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II
(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1840
z 20. októbra 2021,
ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1418/2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného
v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých
krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice
(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (1),
a najmä na jeho článok 37 ods. 2 tretí pododsek,
keďže:
(1)

V zmysle článku 37 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1013/2006 sa od Komisie vyžaduje, aby pravidelne aktualizovala
nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 (2) o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu do určitých krajín, na ktoré sa
nevzťahuje rozhodnutie OECD (3). Komisia tak robí na základe nových informácií týkajúcich sa právnych predpisov
uplatniteľných v dotknutej tretej krajine, pokiaľ ide o dovoz odpadu.

(2)

Komisia v roku 2019 zaslala písomnú žiadosť určitým krajinám, na ktoré sa rozhodnutie OECD nevzťahuje,
s cieľom získať písomné potvrdenie, že odpad a zmesi odpadov uvedené v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006, ktorých vývoz nie je zakázaný podľa článku 36 uvedeného nariadenia, je možné vyvážať z Únie na
zhodnotenie v daných krajinách. Komisia takisto požiadala dotknuté krajiny, aby uviedli všetky uplatniteľné
vnútroštátne kontrolné postupy. Komisia dostala odpovede vrátane žiadostí o ďalšie objasnenie (4).

(1) Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1.
(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo
IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD
o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice (Ú. v. EÚ L 316, 4.12.2007, s. 6).
(3) Rozhodnutie Rady o riadení pohybu odpadov určených na zhodnotenie cez hranice štátov (OECD/LEGAL/0266).
(4) Odpovede od: Albánska, Andorry, Anguilly, Arménska, Azerbajdžanu, Bahrajnu, Bangladéšu, Beninu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny,
Burkiny Faso, Čadu, Čiernej Hory, Čínskeho Tchaj-peja, Egypta, Ekvádoru, Etiópie, Filipín, Gabonu, Ghany, Gruzínska, Guatemaly,
Guiney, Guyany, Haiti, Hondurasu, Hongkongu (Čína), Indie, Indonézie, Jamajky, Južnej Afriky, Kolumbie, Kambodže, Kapverd,
Kataru, Kirgizska, Konžskej demokratickej republiky, Konga, Kosova*, Kostariky, Kuby, Laosu, Libanonu, Libérie, Madagaskaru,
Malajzie, Mali, Moldavska, Monaka, Maroka, Mjanmarska/Barmy, Namíbie, Nikaraguy, Nigeru, Nigérie, Ománu, Pakistanu, Panamy,
Paraguaju, Peru, Pobrežia Slonoviny, Rwandy, Salvádoru, San Marína, Senegalu, Singapuru, Spojených arabských emirátov, Svätej
Lucie, Svätého Tomáša a Princovho ostrova, Srbska, Srí Lanky, Sudánu, Thajska, Trinidadu a Tobaga, Turkménska, Ukrajiny, Uruguaju,
Uzbekistanu, Vietnamu a Zambie.
*Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244(1999) a so stanoviskom
Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.
Kolumbia sa stala členom OECD 28. apríla 2020. Nariadenie (ES) č. 1418/2007 sa prestane uplatňovať na Kolumbiu, keď príslušné
orgány OECD zistia, že Kolumbia plne dodržiava rozhodnutie OECD.
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(3)

Konferencia zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov
a ich zneškodňovaní (5) (ďalej len „Bazilejský dohovor“) prijala na svojom štrnástom zasadnutí v máji 2019
rozhodnutie BC-14/12. Týmto rozhodnutím sa do príloh k Bazilejskému dohovoru doplnili nové položky týkajúce
sa plastov vrátane položky B3011 v prílohe IX týkajúcej sa odpadov, ktoré nie sú nebezpečné. Tieto zmeny
nadobudli účinnosť 1. januára 2021. Výbor pre environmentálnu politiku OECD okrem toho 7. septembra 2020
prijal zmeny dodatku 4 k rozhodnutiu OECD týkajúcemu sa nebezpečného plastového odpadu a objasnil dodatky 3
a 4 k rozhodnutiu OECD s účinnosťou od 1. januára 2021.

(4)

Na základe uvedených rozhodnutí sa delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2020/2174 (6) zmenili prílohy IC, III,
IIIA, IV, V, VII a VIII k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 s cieľom zohľadniť zmeny vo vzťahu k položkám týkajúcim sa
plastového odpadu v prílohách k Bazilejskému dohovoru a v rozhodnutí OECD. V dôsledku toho je od 1. januára
2021 vývoz plastového odpadu z Únie do krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, povolený len vtedy, ak
takýto odpad patrí do rozsahu pôsobnosti novej položky B3011 týkajúcej sa plastového odpadu uvedenej v prílohe
IX k Bazilejskému dohovoru a krajina určenia povoľuje dovoz takéhoto odpadu na svoje územie.

(5)

V rokoch 2019 a 2020 sa Komisia obrátila na dotknuté krajiny so žiadosťou o objasnenie vnútroštátnych postupov
v súvislosti s novými položkami týkajúcimi sa plastov v rámci Bazilejského dohovoru. Komisia dostala odpovede od
23 krajín a colných území (7).

(6)

Určité krajiny oznámili svoj úmysel dodržiavať kontrolné postupy, ktoré sa odlišujú od postupov stanovených
v článku 37 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1013/2006. V uvedených prípadoch, ktoré sú uvedené v stĺpci d) prílohy
k tomuto nariadeniu, sa predpokladá, že vývozcovia poznajú presné právne požiadavky uložené krajinou určenia.

(7)

Ak je v prílohe uvedené, že krajina nezakazuje určitú prepravu odpadu, ani v jej súvislosti neuplatňuje postup
predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu stanovený v článku 35 nariadenia (ES) č. 1013/2006, na takúto
prepravu by sa mal mutatis mutandis uplatňovať článok 18 uvedeného nariadenia.

(8)

Ak je krajina uvedená v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1418/2007 a Komisia má informácie o tom, že došlo k zmenám
príslušných vnútroštátnych právnych predpisov, ale krajina nevydala písomné potvrdenie v odpovedi na žiadosti
o informácie zaslané Komisiou v rokoch 2019 a 2020, uplatňuje sa postup predchádzajúceho písomného
oznámenia a súhlasu v súlade s článkom 37 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1013/2006.

(9)

Ak krajina nie je uvedená v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1418/2007 alebo konkrétny odpad alebo zmes odpadov nie
sú pre danú krajinu uvedené v danej prílohe, znamená to, že krajina nevydala písomné potvrdenie alebo nevydala
písomné potvrdenie o tom, že sa takýto odpad alebo zmes odpadov môžu vyvážať z Únie do danej krajiny na
zhodnotenie. V súlade s článkom 37 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1013/2006 sa na vývoz na
zhodnotenie odpadu, ktorý nie je podľa článku 36 uvedeného nariadenia do daných krajín v súvislosti s daným
odpadom zakázaný, uplatňuje postup predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu. V prípadoch, keď

(5) 1673 UNTS s. 57.
(6) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2174 z 19. októbra 2020, ktorým sa menia prílohy IC, III, IIIA, IV, V, VII a VIII k nariadeniu
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 433, 22.12.2020, s. 11).
(7) Colné územia sú v prílohe uvedené osobitne, aj keď patria do tej istej krajiny.
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v stĺpci a) prílohy k tomuto nariadeniu krajiny uviedli, že zakazujú dovoz všetkého odpadu, na ktorý sa vzťahujú
prílohy III a IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006, ale neposkytli konkrétne informácie o svojich vnútroštátnych
kontrolných postupoch v súvislosti s plastovým odpadom, ktorý patrí do položky B3011, mal by sa všeobecný
zákaz dovozu vzťahovať aj na plastový odpad, ktorý patrí do položky B3011.
(10)

V prípadoch, keď krajiny uviedli, že žiaden odpad, na ktorý sa vzťahujú prílohy III a IIIA k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006, nepodlieha kontrolnému postupu ani iným kontrolným postupom podľa vnútroštátneho práva, ale
neposkytli konkrétne informácie o svojich vnútroštátnych kontrolných postupoch v súvislosti s plastovým
odpadom, ktorý patrí do položky B3011, postup predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu podľa stĺpca
b) prílohy k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o položku B3011, by sa mal považovať za uplatniteľný.

(11)

Komisia takisto vypustila v prípade krajín, ktoré neodpovedali na jej žiadosť o informácie, položky B3010 a GH013,
ktoré už neexistujú.

(12)

Rada OECD schválila 25. mája 2021 stanovisko Výboru pre environmentálnu politiku týkajúce sa dodržiavania
rozhodnutia OECD zo strany Kostariky. V dôsledku toho sa článok 37 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1013/2006 na
uvedenú krajinu už nevzťahuje a položka týkajúca sa Kostariky by sa preto z prílohy k nariadeniu (ES)
č. 1418/2007 mala vypustiť.

(13)

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1418/2007 (ES) by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Príloha k nariadeniu (ES) č. 1418/2007 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 20. októbra 2021

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN
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PRÍLOHA

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1418/2007 sa mení takto:
1.

Tabuľka pre Albánsko sa nahrádza takto:

„Albánsko

a)

b)

Všetok odpad uvedený
v prílohe III a zmesi odpadov
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006 okrem
týchto položiek z B1010:

d)“

z B1010:
— Železný a oceľový šrot
s vysokou čistotou
(98 %)
— Hliníkový šrot s vyso
kou čistotou (95 %)

— Železný a oceľový šrot
s vysokou čistotou
(98 %)
— Hliníkový šrot s vysokou
čistotou (95 %)
2.

c)

Tabuľka pre Anguillu sa nahrádza takto:

„Anguilla

a)

b)

c)

d)“

c)

d)

Všetok odpad uvedený
v prílohe III a zmesi
odpadov uvedené v prílohe
IIIA k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006
3.

Tabuľka pre Argentínu sa nahrádza takto:

„Argentína

a)

b)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
B1010
B1020
B1030 – B1050
B1060
B1070 – B1090
z B1100:

z B1100:

— Tvrdý zinkový kamie
nok

— Hliníkové stery okrem
soľnej trosky
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— Trosky
zinku:

s

obsahom

— Vrchná troska z gal
vanizácie zinkových
platní (> 90 % Zn)
— Spodná troska z gal
vanizácie zinkových
platní (> 92 % Zn)
— Troska z tlakového
liatia zinku (> 85 %
Zn)
— Troska z galvanizá
cie zinkových platní
ponorom (> 92 %
Zn)
— Zinkové stery
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— Odpady zo žiaruvzdor
ných vymuroviek vrá
tane téglikov pochádza
júcich z medených hút
— Troska zo spracovania
vzácnych kovov určená
na ďalšie zušľachťovanie
— Cínová troska obsahu
júca tantal s obsahom
cínu nižším ako 0,5 %

B1115 – B1130
B1140
B1150 – B1230
B1240
B1250 – B2110
B2120 – B2130
z B3020:
— Netriedený
papier

z B3020:
zberový

— Všetok ostatný odpad
B3030 – B3120

B3130 – B4030
GB040 – GC010
GC020
GC030 – GF010
GG030; GG040
GN010 – GN030
Zmesi odpadov
Zmes B1010 a B1050
Zmes B1010 a B1070
Zmes B3040 a B3080
Zmes B1010
Zmes B2010
Zmes B2030
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zo zmesi B3020:

zo zmesi B3020:
— Netriedený
papier

— Všetky ostatné zmesi
odpadov

zberový

Zmes B3030
Zmes B3040
Zmes B3050“
4.

Tabuľka pre Arménsko sa nahrádza takto:
„Arménsko

a)

b)

c)

d)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
B1100
B1170 – B1240
B3040
B3060
B3080
B3140
Všetok ostatný odpad
uvedený v prílohe III
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“
5.

Tabuľka pre Azerbajdžan sa nahrádza takto:
„Azerbajdžan

a)

b)

c)

d)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
z B1010:

z B1010:

— Všetok ostatný odpad

— Cínový šrot
— Odpad z kovov skupiny
vzácnych zemín

B1020 – B1120
B1130
B1140 – B1250
— z B2010:

z B2010:

— Odpad z bridlice,
nahrubo
narezaný
alebo len narezaný
pílením, alebo
— iným spôsobom

— Odpad z prírodného
grafitu
— Živcový odpad
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— Sľudový odpad
— Leucitový, nefelínový
odpad a odpad z nefelí
nového syenitu
— Fluoritový (kazivcový)
odpad
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— Odpad z kremeňa
v tuhej forme okrem
odpadov používaných
v zlievarenských pre
vádzkach

B2020 – B2030
— z B2040:
— Čiastočne zušľachtený
síran vápenatý vznika
júci pri odsírovaní spa
lín (FGD)
— Troska z výroby medi,
chemicky
stabilizo
vaná, s vysokým obsa
hom železa (viac ako
20 %), spracovávaná
podľa
technických
noriem (napr. DIN
4301 a DIN 8201),
najmä na stavebné
účely a na brúsny
materiál
— Síra v tuhej forme
— Chlorid sodný, dra
selný a vápenatý
— Sklený odpad obsahu
júci
lítium-tantal
a lítium-niób

—

z B2040:
— Odpad zo sadrokartó
nových dosiek alebo
platní
pochádzajúci
z demolácie budov
— Vápenec z výroby kya
namidu
vápenatého
(s pH nižším ako 9)
— Karborundum (karbid
kremíka)
— Betónový odpad

B2060 – B2070
B2080
B2090 – B2100
B2110
B2120
B2130
B3020 – B3035
B3040
B3050
z B3060:

z B3060:

— Vínny kal

— Všetok ostatný odpad
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B3065 – B3120
B3130 – B4030
GB040 – GC050
GE020 – GG040
GN010 – GN030“
6.

Tabuľka pre Bahrajn sa nahrádza takto:
„Bahrajn

a)

B3011

7.

b)

c)

d)

c)

d)

Všetok ostatný odpad
uvedený v prílohe III
a zmesi odpadov uvedené
v prílohe IIIA k nariadeniu
(ES) č. 1013/2006“

Tabuľka pre Bangladéš sa nahrádza takto:
„Bangladéš

a)

b)

Všetok odpad uvedený
v prílohe III a zmesi odpadov
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006 okrem
položiek:
z B1010:

z B1010:
— Železný a oceľový
odpad a železný a oce
ľový šrot
— Hliníkový odpad a hliní
kový šrot
— Medený odpad a medený
šrot

— Železný a oceľový
odpad a železný a oce
ľový šrot;
— Hliníkový odpad a hliní
kový šrot;
— Medený odpad a medený
šrot
B2020
B3020

B2020
B3020“
8.

Tabuľka pre Bielorusko sa nahrádza takto:
„Bielorusko

a)

b)

c)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
B1010 – B1160

d)
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B1170 – B1210
B1220
B1230 – B1240
B1250 – B2130
B3020 – B3035
z B3040:

z B3040:

— Odpad a odrezky z tvrdej
gumy (napr. ebonitu)

— Všetok ostatný odpad
B3050
z B3060:

z B3060:

— Vínny kal

— Všetok ostatný odpad
B3065 – B3070

B3080
B3090 – B3130
B3140
B4010 – B4030
GB040 – GG030
GG040
GN010 – GN030
Zmesi odpadov
Zmes B1010 a B1050
Zmes B1010 a B1070
Zmes B3040 a B3080
Zmes B1010
Zmes B2010
Zmes B2030
Zmes B3020
Zmes B3030
Zmes B3040
Zmes B3050“

L 373/9

L 373/10

9.

Úradný vestník Európskej únie

SK

21.10.2021

Tabuľka pre Benin sa nahrádza takto:
„Benin

a)

b)

c)

d)

c)

d)

Všetok odpad uvedený
v prílohe III a zmesi
odpadov uvedené v prílohe
IIIA k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“
10. Tabuľka pre Bosnu a Hercegovinu sa nahrádza takto:
„Bosna a Hercegovina

a)

b)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
z B1010:
—
—
—
—
—

Železný a oceľový šrot
Medený šrot
Hliníkový šrot
Zinkový šrot
Cínový šrot

z B1020:
— Olovený šrot (ale okrem
olovených akumuláto
rov)
B1050
B1090
z B1100:
— Cínová troska obsahu
júca tantal s obsahom
cínu nižším ako 0,5 %
z B1120:
— Prechodné kovy okrem
odpadových katalyzáto
rov (použité katalyzá
tory, použité kvapalné
katalyzátory alebo iné
katalyzátory)
uvede
ných v zozname A
—
—
—
—
—
—
—

skandium
vanád
mangán
kobalt
meď
ytrium
niób
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

hafnium
volfrám
titán
chróm
železo
nikel
zinok
zirkón
molybdén
tantal
rénium

B1130
B2020
B3020
B3050
B3065
B3140
GC020“

11. Tabuľka pre Brazíliu sa nahrádza takto:

„Brazília

a

b

c

d

Položky týkajúce sa jediného odpadu
z B1010:

z B1010:

— Vzácne kovy (zlato,
striebro, skupina pla
tiny, ale nie ortuť)
— Železný a oceľový šrot
— Medený šrot
— Hliníkový šrot
— Cínový šrot
— Titánový šrot

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Niklový šrot
Zinkový šrot
Volfrámový šrot
Molybdénový šrot
Tantalový šrot
Magnéziový šrot
Kobaltový šrot
Bizmutový šrot
Zirkónový šrot
Mangánový šrot
Germániový šrot
Vanádový šrot
Šrot z hafnia, india,
nióbu, rénia a gália
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— Tóriový šrot
— Odpad z kovov skupiny
vzácnych zemín
— Chrómový šrot
B1020
B1030
B1031 – B1040

B1031 – B1040
B1050

B1060
B1070
B1080 – B1090

B1080 – B1090

z B1100:

z B1100:

z B1100:

— Troska
obsahujúca
zinok
— Vrchná troska z galva
nizácie
zinkových
platní (> 90 % Zn)
— Spodná troska z galva
nizácie
zinkových
platní (> 92 % Zn)
— Troska z tlakového lia
tia zinku (> 85 % Zn)
— Troska z galvanizácie
zinkových platní pono
rom (> 92 % Zn)
— Zinkové stery
— Odpady zo žiaruvzdor
ných vymuroviek vrá
tane téglikov pochá
dzajúcich z medených
hút
— Troska zo spracovania
vzácnych kovov určená
na ďalšie zušľachťova
nie
— Cínová troska obsahu
júca tantal s obsahom
cínu nižším ako 0,5 %

— Tvrdý zinkový kamie
nok
— Hliníkové stery okrem
soľnej trosky

— Troska
obsahujúca
zinok:
— Vrchná troska z galvani
zácie zinkových platní
(> 90 % Zn)
— Spodná troska z galvani
zácie zinkových platní
(> 92 % Zn)
— Troska z tlakového liatia
zinku (> 85 % Zn)
— Troska z galvanizácie
zinkových platní pono
rom (> 92 % Zn)
— Zinkové stery
— Odpady zo žiaruvzdor
ných vymuroviek vrá
tane téglikov pochádza
júcich z medených hút
— Troska zo spracovania
vzácnych kovov určená
na ďalšie zušľachťovanie
— Cínová troska obsahu
júca tantal s obsahom
cínu nižším ako 0,5 %

B1115
B1120

B1120
B1130

B1140

B1140
B1150

B1160 – B1220

B1160 – B1220
B1230 – B2020

B2030

B2030
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B2040 – B2130
B3020 – B3050
B3060 – B3070
B3080 – B3130
B3140
B4010 – B4030
GB040 – GC020
GC030 – GC050

GC030 – GC050
GE020 – GF010

GG030 – GG040

GG030 – GG040

GN010 – GN030
Zmesi odpadov
Zmes B1010 a B1050
Zmes B1010 a B1070
Zmes B3040 a B3080
Zmes B1010
Zmes B2010
Zmes B2030
Zmes B3020
Zmes B3030
Zmes B3040
Zmes B3050“
12. Tabuľka pre Burkinu Faso sa nahrádza takto:
„Burkina Faso

a)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

Všetok odpad uvedený
v prílohe III a zmesi odpadov
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“
13. Tabuľka pre Kambodžu sa nahrádza takto:
„Kambodža

a)

Všetok odpad uvedený
v prílohe III a zmesi odpadov
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006 okrem
položiek B3011“

B3011
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14. Tabuľka pre Kapverdy sa nahrádza takto:

„Kapverdy

a)

b)

c)

d)

c)

d)

Všetok odpad uvedený
v prílohe III a zmesi odpadov
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“

15. Tabuľka pre Čínu sa vypúšťa.
16. Tabuľka pre Čínsky Tchaj-pej sa nahrádza takto:

„Čínsky Tchaj-pej

a)

b)

z B1010:

z B1010:

— Vzácne kovy (zlato,
striebro, skupina pla
tiny, ale nie ortuť)
— Molybdénový šrot
— Tantalový šrot
— Kobaltový šrot
— Bizmutový šrot
— Zirkónový šrot
— Mangánový šrot
— Vanádový šrot
— Šrot z hafnia, india,
nióbu, rénia a gália
— Tóriový šrot
— Odpad z kovov sku
piny vzácnych zemín
— Chrómový šrot

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

z B1020:

z B1020:

— Kadmiový šrot
— Olovený šrot (ale okrem
olovených akumuláto
rov)
— Selénový šrot

— Antimónový šrot
— Berýliový šrot
— Telúrový šrot

B1030 – B1031
B1040
B1050

Železný a oceľový šrot
Medený šrot
Niklový šrot
Hliníkový šrot
Zinkový šrot
Cínový šrot
Volfrámový šrot
Magnéziový šrot
Titánový šrot
Germániový šrot
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B1060
B1070 – B1090
z B1100:

z B1100:

— Hliníkové stery okrem
soľnej trosky

— Tvrdý zinkový kamie
nok
— Troska
obsahujúca
zinok

B1115
B1120

B1120

B1130 – B1150
B1160
B1170 – B1250
B2010 – B2030
z B2040:

z B2040:

— Čiastočne zušľachtený
síran vápenatý vznika
júci pri odsírovaní spa
lín (FGD)
— Odpad zo sadrokartó
nových dosiek alebo
platní pochádzajúci
z demolácie budov
— Síra v tuhej forme
— Vápenec z výroby kya
namidu vápenatého
(s pH nižším ako 9)
— Chlorid sodný, dra
selný a vápenatý
— Karborundum (karbid
kremíka)
— Betónový odpad
— Sklený odpad obsahu
júci
lítium-tantal
a lítium-niób

— Troska z výroby medi,
chemicky stabilizovaná,
s vysokým obsahom
železa (viac ako 20 %),
spracovávaná
podľa
technických
noriem
(napr. DIN 4301 a DIN
8201),
najmä
na
stavebné účely a na
brúsny materiál

B2060 – B2130
B3011
z B3020:

z B3020:

— papier alebo lepenka
vyrobené najmä z buni
činy vyrobenej mecha
nickým rozvláčňova
ním

— nebielený papier alebo
lepenka, prípadne vlnitý
papier alebo lepenka
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— iné, ale neobmedzu
júce sa na:

— iný
papier
alebo
lepenka,
vyrobené
najmä z bielenej buni
činy vyrobenej chemic
kými postupmi, nefar
benej v hmote

1. laminovanú le
penku
2. netriedený zbe
rový papier
B3026 – B3035
B3040

B3040
B3050

B3060
B3065
B3070
B3080

B3080

B3090 – B3100
B3110 – B3140
B4010
B4020
B4030
GB040
GC010
GC020
GC030
GC050
GE020
GF010
GG030
GG040
GN010 – GN030
Zmesi odpadov
Všetky zmesi odpadov
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“
17. Tabuľka pre Kolumbiu sa nahrádza takto:
„Kolumbia

a)

b)

c)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
B1010 – B1070

d)
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B1080
B1090
B1100
B1115 – B1150
B1160
B1170 – B1190
B1200
B1210
B1220
B1230 – B1250
z B2010:
— Všetok ostatný odpad

z B2010:
— Sľudový odpad

B2020 – B2030
z B2040:

z B2040:

— Všetok ostatný odpad

— Troska z výroby medi,
chemicky stabilizovaná,
s vysokým obsahom
železa (viac ako 20 %),
spracovávaná
podľa
technických
noriem
(napr. DIN 4301 a DIN
8201),
najmä
na
stavebné účely a na
brúsny materiál

B2060 – B2130
B3020
z B3030:

z B3030:

— Hodvábny odpad (vrá
tane kokónov nespôso
bilých na zmotávanie,
priadzového odpadu
a trhaného materiálu):
— nečesaný
ani
nemykaný
— iný
— Odpad z vlny alebo
jemných alebo hru
bých chlpov zvierat,
vrátane odpadu z pria
dze, okrem trhaného
materiálu:
— výčesky z vlny
alebo
jemných
chlpov zvierat

— Kúdeľ a odpad (vrátane
odpadu z priadze a trha
ného materiálu) z pravej
konopy (Cannabis sativa
L.)
— Kúdeľ a odpad (vrátane
odpadu z priadze a trha
ného materiálu) zo
sisalu a iných textilných
vlákien rodu Agave
— Kúdeľ, výčesky a odpad
(vrátane odpadu z pria
dze a trhaného mate
riálu) z kokosu
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—

—
—

—

—

—

— ostatný
odpad
z vlny alebo jem
ných chlpov zvierat
— odpad z hrubých
chlpov zvierat
Bavlnený odpad (vrá
tane
priadzového
odpadu a trhaného
materiálu):
— priadzový odpad
(vrátane niťového
odpadu)
— trhaný materiál
— iný
Ľanová kúdeľ a ľanový
odpad
Kúdeľ a odpad (vrátane
odpadu z priadze
a trhaného materiálu)
z juty a iných textilných
lykových
vlákien
[okrem ľanu, pravej
konopy a ramie (čín
skej trávy)]
Odpad (vrátane výče
skov, odpadu z priadze
a trhaného materiálu)
z chemických vlákien:
— zo
syntetických
vlákien
— z umelých vlákien
Obnosené šatstvo a iné
opotrebované textilné
výrobky
Použité handry, odpad
z motúzov, povrazov,
lán, šnúr a opotrebo
vané výrobky z motú
zov, povrazov, lán
alebo šnúr, z textilných
materiálov:
— triedené
— iné

21.10.2021

— Kúdeľ, výčesky a odpad
(vrátane odpadu z pria
dze a trhaného mate
riálu) z abaky (manilská
konopa alebo Musa tex
tilis Nee)
— Kúdeľ, výčesky a odpad
(vrátane odpadu z pria
dze a trhaného mate
riálu) z ramie a iných ras
tlinných
textilných
vlákien, ktoré inde nie
sú špecifikované ani
uvedené

B3035 – B3040

z B3050:

z B3050:

— Odpad z korku: roz
drvený, granulovaný
alebo zomletý korok

— Odpad a zvyšky z dreva,
zlisované alebo nezliso
vané do blokov, brikiet,
granúl alebo podobných
tvarov

z B3060:

z B3060:

— Vínny kal

— Všetok ostatný odpad

21.10.2021

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 373/19

— Iné odpady z poľnoho
spodárstva a potravi
nárskeho priemyslu
okrem vedľajších pro
duktov, ktoré spĺňajú
národné a medziná
rodné
požiadavky
a normy pre ľudskú
alebo živočíšnu spo
trebu
B3065
z B3070:

z B3070:

— Odpad z ľudských vla
sov
— Odpadová slama

— Deaktivované mycélium
plesní z výroby penici
línu využívané ako
krmivo pre zvieratá

B3080
B3090 – B3100
B3110 – B3130
B3140 – B4010
B4020 – B4030
z GB040:

z GB040:

— Odpady zo žiaruvzdor
ných vymuroviek vrá
tane téglikov pochá
dzajúcich z medených
hút
— Cínová troska obsahu
júca tantal s obsahom
cínu nižším ako 0,5 %

— Troska zo spracovania
vzácnych kovov určená
na ďalšie zušľachťovanie

GB040
GC010
GC020
GC030 – GF010
GG030
GG040
GN010 – GN030
Zmesi odpadov
Zmes B1010 a B1050
Zmes B1010 a B1070
Zmes B1010
Všetky ostatné zmesi
odpadov uvedené v prílohe
IIIA k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“
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18. V abecednom poradí sa vkladá táto tabuľka týkajúca sa Konga:
„Kongo

a)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

Všetok odpad uvedený
v prílohe III a zmesi odpadov
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“
19. Tabuľka pre Kostariku sa vypúšťa.
20. Tabuľka pre Kubu sa nahrádza takto:
„Kuba

a)

B3011

Všetok ostatný odpad
uvedený v prílohe III
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“

21. Tabuľka pre Curaçao sa nahrádza takto:
„Curaçao

a)

b)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
B1010 – B2130
B3020
z B3030

z B3030

— Obnosené šatstvo a iné
opotrebované textilné
výrobky
— Použité handry, odpad
z motúzov, povrazov,
lán, šnúr a opotrebované
výrobky z motúzov,
povrazov, lán alebo
šnúr, z textilných mate
riálov

Všetok ostatný odpad

B3035
B3040 – B3065
B3070
B3080 – B4030
GB040 – GF010
GG030 – GG040

GN010 – GN030

c)

d)

21.10.2021
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Zmesi odpadov
Všetky zmesi odpadov
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“

22. Tabuľka pre Ekvádor sa nahrádza takto:

„Ekvádor

a)

b)

c)

B3011

d)

Všetok ostatný odpad
uvedený v prílohe III a zmesi
odpadov uvedené v prílohe
IIIA k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“

23. Tabuľka pre Egypt sa nahrádza takto:

„Egypt

a)

b)

c)

d)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
z B1010:

z B1010:

z B1010:

— Odpady obsahujúce zlú
čeniny
šesťmocného
chrómu

— Železný a oceľový šrot
— Medený šrot
— Hliníkový šrot

— Všetok ostatný odpad

B1020
B1030 – B1040
B1050
B1060
B1070
B1080 – B1140
B1150
B1160
B1190
B1210 – B1230
B1240
B1250
B2010
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z B2020:

z B2020:

— Sklené črepy z katódo
vých trubíc a iných dru
hov aktivovaného skla

— Všetok ostatný odpad

21.10.2021

B2030
z B2040:

z B2040:

— Troska z výroby medi,
chemicky stabilizovaná,
s vysokým obsahom
železa (viac ako 20 %),
spracovávaná
podľa
technických
noriem
(napr. DIN 4301 a DIN
8201),
najmä
na
stavebné účely a na
brúsny materiál

— Všetok ostatný odpad

B2060 – B2080
B2090
B2100 – B2110
B2120
B2130
B3011
B3020 – B3027
B3030; B3035
B3040
B3050 – B3070
B3080
B3090 – B3130
B3140
B4010
B4020
B4030
GC010 – GC050
GE020
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GF010
GG030
GG040
GN010 – GN030
Zmesi odpadov
Zmes B1010 a B1050, ak
obsahuje zlúčeniny
šesťmocného chrómu
Zmes B1010 a B1070, ak
obsahuje zlúčeniny
šesťmocného chrómu
Zmes B1010, ak obsahuje
zlúčeniny šesťmocného
chrómu

Zmes B1010 a B1050
okrem tých, ktoré
obsahujú zlúčeniny
šesťmocného chrómu

Zmes B1010, okrem tých,
ktoré obsahujú zlúčeniny
šesťmocného chrómu, alebo
tých, ktoré obsahujú železný
a oceľový šrot, medený šrot
alebo hliníkový šrot

Zmes B1010 a B1070
okrem tých, ktoré
obsahujú zlúčeniny
šesťmocného chrómu
Zmes B1010, ak obsahuje
železný a oceľový šrot,
medený šrot, hliníkový šrot

Zmes B2010
Zmes B2030
Zmes B3020
Zmes B3030
Zmes B3040
Zmes B3050

Zmes B3040 a B3080“

24. Tabuľka pre Salvádor sa nahrádza takto:
„Salvádor

a)

b)

c)

B3011

d)

Všetok ostatný odpad
uvedený v prílohe III a zmesi
odpadov uvedené v prílohe
IIIA k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“

25. Tabuľka pre Gruzínsko sa nahrádza takto:
„Gruzínsko

a)

b)

c)

d)

B1010; B1020
B1030 – B1110
B1115
B1120 – B1190
B1200
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B1210 – B1250
B2020
B2030
z B2040:

z B2040:

— Všetok ostatný odpad

— Troska z výroby medi,
chemicky stabilizovaná,
s vysokým obsahom
železa (viac ako 20 %),
spracovávaná
podľa
technických
noriem
(napr. DIN 4301 a DIN
8201),
najmä
na
stavebné účely a na
brúsny materiál
B2050

B2060 – B2130
B3020
B3026; B3027
B3030 – B3040
B3050
B3060
B3065 – B3140
B4010 – B4030
GF010
GG030
GN010 – GN030
Zmesi odpadov
Zmes B1010 a B1050

Zmes B1010

Zmes B1010 a B1070
Zmes B2010
Zmes B2030
Zmes B3020
Zmes B3030
Zmes B3040 a B3080
Zmes B3040
Zmes B3050“
26. Tabuľka pre Ghanu sa nahrádza takto:

„Ghana

a)

b)

B3011

c)

d)

Všetok ostatný odpad
uvedený v prílohe III a zmesi
v prílohe IIIA k nariadeniu
(ES) č. 1013/2006“
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27. V abecednom poradí sa vkladá táto tabuľka týkajúca sa Haiti:
„Haiti

a)

b)

B3011

c)

d)

Všetok ostatný odpad
uvedený v prílohe III
a zmesi odpadov uvedené
v prílohe IIIA k nariadeniu
(ES) č. 1013/2006“

28. Tabuľka pre Hongkong (Čínu) sa nahrádza takto:
„Hongkong (Čína)

a)

b)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
B1010 – B1030
B1031
B1040 – B1050
B1060 – B1090
B1100
B1115
z B1120:

z B1120:

— Lantanoidy (kovy vzác
nych zemín):
— Lantán
— Prazeodým
— Samárium
— Gadolínium
— Dysprózium
— Erbium
— Yterbium
— Cér
— Neodýmium
— Európium
— Terbium
— Holmium
— Túlium
— Lutécium

— Prechodné kovy okrem
odpadových katalyzá
torov (použité kataly
zátory, použité kva
palné
katalyzátory
alebo iné katalyzátory)
uvedených v zozname
A:
— Skandium
— Vanád
— Mangán
— Kobalt
— Meď
— Ytrium
— Niób
— Hafnium
— Volfrám
— Titán
— Chróm
— Železo
— Nikel
— Zinok
— Zirkón
— Molybdén
— Tantal

c)

d)
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— Rénium
B1140 – B1190
B1200; B1210
B1220
B1230
B1240
B1250
B2010 – B2040
B2060 – B2080
B2090
B2100
B2110
B2120; B2130
B3020 – B3090
B3100; B3110
B3120
B3130
B3140
B4010 – B4030
GB040
GC010
GC020

GC020

— odpad z dosiek s ploš
nými spojmi

— okrem odpadu z dosiek
s plošnými spojmi
GC030
GC050
GE020 – GN030

Zmesi odpadov
Zmes B1010 a B1070

Zmes B1010 a B1050
Zmes B1010
Zmes B2010
Zmes B2030
Zmes B3020 obmedzená
na nebielený papier alebo
lepenku, prípadne vlnitý
papier alebo lepenku, iný
papier alebo lepenku,
vyrobené najmä z bielenej
buničiny vyrobenej
chemickými postupmi
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a nefarbenej v hmote,
a papier alebo lepenku
vyrobené najmä z buničiny
vyrobenej mechanickým
rozvláčňovaním (napr.
noviny, časopisy
a podobné tlačoviny)
Zmes B3030
Zmes B3040
Zmes B3040 a B3080
Zmes B3050“

29. Tabuľka pre Indiu sa nahrádza takto:

„India

a)

b)

c)

d)

z B1010:
Kovové odpady a odpady
s obsahom zliatiny kovov
v kovovej nedisperznej
forme:
— Tóriový šrot
— Odpad z kovov skupiny
vzácnych zemín
z B1010:
Kovové odpady a odpady
s obsahom zliatiny kovov
v kovovej nedisperznej
forme:
— Vzácne kovy (zlato,
striebro, skupina pla
tiny, ale nie ortuť)
— Železný a oceľový šrot
— Medený šrot
— Niklový šrot
— Hliníkový šrot
— Zinkový šrot
— Cínový šrot
— Volfrámový šrot
— Molybdénový šrot
— Tantalový šrot
— Magnéziový šrot
— Kobaltový šrot
— Bizmutový šrot
— Titánový šrot
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—
—
—
—
—

Zirkónový šrot
Mangánový šrot
Germániový šrot
Vanádový šrot
Šrot z hafnia, india,
nióbu, rénia a gália
— Chrómový šrot
B1020
B1030
B1031
B1040
B1050:
Zmiešaný šrot
z neželezných kovov
z ťažkej frakcie, ktorý
obsahuje kadmium,
antimón, olovo a telúr
B1050:
Zmiešaný šrot
z neželezných kovov
z ťažkej frakcie, ktorý
obsahuje iné než uvedené
kovy
B1060
B1070
B1080
B1090
z B1100:
Odpady s obsahom kovov,
ktoré vznikajú pri tavení,
vytavovaní a zušľachťovaní
kovov:
— Tvrdý zinkový kamie
nok
— Troska
obsahujúca
zinok:
— Vrchná troska z galvani
zácie zinkových platní
(> 90 % Zn)
— Spodná troska z galvani
zácie zinkových platní
(> 92 % Zn)
— Troska z tlakového liatia
zinku (> 85 % Zn)
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— Troska z galvanizácie
zinkových platní pono
rom (> 92 % Zn)
— Zinkové stery
— Hliníkové stery okrem
soľnej trosky

B1115

B1120 – B1240

B1250

B2010 – B2100

B2110 – B2130

B3020; B3026

B3027

z B3030:
— Odpady z textilu. Nasle
dujúce materiály za
predpokladu, že nie sú
pomiešané s inými
druhmi odpadov a sú
pripravené na triedenie:
— Odpad z vlny alebo jem
ných alebo hrubých
chlpov zvierat, vrátane
odpadu z priadze,
okrem trhaného mate
riálu
— výčesky z vlny alebo
jemných
chlpov
zvierat
— ostatný odpad z vlny
— alebo z jemných
chlpov zvierat
— odpad z hrubých
chlpov zvierat
— Bavlnený odpad (vrá
tane
priadzového
odpadu a trhaného
materiálu)
— priadzový odpad
(vrátane niťového
odpadu)
— trhaný materiál
— iný

L 373/30

SK

Úradný vestník Európskej únie

21.10.2021

— Ľanová kúdeľ a ľanový
odpad
— Kúdeľ a odpad (vrátane
odpadu z priadze a trha
ného materiálu) z pravej
konopy
(Cannabis
sativa)
— Kúdeľ a odpad (vrátane
odpadu z priadze a trha
ného materiálu) z juty
a iných textilných lyko
vých vlákien [okrem
ľanu, pravej konopy
a ramie (čínskej trávy)]
— Kúdeľ a odpad (vrátane
odpadu z priadze a trha
ného materiálu) zo
sisalu a iných textilných
vlákien rodu Agave
— Kúdeľ, výčesky a odpad
(vrátane odpadu z pria
dze a trhaného mate
riálu) z kokosu
— Kúdeľ, výčesky a odpad
(vrátane odpadu z pria
dze a trhaného mate
riálu) z abaky (manilská
konopa alebo Musa tex
tilis Nee)
— Kúdeľ, výčesky a odpad
(vrátane odpadu z pria
dze a trhaného mate
riálu) z ramie a iných ras
tlinných
textilných
vlákien, ktoré inde nie
sú špecifikované ani
uvedené
— Odpad (vrátane výče
skov, odpadu z priadze
a trhaného materiálu)
z chemických vlákien
— zo syntetických vlá
kien
— z umelých vlákien
— Obnosené šatstvo a iné
opotrebované textilné
výrobky
— Použité handry, zvyšky
motúzov,
povrazov
a lán a opotrebované
výrobky z motúzov, zo
šnúr, z povrazov alebo
lán z textilných materiá
lov
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— triedené
— iné
B3035 – B3060
B3065
B3070 – B3130
B3140:
Odpadové a iné pneumatiky
okrem tých, ktoré nevedú
k zhodnoteniu odpadu,
recyklácii, spätnému
získaniu, ale nie na priame
opätovné použitie
B3140:
Pneumatiky lietadiel
vyvezené k výrobcom
pôvodného zariadenia na
účely projektorovania
a spätne dovezené leteckými
spoločnosťami po tom, ako
boli podrobené procesu
projektorovania, na údržbu
lietadiel, pričom zostávajú
buď na palube lietadiel alebo
pod správou skladov
príslušných leteckých
spoločností nachádzajúcich
sa v letovej časti letiska pod
kontrolou colných orgánov
B4010 – B4030
GB040
Trosky z výroby
a spracovania drahých
kovov a medi určené na
ďalšie zušľachťovanie
262030 262090
— Odpady zo žiaruvzdor
ných vymuroviek vrá
tane téglikov pochádza
júcich z medených hút
— Troska zo spracovania
vzácnych kovov určená
na ďalšie zušľachťovanie
— Cínová troska obsahu
júca tantal s obsahom
cínu nižším ako 0,5 %
GC010
Elektrické montážne celky
skladajúce sa iba z kovov
alebo zliatin
GC020
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Elektronický šrot (napr.
dosky s plošnými spojmi,
elektronické súčiastky, drôty
atď.) a demontované
elektronické súčiastky
vhodné na zhodnotenie
drahých a iných kovov
GG040“

30. Tabuľka pre Indonéziu sa nahrádza takto:

„Indonézia

a)

b)

c)

d)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
B1010
Tóriový šrot

Všetok odpad v B1010
okrem:
— Tóriového šrotu

B1020

z B1020:
— Antimónový šrot, berý
lium, kadmiový šrot

B1030 – B1250
B2010
B2020
B2030 – B2130
B3011
z B3020:
— laminovaná lepenka

B3020 okrem laminovanej
lepenky

B3026; B3027
z B3030:
Obnosené šatstvo a iné
opotrebované textilné
výrobky

B3030 okrem obnosených
odevov a iných
opotrebovaných textilných
výrobkov

B3035
B3040
B3050 – B3070
B3080
B3090 – B3140
GB040 – GC050
GE020
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Zmesi odpadov
Všetok odpad v tejto
kategórii“

31. Tabuľka pre Irán (Iránsku islamskú republiku) sa nahrádza takto:

„Irán (Iránska islamská republika)

a)

b)

B1010 – B1090
z B1100:[I

z B1100:

— Táto troska obsahujúca
zinok:
— Troska z galvanizácie
zinkových platní pono
rom (> 92 % Zn)
— Zinkové stery
— Hliníkové stery okrem
soľnej trosky
— Odpady zo žiaruvzdor
ných vymuroviek vrá
tane téglikov pochádza
júcich z medených hút
— Troska zo spracovania
vzácnych kovov určená
na ďalšie zušľachťova
nie
— Cínová troska obsahu
júca tantal s obsahom
cínu nižším ako 0,5 %

— Tvrdý zinkový kamie
nok
— Táto troska obsahujúca
zinok:
— Vrchná troska z galva
nizácie
zinkových
platní (> 90 % Zn)
— Spodná troska z galva
nizácie
zinkových
platní (> 92 % Zn)
— Troska z tlakového lia
tia zinku (> 85 % Zn)

B1115
B1120 – B1150
B1160 – B1210
B1220 – B2010
B2020 – B2130
B3020
B3030 – B3040
z B3050:

z B3050:

— Odpad z korku: roz
drvený, granulovaný
alebo zomletý korok

— Odpad
a
zvyšky
z dreva, zlisované
alebo nezlisované do
blokov, brikiet, granúl
alebo podobných tva
rov

c)

d)

L 373/34

Úradný vestník Európskej únie

SK

21.10.2021

B3060 – B3070
B3080
B3090 – B3130
B3140
B4010 – B4030
GB040
7112
2620 30
2620 90
GC010
GC020
GC030
GC050
GE020
ex 70 01
ex 7019 39
GF010
GG030
GG040
GN010
GN020
GN030“
32. V abecednom poradí sa vkladá táto tabuľka týkajúca sa Jamajky:
„Jamajka

a)

b)

B3011

c)

d)

Všetok ostatný odpad
uvedený v prílohe III
a zmesi odpadov uvedené
v prílohe IIIA k nariadeniu
(ES) č. 1013/2006“

33. Tabuľka pre Kazachstan sa nahrádza takto:
„Kazachstan

a)

b)

c)

d)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
B1010 – B1160
B1170 – B1240
B1250 –– B 2130
B 3020 –– B 3035

B1170 – B1240
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z B3040

z B3040
— Iné druhy odpadu
z gumy (okrem takýchto
odpadov špecifikova
ných inde)

— Odpad a odrezky z tvr
dej gumy (napr. ebo
nitu)
B3050
B3060
Odpady vznikajúce
v poľnohospodárstve
a potravinárstve za
predpokladu, že nie sú
infekčné, okrem vínneho
kalu

B3060
Iba vínny kal

B3065 – B3070
B3080

B3080

B3090 – B3130
B3140

B3140

B4010 – B4030
GB040 – GG030
GG040

GG040

GN010 – GN030
Zmesi odpadov
Zmes B1010 a B1050
Zmes B1010 a B1070
Zmes B3040 a B3080

Zmes B3040 a B3080

Zmes B1010
Zmes B2010
Zmes B2030
Zmes B3020
Zmes B3030
Zmes B3040
Zmes B3050“
34. V abecednom poradí sa vkladá táto tabuľka týkajúca sa Kosova:
„Kosovo (*)

a)

b)

Všetok odpad uvedený
v prílohe III a zmesi
odpadov uvedené v prílohe
IIIA k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006

c)

d)

Všetok odpad uvedený
v prílohe III a zmesi odpadov
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“

_____________
(*) Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244(1999)
a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.“
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35. Tabuľka pre Kuvajt sa nahrádza takto:
„Kuvajt

a)

b)

c)

d)

B1010
Všetok ostatný odpad
uvedený v prílohe III a zmesi
odpadov uvedené v prílohe
IIIA k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“
36. Tabuľka pre Kirgizsko sa nahrádza takto:
„Kirgizsko

a)

b)

c)

d)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
z B1010:

z B1010:

— Tóriový šrot

— Všetok ostatný odpad

B1020 – B1115
z B1120:

z B1120:

— Všetky lantanoidy (kovy
vzácnych zemín)

— Všetky prechodné kovy
okrem
odpadových
katalyzátorov (použité
katalyzátory, použité
kvapalné katalyzátory
alebo iné katalyzátory)
uvedených v zozname A
B1130

B1140
B1150
B1160 – B1240
B1250
B2010
B2020
z B2030:

z B2030:

— Keramické vlákna nikde
inde nešpecifikované
ani nezaradené

— Cermetový odpad a šrot
(kovovo-keramické
zmesi)

B2040 – B2130
B3020
z B3030:

z B3030:

— Ľanová kúdeľ a ľanový
odpad

— Všetok ostatný odpad
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— Kúdeľ a odpad (vrátane
odpadu z priadze a trha
ného materiálu) z pravej
konopy (Cannabis sativa
L.)
B3035 – B3040
B3050
z B3060:

z B3060:

— Všetok ostatný odpad

— Sušený a sterilizovaný
rastlinný odpad, zvyšky
a vedľajšie výrobky, tiež
vo forme peliet, alebo
druhov používaných na
výživu zvierat, inde
nešpecifikované
ani
nezaradené
B3065

B3070 – B4030
GB040 – GN030
Zmesi odpadov
Všetky zmesi odpadov
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“
37. V abecednom poradí sa vkladá táto tabuľka týkajúca sa Laosu:
„Laos

a)

z B1010:
— Tóriový šrot

b)

c)

d)

B1010 okrem tóriového
šrotu
B1020 – B1250
B4020

B4030
GC010; GC020
Všetok ostatný odpad
uvedený v prílohe III a všetky
zmesi odpadov uvedené
v prílohe IIIA k nariadeniu
(ES) č. 1013/2006“
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38. Tabuľka pre Libanon sa nahrádza takto:

„Libanon

a)

b)

c)

d)

z B1010:

z B1010:

B1010 okrem

— Chrómový šrot

Všetok ostatný odpad

— chrómového šrotu

z B1100:

z B1100:

z B1100:

— Zinkové stery
— Hliníkové stery okrem
soľnej trosky

— Tvrdý zinkový kamienok
— Troska
obsahujúca
zinok
— Vrchná troska z galvani
zácie zinkových platní (>
90 % Zn)
— Spodná troska z galvani
zácie zinkových platní (>
92 % Zn)
— Troska z tlakového liatia
zinku (> 85 % Zn)
— Troska z galvanizácie
zinkových platní pono
rom (> 92 % Zn)
— Odpady zo žiaruvzdor
ných vymuroviek vrá
tane téglikov pochádza
júcich z medených hút
— Troska zo spracovania
vzácnych kovov určená
na ďalšie zušľachťovanie
— Cínová troska obsahu
júca tantal s obsahom
cínu nižším ako 0,5 %

— Tvrdý zinkový kamie
nok
— Troska
obsahujúca
zinok
— Vrchná troska z galvani
zácie zinkových platní
(> 90 % Zn)
— Spodná troska z galvani
zácie zinkových platní
(> 92 % Zn)
— Troska z tlakového liatia
zinku (> 85 % Zn)
— Troska z galvanizácie
zinkových platní pono
rom (> 92 % Zn)
— Odpady zo žiaruvzdor
ných vymuroviek vrá
tane téglikov pochádza
júcich z medených hút
— Troska zo spracovania
vzácnych kovov určená
na ďalšie zušľachťovanie
— Cínová troska obsahu
júca tantal s obsahom
cínu nižším ako 0,5 %

B1115

B1115

B1150 – B2030

B1150 – B2030

B1020 – B1090

B1120 – B1140

z B2040:

z B2040:

— Všetok ostatný odpad

— Troska z výroby medi,
chemicky stabilizovaná,
s vysokým obsahom
železa (viac ako 20 %),
spracovávaná
podľa
technických
noriem
(napr. DIN 4301 a DIN
8201),
najmä
na
stavebné účely a na
brúsny materiál
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B2060 – B2130
B3020 – B3130

B3020 – B3130

B4010 – B4030

B4010 – B4030

GB040

GB040

GC010; GC020

GC010; GC020

GE020 – GN030

GE020 – GN030“

B3140

GC030; GC050

39. Tabuľka pre Libériu sa nahrádza takto:
„Libéria

a)

b)

c)

d)

c)

d)

c)

d)

Všetok odpad uvedený
v prílohe III a zmesi odpadov
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006 okrem
položiek
— B1010
— B1250
— B3011
B1010 – B1250“
40. Tabuľka pre Madagaskar sa nahrádza takto:
„Madagaskar

a)

b)

Všetok odpad uvedený
v prílohe III a zmesi
odpadov uvedené v prílohe
IIIA k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“
41. Tabuľka pre Malajziu sa nahrádza takto:
„Malajzia

a)

b)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
B1010; B1020
B1030
B1031
B1040 – B1080
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B1090
B1100
B1115
B1200 – B2030
B1120 – B1190
z B2040:

z B2040:

z B2040:

— Odpad zo sadrokartó
nových dosiek alebo
platní
pochádzajúci
z demolácie budov
— Betónový odpad
— Čiastočne zušľachtený
síran vápenatý vznika
júci pri odsírovaní spa
lín (FGD)

— Troska z výroby medi,
chemicky
stabilizo
vaná, s vysokým obsa
hom železa (viac ako
20 %), spracovávaná
podľa
technických
noriem (napr. DIN
4301 a DIN 8201),
najmä na stavebné
účely a na brúsny
materiál

— Síra v tuhej forme
— Vápenec z výroby kya
namidu
vápenatého
(s pH nižším ako 9)
— Chlorid sodný, draselný
a vápenatý
— Karborundum (karbid
kremíka)
— Sklený odpad obsahu
júci
lítium-tantal
a lítium-niób

B2060 – B2130
B3011 – B3027
z B3030:

z B3030:

z B3030:

— Kúdeľ a odpad (vrátane
odpadu z priadze a trha
ného materiálu) z pravej
konopy (Cannabis sativa
L.)

— Odpad z vlny alebo
jemných alebo hru
bých chlpov zvierat,
vrátane odpadu z pria
dze, okrem trhaného
materiálu:
— výčesky z vlny alebo
jemných chlpov zvierat
— ostatný odpad z vlny
alebo jemných chlpov
zvierat
— Odpad z hrubých
chlpov zvierat

— Všetok ostatný odpad

B3035 – B3050
z B3060:

z B3060:

— Sušený a sterilizovaný
rastlinný odpad, zvy
šky a vedľajšie výrobky,
tiež vo forme peliet,
alebo druhov používa
ných na výživu zvierat,
inde nešpecifikované
ani nezaradené

— Vínny kal
— Rybí odpad
— Kakaové
škrupiny,
šupky, kožky a ostatný
kakaový odpad
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— Degras: zvyšky zo spra
covania tukových látok
alebo
živočíšnych
alebo
rastlinných
voskov
— Odpad z kostí a rohov,
nespracovaný,
zba
vený tuku, jednoducho
upravený (ale nerezaný
do tvaru), upravený
kyselinou alebo dežela
tínovaný
— Iné odpady z poľnoho
spodárstva a potravi
nárskeho priemyslu
okrem vedľajších pro
duktov, ktoré spĺňajú
národné a medziná
rodné
požiadavky
a normy pre ľudskú
alebo živočíšnu spo
trebu
B3065
z B3070:

z B3070:

— Deaktivované mycélium
plesní z výroby penici
línu využívané ako
krmivo pre zvieratá

— Odpad z ľudských vla
sov
— Odpadová slama
B3080 – B3140

B4010 – B4030
GB040
GC010
GC020 – GC050
GE020 – GF010
GG040
GG030
GN010 – GN030
Zmesi odpadov
Všetky zmesi odpadov
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“
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42. Tabuľka pre Moldavsko (Moldavskú republiku) sa nahrádza takto:
„Moldavsko (Moldavská republika)
a)

b)

c)

d)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
GE020
Všetok ostatný odpad
uvedený v prílohe III
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006
Zmesi odpadov
Všetky zmesi odpadov
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“
43. V abecednom poradí sa vkladá táto tabuľka týkajúca sa Monaka:
„Monako
a)

b)

c)

d)

Všetok odpad uvedený
v prílohe III a zmesi odpadu
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“
44. Tabuľka pre Čiernu Horu sa nahrádza takto:
„Čierna Hora
a)

b)

c)

d)

Všetok odpad uvedený
v prílohe III a zmesi odpadov
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“
45. Tabuľka pre Maroko sa nahrádza takto:
„Maroko
a)

b)

c)

d)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
z B1010:

z B1010:

— Vzácne kovy (zlato,
striebro, skupina pla
tiny, ale nie ortuť)

— Všetok ostatný odpad

B1020; B1030
B1240
B1250

B1250
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B2010 – B2040
B2060 – B2130
B3020
z B3030:

z B3030:

— Všetok ostatný odpad

— Obnosené šatstvo a iné
opotrebované textilné
výrobky

B3035 – B3130
B3140

B3140

B4010 – B4030
GB040 – GC050
GE020 – GG030
GG040
GN010 – GN030

GN030

Zmesi odpadov
Všetky zmesi odpadov
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“

46. V abecednom poradí sa vkladá táto tabuľka týkajúca sa Mjanmarska/Barmy:

„Mjanmarsko/Barma

a)

b)

c)

d)

Všetok odpad uvedený
v prílohe III a zmesi odpadu
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“

47. Tabuľka pre Nepál sa nahrádza takto:

„Nepál

a)

b)

c)

d)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
z B1010:

z B1010:

z B1010:

z B1010:

— Zinkový šrot
— Magnéziový šrot
— Bizmutový šrot

— Niklový šrot
— Volfrámový šrot
— Molybdénový šrot

— Vzácne kovy (zlato,
striebro, skupina pla
tiny, ale nie ortuť)

— Medený šrot
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—
—
—
—
—
—

Titánový šrot
Zirkónový šrot
Mangánový šrot
Germániový šrot
Vanádový šrot
Šrot z hafnia, india,
nióbu, rénia a gália
— Tóriový šrot
— Odpad z kovov skupiny
vzácnych zemín

— Tantalový šrot
— Kobaltový šrot
— Chrómový šrot

B1020 – B1190
B1200
B1210 – B2040
B2060
B2070 – B2130
z B3020:
Odpad a odrezky z papiera
alebo lepenky z:

z B3020:
Odpad a odrezky z papiera
alebo lepenky z:

— iné, ale neobmedzujúce
sa na:
1. laminovanú lepenku
2. netriedený zberový
papier

— nebieleného papiera
alebo lepenky, prí
padne vlnitého papiera
alebo lepenky
— iného papiera alebo
lepenky, vyrobených
najmä z bielenej buni
činy vyrobenej chemic
kými postupmi, nefar
bených v hmote
— papiera alebo lepenky
vyrobených
najmä
z buničiny vyrobenej
mechanickým rozvláč
ňovaním (napr. noviny,
časopisy a podobné tla
čoviny)

B3030 – B4030
GB040 – GF010
GG030 – GG040
GN010 – GN030
Zmesi odpadov
Zmes B3020
Všetky ostatné zmesi
odpadov uvedené v prílohe
IIIA k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“

— Železný a oceľový šrot
— Hliníkový šrot
— Cínový šrot
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48. V abecednom poradí sa vkladá táto tabuľka týkajúca sa Nikaraguy:
„Nikaragua

a)

b)

B3011

c)

d)

Všetok ostatný odpad
uvedený v prílohe III
a zmesi odpadov uvedené
v prílohe IIIA k nariadeniu
(ES) č. 1013/2006“

49. Tabuľka pre Niger sa nahrádza takto:
„Niger

a)

b)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
z B1010:

z B1010:

— Chrómový šrot
— Zinkový šrot
— Medený šrot

— Všetok ostatný odpad

B1020
B1030 – B1050
B1060 – B1080
B1090
B1100
B1115 – B1130
B1140
B1150; B1160
B1170 – B1190
B1200; B1210
B1220
B1230
B1240
B1250
B2010 – B2030
B2040
B2060 – B2110
B2120
B2130
B3020
B3026
B3027 – B3120

c)

d)
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B3130
B3140
B4010
B4020; B4030
GB040
GC010 – GC050
GE020 – GG040
GN010 – GN030
Zmesi odpadov
Zmes B1010 a B1050
Zmes B1010 a B1070
Zmes B1010

Všetky ostatné zmesi
odpadu uvedené v prílohe
IIIA k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“

50. V abecednom poradí sa vkladá táto tabuľka týkajúca sa Nigérie:
„Nigéria

a)

b)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
B1010
B1020

B1020

— Olovený šrot (ale okrem
olovených akumuláto
rov)

— Všetok ostatný odpad

B1030 – B1100
B1115
B1120
B1130
B1140
B1150
B1170 – B1250
B2010 – B2040

B2130

B2060 – B2120
B3020
B3026
B3027 – B3050
B3060
B3065
B3070 – B3140
B4010 – B4030

c)

d)
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GB040
GC010 – GC050
GE020 – GG040
GN010 – GN030
Zmesi odpadov
Všetky zmesi odpadov
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“
51. Tabuľka pre Omán sa nahrádza takto:
„Omán

a)

b)

c)

d)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
z B1010:
— Železný a oceľový šrot
— Hliníkový šrot
z B2040:
— Troska z výroby medi
B3011
GG040
Všetok ostatný odpad
uvedený v prílohe III
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“
52. Tabuľka pre Pakistan sa nahrádza takto:
„Pakistan

a)

b)

c)

d)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
B1010 – B1080
B1090
B1100
B1115
B1120 – B2130
B3011
B3020 – B3035
B3040
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B3050
z B3060:

z B3060:

z B3060:

— Vínny kal
— Degras: zvyšky zo spra
covania tukových látok
alebo živočíšnych alebo
rastlinných voskov
— Odpad z kostí a rohov,
nespracovaný, zbavený
tuku, jednoducho upra
vený (ale nerezaný do
tvaru), upravený kyseli
nou alebo deželatíno
vaný
— Kakaové
škrupiny,
šupky, kožky a ostatný
kakaový odpad

— Sušený a sterilizovaný
rastlinný odpad, zvy
šky a vedľajšie výrobky,
tiež vo forme peliet,
alebo druhov používa
ných na výživu zvierat,
inde nešpecifikované
ani nezaradené

— Rybí odpad
— Iné odpady z poľnoho
spodárstva a potravinár
skeho priemyslu okrem
vedľajších produktov,
ktoré spĺňajú národné
a medzinárodné požia
davky a normy pre ľud
skú alebo živočíšnu spo
trebu

B3065
B3070
B3080
B3090 – B3130
B3140
B4010 – B4020
B4030
GB040 – GC010
GC020 – GC030
GC050 – GG040
GN010
GN020 – GN030
Zmesi odpadov
Zmes B1010 a B1050
Zmes B1010 a B1070
Zmes B1010
Zmes B2010
Zmes B2030
Zmes B3020
Zmes B3030
Zmes B3040 a B3080

Zmes B3040 a B3080
Zmes B3040
Zmes B3050“
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53. V abecednom poradí sa vkladá táto tabuľka týkajúca sa Panamy:
„Panama

a)

b)

c)

d)

Všetok odpad uvedený
v prílohe III a zmesi odpadu
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“
54. Tabuľka pre Paraguaj sa nahrádza takto:
„Paraguaj

a)

b)

c)

d)

B3011

Všetok ostatný odpad
uvedený v prílohe III a zmesi
odpadu uvedené v prílohe
IIIA k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“

55. Tabuľka pre Peru sa nahrádza takto:
„Peru

a)

b)

c)

d)

Všetok odpad uvedený
v prílohe III a zmesi
odpadu uvedené
v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“
56. Tabuľka pre Filipín sa nahrádza takto:
„Filipíny

a)

b)

c)

d)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
z B1010:

z B1010:

— Kobaltový šrot
— Chrómový šrot
— Tóriový šrot

— Všetok ostatný odpad

B1020 – B1090
B1100
B1115 – B1190
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B1200; B1210
B1220 – B1250
B2010
B2020
B2030; B2040
B2060 – B2130
B3011; B3020
B3026 – B3140
B4010 – B4030
GB040
GC010; GC020
GC030; GC050
z GG040:

z GG040:

— Dovoz
popolčeka
z uhoľných elektrární
obsahujúceho látky uve
dené v prílohe I v kon
centráciách spôsobujú
cich
nebezpečné
vlastnosti uvedené v prí
lohe III (pozri príslušnú
položku Bazilejského
dohovoru) sa nepovo
ľuje. Predbežné spraco
vanie popolčeka by
malo byť v súlade
s požiadavkou na
výrobu slinku alebo
cementu a malo by sa
vykonať
v
krajine
vývozu.

— Všetok ostatný odpad

GE020
GF010; GG030
GN010 – GN030
Zmesi odpadov
Všetky zmesi odpadov
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“
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57. Tabuľka pre Rusko (Ruskú federáciu) sa nahrádza takto:

„Rusko (Ruská federácia)

a)

b)

c)

d)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
B1010 – B1031
B1050 – B1160
B1170 – B1200
B1220
B1230
B1240
B1250 – B2130
B3030 – B3035
B3040
B3050
B3060
B3065 – B3110
B3140
B4010 – B4030
GB040 – GC050
GE020
GG030 – GG040
GN010 – GN030“
58. V abecednom poradí sa vkladá táto tabuľka týkajúca sa San Marína:

„San Maríno

a)

b)

c)

d)

z B3020:
— nebielený papier alebo
lepenka, prípadne vlnitý
papier alebo lepenka
Všetok ostatný odpad
uvedený v prílohe III
a všetky zmesi odpadu
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“
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59. V abecednom poradí sa vkladá táto tabuľka týkajúca sa Svätého Tomáša a Princovho ostrova:
„Svätý Tomáš a Princov ostrov

a)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

Všetok odpad uvedený
v prílohe III a zmesi odpadov
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“
60. Tabuľka pre Senegal sa nahrádza takto:
„Senegal

a)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
B1010 – B1100
B1115 – B1250
B2010 – B2040
B2060 – B2130
B3020; B3030
B3026; B3027
B3035 – B3140
B4010 – B4030
GB040 – GG030
GG040
GN010 – GN030
Zmesi odpadov
Všetky zmesi odpadu
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“
61. Tabuľka pre Srbsko sa nahrádza takto:
„Srbsko

a)

b)

B3011

c)

d)

Všetok ostatný odpad
uvedený v prílohe III a zmesi
odpadu uvedené v prílohe
IIIA k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“
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62. Tabuľka pre Singapur sa nahrádza takto:
„Singapur

a)

b)

c)

d)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
B1010 – B1100
B1115 – B1250
B2010 – B2130
B3011
B3020 – B3140
B4010 – B4030
GB040 – GC020
GC030; GC050
GE020 – GG030
GN010 – GN030
Zmesi odpadov
Všetky zmesi odpadu
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“
63. Tabuľka pre Tadžikistan sa nahrádza takto:
„Tadžikistan

a

b

Položky týkajúce sa jediného odpadu
B1010 – B1150
B1160 – B1200
B1210 – B1240
B1250
B2010 – B2030
z B2040:

z B2040:

— Betónový odpad

— Všetok ostatný odpad
B2060 – B2110

B2120 – B2130
B3020
z B3030:

z B3030:

— Hodvábny odpad (vrá
tane kokónov nespôso
bilých na zmotávanie,
priadzového odpadu
a trhaného materiálu):

— Bavlnený odpad (vrá
tane
priadzového
odpadu a trhaného
materiálu):

c

d
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—

—
—

—

—

—

—

—

— nečesaný ani nemy
kaný
— iný
Odpad z vlny alebo jem
ných alebo hrubých
chlpov zvierat, vrátane
odpadu z priadze,
okrem trhaného mate
riálu:
— výčesky z vlny alebo
jemných
chlpov
zvierat
— ostatný odpad z vlny
alebo
jemných
chlpov zvierat
— odpad z hrubých
chlpov zvierat
Ľanová kúdeľ a ľanový
odpad
Kúdeľ a odpad (vrátane
odpadu z priadze a trha
ného materiálu) z pravej
konopy (Cannabis sativa
L.)
Kúdeľ a odpad (vrátane
odpadu z priadze a trha
ného materiálu) z juty
a iných textilných lyko
vých vlákien [okrem
ľanu, pravej konopy
a ramie (čínskej trávy)]
Kúdeľ a odpad (vrátane
odpadu z priadze a trha
ného materiálu) zo
sisalu a iných textilných
vlákien rodu Agave
Kúdeľ, výčesky a odpad
(vrátane odpadu z pria
dze a trhaného mate
riálu) z kokosu
Kúdeľ, výčesky a odpad
(vrátane odpadu z pria
dze a trhaného mate
riálu) z abaky (manilská
konopa alebo Musa tex
tilis Nee)
Kúdeľ, výčesky a odpad
(vrátane odpadu z pria
dze a trhaného mate
riálu) z ramie a iných
rastlinných textilných
vlákien, ktoré inde nie
sú špecifikované ani
uvedené

Úradný vestník Európskej únie

— priadzový odpad
(vrátane niťového
odpadu)
— trhaný materiál
— iný
— Odpad (vrátane výče
skov, odpadu z priadze
a trhaného materiálu)
z chemických vlákien:
— zo
syntetických
vlákien
— z umelých vlákien
— Obnosené šatstvo a iné
opotrebované textilné
výrobky
— Použité handry, odpad
z motúzov, povrazov,
lán, šnúr a opotrebo
vané výrobky z motú
zov, povrazov, lán
alebo šnúr, z textilných
materiálov:
— triedené
— iné
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B3035 – B3040
B3050
z B3060:

z B3060:

— Vínny kal
— Sušený a sterilizovaný
rastlinný odpad, zvyšky
a vedľajšie výrobky, tiež
vo forme peliet, alebo
druhov používaných
na výživu zvierat, inde
nešpecifikované
ani
nezaradené
— Degras: zvyšky zo spra
covania tukových látok
alebo živočíšnych alebo
rastlinných voskov

— Odpad z kostí a rohov,
nespracovaný,
zba
vený tuku, jednoducho
upravený (ale nerezaný
do tvaru), upravený
kyselinou alebo dežela
tínovaný
— Rybí odpad
— Kakaové
škrupiny,
šupky, kožky a ostatný
kakaový odpad
— Iné odpady z poľnoho
spodárstva a potravi
nárskeho priemyslu
okrem vedľajších pro
duktov, ktoré spĺňajú
národné a medziná
rodné
požiadavky
a normy pre ľudskú
alebo živočíšnu spo
trebu
B3065

B3070
B3080
B3090 – B3120
B3130 – B3140
B4010 – B4020
B4030
GB040 – GC020
GC030
GC050 – GF010
GG030 – GG040
GN010 – GN030
Zmesi odpadov
Všetky zmesi odpadov
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“
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64. V abecednom poradí sa vkladá táto tabuľka týkajúca sa Sudánu:
„Sudán

a)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

Všetok odpad uvedený
v prílohe III a zmesi odpadov
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“
65. Tabuľka pre Thajsko sa nahrádza takto:
„Thajsko

a)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
B1010 – B1100
B1110; B1115
B1120 – B1150
B1160
B1170 – B1250
B2010 – B2040
B2060
B2070
B2080
B2090 – B2110
B2120; B2130
B3020 – B3035
z B3040:

z B3040:

— Odpadové pneumatiky
okrem pneumatík urče
ných pre prevádzky
podľa prílohy IVA

— Všetok ostatný odpad

B3050 – B3130
B3140
B4010 – B4020
B4030
GB040
GC010 – GC040
GC050 – GF010
GG030; GG040
GN010 – GN030
Zmesi odpadov
Zmes B1010
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Zmes B1010 a B1050
Zmes B1010 a B1070
Zmes B2010
Zmes B2030
Zmes B3020
Zmes B3030
zo zmesi B3040:

zo zmesi B3040:

— Zmesi
obsahujúce
odpadové pneumatiky

— Všetky ostatné zmesi
odpadov

zo zmesi B3040 a B3080:

zo zmesi B3040 a B3080:

— Zmesi
obsahujúce
odpadové pneumatiky

— Všetky ostatné zmesi
odpadov
Zmes B3050“

66. Tabuľka pre Trinidad a Tobago sa nahrádza takto:

„Trinidad a Tobago

a)

b)

c)

d)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
B3011
GC010; GC020
Všetok ostatný odpad
uvedený v prílohe III
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006
Zmesi odpadov
Zmesi odpadov zaradené
pod položkou B3011

Všetky ostatné zmesi
odpadov uvedené v prílohe
IIIA k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“

67. Tabuľka pre Tunisko sa nahrádza takto:

„Tunisko

a)

b)

c)

d)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
B1010

B1010

B1230 – B1240

B1230 – B1240

B1020 – B1220

B1250 – B2131
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z B3020:
Odpad a odrezky z papiera
alebo lepenky z:

z B3020:
Odpad a odrezky z papiera
alebo lepenky z:

z B3020:
Odpad a odrezky z papiera
alebo lepenky z:

— iné, ale neobmedzujúce
sa na:
1. laminovanú lepenku
2. netriedený zberový
papier

— nebieleného papiera
alebo lepenky, prí
padne vlnitého papiera
alebo lepenky
— iného papiera alebo
lepenky, vyrobených
najmä z bielenej buni
činy vyrobenej chemic
kými postupmi, nefar
bených v hmote
— papiera alebo lepenky
vyrobených
najmä
z buničiny vyrobenej
mechanickým rozvláč
ňovaním (napr. noviny,
časopisy a podobné tla
čoviny)

— nebieleného
papiera
alebo lepenky, prípadne
vlnitého papiera alebo
lepenky
— iného papiera alebo
lepenky,
vyrobených
najmä z bielenej buni
činy vyrobenej chemic
kými postupmi, nefar
bených v hmote
— papiera alebo lepenky
vyrobených
najmä
z buničiny vyrobenej
mechanickým rozvláč
ňovaním (napr. noviny,
časopisy a podobné tla
čoviny)

z B3030:

z B3030:

z B3030:

— Všetok ostatný odpad

— Obnosené šatstvo a iné
opotrebované textilné
výrobky

— Všetok ostatný odpad

B3035 – B3065

B3035 – B3065

z B3070:

z B3070:

z B3070:

— Deaktivované mycélium
plesní z výroby penici
línu využívané ako
krmivo pre zvieratá

— Odpad z ľudských vla
sov
— Odpadová slama

— Odpad z ľudských vla
sov
— Odpadová slama

B3080

B3080

Zmes B3040 a B3080

Zmes B3040 a B3080

Zmes B1010

Zmes B1010

Zmes B3020

Zmes B3020

Zmes B3030

Zmes B3030

Zmes B3040

Zmes B3040

Zmes B3050

Zmes B3050“

B3090 – B4030
GB040 – GN030
Zmesi odpadov
Zmes B1010 a B1050
Zmes B1010 a B1070

Zmes B2010
Zmes B2030
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68. V abecednom poradí sa vkladá táto tabuľka týkajúca sa Turkménska:
„Turkménsko

a)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

Všetok odpad uvedený
v prílohe III a zmesi odpadov
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“
69. Tabuľka pre Ukrajinu sa nahrádza takto:
„Ukrajina

a)

B3011

Všetok ostatný odpad
uvedený v prílohe III a zmesi
odpadov uvedené v prílohe
IIIA k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“

70. V abecednom poradí sa vkladá táto tabuľka týkajúca sa Uruguaja:
„Uruguaj

a)

b)

c)

Všetok ostatný odpad
uvedený v prílohe III
a zmesi odpadov uvedené
v prílohe IIIA k nariadeniu
(ES) č. 1013/2006“

d)

B3011

71. Tabuľka pre Uzbekistan sa nahrádza takto:
„Uzbekistan

a)

b)

c)

d)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
z B1010:

z B1010:

— Vzácne kovy (zlato,
striebro, skupina pla
tiny, ale nie ortuť)

— Všetky odpady okrem
vzácnych kovov (zlato,
striebro, skupina pla
tiny, ale nie ortuť)
B1020
B1031
B1050 – B1090
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z B1100:
— Všetky odpady okrem
trosky zo spracovania
vzácnych kovov určenej
na ďalšie zušľachťovanie
B1115; B1120
B1140
B1200 – B2030
z B2040:
— Všetky odpady okrem
čiastočne
zušľachte
ného síranu vápenatého
vznikajúceho pri odsíro
vaní spalín (FGD)
B2130
B3020 – B3060
B3070 – B3090
B3120 – B4030
GB040 – GC030
GE020
GG030 – GN030
Zmesi odpadov
Všetky zmesi odpadu
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“

72. Tabuľka pre Vietnam sa nahrádza takto:

„Vietnam

a)

b)

c)

d)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
z B1010:
—
—
—
—
—
—
—

Železný a oceľový šrot
Medený šrot
Niklový šrot
Hliníkový šrot
Zinkový šrot
Cínový šrot
Mangánový šrot

B1190 – B1210
B2020

21.10.2021
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z B3011:

z B3011:

2. Vulkanizované živice/
kondenzačné produkty,
zahrňujúce ale neobme
dzujúce sa na nasledujú
ce:
— Močovinoformalde
hydové živice
— Fenolformaldehy
dové živice
— Melamínformalde
hydové živice
— Epoxidové živice
— Alkydové živice
3. Fluórované polyméry:
— Perfluóroetylén/
propylén (FEP)
— Perfluóroetylén/per
fluóralkoxylalkány
— Tetrafluóretylén/
perfluóralkylvinylé
ter (PFA)
— Tetrafluóretylén/
perfluórmetylviny
léter (MFA)
— Polyvinylfluorid
(PVF) Polyvinylidén
fluorid (PVDF)

1. Nehalogénované pol
yméry, zahrňujúce ale
neobmedzujúce sa na
nasledujúce:
— Polyetylén (PE)
— Polypropylén (PP)
— Polystyrén (PS)
— Akrylonitril buta
dién styrén (ABS)
— Polyetyléntereftalát
(PET)
— Polykarbonáty (PC)
— Polyétery
4. Zmes odpadových pla
stov, ktorá nie je nebez
pečná, pozostávajúca
z polyetylénu (PE), pol
ypropylénu (PP) a/alebo
polyetyléntereftalátu
(PET) za predpokladu, že
budú recyklované osve
a že sú takmer bez kon
taminácie a iného odpa
du

B3020“

73. Tabuľka pre Zambiu sa nahrádza takto:

„Zambia

a)

b)

c)

d)

Položky týkajúce sa jediného odpadu
Všetok odpad uvedený
v prílohe III k nariadeniu
(ES) č. 1013/2006 okrem
odpadu, ktorý je uvedený
v stĺpci d)

z B3020: iné, ale
neobmedzujúce sa na:
1. laminovanú lepenku
2. netriedený zberový pa
pier
B3030; B3035
B3050 – B3065

L 373/62

SK

Úradný vestník Európskej únie

21.10.2021

z B3070:
— Odpad z ľudských vla
sov
— Odpadová slama
B3140
GE020; GF010
Zmesi odpadov
Všetky zmesi odpadu
uvedené v prílohe IIIA
k nariadeniu (ES)
č. 1013/2006“

