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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Μαΐου 2000
για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο
1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συµβουλίου
για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 1147]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2000/532/ΕΚ)
να απλοποιηθούν οι υπάρχουσες διατάξεις, να καθιερωθεί
ένας κοινοτικός κατάλογος που θα συνίσταται τόσο από τον
κατάλογο αποβλήτων, που καταρτίζεται µε βάση την απόφαση 94/3/ΕΚ, όσο και από τον κατάλογο των επικίνδυνων
αποβλήτων, που καταρτίζεται µε βάση την απόφαση 94/
904/ΕΚ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1975, για τα απόβλητα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 91/156/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 1 στοιχείο α) αυτής,
την οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου
1991, για τα επικίνδυνα απόβλητα (3), και ιδίως το άρθρο 1
παράγραφος 4 αυτής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
∆ιάφορα κράτη µέλη έχουν κοινοποιήσει κατηγορίες
αποβλήτων που κρίνουν ότι διαθέτουν µία ή περισσότερες
από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ.

(1)

Το άρθρο 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ορίζει
ότι η Επιτροπή εξετάζει τις κοινοποιήσεις των κρατών
µελών, προκειµένου να προβεί σε τροποποίηση του καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων που έχει καταρτιστεί δυνάµει
της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συµβουλίου (4).

(2)

Κάθε απόβλητο που καταχωρίζεται στον κατάλογο επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να καταχωρίζεται και στον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων, όπως ορίζει η απόφαση 94/
3/ΕΚ της Επιτροπής (5). Ενδείκνυται, προκειµένου να αυξηθεί
η διαφάνεια του συστήµατος κατάρτισης του καταλόγου και
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194 της 25.7.1975, σ. 47.
78 της 26.3.1991, σ. 32.
377 της 31.12.1991, σ. 20.
356 της 31.12.1994, σ. 14.
5 της 7.1.1994, σ. 15.

(4)

Η Επιτροπή επικουρείται στο έργο αυτό από την επιτροπή
του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπει η παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της ανωτέρω επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Θεσπίζεται ο κατάλογος του παραρτήµατος της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Το απόβλητο που ταξινοµείται ως επικίνδυνο θεωρείται ότι έχει µία
ή περισσότερες από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα
ΙΙΙ της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ και, όσον αφορά τα σηµεία Η3 έως
Η8, Η10 (6) και Η11 του εν λόγω παραρτήµατος, µία ή περισσότερες από τις παρακάτω ιδιότητες:
(6) Η οδηγία 92/32/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 154 της 5.6.1992, σ. 1)
που τροποποιεί για έβδοµη φορά την οδηγία 67/548/ΕΟΚ εισήγαγε τον
όρο «τοξικό για την αναπαραγωγή». Ο όρος αυτός αντικατέστησε τον
όρο «τερατογόνο», ο δε ορισµός του είναι ακριβέστερος, χωρίς όµως
αυτό να σηµαίνει ότι αλλάζει και η έννοια. Συνεπώς, είναι ο ισοδύναµος
του σηµείου Η10 του παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ.
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— σηµείο ανάφλεξης ≤ 55 °C,
— περιέχει µία ή περισσότερες ουσίες που ταξινοµούνται (1) ως
πολύ τοξικές σε ολική συγκέντρωση ≥ 0,1 %,
— περιέχει µία ή περισσότερες ουσίες που ταξινοµούνται ως τοξικές σε ολική συγκέντρωση ≥ 3 %,
— περιέχει µία ή περισσότερες ουσίες που ταξινοµούνται ως επιβλαβείς σε ολική συγκέντρωση ≥ 25 %,
— περιέχει µία ή περισσότερες διαβρωτικές ουσίες που ταξινοµούνται ως R35 σε ολική συγκέντρωση ≥ 1 %,
— περιέχει µία ή περισσότερες διαβρωτικές ουσίες που ταξινοµούνται ως R34 σε ολική συγκέντρωση ≥ 5 %,
— περιέχει µία ή περισσότερες ερεθιστικές ουσίες που ταξινοµούνται ως R41 σε ολική συγκέντρωση ≥ 10 %,
— περιέχει µία ή περισσότερες ερεθιστικές ουσίες που ταξινοµούνται ως R36, R37, R38 σε ολική συγκέντρωση ≥ 20 %,
— περιέχει µία ή περισσότερες καρκινογόνους ουσίες (κατηγορίας
1 ή 2) σε ολική συγκέντρωση ≥ 0,1 %,
— περιέχει µία ή περισσότερες τοξικές στην αναπαραγωγή ουσίες
κατηγορίας 1 ή 2 που ταξινοµούνται ως R60, R61 σε ολική
συγκέντρωση ≥ 0,5 %,
— περιέχει µία ή περισσότερες τοξικές στην αναπαραγωγή ουσίες
κατηγορίας 3 που ταξινοµούνται ως R62, R63 σε ολική
συγκέντρωση ≥ 5 %,
— περιέχει µία ή περισσότερες µεταλλαξιογόνους ουσίες κατηγορίας 1 ή 2 που ταξινοµούνται ως R46 σε ολική συγκέντρωση
≥ 0,1 %,
— περιέχει µία ή περισσότερες µεταλλαξιογόνους ουσίες κατηγορίας 3 που ταξινοµούνται ως R40 σε ολική συγκέντρωση
≥ 1 %.
Άρθρο 3
Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε βάση τεκµηριωµένα στοιχεία που θα προσκοµίσει ο κάτοχος, ότι ένα συγκεκριµένο απόβλητο που αναφέρεται στον κατά-

(1) Η ταξινόµηση καθώς και οι αριθµοί R αναφέρονται στην οδηγία 67/
548/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, για την προσέγγιση
των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί ταξινοµήσεως, συσκευασίας και επισηµάνσεως των επικινδύνων ουσιών (ΕΕ L 196
της 16.8.1967, σ. 1) και στις µετέπειτα τροποποιήσεις της. Τα όρια
συγκέντρωσης αναφέρονται σε αυτά που ορίζονται στην οδηγία 88/
379/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 7ης Ιουνίου 1998, για την προσέγγιση
των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
µελών που αφορούν την ταξινόµηση, τη συσκευασία και την επισήµανση
των επικίνδυνων παρασκευασµάτων (ΕΕ L 187 της 16.7.1988, σ. 14)
και στις µετέπειτα τροποποιήσεις της.
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λογο ως επικίνδυνο δεν παρουσιάζει καµιά από τις ιδιότητες που
αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Με την
επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο, τα κράτη
µέλη µπορούν να αποφασίζουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι ένα
απόβλητο που αναφέρεται στον κατάλογο ως µη επικίνδυνο παρουσιάζει κάποια από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ
της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Όλες αυτές οι αποφάσεις των κρατών
µελών ανακοινώνονται στην Επιτροπή σε ετήσια βάση. Η Επιτροπή
αντιπαραβάλλει αυτές τις αποφάσεις και εξετάζει εάν πρέπει να
τροποποιηθεί ο κοινοτικός κατάλογος αποβλήτων και επικίνδυνων
αποβλήτων µε βάση αυτές τις αποφάσεις των κρατών µελών.
Άρθρο 4
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να συµµορφωθούν µε την παρούσα απόφαση το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2002.
Άρθρο 5
Η απόφαση 94/3/ΕΚ και η απόφαση 94/904/ΕΚ καταργούνται από
την 1η Ιανουαρίου 2002.
Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2000.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής

6.9.2000

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλογος αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ για τα απόβλητα και το άρθρο 1
παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα
Εισαγωγή
1.

Ο παρών κατάλογος αποβλήτων είναι ένας εναρµονισµένος κατάλογος, θα αναθεωρείται σε τακτική βάση και εάν χρειαστεί
θα αναθεωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ. Ωστόσο, η καταχώριση ενός υλικού στον κατάλογο
δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκη ότι το υλικό αυτό είναι πάντοτε απόβλητο. Η καταχώριση είναι έγκυρη µόνον όταν ανταποκρίνεται
στον ορισµό του αποβλήτου σύµφωνα µε το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ.

2.

Τα απόβλητα που περιλαµβάνονται στον κατάλογο διέπονται από τις διατάξεις της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ εκτός εάν
εφαρµόζεται το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της εν λόγω οδηγίας.

3.

Οι διάφορες κατηγορίες αποβλήτων του καταλόγου προσδιορίζονται πλήρως µε τον εξαψήφιο κωδικό για το απόβλητο και
τους αντίστοιχους διψήφιους και τετραψήφιους κωδικούς για τους τίτλους των κεφαλαίων. Αυτό σηµαίνει ότι ο προσδιορισµός ενός αποβλήτου στον κατάλογο περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια:

3.1. Προσδιορισµός της πηγής που παράγει το απόβλητο στα κεφάλαια 01 έως 12 ή 17 έως 20 και προσδιορισµός του
αντίστοιχου εξαψήφιου κωδικού για το απόβλητο (εξαιρουµένων των κωδικών των εν λόγω κεφαλαίων που λήγουν σε 99).
Σηµειώνεται ότι µια συγκεκριµένη εγκατάσταση µπορεί να πρέπει να ταξινοµήσει τις δραστηριότητές της σε διάφορα
κεφάλαια. Π.χ. ένα εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων µπορεί να ταξινοµήσει τα απόβλητά του στο κεφάλαιο 12
(απόβλητα από τη µορφοποίηση και την επιφανειακή επεξεργασία µετάλλων), στο κεφάλαιο 11 (ανόργανα απόβλητα µε
µέταλλα από την επεξεργασία και την επικάλυψη µετάλλων) και στο κεφάλαιο 08 (απόβλητα από τη χρήση επικαλύψεων),
ανάλογα µε τα διάφορα στάδια της διαδικασίας.
3.2. Εάν δεν µπορεί να βρεθεί κατάλληλος κωδικός στα κεφάλαια 01 έως 12 ή 17 έως 20, για τον προσδιορισµό του αποβλήτου
θα πρέπει να εξεταστούν τα κεφάλαια 13, 14 και 15.
3.3. Εάν δεν αντιστοιχεί κανένας από αυτούς τους κωδικούς αποβλήτων, ο προσδιορισµός πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το
κεφάλαιο 16.
3.4. Εάν το απόβλητο δεν εµπίπτει ούτε στο κεφάλαιο 16, πρέπει να χρησιµοποιείται ο κωδικός 99 (απόβλητα που δεν
προσδιορίζονται αλλιώς) στο τµήµα του καταλόγου που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα που έχει προσδιοριστεί στο πρώτο
στάδιο.
4.

Τα απόβλητα που περιλαµβάνονται στον κατάλογο και επισηµαίνονται µε έναν αστερίσκο (*) είναι επικίνδυνα απόβλητα
σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Τα απόβλητα αυτά διέπονται από τις
διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα, εκτός εάν εφαρµόζεται το άρθρο 1 παράγραφος 5 της εν
λόγω οδηγίας.

5.

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως «επικίνδυνη ουσία» νοείται κάθε ουσία που ταξινοµείται ή θα ταξινοµηθεί ως
επικίνδυνη σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί ως «βαρύ µέταλλο» νοείται κάθε ένωση
αντιµονίου, αρσενικού, καδµίου, χρωµίου (εξασθενούς), χαλκού, µολύβδου, υδραργύρου, σεληνίου, τελλουρίου, θαλλίου και
κασσιτέρου, συµπεριλαµβανοµένων των µετάλλων αυτών στη µεταλλική µορφή, εφόσον χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες
ουσίες.

6.

Εάν ένα απόβλητο χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο βάσει γενικής ή ειδικής αντιστοιχίας µε επικίνδυνες ουσίες, το απόβλητο
είναι επικίνδυνο µόνον εάν αυτές οι ουσίες είναι παρούσες σε συγκεντρώσεις (π.χ. ποσοστό επί τοις εκατό κατά βάρος) που
είναι αρκετές ώστε το απόβλητο να εκδηλώσει µία από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας
91/689/ΕΟΚ. Όσον αφορά τα Η3 έως Η8, Η10 και Η11, εφαρµόζεται το άρθρο 2 της εν λόγω απόφασης. Για τα
χαρακτηριστικά Η1, Η2, Η9 και Η12 έως Η14, το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης δεν προβλέπει προδιαγραφές προς το
παρόν.

7.

Χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθοι κανόνες αριθµοδότησης για τα στοιχεία του καταλόγου: για τα απόβλητα που δεν
υπέστησαν αλλαγή χρησιµοποιήθηκαν οι κωδικοί της απόφασης 94/3/ΕΚ. Οι κωδικοί για τα απόβλητα που υπέστησαν
αλλαγή απαλείφθηκαν και δεν χρησιµοποιούνται προκειµένου να µην δηµιουργηθεί σύγχυση όταν αρχίσει η εφαρµογή του
νέου καταλόγου. Στα απόβλητα τα οποία προστέθηκαν αποδόθηκε κωδικός ο οποίος δεν είχε χρησιµοποιηθεί στην απόφαση
94/3/ΕΚ.
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Κεφάλαια του καταλόγου
(διψήφιες θέσεις)

01 Απόβλητα που προκύπτουν από εξερεύνηση, εξόρυξη, επεξεργασία εµπλουτισµού και περαιτέρω επεξεργασία ορυκτών και
προϊόντων λατοµείου
02 Απόβλητα πρωτογενούς παραγωγής (γεωργία, κηπευτική, θήρα, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες). Παρασκευή και επεξεργασία
τροφίµων
03 Απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή χαρτιών, χαρτονιών, πολτού, ταµπλάδων και επίπλων
04 Απόβλητα από τις βιοµηχανίες δέρµατος, γούνας και υφαντουργίας
05 Απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου, τον καθαρισµό φυσικού αερίου και την πυρολυτική επεξεργασία άνθρακα
06 Απόβλητα από ανόργανες χηµικές διεργασίες
07 Απόβλητα από οργανικές χηµικές διεργασίες
08 Απόβλητα από την παραγωγή, διαµόρφωση, προµήθεια και χρήση (Π∆ΠΧ) επικαλύψεων (χρώµατα, βερνίκια και σµάλτο
υάλου), κολλών, στεγανωτικών και τυπογραφικών µελανών
09 Απόβλητα από τη φωτογραφική βιοµηχανία
10 Ανόργανα απόβλητα από θερµικές επεξεργασίες
11 Ανόργανα απόβλητα µε µέταλλα από την επεξεργασία και την επικάλυψη µετάλλων — υδροµεταλλουργία µη σιδηρούχων
µετάλλων
12 Απόβλητα από τη µόρφωση και επιφανειακή επεξεργασία µετάλλων και πλαστικών
13 Απόβλητα ελαίων (εκτός βρωσίµων ελαίων, 05 και 12)
14 Απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιµοποιούµενες ως διαλύτες (εκτός 07 και 08)
15 Απόβλητα από συσκευασίες· απορροφητικά υλικά, υφάσµατα σκουπίσµατος, υλικά φίλτρων και προστατευτικός ρουχισµός
(µη προδιαγραφόµενα άλλως)
16 Απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως στον κατάλογο
17 Απόβλητα από κατασκευές και καταδαφίσεις (περιλαµβάνεται η οδοποιία)
18 Απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη ανθρώπων ή ζώων ή/και από σχετικές έρευνες (εξαιρούνται απόβλητα κουζίνας και
εστιατορίων που δεν προκύπτουν άµεσα από το σύστηµα υγείας)
19 Απόβλητα από τις µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εκτός σηµείου
παραγωγής και τη βιοµηχανία νερού
20 ∆ηµοτικά απόβλητα και παρόµοια απόβλητα από εµπορικές δραστηριότητες, βιοµηχανίες και ιδρύµατα περιλαµβανοµένων
µερών χωριστά συλλεγέντων
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ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

01 01

απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών

01 01 01

απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν µέταλλα

01 01 02

απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν µέταλλα

01 02

απόβλητα από επεξεργασία εµπλουτισµού ορυκτών

01 02 01

απόβλητα από επεξεργασία εµπλουτισµού ορυκτών που περιέχουν µέταλλα

01 02 02

απόβλητα από επεξεργασία εµπλουτισµού ορυκτών που δεν περιέχουν µέταλλα

01 03

απόβλητα από περαιτέρω φυσική και χηµική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν µέταλλα

01 03 01

υπολείµµατα

01 03 02

απόβλητα σκόνης και πούδρας

01 03 03

ερυθρά ιλύς από την παραγωγή αλουµίνας

01 03 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

01 04

απόβλητα από περαιτέρω φυσική και χηµική επεξεργασία των ορυκτών που δεν περιέχουν µέταλλα

01 04 01

απόβλητα χαλίκια και σπασµένοι βράχοι

01 04 02

απόβλητα αµµώδη και αργιλώδη

01 04 03

κονιώδη απόβλητα

01 04 04

απόβλητα από τη διεργασία ποτάσας και αλατούχου βράχου

01 04 05

απόβλητα από πλύσιµο και καθαρισµό ορυκτών

01 04 06

απόβλητα από κοπή και πριόνισµα πέτρας

01 04 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

01 05

λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων

01 05 01

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν πετρέλαιο

01 05 02

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν βαρίτη

01 05 03

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν χλωριούχα

01 05 04

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση νερού

01 05 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

02

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΘΗΡΑ, ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ) — ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

02 01

απόβλητα πρωτογενούς παραγωγής

02 01 01

λάσπες από πλύση και καθαρισµό

02 01 02

απόβλητα ιστών ζώων

02 01 03

απόβλητα ιστών φυτών

02 01 04

απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας)

02 01 05*

αγροχηµικά απόβλητα

02 01 06

περιττώµατα, ούρα και κόπρανα ζώων (συµπεριλαµβάνεται και αλλοιωµένη χορτονοµή), υγρά εκροής συλλεγέντα
χωριστά και επεξεργαζόµενα εκτός σηµείου παραγωγής

02 01 07

απόβλητα από εκµετάλλευση δασοκοµικών προϊόντων

02 01 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

02 02

απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού ή άλλων τροφίµων ζωικής
προέλευσης

02 02 01

λάσπες από πλύση και καθαρισµό

02 02 02

απόβλητα ιστών ζώων

02 02 03

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 02 04

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 02 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

02 03

απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δηµητριακών, βρωσίµου ελαίου,
κακάο, καφέ και καπνού, παραγωγή κονσερβών, κατεργασία καπνού

02 03 01

λάσπες από την πλύση, καθαρισµό, αποφλοίωση, φυγοκέντρηση και διαχωρισµό

02 03 02

απόβλητα από υλικά συντήρησης

02 03 03

απόβλητα από εκχύλισµα διαλύτου
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02 03 04

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 03 05

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 03 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

02 04

απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης

02 04 01

χώµατα από τον καθαρισµό και πλύση σακχαρότευτλων

02 04 02

ανθρακικό ασβέστιο εκτός προδιαγραφών

02 04 03

λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 04 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

02 05

απόβλητα από τη βιοµηχανία γαλακτοκοµικών προϊόντων

02 05 01

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 05 02

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 05 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

02 06

απόβλητα από βιοµηχανίες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής

02 06 01

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 06 02

απόβλητα από υλικά συντήρησης

02 06 03

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 06 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

02 07

απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και µη αλκοολούχων ποτών (εξαιρουµένων των καφέ, κακάο
και τσαγιού)

02 07 01

απόβλητα από την πλύση, τον καθαρισµό και τη µηχανική µείωση της πρώτης ύλης

02 07 02

απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης

02 07 03

απόβλητα από χηµική επεξεργασία

02 07 04

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 07 05

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 07 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

03

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΩΝ, ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ,
ΠΟΛΤΟΥ, ΤΑΜΠΛΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ

03 01

απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταµπλάδων και επίπλων

03 01 01

απόβλητα φλοιών και φελλών

03 01 02

πριονίδι

03 01 03

ξέσµατα, αποκοµµένα τεµάχια, κατάλοιπα ξυλείας/κοντραπλακέ/καπλαµάδων

03 01 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

03 02

απόβλητα συντήρησης ξύλου

03 02 01*

µη αλογονωµένα οργανικά συντηρητικά ξύλου

03 02 02*

οργανοχλωριωµένα συντηρητικά ξύλου

03 02 03*

οργανοµεταλλικά συντηρητικά ξύλου

03 02 04*

ανόργανα συντηρητικά ξύλου

03 03

απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών

03 03 01

φλοιός

03 03 02

µούργα και λάσπη πράσινου υγρού (από την επεξεργασία του µαύρου υγρού)

03 03 03

λάσπες λεύκανσης από διεργασίες υποχλωριώδεις και χλωρίου

03 03 04

λάσπες λεύκανσης από άλλες διεργασίες λεύκανσης

03 03 05

λάσπες αποµελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού

03 03 06

λάσπη από ίνες και χαρτί

03 03 07

απορρίµµατα από την ανακύκλωση χαρτιού και χαρτονιών

03 03 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

6.9.2000

6.9.2000

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL
04

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

04 01

απόβλητα από τις βιοµηχανίες δέρµατος και γούνας

04 01 01

απόβλητα διαχωρισµού ανύδρου ασβέστου και τεµαχίων δέρµατος

04 01 02

απόβλητα ασβέστωσης

04 01 03*

απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν διαλύτη χωρίς υγρή φάση

04 01 04

υγρό βυρσοδεψίας που περιέχει χρώµιο

04 01 05

υγρό βυρσοδεψίας που δεν περιέχει χρώµιο

04 01 06

λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που περιέχουν χρώµιο

04 01 07

λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που δεν περιέχουν χρώµιο

04 01 08

απόβλητο επεξεργασµένο δέρµα (µπλε φύλλα, ξέσµατα, αποκοµµένα τεµάχια, σκόνη στιλβώµατος) που περιέχει
χρώµιο

04 01 09

απόβλητα από επένδυση και τελείωµα

04 01 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

04 02

απόβλητα από τη βιοµηχανία υφαντουργίας

04 02 01

απόβλητα από µη κατεργασµένες υφαντουργικές ίνες και άλλες φυσικές ινώδεις ουσίες κυρίως φυτικής
προέλευσης

04 02 02

απόβλητα από µη κατεργασµένες υφαντουργικές ίνες κυρίως ζωικής προέλευσης

04 02 03

απόβλητα από µη κατεργασµένες υφαντουργικές ίνες κυρίως τεχνητές ή συνθετικές

04 02 04

απόβλητα από µη κατεργασµένες µεικτές υφαντουργικές ίνες πριν την περιδίνηση και την ύφανση

04 02 05

απόβλητα από κατεργασµένες υφαντουργικές ίνες κυρίως φυτικής προέλευσης

04 02 06

απόβλητα από κατεργασµένες υφαντουργικές ίνες κυρίως ζωικής προέλευσης

04 02 07

απόβλητα από κατεργασµένες υφαντουργικές ίνες κυρίως τεχνητής ή συνθετικής προέλευσης

04 02 08

απόβλητα από κατεργασµένες µεικτές υφαντουργικές ίνες

04 02 09

απόβλητα από σύνθετα υλικά (εµποτισµένα υφαντά, ελαστοµερή, πλαστοµερή)

04 02 10

οργανική ύλη από φυσικά προϊόντα (π.χ. λίπος, κηρός)

04 02 14*

απόβλητα από φινίρισµα που περιέχουν οργανικούς διαλύτες

04 02 15

απόβλητα από φινίρισµα άλλα από τα αναφερόµενα στο 04 02 14

04 02 16*

χρώµατα και βαφές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

04 02 17

χρώµατα και βαφές άλλα από τα αναφερόµενα στο 04 02 16

04 02 19*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

04 02 20

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόµενες στο 04 02 19

04 02 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

05

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

05 01

ελαιώδεις λάσπες και στερεά απόβλητα

05 01 02

λάσπες από τον αφαλατωτή

05 01 03*

λάσπες του πυθµένα δεξαµενών

05 01 04*

οξινοαλκυλικές λάσπες

05 01 05*

πετρελαιοκηλίδες

05 01 06

λάσπες από εγκαταστάσεις, εξοπλισµό και λειτουργίες συντήρησης

05 01 07*

όξινες πίσσες

05 01 08*

άλλες πίσσες

05 01 09*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

05 01 10

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόµενες στο 05 01 09

05 01 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

05 02

µη ελαιώδεις λάσπες και στερεά απόβλητα

05 02 01

λάσπες από την υδροδότηση λέβητα

05 02 02

απόβλητα από τις στήλες ψύξης

05 02 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως
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05 04

εξαντληµένα φίλτρα αργίλου

05 04 01*

εξαντληµένα φίλτρα αργίλου

05 05

απόβλητα αποθείωσης πετρελαίου

05 05 01

απόβλητα που περιέχουν θείο

05 05 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

05 06

απόβλητα από την πυρολυτική επεξεργασία άνθρακα

05 06 01*

όξινες πίσσες

05 06 02

άσφαλτος

05 06 03*

άλλες πίσσες

05 06 04

απόβλητα από τις στήλες ψύξης

05 06 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

05 07

απόβλητα από τον καθαρισµό φυσικού αερίου

05 07 01*

λάσπες που περιέχουν υδράργυρο

05 07 02

απόβλητα που περιέχουν θείο

05 07 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

05 08

απόβλητα από την αναγέννηση ελαίων

05 08 01*

εξαντληµένα φίλτρα αργίλου

05 08 02*

όξινες πίσσες

05 08 03*

άλλες πίσσες

05 08 04*

υδαρή υγρά απόβλητα από την αναγέννηση ελαίων

05 08 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

06

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

06 01

απόβλητα όξινα διαλύµατα

06 01 01*

θειικό οξύ και θειώδες οξύ

06 01 02*

υδροχλωρικό οξύ

06 01 03*

υδροφθορικό οξύ

06 01 04*

φωσφορικό και φωσφορώδες οξύ

06 01 05*

νιτρικό οξύ και νιτρώδες οξύ

06 01 99*

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

06 02

απόβλητα αλκαλικά διαλύµατα

06 02 01*

υδροξείδιο του ασβεστίου

06 02 02*

σόδα

06 02 03*

αµµωνία

06 02 99*

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

06 03

απόβλητα άλατα και τα διαλύµατά τους

06 03 01

ανθρακικά άλατα (εκτός 02 04 02)

06 03 02

αλατώδη διαλύµατα που περιέχουν θειικές, θειώδεις ή θειούχες ενώσεις

06 03 03

στερεά άλατα που περιέχουν θειικές, θειώδεις ή θειούχες ενώσεις

06 03 04

αλατώδη διαλύµατα που περιέχουν χλωριούχες, φθοριούχες ή αλογονούχες ενώσεις

06 03 05

στερεά άλατα που περιέχουν χλωριούχα, φθοριούχα ή αλογονούχα στερεά άλατα

06 03 06

αλατώδη διαλύµατα που περιέχουν φωσφορικά και σχετικά στερεά άλατα

06 03 07

φωσφορικά και σχετικά στερεά άλατα

06 03 08

αλατώδη διαλύµατα που περιέχουν νιτρικά και σχετικές ενώσεις

06 03 09

στερεά άλατα που περιέχουν νιτρίδια (νιτροµεταλλικά)

06 03 10

στερεά άλατα που περιέχουν αµµώνιο

06 03 11*

άλατα και διαλύµατα που περιέχουν κυανιούχα

06 03 12

άλατα και διαλύµατα που περιέχουν οργανικές ενώσεις

06 03 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως
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06 04

απόβλητα που περιέχουν µέταλλα

06 04 01

µεταλλικά οξείδια

06 04 02*

µεταλλικά άλατα (εκτός 06 03)

06 04 03*

απόβλητα που περιέχουν αρσενικό

06 04 04*

απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο

06 04 05*

απόβλητα που περιέχουν άλλα βαρέα µέταλλα

06 04 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

06 05

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

06 05 02*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

06 05 03

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόµενες στο 06 05 02

06 06

απόβλητα από χηµικές διεργασίες θείου (παραγωγή και µετασχηµατισµός) και διεργασίες αποθείωσης

06 06 01

απόβλητα που περιέχουν θείο

06 06 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

06 07

απόβλητα από χηµικές διεργασίες αλογόνων

06 07 01*

απόβλητα που περιέχουν αµίαντο από ηλεκτρόλυση

06 07 02*

ενεργός άνθρακας από την παραγωγή χλωρίου

06 07 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

06 08

απόβλητα από την παραγωγή πυριτίου και παραγώγων πυριτίου

06 08 01

απόβλητα από την παραγωγή πυριτίου και παραγώγων πυριτίου

06 09

απόβλητα από χηµικές διεργασίες φωσφόρου

06 09 01

φωσφογύψος

06 09 02

φωσφορική σκωρία

06 09 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

06 10

απόβλητα από χηµικές διεργασίες αζώτου και την παραγωγή λιπασµάτων

06 10 01

απόβλητα από χηµικές διεργασίες αζώτου και την παραγωγή λιπασµάτων

06 11

απόβλητα από την παραγωγή ανοργάνων βαφών και υλικών προσωρινής προστασίας

06 11 01

γύψος από την παραγωγή διοξειδίου του τιτανίου

06 11 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

06 13

απόβλητα από άλλες ανόργανες χηµικές διεργασίες

06 13 01*

ανόργανα εντοµοκτόνα, βιοκτόνα και συντηρητικά υλικά ξύλου

06 13 02*

εξαντληµένος ενεργός άνθρακας (εκτός 06 07 02)

06 13 03

αιθάλη

06 13 04*

απόβλητα από τη βιοµηχανία επεξεργασίας αµιάντου

06 13 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

07

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

07 01

απόβλητα από την παραγωγή, διαµόρφωση, προµήθεια και χρήση (Π∆ΠΧ) βασικών οργανικών χηµικών
ουσιών

07 01 01*

υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 01 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 01 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 01 07*

αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 01 08*

άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 01 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

07 01 10*

άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

07 01 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 01 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόµενες στο 07 01 11

07 01 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως
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07 02

απόβλητα από την Π∆ΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών

07 02 01*

υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 02 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 02 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 02 07*

αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 02 08*

άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 02 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

07 02 10*

άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

07 02 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 02 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόµενες στο 07 02 11

07 02 13

απόβλητα πλαστικά

07 02 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

07 03

απόβλητα από την Π∆ΠΧ οργανικών βαφών και πιγµέντων (εκτός 06 11)

07 03 01*

υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 03 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 03 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 03 07*

αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 03 08*

άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 03 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

07 03 10*

άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

07 03 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 03 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόµενες στο 07 03 11

07 03 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

07 04

απόβλητα από την Π∆ΠΧ οργανικών παρασιτοκτόνων (εκτός 02 01 05)

07 04 01*

υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 04 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 04 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 04 07*

αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 04 08*

άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 04 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

07 04 10*

άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

07 04 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 04 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόµενες στο 07 04 11

07 04 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

07 05

απόβλητα από την Π∆ΠΧ φαρµακευτικών προϊόντων

07 05 01*

υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 05 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 05 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 05 07*

αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 05 08*

άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 05 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

07 05 10*

άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

07 05 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 05 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόµενες στο 07 05 11

07 05 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως
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07 06

απόβλητα από την Π∆ΠΧ λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, απολυµαντικών και καλλυντικών

07 06 01*

υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 06 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 06 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 06 07*

αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 06 08*

άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 06 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

07 06 10*

άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

07 06 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 06 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόµενες στο 07 06 11

07 06 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

07 07

απόβλητα από την παραγωγή, διαµόρφωση, προµήθεια και χρήση ευγενών χηµικών ουσιών και χηµικών
προϊόντων µη προδιαγραφοµένων άλλως

07 07 01*

υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 07 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 07 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 07 07*

αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 07 08*

άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 07 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

07 07 10*

άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

07 07 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 07 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόµενες στο 07 07 11

07 07 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

08

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (Π∆ΠΧ) ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟ ΥΑΛΟΥ), ΚΟΛΛΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ

08 01

απόβλητα από την Π∆ΠΧ καθώς και την αφαίρεση χρωµάτων και βερνικιών

08 01 11*

απόβλητα από χρώµατα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 01 12

απόβλητα από χρώµατα και βερνίκια άλλα από τα αναφερόµενα στο 08 01 11

08 01 13*

λάσπες από χρώµατα ή βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 01 14

λάσπες από χρώµατα ή βερνίκια άλλα από τα αναφερόµενα στο 08 01 13

08 01 15*

υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώµατα ή βερνίκια µε οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 01 16

υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώµατα ή βερνίκια άλλα από τα αναφερόµενα στο 08 01 15

08 01 17*

απόβλητα από αφαίρεση χρωµάτων ή βερνικιών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 01 18

απόβλητα από αφαίρεση χρωµάτων ή βερνικιών άλλα από τα αναφερόµενα στο 08 01 17

08 01 19*

υδατικά αιωρήµατα που περιέχουν χρώµατα ή βερνίκια µε οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 01 20

υδατικά αιωρήµατα που περιέχουν χρώµατα ή βερνίκια άλλα από τα αναφερόµενα στο 08 01 19

08 01 21*

απόβλητα από υλικά αφαίρεσης χρωµάτων ή βερνικιών

08 01 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

08 02

απόβλητα από την Π∆ΠΧ άλλων επικαλύψεων (περιλαµβανοµένων των κεραµικών υλικών)

08 02 01

απόβλητα από σκόνες επικαλύψεων

08 02 02

υδαρείς λάσπες που περιέχουν κεραµικά υλικά

08 02 03

υδατικά αιωρήµατα που περιέχουν κεραµικά υλικά

08 02 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

08 03

απόβλητα από την Π∆ΠΧ τυπογραφικών µελανών

08 03 01*

απόβλητα µελάνης που περιέχουν αλογονούχους διαλύτες

08 03 02*

απόβλητα µελάνης που περιέχουν µη αλογονούχους διαλύτες

08 03 03

απόβλητα µελάνης µε υδατική βάση

08 03 04

στεγνή µελάνη
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08 03 05*

λάσπες µελάνης που περιέχουν αλογονούχους διαλύτες

08 03 06*

λάσπες µελάνης που περιέχουν µη αλογονούχους διαλύτες

08 03 07

υδαρείς λάσπες που περιέχουν µελάνη

08 03 08

υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν µελάνη

08 03 09

απόβλητα τόνερ εκτύπωσης (περιλαµβανοµένων των κασετών)

08 03 10*

απόβλητα από οργανικούς διαλύτες που χρησιµοποιούνται για καθαρισµό

08 03 11*

απόβλητα χαρακτικών διαλυµάτων οξέων

08 03 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

08 04

απόβλητα από την Π∆ΠΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών (περιλαµβάνονται και υδατοστεγανωτικά
προϊόντα)

08 04 09*

απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 04 10

απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών άλλα από τα αναφερόµενα στο 08 04 09

08 04 11*

λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 04 12

λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών άλλες από τις αναφερόµενες στο 08 04 11

08 04 13*

υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά µε οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 04 14

υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά άλλες από τις αναφερόµενες στο 08 04 13

08 04 15*

υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά µε οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες
ουσίες

08 04 16

υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά άλλες από τις αναφερόµενες στο 08 04 15

08 04 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

08 05

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

08 05 01*

απόβλητα ισοκυανικών ενώσεων

09

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

09 01

απόβλητα από τη φωτογραφική βιοµηχανία

09 01 01*

διαλύµατα εµφανιστηρίου και ενεργοποίησης µε υδατική βάση

09 01 02*

διαλύµατα πλάκας όφσετ εµφανιστηρίου µε υδατική βάση

09 01 03*

διαλύµατα εµφανιστηρίου µε βάση διαλύτες

09 01 04*

διαλύµατα σταθεροποιητή

09 01 05*

διαλύµατα ξεπλύµατος και διαλύµατα ξεπλύµατος σταθεροποιητή

09 01 06*

απόβλητα που περιέχουν άργυρο από επιτόπου επεξεργασία φωτογραφικών αποβλήτων

09 01 07

φωτογραφικό φιλµ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου

09 01 08

φωτογραφικό φιλµ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου

09 01 10

κάµερες µιας χρήσης χωρίς µπαταρίες

09 01 11*

κάµερες µιας χρήσης που περιέχουν µπαταρίες οι οποίες περιλαµβάνονται στα 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 03

09 01 12

κάµερες µιας χρήσης που περιέχουν µπαταρίες άλλες από τις αναφερόµενες στο 09 01 11

09 01 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

10

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

10 01

απόβλητα από σταθµούς ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλους σταθµούς καύσης (εκτός 19)

10 01 01

τέφρα κλιβάνου

10 01 02

πτητική τέφρα άνθρακα

10 01 03

πτητική τέφρα τύρφης και (ακατέργαστου) ξύλου

10 01 04*

πτητική τέφρα πετρελαίου

10 01 05

απόβλητα αντιδράσεων µε βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων σε στερεά µορφή

10 01 06

άλλα στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 01 07

απόβλητα αντιδράσεων µε βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων σε µορφή λάσπης

10 01 08

άλλες λάσπες από την επεξεργασία αερίων

10 01 09*

θειικό οξύ

10 01 11

υδαρείς λάσπες από τον καθαρισµό λεβήτων

10 01 12

εξαντληµένα υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες

10 01 13*

πτητική τέφρα από γαλακτοποιηµένους υδρογονάνθρακες που χρησιµοποιούνται ως καύσιµο

10 01 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως
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10 02

απόβλητα από τη βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα

10 02 01

απόβλητα από την επεξεργασία σκωρίας

10 02 02

ανεπεξέργαστη σκωρία

10 02 05

άλλες λάσπες

10 02 06

εξαντληµένα υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες

10 02 07*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων καµίνων βολταϊκού τόξου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 02 08

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων καµίνων βολταϊκού τόξου άλλα από τα αναφερόµενα στο 10 02 07

10 02 09

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που προέρχονται από άλλες µεθόδους κατεργασίας σιδήρου και
χάλυβα

10 02 10

σκωρίες εξέλασης

10 02 11*

απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

10 02 12

άλλα απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης

10 02 13*

λάσπες από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 02 14

λάσπες από την επεξεργασία αερίων άλλες από τις αναφερόµενες στο 10 02 13

10 02 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

10 03

απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία αλουµινίου

10 03 01*

πίσσες και άλλα απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων

10 03 02

απορρίµµατα θετικών ηλεκτροδίων

10 03 04*

σκωρίες πρωτοβάθµιας επεξεργασίας µεταλλεύµατος/λευκές επιπλέουσες σκωρίες

10 03 05

σκόνη αλουµίνας

10 03 06

εξαντληµένες λωρίδες άνθρακα και πυρίµαχα υλικά από ηλεκτρόλυση

10 03 07*

εξαντληµένες επενδύσεις δοχείου

10 03 08*

αλατώδεις σκωρίες δευτεροβάθµιας επεξεργασίας µεταλλεύµατος

10 03 09*

µαύρες επιπλέουσες σκωρίες δευτεροβάθµιας επεξεργασίας µεταλλεύµατος

10 03 10*

απόβλητα επεξεργασίας αλατωδών σκωριών και µαύρων επιπλεουσών σκωριών

10 03 11

σκόνη καυσαερίων

10 03 12

άλλα σωµατίδια και σκόνη (συµπεριλαµβάνεται η σκόνη σφαιροµύλου)

10 03 13

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 03 14

λάσπες από την επεξεργασία αερίων

10 03 15*

εξαφρίσµατα που είναι εύφλεκτα ή εκλύουν, κατά την επαφή µε το νερό, εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες

10 03 16

εξαφρίσµατα άλλα από τα αναφερόµενα στο 10 03 15

10 03 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

10 04

απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία µολύβδου

10 04 01*

σκωρίες πρώτης και δεύτερης επεξεργασίας µεταλλεύµατος

10 04 02*

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα (πρώτη και δεύτερη επεξεργασία µεταλλεύµατος)

10 04 03*

αρσενικό ασβέστιο

10 04 04*

σκόνη καυσαερίων

10 04 05*

άλλα σωµατίδια και σκόνη

10 04 06*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 04 07*

λάσπες από την επεξεργασία αερίων

10 04 08

εξαντληµένα υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες

10 04 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

10 05

απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία ψευδαργύρου

10 05 01*

σκωρίες πρώτης και δεύτερης επεξεργασίας µεταλλεύµατος

10 05 02

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα (πρώτη και δεύτερη επεξεργασία µεταλλεύµατος)

10 05 03*

σκόνη καυσαερίων

10 05 04

άλλα σωµατίδια και σκόνη

10 05 05*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 05 06*

λάσπες από την επεξεργασία αερίων

10 05 07

εξαντληµένα υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες

10 05 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως
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10 06

απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία µολύβδου

10 06 01

σκωρίες πρώτης και δεύτερης επεξεργασίας µεταλλεύµατος

10 06 02

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα (πρώτη και δεύτερη επεξεργασία µεταλλεύµατος)

10 06 03*

σκόνη καυσαερίων

10 06 04

άλλα σωµατίδια και σκόνη

10 06 05*

απόβλητα ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας

10 06 06*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 06 07*

λάσπες από την επεξεργασία αερίων

10 06 08

εξαντληµένα υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες

10 06 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

10 07

απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία αργύρου, χρυσού και λευκόχρυσου

10 07 01

σκωρίες πρώτης και δεύτερης επεξεργασίας µεταλλεύµατος

10 07 02

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα (πρώτη και δεύτερη επεξεργασία µεταλλεύµατος)

10 07 03

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 07 04

άλλα σωµατίδια και σκόνη

10 07 05

λάσπες από την επεξεργασία αερίων

10 07 06

εξαντληµένα υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες

10 07 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

10 08

απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία άλλων µη σιδηρούχων

10 08 01

σκωρίες πρώτης και δεύτερης επεξεργασίας µεταλλεύµατος

10 08 02

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα (πρώτη και δεύτερη επεξεργασία µεταλλεύµατος)

10 08 03

σκόνη καυσαερίων

10 08 04

άλλα σωµατίδια και σκόνη

10 08 05

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 08 06

λάσπες από την επεξεργασία αερίων

10 08 07

εξαντληµένα υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες

10 08 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

10 09

απόβλητα από τη χύτευση σιδηρούχων τεµαχίων

10 09 01

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που περιέχουν οργανικές κολλητικές ουσίες και δεν έχουν
υποστεί χύση µετάλλου

10 09 02

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που περιέχουν οργανικές κολλητικές ουσίες και έχουν υποστεί
χύση µετάλλου

10 09 03

σκωρία καµίνων

10 09 04

σκόνη καµίνων

10 09 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

10 10

απόβλητα από τη χύτευση µη σιδηρούχων τεµαχίων

10 10 01

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που περιέχουν οργανικές κολλητικές ουσίες και δεν έχουν
υποστεί χύση µετάλλου

10 10 02

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που περιέχουν οργανικές κολλητικές ουσίες και έχουν υποστεί
χύση µετάλλου

10 10 03

σκωρία καµίνων

10 10 04

σκόνη καµίνων

10 10 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

10 11

απόβλητα από την παραγωγή υάλου και υάλινων προϊόντων

10 11 01

απόβλητο µείγµα προπαρασκευής πριν τη θερµική κατεργασία

10 11 02

απόβλητα υάλου

10 11 03

απόβλητα από ινώδη υλικά µε βάση ύαλο

10 11 04

σκόνη καυσαερίων

10 11 05

άλλα σωµατίδια και σκόνη

10 11 06

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 11 07

λάσπες από την επεξεργασία αερίων

10 11 08

εξαντληµένα υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες

10 11 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως
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10 12

απόβλητα από την παραγωγή κεραµικών, τούβλων, κεραµιδιών και προϊόντων οικοδοµής

10 12 01

απόβλητο µείγµα προπαρασκευής πριν τη θερµική κατεργασία

10 12 02

σκόνη καυσαερίων

10 12 03

άλλα σωµατίδια και σκόνη

10 12 04

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 12 05

λάσπες από την επεξεργασία αερίων

10 12 06

απορριπτόµενα καλούπια

10 12 07

εξαντληµένα υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες

10 12 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

10 13

απόβλητα από την παραγωγή τσιµέντου, ανύδρου ασβέστου, ασβεστοκονιάµατος καθώς και αντικειµένων
και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά

10 13 01

απόβλητο µείγµα προπαρασκευής πριν τη θερµική κατεργασία

10 13 02

απόβλητα από την παραγωγή αµιαντοτσιµέντου

10 13 03

απόβλητα από άλλα σύνθετα υλικά µε βάση το τσιµέντο

10 13 04

απόβλητα από την ασβεστοποίηση και ενυδάτωση της ασβέστου

10 13 05

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 13 06

άλλα σωµατίδια και σκόνη

10 13 07

λάσπες από την επεξεργασία αερίων

10 13 08

εξαντληµένα υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες

10 13 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

11

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ — Υ∆ΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΣΙ∆ΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

11 01

υγρά απόβλητα και λάσπες από την επεξεργασία και την επικάλυψη µετάλλων (π.χ. διεργασίες γαλβανισµού, διεργασίες επιψευδαργύρωσης, διεργασίες καθαρισµού µε οξύ, χαραγής µε οξύ, φωσφορικής
επικάλυψης, αλκαλικής απολίπανσης)

11 01 01*

κυανιούχα (αλκαλικά) απόβλητα που περιέχουν βαρέα µέταλλα άλλα εκτός από χρώµιο

11 01 02*

κυανιούχα (αλκαλικά) απόβλητα που δεν περιέχουν βαρέα µέταλλα

11 01 03*

απόβλητα ελεύθερα κυανιούχων που περιέχουν χρώµιο

11 01 04

απόβλητα ελεύθερα κυανιούχων που δεν περιέχουν χρώµιο

11 01 05*

διαλύµατα καθαρισµού εντός οξέος

11 01 06*

οξέα µη προδιαγραφόµενα άλλως

11 01 07*

αλκάλιο µη προδιαγραφόµενα άλλως

11 01 08*

λάσπες από τη διαµόρφωση φωσφορικής επικάλυψης σε µέταλλο

11 02

απόβλητα και λάσπες από µη σιδηρούχες υδροµεταλλουργικές διεργασίες

11 02 01

λάσπες από υδροµεταλλουργία χαλκού

11 02 02*

λάσπες από υδροµεταλλουργία ψευδαργύρου (συµπεριλαµβάνονται ιαροσίτης γαιτίτης)

11 02 03

απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων για υδαρείς ηλεκτρολυτικές διεργασίες

11 02 04

λάσπες µη προδιαγραφόµενες, άλλως

11 03

λάσπες και στερεά από διεργασίες βαφής

11 03 01*

απόβλητα που περιέχουν κυανιούχα

11 03 02*

άλλα απόβλητα

11 04

άλλα ανόργανα απόβλητα µε µέταλλα µη προδιαγραφόµενα άλλως

11 04 01

άλλα ανόργανα απόβλητα µε µέταλλα µη προδιαγραφόµενα άλλως

12

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

12 01

απόβλητα από τη µορφοποίηση (σφυρηλάτηση, συγκόλληση, πίεση, διέλκυση, τόρνευση και λιµάρισµα)

12 01 01

προϊόντα λιµαρίσµατος και τόρνευσης σιδηρούχων µετάλλων

12 01 02

άλλα σωµατίδια σιδηρούχων µετάλλων

12 01 03

προϊόντα λιµαρίσµατος και τόρνευσης µη σιδηρούχων µετάλλων

12 01 04

άλλα σωµατίδια µη σιδηρούχων µετάλλων
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12 01 05

σωµατίδια πλαστικών

12 01 06*

απόβλητα ελαίων µεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα (εκτός γαλακτωδών)

12 01 07*

απόβλητα ελαίων µεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα (εκτός γαλακτωδών)

12 01 08*

γαλακτώµατα µεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα

12 01 09*

γαλακτώµατα µεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα

12 01 10*

συνθετικά έλαια µεταλλοτεχνίας

12 01 11*

λάσπες µεταλλοτεχνίας

12 01 12*

εξαντληµένοι κηροί και λίπη

12 01 13

απόβλητα συγκόλλησης

12 01 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

12 02

απόβλητα από µηχανικές διεργασίες επιφανειακής επεξεργασίας (αµµοβολή, λείανση, στίλβωση, λείανση
µε αλοιφή, τελική στίλβωση)

12 02 01

χρησιµοποιηµένη άµµος αµµοβολής

12 02 02

λάσπες από λείανση, στίλβωση και λείανση µε αλοιφή

12 02 03

λάσπες τελικής στίλβωσης

12 02 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

12 03

απόβλητα από διεργασίες απολίπανσης µε νερό και ατµό (εκτός 11)

12 03 01*

υδατικά υγρά πλυσίµατος

12 03 02*

απόβλητα απολίπανσης µε ατµό

13

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ (εκτός βρωσίµων ελαίων, 05 και 12)

13 01

απόβλητα από υδραυλικά έλαια και υγρά φρένων

13 01 01*

υδραυλικά έλαια που περιέχουν PCB ή PCT

13 01 02*

άλλα χλωριωµένα υδραυλικά έλαια (εκτός γαλακτωδών)

13 01 03*

µη χλωριωµένα υδραυλικά έλαια (εκτός γαλακτωδών)

13 01 04*

χλωριωµένα γαλακτώµατα

13 01 05*

µη χλωριωµένα γαλακτώµατα

13 01 06*

υδραυλικά έλαια που περιέχουν µόνο ορυκτέλαια

13 01 07*

άλλα υδραυλικά έλαια

13 01 08*

υγρά φρένων

13 02

απόβλητα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 02 01*

χλωριωµένα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 02 02*

µη χλωριωµένα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 02 03*

άλλα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 03

απόβλητα έλαια και άλλα υγρά µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας

13 03 01*

έλαια και άλλα υγρά µόνωσης ή µεταφοράς θερµότητας που περιέχουν PCB ή PCT

13 03 02*

άλλα χλωριωµένα έλαια και λοιπά υγρά µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας

13 03 03*

µη χλωριωµένα έλαια και λοιπά υγρά µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας

13 03 04*

συνθετικά έλαια και λοιπά υγρά µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας

13 03 05*

ορυκτέλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας

13 04

έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων

13 04 01*

έλαια υδροαυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας

13 04 02*

έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυµαίων

13 04 03*

έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας

13 05

περιεχόµενα διαχωριστή ελαίου/νερού

13 05 01*

στερεά υλικά διαχωριστή ελαίου/νερού

13 05 02*

λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού

13 05 03*

λάσπες υποδοχέα

13 05 04*

λάσπες ή γαλακτώµατα αφαλατωτή

13 05 05*

άλλα γαλακτώµατα
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13 06

απόβλητα ελαίων µη προδιαγραφόµενα άλλως

13 06 01*

απόβλητα ελαίων µη προδιαγραφόµενα άλλως

14

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ∆ΙΑΛΥΤΕΣ (εκτός 07 και 08)

14 01

απόβλητα από την απολίπανση µετάλλων και συντήρηση µηχανηµάτων

14 01 01*

χλωροφθοράνθρακες

14 01 02*

άλλοι αλογονωµένοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών

14 01 03*

άλλοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών

14 01 04*

υδατικά µείγµατα διαλυτών που περιέχουν αλογόνα

14 01 05*

υδατικά µείγµατα διαλυτών που δεν περιέχουν αλογόνα

14 01 06*

λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες

14 01 07*

λάσπες ή στερεά απόβλητα που δεν περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες

14 02

απόβλητα από τον καθαρισµό υφασµάτων και την απολίπανση φυσικών προϊόντων

14 02 01*

αλογονωµένοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών

14 02 02*

µείγµατα διαλυτών ή οργανικά υγρά που δεν περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες

14 02 03*

λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες

14 02 04*

λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες

14 03

απόβλητα από τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών

14 03 01*

χλωροφθοράνθρακες

14 03 02*

άλλοι αλογονωµένοι διαλύτες

14 03 03*

διαλύτες και µείγµατα διαλυτών που δεν περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες

14 03 04*

λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες

14 03 05*

λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες

14 04

απόβλητα από ψυκτικές ουσίες, προωθητικά αφρού/αεροζόλ

14 04 01*

χλωροφθοράνθρακες

14 04 02*

άλλοι αλογονωµένοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών

14 04 03*

άλλοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών

14 04 04*

λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες

14 04 05*

λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες

14 05

απόβλητα από ανάκτηση διαλυτών και ψυκτικών ουσιών (ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα)

14 05 01*

χλωροφθοράνθρακες

14 05 02*

αλογονωµένοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών

14 05 03*

άλλοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών

14 05 04*

λάσπες που περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες

14 05 05*

λάσπες που περιέχουν άλλους διαλύτες

15

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ
ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ (ΜΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ)

15 01

συσκευασία

15 01 01

συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι

15 01 02

πλαστική συσκευασία

15 01 03

ξύλινη συσκευασία

15 01 04

µεταλλική συσκευασία

15 01 05

συνθετική συσκευασία

15 01 06

µεικτή συσκευασία

15 01 07

γυάλινη συσκευασία

15 01 08*

συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών ή έχουν µολυνθεί από παρόµοιες ουσίες
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15 02

απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσµατα σκουπίσµατος και προστατευτικός ρουχισµός

15 02 02*

απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσµατα σκουπίσµατος και προστατευτικός ρουχισµός που έχουν µολυνθεί
από επικίνδυνες ουσίες

15 02 03

απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσµατα σκουπίσµατος και προστατευτικός ρουχισµός άλλα από τα
αναφερόµενα στο 15 02 02

16

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

16 01

οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και συστατικά τους στοιχεία

16 01 03

ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους

16 01 04

αποσυρµένα οχήµατα

16 01 06

οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα υγρά και άλλα επικίνδυνα συστατικά
στοιχεία

16 01 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

16 02

απορριπτόµενος εξοπλισµός και τα συστατικά του στοιχεία

16 02 09*

µετασχηµατιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB ή PCT

16 02 10*

απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει PCB ή PCT ή έχει µολυνθεί από παρόµοιες ουσίες άλλος από τον
αναφερόµενο στο 16 02 09

16 02 11*

απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες

16 02 12*

απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει ελεύθερο αµίαντο

16 02 13*

απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τους αναφερόµενους στο
16 02 09 έως 16 02 12

16 02 14

απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τον αναφερόµενο στο
16 02 09 έως 16 02 13

16 02 15*

επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόµενο εξοπλισµό

16 02 16

συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόµενο εξοπλισµό άλλα από αυτά που αναφέρονται στο
16 02 15

16 03

διεργασίες εκτός προδιαγραφών

16 03 01

ανόργανες διεργασίες εκτός προδιαγραφών

16 03 02

οργανικές διεργασίες εκτός προδιαγραφών

16 04

απόβλητα εκρηκτικών

16 04 01*

απόβλητα πυροµαχικά

16 04 02*

απόβλητα πυροτεχνηµάτων

16 04 03*

άλλα απόβλητα εκρηκτικά

16 05

αέρια και χηµικές ουσίες σε δοχεία

16 05 01

βιοµηχανικά αέρια σε κυλίνδρους υψηλής πίεσης, δοχεία LPG και δοχεία βιοµηχανικού αεροζόλ (περιλαµβάνονται
αέρια αλογόνα)

16 05 02

άλλα απόβλητα που περιέχουν ανόργανες χηµικές ουσίες, π.χ. χηµικά εργαστηρίων µη προδιαγραφόµενα άλλως,
σκόνες πυροσβεστήρων

16 05 03

άλλα απόβλητα που περιέχουν οργανικές χηµικές ουσίες, π.χ. χηµικά εργαστηρίων µη προδιαγραφόµενα άλλως

16 06

µπαταρίες και συσσωρευτές

16 06 01*

µπαταρίες µολύβδου

16 06 02*

µπαταρίες Ni-Cd

16 06 03*

µπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο

16 06 04

αλκαλικές µπαταρίες (εκτός 16 06 03)

16 06 05

άλλες µπαταρίες και συσσωρευτές

16 06 06*

ηλεκτρολύτες από µπαταρίες και συσσωρευτές

16 07

απόβλητα από τον καθαρισµό δεξαµενών µεταφοράς και αποθήκευσης (εκτός 05 και 12)

16 07 01*

απόβλητα από καθαρισµό δεξαµενών θαλάσσιας µεταφοράς που περιέχουν χηµικές ουσίες

16 07 02*

απόβλητα από καθαρισµό δεξαµενών θαλάσσιας µεταφοράς που περιέχουν πετρέλαιο

16 07 03*

απόβλητα από καθαρισµό δεξαµενών σιδηροδροµικής ή οδικής µεταφοράς που περιέχουν πετρέλαιο

16 07 04*

απόβλητα από καθαρισµό δεξαµενών σιδηροδροµικής ή οδικής µεταφοράς που περιέχουν χηµικές ουσίες

16 07 05*

απόβλητα από καθαρισµό δεξαµενών αποθήκευσης που περιέχουν χηµικές ουσίες

16 07 06*

απόβλητα από καθαρισµό δεξαµενών αποθήκευσης που περιέχουν πετρέλαιο

16 07 07

στερεά απόβλητα από φορτία πλοίων

16 07 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως
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16 08

εξαντληµένοι καταλύτες

16 08 01

εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός
16 08 07)

16 08 02*

εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνα µεταβατικά µέταλλα (1) ή ενώσεις µεταβατικών µετάλλων

16 08 03

εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν άλλα µεταβατικά µέταλλα (2) ή ενώσεις µεταβατικών µετάλλων (εκτός
16 08 07)

16 08 04

εξαντληµένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής κλίνης

16 08 05*

εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν φωσφορικό οξύ

16 08 06*

αχρηστευµένα υγρά που χρησιµοποιήθηκαν ως καταλύτες

16 08 07*

εξαντληµένοι καταλύτες που έχουν µολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες

17

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η Ο∆ΟΠΟΙΪΑ)

17 01

σκυρόδεµα, τούβλα, πλακάκια, κεραµικά και υλικά µε βάση το γύψο

17 01 01

σκυρόδεµα

17 01 02

τούβλα

17 01 03

πλακάκια και κεραµικά

17 01 04

υλικά κατασκευών µε βάση το γύψο

17 01 05

υλικά κατασκευών µε βάση τον αµίαντο

17 02

ξύλο, γυαλί και πλαστικό

17 02 01

ξύλο

17 02 02

γυαλί

17 02 03

πλαστικό

17 03

άσφαλτος, πίσσα και προϊόντα πίσσας

17 03 01

άσφαλτος που περιέχει πίσσα

17 03 02

άσφαλτος (που δεν περιέχει πίσσα)

17 03 03

πίσσα και προϊόντα πίσσας

17 04

µέταλλα (περιλαµβανοµένων και των κραµάτων τους)

17 04 01

χαλκός, µπρούντζος, ορείχαλκος

17 04 02

αλουµίνιο

17 04 03

µόλυβδος

17 04 04

ψευδάργυρος

17 04 05

σίδηρος και χάλυβας

17 04 06

κασσίτερος

17 04 07

ανάµεικτα µέταλλα

17 04 08

καλώδια

17 05

χώµατα και µπάζα εκσκαφών

17 05 03*

χώµατα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 05 04

χώµατα και πέτρες άλλα από τα αναφερόµενα στο 17 05 03

17 05 05*

µπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 05 06

µπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόµενα στο 17 05 05

17 06

µονωτικά υλικά

17 06 01*

µονωτικά υλικά που περιέχουν αµίαντο

17 06 02

άλλα µονωτικά υλικά

17 07

µεικτά απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων

17 07 02*

µεικτά απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων ή χωριστά µέρη που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 07 03

µεικτά απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων άλλα από τα αναφερόµενα στο 17 07 02
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ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΖΩΩΝ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ (εξαιρούνται τα απόβλητα κουζίνας και εστιατορίων που δεν προκύπτουν άµεσα από το
σύστηµα υγείας)

18 01

απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών σε
ανθρώπους

18 01 01

κοπτερά εργαλεία (εκτός 18 01 03)

18 01 02

µέρη και όργανα του σώµατος περιλαµβανοµένων σάκων αίµατος και διατηρηµένο αίµα (εκτός 18 01 03)

18 01 03*

απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση µε την πρόληψη
µόλυνσης

18 01 04

απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση µε την πρόληψη
µόλυνσης (π.χ. επενδύσεις, γύψινα εκµαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισµός µιας χρήσης, απορροφητικές πάνες)

18 01 06*

χηµικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

18 01 07

φαρµακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόµενες στο 18 01 06

18 01 08*

κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρµακευτικές ουσίες

18 01 09

φαρµακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόµενες στο 18 01 08

18 01 10*

αµάλγαµα οδοντιατρικής

18 02

απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που εµφανίζονται σε ζώα

18 02 01

κοπτερά εργαλεία (εκτός 18 02 02)

18 02 02*

απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση µε την πρόληψη
µόλυνσης

18 02 03

άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση µε την πρόληψη
µόλυνσης

18 02 05*

χηµικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

18 02 06

χηµικές ουσίες άλλες από τις αναφερόµενες στο 18 02 05

18 02 07*

κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρµακευτικές ουσίες

18 02 08

φαρµακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόµενες στο 18 02 07

19

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΝΕΡΟΥ

19 01

απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων

19 01 02

σιδηρούχα υλικά που αφαιρέθηκαν από την τέφρα κλιβάνου

19 01 05*

πίττα φίλτρου από την επεξεργασία αερίων

19 01 06*

υδαρή υγρά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων και άλλα υδαρή υγρά απόβλητα

19 01 07*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

19 01 10*

εξαντληµένος ενεργός άνθρακας από επεξεργασία καυσαερίων

19 01 11*

τέφρα και σκωρία κλιβάνου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 01 12

τέφρα και σκωρία κλιβάνου άλλες από τις αναφερόµενες στο 19 01 11

19 01 13*

πτητική τέφρα που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

19 01 14

πτητική τέφρα άλλη από την αναφερόµενη στο 19 01 13

19 01 15*

σκόνη λεβήτων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

19 01 16

σκόνη λεβήτων άλλη από την αναφερόµενη στο 19 01 15

19 01 17*

απόβλητα πυρόλυσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 01 18

απόβλητα πυρόλυσης άλλα από τα αναφερόµενα στο 19 01 17

19 01 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

19 02

απόβλητα από ειδικές φυσικοχηµικές κατεργασίες βιοµηχανικών αποβλήτων (π.χ αποχρωµίωση,
αποκυάνωση, εξουδετέρωση)

19 02 01*

λάσπες υδροξειδίων µετάλλων και άλλες λάσπες από την κατεργασία αδιαλυτοποίησης µετάλλων

19 02 03

προαναµεµειγµένα απόβλητα που αποτελούνται µόνο από απόβλητα τα οποία δεν σηµειώνονται µε αστερίσκο ως
επικίνδυνα

19 02 04*

προαναµεµειγµένα απόβλητα που περιέχουν ένα τουλάχιστον απόβλητο το οποίο σηµειώνεται µε αστερίσκο ως
επικίνδυνο
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19 03

σταθεροποιηµένα/στερεοποιηµένα απόβλητα (3)

19 03 04*

απόβλητα που σηµειώνονται µε αστερίσκο ως επικίνδυνα και τα οποία είναι µερικώς (4) σταθεροποιηµένα

19 03 05

σταθεροποιηµένα απόβλητα άλλα από τα αναφερόµενα στο 19 03 04

19 03 06*

απόβλητα που σηµειώνονται µε αστερίσκο ως επικίνδυνα και τα οποία είναι στερεοποιηµένα

19 03 07

στερεοποιηµένα απόβλητα άλλα από τα αναφερόµενα στο 19 03 06

19 04

υαλοποιηµένα απόβλητα και απόβλητα από διεργασίες υαλοποίησης

19 04 01

υαλοποιηµένα απόβλητα

19 04 02*

πτητική τέφρα και απόβλητα επεξεργασίας καυσαερίων

19 04 03*

µη υαλοποιηµένη στερεά φάση

19 04 04

υδαρή υγρά απόβλητα από την επαναφορά υαλοποιηµένων αποβλήτων

19 05

απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών αποβλήτων

19 05 01

µη λιπασµατοποιηµένο τµήµα των δηµοτικών και παροµοίων αποβλήτων

19 05 02

µη λιπασµατοποιηµένο τµήµα ζωικών και φυτικών αποβλήτων

19 05 03

προϊόντα λιπασµατοποίησης εκτός προδιαγραφών

19 05 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

19 06

απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων

19 06 01

λάσπες αναερόβιας επεξεργασίας των δηµοτικών και παροµοίων αποβλήτων

19 06 02

λάσπες αναερόβιας επεξεργασίας των ζωικών και φυτικών αποβλήτων

19 06 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

19 07

στραγγίδια χώρου υγειονοµικής ταφής

19 07 01

στραγγίδια χώρου υγειονοµικής ταφής

19 08

απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων µη προδιαγραφόµενα άλλως

19 08 01

εσχαρίσµατα

19 08 02

απόβλητα από την εξάµµωση

19 08 03*

µείγµα λιπών και ελαίων από το διαχωρισµό ελαίου/υγρών αποβλήτων

19 08 04

λάσπες από την επεξεργασία βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων

19 08 05

λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυµάτων

19 08 06*

κεκορεσµένες ή εξαντληµένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες

19 08 07*

διαλύµατα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών

19 08 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

19 09

απόβλητα από την προπαρασκευή πόσιµου νερού ή νερού για βιοµηχανική χρήση

19 09 01

στερεά απόβλητα από πρωτοβάθµια διύλιση και εσχαρίσµατα

19 09 02

λάσπες από τη διαύγαση του νερού

19 09 03

λάσπες από την αφαίρεση ανθρακικών αλάτων

19 09 04

χρησιµοποιηµένος ενεργός άνθρακας

19 09 05

κεκορεσµένες ή εξαντληµένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες

19 09 06

διαλύµατα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών

19 09 99

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

19 10

απόβλητα από κατατεµαχισµό αποβλήτων που περιέχουν µέταλλα

19 10 01

απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα

19 10 02

µη σιδηρούχα απόβλητα

19 10 03*

ελαφρό κλάσµα κατατεµαχισµού που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

19 10 04

ελαφρό κλάσµα κατατεµαχισµού άλλο από τα αναφερόµενα στο 19 10 03

19 10 05*

σκόνες και άλλα κλάσµατα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 10 06

σκόνες και άλλα κλάσµατα άλλα από τα αναφερόµενα στο 19 10 05

L 226/23

L 226/24

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL
20

∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ

20 01

χωριστά συλλεγέντα µέρη

20 01 01

χαρτιά και χαρτόνια

20 01 02

γυαλιά

20 01 03

µικρά πλαστικά

20 01 04

άλλα πλαστικά

20 01 05

µικρά µεταλλικά (κονσέρβες κ.λπ.)

20 01 06

άλλα µέταλλα

20 01 07

ξύλο

20 01 08

οργανικά απόβλητα κουζίνας

20 01 10

ρούχα

20 01 11

υφάσµατα

20 01 13*

διαλύτες

20 01 14*

οξέα

20 01 15*

αλκαλικά απόβλητα

20 01 17*

φωτογραφικά χηµικά

20 01 19*

ζιζανιοκτόνα

20 01 21*

σωλήνες φθορισµού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο

20 01 22

αεροζόλ

20 01 23*

απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες

20 01 25

βρώσιµα έλαια και λίπη

20 01 26*

έλαια και λίπη άλλα από τα αναφερόµενα στο 20 01 25

20 01 27*

χρώµατα, µελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

20 01 28

χρώµατα, µελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόµενες στο 20 01 27

20 01 29*

απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

20 01 30

απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόµενα στο 20 01 29

20 01 31*

κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρµακευτικές ουσίες

20 01 32

φάρµακα άλλα από τα αναφερόµενα στο 20 01 31

20 01 33*

µεικτές µπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν µπαταρίες ή συσσωρευτές περιλαµβανόµενους στα 16 06 01,
16 06 02 ή 16 06 03

20 01 34

µπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόµενα στο 20 01 33

20 01 35*

απορριπτόµενος εξοπλισµός άλλος από τον αναφερόµενο στο 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα
συστατικά στοιχεία

20 01 36

απορριπτόµενος εξοπλισµός άλλος από τον αναφερόµενο στο 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35

20 02

απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαµβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)

20 02 01

απόβλητα δυνάµενα να λιπασµατοποιηθούν

20 02 02

χώµατα και πέτρες

20 02 03

άλλα µη δυνάµενα να λιπασµατοποιηθούν απόβλητα

20 03

άλλα δηµοτικά απόβλητα

20 03 01

ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα

20 03 02

απόβλητα από αγορές

20 03 03

υπολείµµατα από τον καθαρισµό δρόµων

20 03 04

λάσπη σηπτικής δεξαµενής

(1) Τα µεταβατικά µέταλλα είναι: σκάνδιο, βανάδιο, µαγγάνιο, κοβάλτιο, χαλκός, ύττριο, νιόβιο, άφνιο, βολφράµιο, τιτάνιο, χρώµιο, σίδηρος, νικέλιο,
ψευδάργυρος, ζιρκόνιο, µολυβδαίνιο, ταντάλιο, ρήνιο.
(2) Βλέπε υποσηµείωση 1.
(3) Οι διεργασίες σταθεροποίησης µεταβάλλουν την επικινδυνότητα των συστατικών στοιχείων των αποβλήτων και, συνεπώς, µετατρέπουν τα
επικίνδυνα απόβλητα σε µη επικίνδυνα απόβλητα. Οι διεργασίες στερεοποίησης µεταβάλλουν µόνο τη φυσική κατάσταση των αποβλήτων µε τη
χρήση προσθέτων (π.χ. από υγρή σε στερεή κατάσταση) χωρίς να µεταβάλλουν τις χηµικές ιδιότητες των αποβλήτων.
(4) Ένα απόβλητο θεωρείται ως µερικώς σταθεροποιηµένο αν, µετά τη διεργασία σταθεροποίησης, τα επικίνδυνα συστατικά στοιχεία τα οποία δεν
έχουν µεταβληθεί πλήρως σε µη επικίνδυνα συστατικά στοιχεία ενδέχεται βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα να ελευθερωθούν στο
περιβάλλον.

6.9.2000

