
Főként szervetlen összetevőket tartalmazó egyéb hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves
összetevőket

GG030 ex 2621 Széntüzelésű erőmű fenékhamuja és salakcsapolási maradéka
GG040 ex 2621 Széntüzelésű erőmű szállóhamuja

Szilárd műanyaghulladékok

GH013 391530
ex 390410-40

vinil-klorid-polimerek

Cserzésből, szőrmekikészítésből és bőrfeldolgozásból származó hulladékok

GN010 ex 050200 Sertés- vagy vaddisznósörte vagy -szőr, vagy borzszőr és más kefekészí-
tésre használt szőr hulladéka

GN020 ex 050300 Lószőr és a lószőrhulladék, függetlenül attól, hogy hordozóanyagra réteg-
ként felvitt állapotban vagy másként felhasználva

GN030 ex 050590 Madarak bőrének és más részeinek hulladéka tollazattal vagy pihetollal,
tollak vagy tollrészek (vágott széllel vagy anélkül), tisztítva, fertőtlenítve
vagy a tartósítás érdekében kezelve

III.A. MELLÉKLET

A III. MELLÉKLETBEN FELSOROLT ÉS A 3. CIKK (2) BEKEZDÉSE ÉRTELMÉBEN NEM EGY KÓD ALÁ
BESOROLT KÉT VAGY TÖBBFÉLE HULLADÉK KEVERÉKE

III.B. MELLÉKLET

A BÁZELI EGYEZMÉNY, VAGY AZ OECD-HATÁROZAT MELLÉKLETEIBE VALÓ BEILLESZTÉS ELŐTT
ÁLLÓ TOVÁBBI ZÖLDLISTÁS HULLADÉKOK AZ 58. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJA ÉRTELMÉBEN

IV. MELLÉKLET

AZ ELŐZETES ÍRÁSBELI BEJELENTÉSI ÉS ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSRA KÖTELEZETT HULLADÉKOK
JEGYZÉKE (SÁRGALISTÁS HULLADÉKOK) (1)

I. rész

Az alábbi hulladékok előzetes írásbeli bejelentési és engedélyezési eljárásra kötelezettek:

A Bázeli Egyezmény II. és VIII. mellékleteiben felsorolt hulladékok (2).

E rendelet alkalmazásában:

a) minden, a Bázeli Egyezmény VIII. mellékletének B-listájára történő hivatkozást az e rendelet III. mellék-
letére történő hivatkozásnak kell tekinteni;

b) a Bázeli Egyezmény VIII. melléklete A1010 sorában a „B-listán egyedileg felsorolt hulladékok nem tartoz-
nak ide (IX. melléklet)” kifejezés hivatkozás a Bázeli Egyezmény B1020 sorára, és a B1020 sorhoz e
rendelet III. melléklete I.b) részéhez fűzött megjegyzésre;

(1) Ez a jegyzék az OECD-határozat 4. függelékéből származik.
(2) A Bázeli Egyezmény VIII. mellékletét e rendelet V. mellékletének felsorolása tartalmazza, az 1. rész, A-jegyzékben. A

Bázeli Egyezmény II. melléklete az alábbi sorokat tartalmazza: Y 46 Háztartási gyűjtött hulladék, kivéve, ha a III.
melléklet egyetlen sora alá megfelelően besorolható. Y 47 Háztartási szemét égetési maradéka.
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c) a Bázeli Egyezmény VIII. melléklete A1180 és A2060 sorai nem alkalmazhatók, helyettük megfelelően az
OECD III. melléklete II. részének GC010, GC020 és GG040 sorait kell alkalmazni;

d) a Bázeli Egyezmény VIII. melléklete A4050 sora magában foglalja az alumíniumkohászatból származó
elhasznált edénybevonatokat is, mert Y33 szervetlen cianidokat tartalmaz. Ha ezeket a cianidokat
lebontották, az elhasznált edénybevonatokat a II. rész AB120 sorába kell besorolni, mert Y32 szervetlen
fluorid vegyületeket tartalmaznak, amelyben nincs kalciumfluorid.

II. rész

Az alábbi hulladékok előzetes írásbeli bejelentési és engedélyezési eljárásra kötelezettek:

Fémet tartalmazó hulladékok

AA010 261900 Vas- és acélgyártásból származó salak, reve és egyéb hulladék (1)
AA060 262050 Vanádiumhamu és -maradék (1)
AA190 810420

ex 810430
Magnézium gyúlékony, piroforikus vagy vízzel érintkezve veszélyes meny-
nyiségben durranógázt fejlesztő hulladéka és törmeléke

Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves össze-
tevőket

AB030 Fémek felületkezeléséből származó, nem cianidalapú rendszerek hulladé-
kai

AB070 Öntödei homokhulladékok
AB120 ex 281290

ex 3824
Máshova nem sorolt szervetlen halogenidvegyületek

AB130 Hulladék szemcseszóró anyagok
AB150 ex 382490 Füstgáz kénmentesítéséből (FGD) származó finomítatlan kalcium-szulfit és

kalcium-szulfát

Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves össze-
tevőket

AC060 ex 381900 Hidraulikafolyadékok
AC070 ex 381900 Fékfolyadékok
AC080 ex 382000 Fagyálló folyadékok
AC150 Klór-fluor-szénhidrogének
AC160 Halonok
AC170 ex 440310 Kezelt parafa és fahulladékok
AC250 Felületaktív anyagok
AC260 ex 3101 Sertés hígtrágya; ürülék
AC270 Szennyvíziszap

Olyan hulladékok, amelyek szervetlen és szerves összetevőket egyaránt tartalmazhatnak

AD090 ex 382490 Máshova nem sorolt reprográfiai és fotográfiai vegyi anyagok és előhívó
anyagok gyártásából, készítéséből és használatából származó hulladékok

AD100 Műanyagok felületkezeléséből származó, nem cianidalapú rendszerek hul-
ladékai

AD120 ex 391400 Ioncserélő gyanták
ex 3915

AD150 Természetben előforduló szűrőként használható szerves anyagok (pl.
bioszűrők)

(1) Az ebben a felsorolásban szereplő hulladékokhoz tartoznak a hamu, maradék, salak, kohósalak, lefölözési, leválasz-
tási, szálló por, por, iszap és massza formájú hulladékok, kivéve, ha az anyagot kifejezetten máshova sorolták be.
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Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves össze-
tevőket

RB020 ex 6815 Az azbeszthez hasonló fizikai-kémiai jellemzőkkel rendelkező kerámia-
alapú szálak

IV.A. MELLÉKLET

A III. MELLÉKLETBEN FELSOROLT, DE ELŐZETES ÍRÁSBELI BEJELENTÉSI ÉS ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁ-
RÁSRA KÖTELEZETT HULLADÉKOK (3. CIKK, (3) BEKEZDÉS)

V. MELLÉKLET

A 36. CIKK ÉRTELMÉBEN EXPORTTILALOM ALÁ ESŐ HULLADÉKOK – BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK

1. Ezt a mellékletet 75/442/EGK irányelv és a 91/689/EGK irányelv sérelme nélkül kell alkalmazni.

2. E melléklet három részből áll, a 2. és 3. rész csak akkor alkalmazható, ha az 1. rész nem alkalmazható.
Következésképpen, annak meghatározására, hogy egy adott hulladék e melléklet hatálya alá tartozik-e, először
azt kell ellenőrizni, hogy ez a hulladék kielégíti-e a melléklet 1. részét, ha nem, akkor a 2. részét, és ha ezt
sem, akkor a 3. részét.

Az 1. rész két alszakaszra oszlik: Az A-lista felsorolja azokat a hulladékokat, amelyeket a Bázeli Egyezmény
1. cikk (1) bekezdése a) pontja veszélyesnek minősít, és ezért exporttilalom alá helyez, és a B-lista, amely
felsorolja azokat a hulladékokat, amelyekre nem a Bázeli Egyezmény 1. cikke (1) bekezdése a) pontja hatá-
lyos, és ezért nem esnek exporttilalom alá.

Ezért, ha egy hulladék az 1. részbe tartozik, azt kell ellenőrizni, hogy az A-lista sorolja-e fel vagy a B-lista.
Ha egy hulladék nem tartozik az 1. részben sem az A-lista, sem a B-lista alá, akkor kell ellenőrizni, hogy a
jellemzői alapján besorolható-e a veszélyes hulladékok 2. részébe (azaz a csillaggal megjelölt hulladékok
közé), vagy a 3. részbe, és ebben az esetben az exporttilalom rá is vonatkozik.

3. Az 1. rész B-listába tartozó hulladékokra, vagy a 2. rész nem veszélyes hulladékaira (azaz nincsenek
csillaggal megjelölve), akkor vonatkozik az exporttilalom, ha egyéb anyagokkal oly mértékben szennyezett,
hogy

a) elegendően nagy lett a hulladékkal összefüggő kockázata annak, hogy írásos bejelentési és engedélyezési
eljárásra kötelezzék, ha számításba veszik a Tanács módosított 91/689/EGK irányelve III. mellékletében
felsorolt veszélyes jellemzőket; vagy

b) lehetetlenné teszi a hulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő hasznosítását.

1. RÉSZ (1)

A-lista (a Bázeli Egyezmény VIII. melléklete)

A1 Fém hulladékok és fémet tartalmazó hulladékok

A1010 Fémhulladékok és az alábbiak bármilyen összetételű ötvözetét tartalmazó hulladékok:

– antimon

– arzén

– berillium

(1) Az A- és B-jegyzékekben az I., III. és IV. mellékletre történő hivatkozások a Bázeli Egyezmény mellékleteire értendők.
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