Прилог 3.

Y листа
Листа категорија или сродних типова опасног отпада према њиховој природи
или према активности којом се стварају

Отпади који показују било коју од карактеристика наведених у Прилогу 5. и
који се састоје од:
Y1

анатомских супстанци; болнички и други отпад са клиника

Y2

једињења која се користе у фармацији, медицини и ветерини

Y3

средстава за заштиту дрвета

Y4

биоцида и фито-фармацеутских супстанци

Y5

остатака супстанци коришћених као растварачи

Y6

халогенованих органских супстанци које нису коришћене као
раставарачи искључујући инертне полимеризоване материјале

Y7

мешаних соли које садрже цијаниде

Y8

минералних уља или уљних супстанци (нпр. муљ од стругања)

Y9

уље/вода, мешавина угљоводоници/вода, емулзија

Y10

супстанци које садрже РСВ и/или РСТ (нпр. диелектрици и сл)

Y11

материјала са катраном, насталих рафинацијом, дестилацијом или
било којим пиролитичким третманом (нпр. на дну дестилационе
колоне)

Y12

мастила, боја, пигмената, фарби, лакова, фирнајса

Y13

смола, латекса, пластификатора, лепкова/адхезива

Y14

хемијских супстанци које потичу од истраживања и развоја или
наставним активностима које нису идентификоване и/или су нове и
чији ефекти на човека и/или животну средину нису познати (нпр.
остаци из лабораторија и сл.)

Y15

пиротехничких и других експлозивних материјала

Y16

фотографских хемикалија и материјала за развијање

Y17

било ког материјала контаминираног са било којим конгенером
полихлорованих дибензо-фурана

Y18

било ког материјала контаминираног са било којим конгенером
полихлорованих дибензо-п-диоксина

Отпади који се састоје од било које компоненте из Прилога 4. и који имају
било коју од карактеристика из Прилога 5. и који се састоје од:
Y19

животињских и биљних сапуна, масти, воскова

Y20

нехалогенованих органских супстанци које нису коришћене као растварачи

Y21

неорганских супстанци без метала и металних једињења

Y22

пепела и/или шљака

Y23

земље, песка, глине укључујући земљу, песак, глину ископану багером

Y24

измешаних соли које нису цијанидне

Y25

металне прашине, праха

Y26

потрошених катализатора

Y27

течности или муљева који садрже метале или метална једињења

Y28

остатака од операција контроле загађења (врећасти филтери за прашину и
др.) oсим 29, 30 и 33

Y29

муљева из скрубера

Y30

муљева из постројења за пречишћавање воде

Y31

остатака декарбонизације

Y32

остатака јоноизмењивачких колона

Y33

канализационих муљева, нетретираних или неподесних за употребу у
пољопривреди

Y34

остатака чишћења резервоара и/или опреме

Y35

контаминиране опреме

Y36

контаминираних резервоара-контејнера (амбалажа, боце за гас и др.) чији
садржај укључује једну или више компоненти из Прилога 4.

Y37

батерија и других електричних ћелија

Y38

биљних уља

Y39

материјала из селективног сакупљања отпада из домаћинстава и који
поседују било коју од карактеристика из Прилога 5.

Y40

било који други отпад који садржи било коју компоненту из Прилога 4. и
било коју карактеристику из Прилога 5.
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