

Kermettijätteet ja -romu (metallikeramiikkakomposiitit).

6. Luokasta GG (”Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti epäorgaanisista aineosista, mutta saattavat sisältää
metalleja ja orgaanisia aineita”):
GG 100

Kalsiumsyanamidin valmistuksessa muodostuva kalkkikivi (jonka pH-arvo on alle 9)

GG 130

Tekokorundi (piikarbidi).

(1) ”Kiinteisiin” jätteisiin eivät kuulu vaarallisia nestemäisiä jätteitä sisältävät jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät
esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.
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7. Luokasta GH (”Kiinteät muovijätteet”):
Muovijätteet, -leikkeet ja -romu:
GH 014

ex 3915 90

Esimerkiksi seuraavista polymeroiduista tai kopolymeroiduista muovilaaduista:
— polypropeeni
— polyeteenitereftalaatti
— akryylinitriilikopolymeeri
— buadieenikopolymeeri
— styreenikopolymeeri
— polyamidit
— polybuteenitereftalaatti
— polykarbonaatit
— polyfenyleenisulfidit
— akryylipolymeerit
— parafiinit (C10—C13)
— polyuretaani (jossa ei ole kloorifluorihiilivetyjä)
— polysiloksaleenit (silikonit)
— polymetyylimetakrylaatti
— polyvinyylialkoholi
— polyvinyylibutyraali
— polyvinyyliasetaatti,
— fluorieteenien polymeerit (Teflon, PTFE)

GH 015

ex 3915 90

Hartsit tai kondensaatiotuotteet, esimerkiksi:
— ureaformaldehydihartsit
— fenoliformaldehydihartsit
— melamiiniformaldehydihartsit
— epoksihartsit
— alkydihartsit
— polyamidit.

8. Kaikki nimikkeet luokasta GI (”Paperi-, kartonki- ja pahvijäte”).

9. Luokasta GJ (”Tekstiilijätteet”):
GJ 022

5103 20

— Muut villan ja hienon eläimenkarvan jätteet

GJ 023

5103 30

— Karkean eläimenkarvan jätteet

GJ 031

5202 10

— Lankajätteet

GJ 032

5202 91

— Garnetoidut jätteet ja lumput

GJ 040

5301 30

Pellavarohtimet ja -jätteet

GJ 050

ex 5301 30

GJ 110

5505

Tekokuitujätteet (myös kampajätteet, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

GJ 111

5505 10

— tekokuituiset

GJ 112

5505 20

— muuntokuituiset

6309 00

Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilituotteet

GJ 120

Hampun (Cannabis sativa L.) rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja
lumput)

GJ 130

ex 6310

Lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden jätteet sekä loppuunkuluneet
side- ja purjelangasta, nuorasta tai köydestä tehdyt tavarat, tekstiiliainetta:

GJ 131

ex 6310 10

— lajitellut

GJ 132

ex 6310 90

— muut.

10. Luokasta GK (”Kumijätteet”):
GK 020

4012 20

GK 030

ex 4017 00

Käytetyt ilmarenkaat
Kovakumijätteet ja -romu (esim. eboniitti).
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MALAWI
1. Kaikki nimikkeet luokasta GA (”Kiinteät ( ) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”).
1

2. Kaikki nimikkeet luokasta GE (”Kiinteä lasijäte”).
3. Kaikki nimikkeet luokasta GI (”Paperi-, kartonki- ja pahvijäte”).
4. Luokasta GJ (”Tekstiilijätteet”):
GJ 120

6309 00

Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilituotteet.
MALESIA

1. Luokasta GA (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
GA 050

7204 21

Jätteet ja romu, ruostumatonta terästä.

2. Ennakkotarkastus pakollinen ennen siirtoa:
Kaikki nimikkeet luokasta GI (”Paperi-, kartonki- ja pahvijäte”).
MALI
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet lukuun ottamatta seuraavia:
1) Luokasta GA (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
Muiden kuin rautametallien ja niiden seosten kaikki jätteet ja romu.
2) Kaikki nimikkeet luokasta GE (”Kiinteä lasijäte”).
3) Kaikki nimikkeet luokasta GF (”Kiinteät keraamiset jätteet”).
4) Kaikki nimikkeet luokasta GH (”Kiinteät muovijätteet”).
5) Kaikki nimikkeet luokasta GN (”Vuotien värjäyksessä ja käsittelyssä ja nahan käytössä muodostuvat jätteet”).
MAURITANIA
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.
MONACO
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.
ALANKOMAIDEN ANTILLIT
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.
NIGER
1. Luokasta GJ (”Tekstiilijätteet”):
GJ 120

6309 00

Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilituotteet.

2. Luokasta GK (”Kumijätteet”):
GK 020

4012 20

Käytetyt ilmarenkaat.
PAKISTAN

1. Kaikki nimikkeet luokasta GA (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”).
2. Kaikki nimikkeet luokasta GB (”Metallien sulatuksessa ja jalostuksessa muodostuvat metallipitoiset jätteet”).
3. Kaikki nimikkeet luokasta GC (”Muut metalleja sisältävät jätteet”).
4. Kaikki nimikkeet luokasta GD (”Kaivannaistoiminnan jätteet: näiden jätteiden on oltava kiinteitä”).
5. Kaikki nimikkeet luokasta GE (”Kiinteä lasijäte”).
(1) ”Kiinteisiin” jätteisiin eivät kuulu vaarallisia nestemäisiä jätteitä sisältävät jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät
esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.
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6. Kaikki nimikkeet luokasta GF (”Kiinteät keraamiset jätteet”).
7. Kaikki nimikkeet luokasta GG (”Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti epäorgaanisista aineosista, mutta
saattavat sisältää metalleja ja orgaanisia aineita”).
8. Kaikki nimikkeet luokasta GH (”Kiinteät muovijätteet”).
9. Kaikki nimikkeet luokasta GI (”Paperi-, kartonki- ja pahvijäte”).
10. Kaikki nimikkeet luokasta GJ (”Tekstiilijätteet”).
11. Luokasta GK (”Kumijätteet”):
GK 010
GK 030

4004 00
ex 4017 00

Kumijätteet, -leikkeet ja -romu (muusta kuin kovakumista) sekä niistä saadut rakeet
Kovakumijätteet ja -romu (esim. eboniitti).

12. Kaikki nimikkeet luokasta GL (”Käsittelemättömän korkin ja puun jätteet”).
13. Luokasta GM (”Elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet”):
GM 080

ex 2308

GM 090
GM 100

1522
0506 90

GM 110
GM 120
GM 130

ex 0511 91
1802 00

Kuivatut ja steriloidut kasvien jätteet, jätetuotteet ja sivutuotteet (myös pelletoituina),
jollaisia käytetään eläinten ruokinnassa, joita ei ole mainittu muualla tai jotka eivät sisälly
muuhun kohtaan
Degras; rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä mudostuneet jätteet
Valmistamattomien, rasvattomiksi tehtyjen, yksinkertaisesti käsiteltyjen (mutta ei määrämuotoisiksi leikattujen), hapolla käsiteltyjen tai degelatinoitujen luiden ja sarvitohlojen
jätteet
Kalajätteet
Kaakaonkuoret ja -kalvot sekä muut kaakaonjätteet
Elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet, ei kuitenkaan sivutuotteet, jotka täyttävät ihmis- ja
eläinravintoa koskevat kansalliset ja kansainväliset vaatimukset ja standardit.

14. Luokasta GN (”Vuotien värjäyksessä ja käsittelyssä ja nahan käytössä muodostuvat jätteet”):
GN 020
GN 030

ex 0503 00
ex 0505 90

GN 040

ex 4110 00

Jouhien jätteet, myös kerrostettuina, tukiaineeseen yhdistettyinä tai sitä ilman
Höyhen- tai untuvapeitteisten linnunnahkojen ja muiden osien tai höyhenten ja
höyhenten osien jätteet (myös sellaisten, joiden reunat on leikattu) ja sellaisten untuvien
jätteet, joita ei ole valmistettu muulla tavoin kuin puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty
säilytystä varten
Nahkatavaroiden valmistukseen soveltumattomien nahan tai tekonahan leikkuu- ja muut
jätteet, lukuun ottamatta nahkalietettä.

15. Kaikki nimikkeet luokasta GO (”Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti orgaanisista aineosista mutta saattavat
sisältää metalleja ja epäorgaanisia aineita”).
PARAGUAY
1. Kaikki nimikkeet luokasta GI (”Paperi-, kartonki- ja pahvijäte”).
2. Luokasta GJ (”Tekstiilijätteet”):
Sikkijättet (myös kelauskelvottomat kokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput):
GJ 012

5003 90

— muut

Puuvillajätteet (myös lankajättet ja garnetoidut jätteet ja lumput):
GJ 031
GJ 032

5202 10
5202 91

— Lankajätteet
— Garnetoidut jätteet ja lumput.

3. Luokasta GL (”Käsittelemättömän korkin ja puun jätteet”):
GL 020

4501 90

Korkkijäte; rouhittu, rakeistettu tai jauhettu korkki.
FILIPPIINIT

Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet lukuun ottamatta niitä, jotka luetellaan liitteessä C.
RUANDA
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.
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SAN MARINO
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.

SÃO TOMÉ JA PRÍNCIPE
1. Luokasta GJ (”Tekstiilijätteet”):
GJ 111

5505 10

Tekokuitujätteet (myös kampajätteet, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput):
— Tekokuituiset.

2. Luokasta GK (”Kumijätteet”):
GK 020

4012 20

Käytetyt ilmarenkaat.

SIERRA LEONE
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.

SINGAPORE
1. Luokasta GA (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
Seuraavat rauta- ja teräsjätteet ja -romu:
GA 040
GA 050
GA 060

7204 10
7204 21
7204 29

Jätteet ja romu, valurautaa
Jätteet ja romu, ruostumatonta terästä
Jätteet ja romu, muuta seosterästä.

SLOVAKIA
1. Luokasta GA (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
a) Seuraavat rauta- ja teräsjätteet ja -romu:
GA 040
GA 050
GA 060
GA 070
GA 080

7204 10
7204 21
7204 29
7204 30
7204 41

GA 090
GA 100
GA 110

7204 49
7204 50
ex 7302 10

Jätteet ja romu, valurautaa
Jätteet ja romu, ruostumatonta terästä
Jätteet ja romu, muuta seosterästä
Jätteet ja romu, tinattua rautaa tai terästä
Sorvaus- ja muut lastut, kaavinta- ja kuorimisjätteet, hiomajätteet, sahausjätteet, viilajauho, purseet ja jäysteet sekä leikkausjätteet, myös paaleina
Muut rautajätteet ja -romu
Romusta sulatetut harkot
Käytetyt rauta- ja teräskiskot

b) Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 120
GA 140
GA 160

7404 00
7602 00
7902 00

Kuparijätteet ja -romu
Alumiinijätteet ja -romu
Sinkkijätteet ja -romu.

2. Luokasta GE (”Kiinteä lasijäte”):
GE 010
GE 020

ex 7001 00

Lasimurska ja muu lasijäte ja -romu, paitsi katodisädeputkilasi ja muu aktivoitunut lasi
Lasikuitujätteet.

(1) ”Kiinteisiin” jätteisiin eivät kuulu vaarallisia nestemäisiä jätteitä sisältävät jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät
esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.
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3. Luokasta GI (”Paperi-, kartonki- ja pahvijäte”):
GI 011

4707 10

GI 012

4707 20

GI 013

4707 30

— valkaisemattomasta voimapaperista tai -kartongista taikka aaltopaperista tai -kartongista koostuvat jätteet
— muusta, pääasiassa valkaistusta kemiallisesta, ei kuitenkaan massavärjätystä massasta
valmistetusta paperista tai kartongista koostuvat jätteet
— pääasiallisesti mekaanisesta massasta valmistetusta paperista tai kartongista koostuvat
jätteet (esimerkiksi sanomalehdet, aikakauslehdet ja niiden kaltaiset painotuotteet)

SLOVENIA
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.

ETELÄ-AFRIKKA
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.

SRI LANKA
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.

SURINAME
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet.

TAIWAN
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet lukuun ottamatta niitä, jotka luetellaan liitteessä C.

TANSANIA
Luokasta GJ (”Tekstiilijätteet”):
GJ 120

6309 00

Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilituotteet.

THAIMAA
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet lukuun ottamatta niitä, jotka luetellaan liitteessä A.

TUNISIA
1. Luokasta GA (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
a) Seuraavat rauta- ja teräsjätteet ja -romu:
GA 110

ex 7302 10

Käytetyt rauta- ja teräskiskot.

b) Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 120
GA 140

7404 00
7602 00

Kuparijätteet ja -romu.
Alumiinijätteet ja -romu.

(1) ”Kiinteisiin” jätteisiin eivät kuulu vaarallisia nestemäisiä jätteitä sisältävät jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät
esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.
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2. Luokasta GJ (”Tekstiilijätteet”):
GJ 010

5003

GJ 012
GJ 020

5003 90
5103

GJ 030
GJ 060

5202
ex 5305 90

GJ 120
GJ 130

6309 00
ex 6310

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat kokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja
lumput)
— muut
Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei kuitenkaan
garnetoidut jätteet ja lumput:
Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)
Juutin ja muiden niinitekstiilikuitujen (paitsi pellavan, hampun ja rami) rohtimet ja jätteet
(myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)
Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilituotteet
Lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden jätteet sekä loppuunkuluneet
side- ja purjelangasta, nuorasta tai köydestä tehdyt tavarat, tekstiiliainetta.

3. Luokasta GM (”Elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet”):
GM 080

ex 2308

Kuivatut ja steriloidut kasvien jätteet, jätetuotteet ja sivutuotteet (myös pelletoituna),
jollaisia käytetään eläinten ruokinnassa, joita ei ole mainittu muualla tai jotka eivät sisälly
muuhun kohtaan.

4. Luokasta GN (”Vuotien värjäyksessä ja käsittelyssä ja nahan käytössä muodostuvat jätteet”):
GN 010

ex 0502 00

GN 020
GN 040

ex 0503 00
ex 4110 00

Sian ja villisian harjasten ja muiden karvojen jätteet; mäyrän karvojen ja muiden harjantekoon käytettävien karvojen jätteet
Jouhien jätteet, myös kerrostettuina, tukiaineeseen yhdistettyinä tai sitä ilman
Nahkatavaroiden valmistukseen soveltumattomien nahan tai tekonahan leikkuu- ja muut
jätteet, lukuun ottamatta nahkalietettä.
UGANDA

1. Luokasta GA (”Kiinteät ( ) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”):
1

GA 050
GA 060

7204 21
7204 29

Jätteet ja romu, ruostumatonta terästä
Jätteet ja romu, muuta seosterästä.

2. Luokasta GJ (”Tekstiilijätteet”):
GJ 120

6309 00

Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilituotteet.
SAMBIA

1. Kaikki nimikkeet luokasta GA (”Kiinteät (1) metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”).
2. Kaikki nimikkeet luokasta GE (”Kiinteä lasijäte”).
3. Kaikki nimikkeet luokasta GI (”Paperi-, kartonki- ja pahvijäte”).
4. Kaikki nimikkeet luokasta GJ (”Tekstiilijätteet”).
5. Kaikki nimikkeet luokasta GK (”Kumijätteet”).

(1) ”Kiinteisiin” jätteisiin eivät kuulu vaarallisia nestemäisiä jätteitä sisältävät jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät
esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.
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