BURSZTYNOWY WYKAZ ODPADÓW

Do celów niniejszego rozporządzenia:
a) każde odniesienie do wykazu B aneksu VIII do Konwencji Bazylejskiej
należy

rozumieć

jako

odniesienie

do

załącznika

III

niniejszego

rozporządzenia;
b) w przypadku kodu A1010 z Konwencji Bazylejskiej, zwrot „z wyłączeniem
odpadów wymienionych szczególnie w wykazie B (aneks IX)” stanowi
odniesienie zarówno do kodu B1020 z Konwencji Bazylejskiej, jak i uwagi w
B1020 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia, część I b);
c) kody A1180 i A2060 Konwencji Bazylejskiej nie mają zastosowania,
natomiast w odpowiednich przypadkach mają zastosowanie kody OECD
GC010, GC020 i GG040 w załączniku III, część II;
d) kod A4050 z Konwencji bazylejskiej zawiera w sobie zużyte wykładziny
wanien z wytopu aluminium, z uwagi na to, że zawierają nieorganiczne
cyjanki Y33. Jeśli cyjanki zostaną zniszczone, zużyte wykładziny wanien
zostają przeniesione do kodu AB120 w części II, z uwagi na zawartość Y32,
nieorganicznych związków fluoru z wyłączeniem fluorku wapnia.

Część I
Wykaz A (aneks VIII do Konwencji Bazylejskiej)
A1 ODPADY METALI I METALONOŚNE
A1010 Odpady metali i odpady składające się ze stopów jakichkolwiek
poniższych metali:

— antymon
— arsen
— beryl
— kadm
— ołów
— rtęć
— selen
— tellur
— tal
z wyłączeniem odpadów wyraźnie wymienionych w wykazie B.
A1020

Odpady

zawierające

jako

składniki

lub

zanieczyszczenia,

z

wyłączeniem odpadów metali w postaci masywnej,
którąkolwiek z poniższych substancji:
— antymon, związki antymonu
— beryl, związki berylu
— kadm, związki kadmu
— ołów, związki ołowiu
— selen, związki selenu
— tellur, związki telluru
A1030 Odpady zawierające jako składniki lub zanieczyszczenia, którąkolwiek
z poniższych substancji:
— arsen, związki arsenu
— rtęć, związki rtęci
— tal, związki talu
A1040 Odpady zawierające jako składniki,

którąkolwiek z poniższych

substancji:
— karbonylki metali
— związki chromu sześciowartościowego
A1050 Szlamy galwaniczne
A1060 Odpady cieczy klarowanej z trawienia metali

A1070 Ługowane pozostałości z przetwarzania cynku, pył i szlamy, takie jak
jarosyt, hematyt itp.
A1080 Odpady pozostałości cynku nieumieszczone w wykazie B, zawierające
ołów i kadm w stężeniach wystarczających do wykazania właściwości z
załącznika III
A1090 Popioły ze spalania izolowanych drutów miedzianych
A1100 Pyły i pozostałości z systemów oczyszczania gazów z pieców do
wytopu miedzi
A1110 Zużyte roztwory elektrolityczne z rafinacji elektrolitycznej miedzi i
elektrolitycznego otrzymywania miedzi
A1120 Odpady szlamów, z wyłączeniem szlamów anodowych, z systemów
oczyszczania

elektrolitycznego

w

rafinacji

elektrolitycznej

miedzi

i

elektrolitycznym otrzymywaniu miedzi
A1130 Zużyte roztwory trawiące zawierające rozpuszczoną miedź
A1140 Odpady katalizatorów chlorku miedziowego i cyjanku miedziowego
A1150 Popiół metali szlachetnych ze spalania płytek obwodów drukowanych,
nieujęty w wykazie B
A1160 Odpady akumulatorów kwasowych, całych albo kruszonych
A1170

Niesortowane

odpady

akumulatorów,

z

wyłączeniem

mieszanki

akumulatorów jedynie z wykazu B. Odpady akumulatorów niewymienione w
wykazie B, zawierające składniki z załącznika I w zakresie, który czyni je
odpadami niebezpiecznymi
A1180 Odpady lub złom zespołów elektrycznych i elektronicznych (1),
zawierające komponenty, takie jak akumulatory i inne baterie z wykazu A,
przełączniki rtęciowe, szkło z lamp katodowych i inne szkło aktywowane oraz
kondensatory PCB lub zanieczyszczone przez związki z załącznika I (np.
kadm, rtęć, ołów, polichlorowany bifenyl), w takim zakresie, że posiadają
właściwości zawarte w załączniku III (patrz: odpowiednia kategoria w
wykazie B, B1110)

A1190 Odpadowe kable pokryte lub izolowane plastikiem zawierającym lub
zanieczyszczonym

smołą

węglową,

polichlorowanymi

bifenylami

(3),

ołowiem, kadmem, innymi związkami organohalogenowymi lub innymi
składnikami wyszczególnionymi w załączniku I w takim stopniu, że wykazują
one właściwości określone w załączniku III
A2 ODPADY ZAWIERAJĄCE GŁÓWNIE ZWIĄZKI NIEORGANICZNE,
KTÓRE MOGĄ ZAWIERAĆ METALE I SUBSTANCJE ORGANICZNE
A2010 Odpady szkła z lamp katodowych i innego szkła aktywowanego
A2020 Odpady nieorganicznych związków fluoru w postaci ciekłej lub
zawiesin, lecz z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B
A2030 Odpady katalizatorów, z wyłączeniem takich odpadów wymienionych
w wykazie B
A2040

Odpady

gipsowe

powstające

w

przemysłowych

procesach

chemicznych, jeśli zawierają składniki z załącznika I w zakresie wykazującym
właściwości odpadów niebezpiecznych z załącznika III (patrz: odpowiednia
kategoria w wykazie B, B2080)
A2050 Odpady azbestowe (pyły i włókna)
A2060 Popiół lotny z elektrowni opalanych węglem zawierający substancje z
załącznika I, w stężeniach wystarczających do wykazania właściwości z
załącznika III (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B2050)
A3 ODPADY ZAWIERAJĄCE GŁÓWNIE ZWIĄZKI ORGANICZNE, KTÓRE
MOGĄ ZAWIERAĆ METALE I SUBSTANCJE NIEORGANICZNE
A3010 Odpady z produkcji lub przetwarzania koksu naftowego i bitumenu
A3020

Odpady

olejów

zamierzonego użytku

mineralnych

nienadające

się

do

pierwotnie

A3030 Odpady, które zawierają, składają się z lub są zanieczyszczone
osadami ołowiowanych związków przeciwstukowych
A3040 Odpady cieczy termicznych (wymienniki ciepła)
A3050

Odpady

z

produkcji,

formowania

i

użycia

żywic,

lateksu,

plastyfikatorów, klejów/spoiw z wyłączeniem takich odpadów wymienionych
w wykazie B (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B4020)
A3060 Odpady nitrocelulozy
A3070 Odpady fenoli, związków fenolu, w tym chlorofenolu w postaci ciekłej
lub zawiesin
A3080 Odpady eterów, bez wymienionych w wykazie B
A3090 Odpady pyłu, popiołu, szlamów i mączki skórzanej, jeśli zawierają
związki chromu sześciowartościowego lub biocydy (patrz: odpowiednia
kategoria w wykazie B, B3100)
A3100 Odpady okrawków lub inne odpady skóry lub składników skóry
nieodpowiednie do wytwarzania artykułów skórzanych, zawierające związki
chromu sześciowartościowego lub biocydy (patrz: odpowiednia kategoria w
wykazie B, B3090)
A3110

Odpady

z

sześciowartościowego

wyprawiania
lub

skór,

zawierające

związki

chromu

lub

substancje

zakaźne

(patrz:

biocydy

odpowiednia w wykazie B, B3110)
A3120 Frakcja miękkich odpadów z rozdrabiania
A3130 Odpady związków organicznych zawierających fosfor
A3140

Odpady

niechlorowcowanych

rozpuszczalników

organicznych,

z

wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B
A3150 Odpady chlorowcowanych rozpuszczalników organicznych
A3160

Odpady

chlorowcowanych

lub

niechlorowcowanych

pozostałości

destylacji suchej powstających w procesach odzyskiwania rozpuszczalników
organicznych

A3170

Odpady

z

produkcji

alifatycznych

węglowodorów

chlorowcoorganicznych (takich jak chlorometan, dichloroetan, chlorek winylu,
chlorek winylidenu, chlorek allilu i epichlorohydryna)
A3180 Odpady, substancje i artykuły zawierające, składające się z lub
zanieczyszczone

polichlorowanym

bifenylem

(PCB),

polichlorowanym

trifenylem (PCT), polichlorowanym naftalenem (PCN) lub polibromowanym
bifenylem (PBB), lub jakimikolwiek innymi polibromowanymi pochodnymi
tych związków, przy poziomie stężenia wynoszącym 50 mg/kg lub większym
A3190 Odpady w postaci pozostałości smołowych (wyłączając cementy
asfaltowe) powstających podczas rafinacji, destylacji i innych procesów
pirolitycznych substancji organicznych
A3200 Substancje bitumiczne (odpady asfaltu) z budowy i utrzymania dróg,
zawierajace smołę (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B2130)
A4

ODPADY,

KTÓRE

MOGĄ

ZAWIERAĆ

ALBO

SKŁADNIKI

NIEORGANICZNE ALBO SKŁADNIKI ORGANICZNE
A4010

Odpady

z

produkcji,

sporządzania

i

stosowania

artykułów

farmaceutycznych, z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie
B
A4020

Odpady

kliniczne

i

pokrewne;

odpady

z

praktyk

medycznej,

pielęgniarskiej, dentystycznej, weterynaryjnej i podobnych oraz odpady
wytwarzane w szpitalach i innych placówkach w trakcie badań, leczenia
pacjentów lub w trakcie realizacji projektów badawczych
A4030

Odpady

z

produkcji,

formowania

i

użycia

biocydów

i

fitofarmaceutyków, w tym odpady pestycydów i herbicydów, nieobjęte
specyfikacją,

przeterminowane

lub

nienadające

się

do

pierwotnie

zamierzonego użytku
A4040

Odpady

z

produkcji,

zabezpieczania drewna

formowania

i

użycia

chemikaliów

do

A4050 Odpady, które zawierają, składają się z lub są zanieczyszczone
jakąkolwiek z następujących substancji:
— cyjanki nieorganiczne, z wyjątkiem pozostałości zawierających metale
szlachetne w postaci stałej ze śladową ilością cyjanków nieorganicznych
— cyjanki organiczne
A4060 Odpady wodno-olejowe, mieszaniny węglowodorów z wodą, emulsje
A4070 Odpady z produkcji, formowania i użycia tuszów, barwników,
pigmentów,

farb,

lakierów,

pokostu,

z

wyłączeniem

takich

odpadów

wymienionych w wykazie B (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B,
B4010)
A4080 Odpady o charakterze wybuchowym (z wyłączeniem takich odpadów
wymienionych w wykazie B)
A4090 Odpady roztworów kwaśnych lub zasadowych, inne niż wymienione w
odnośnej kategorii w wykazie B (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B,
B2120)
A4100 Odpady z urządzeń sterujących zanieczyszczeniami przemysłowymi
służących do oczyszczania gazów odlotowych, z wyłączeniem takich odpadów
wymienionych w wykazie B
A4110 Odpady, które zawierają, składają się z lub są zanieczyszczone
jakąkolwiek z następujących substancji:
— związek z grupy polichlorowanego dibenzofuranu
— związek z grupy polichlorowanej dibenzodioksyny
A4120 Odpady, które zawierają, składają się z lub są zanieczyszczone
nadtlenkami
A4130 Opakowania i pojemniki na odpady zawierające substancje z
załącznika

I

w

stężeniach

wystarczających

do

wykazania

właściwości

odpadów niebezpiecznych z załącznika III
A4140

Odpady

składające

się

z

lub

zawierające

nienormatywne

lub

przeterminowane (1) substancje chemiczne odpowiadające kategoriom z

załącznika I i wykazujące właściwości odpadów niebezpiecznych z załącznika
III
A4150 Odpady substancji chemicznych powstające w wyniku prac naukowobadawczych lub działalności dydaktycznej, które są niezidentyfikowane lub
nowe i których oddziaływanie na zdrowie człowieka lub środowisko jest
nieznane
A4160 Zużyty węgiel aktywny nieujęty w wykazie B (patrz: odpowiednia
kategoria w wykazie B, B2060)
Część II
Odpady metalonośne
AA010 261900 Kożuch żużlowy, zgorzeliny i inne odpady z produkcji żelaza i
stali (3)
AA060 262050 Popioły wanadowe i ich pozostałości (3)
AA190 810420 ex 810430 Odpady i złom magnezu o właściwościach palnych,
samozapalnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w
niebezpiecznych ilościach
Odpady zawierające głównie związki nieorganiczne, które mogą zawierać
metale i substancje organiczne
AB030 Odpady z układów bez zawartości cyjanku, które powstają z obróbki
powierzchniowej
metali
AB070 Piaski stosowane w procesach odlewniczych
AB120 ex 281290 ex 3824 Nieorganiczne związki halogenków, gdzie indziej
niewymienione ani niewłączone
AB130 Zużyty żwir z oczyszczarki pneumatycznej
AB150

ex

382490

Nierafinowany

siarczyn

wapnia

wytwarzany z odsiarczania gazów odlotowych (FGD)

i

siarczan

wapnia

Odpady zawierające głównie związki organiczne, które mogą zawierać metale
i substancje nieorganiczne
AC060 ex 381900 Płyny hydrauliczne
AC070 ex 381900 Płyny hamulcowe
AC080 ex 382000 Płyny zapobiegające zamrażaniu
AC150 Chlorofluorowęglowodory
AC160 Halony
Aneks II do Konwencji Bazylejskiej zawiera następujące kody: Y46 Odpady z
gospodarstwa

domowego,

chyba

że

odpowiednio

sklasyfikowane

pod

osobnym kodem w załączniku III. Y47 Pozostałości ze spopielania odpadów z
gospodarstwa domowego.
AC170 ex 440310 Przerobiony korek i odpady drewna
AC250 Środki powierzchniowo czynne
AC260 ex 3101 Płynny obornik świński; kał
AC270 Osad kanalizacyjny
Odpady, które mogą zawierać albo składniki nieorganiczne albo składniki
organiczne
AD090 ex 382490 Odpady z produkcji, formowania i użycia chemikaliów
fotograficznych
i

reprograficznych

oraz

materiałów,

gdzie

indziej

niewymienione

ani

niewłączone
AD100 Odpady z układów bez zawartości cyjanku, które powstają z obróbki
powierzchniowej
tworzyw sztucznych
AD120 ex 391400 ex 3915 Żywice jonowymienne
AD150 Naturalnie powstałe substancje organiczne używane do filtrowania
(jako filtry
biologiczne)
Odpady zawierające głównie związki nieorganiczne, które mogą zawierać
metale i substancje organiczne

RB020 ex 6815 Włókna na bazie ceramicznej o właściwościach fizykochemicznych podobnych do azbestu

