
PRILOGA 2 

SKUPINE ALI SPLOŠNE VRSTE NEVARNIH ODPADKOV, UVRŠ ENIH V KLASIFIKACIJSKI SEZNAM 
ODPADKOV GLEDE NA NJIHOVO NARAVO ALI DEJAVNOST, PRI KATERI NASTAJAJO (*)  
(ODPADKI SO LAHKO TEKO I, MULJASTI ALI TRDNI) 

A Odpadki, ki imajo najmanj eno od lastnosti iz priloge 4 te uredbe in vsebujejo: 

1. anatomske snovi; bolnišnične in druge klinične odpadke; 
2. farmacevtska sredstva, zdravila in veterinarske spojine; 
3. sredstva za zaščito lesa; 
4. biocide in fitofarmacevtske snovi; 
5. ostanke spojin, ki se uporabljajo kot topila; 
6. halogenirane organske spojine, ki se ne uporabljajo kot topila, razen inertnih polemiriziranih 

materialov; 
7. soli za kaljenje, ki vsebujejo cianide; 
8. mineralna olja in zaoljene snovi (npr. rezalne gošče ipd.); 
9. mešanice olja z vodo, ogljikovodikov z vodo, emulzije; 
10. snovi, ki vsebujejo PCB in/ali PCT (npr. dielektriki ipd.); 
11. katranaste materiale, nastale pri rafiniranju, pri destilaciji in pri kakršnihkoli pirolitičnih postopkih (npr. 

kotlovske usedline ipd.); 
12. črnila, barvila, pigmente, barve, lake, loščila; 
13. smole, lateks, mehčalce, lepila/adhezive; 
14. kemijske spojine iz raziskav in razvoja ali poučevanja, ki še niso opredeljene in/ali so nove in katerih 

učinki na človeka in/ali okolje niso znani (npr. laboratorijski odpadki ipd.); 
15. pirotehnične in druge eksplozivne materiale; 
16. fotografske kemikalije in razvijalce; 
17. katere koli materiale, onesnažene s katerokoli snovjo, sorodno polikloriranemu dibenzofuranu; 
18. katere koli materiale, onesnažene s katerokoli snovjo, sorodno polikloriranemu dibenzo-p-dioksinu. 

B Odpadki, ki vsebujejo katerokoli snov iz priloge 3 te uredbe in imajo najmanj eno od lastnosti 
iz priloge 4 te uredbe: 

19. živalska ali rastlinska mila, maščobe, voski; 
20. nehalogenirane organske spojine, ki se ne uporabljajo kot topila; 
21. anorganske spojine brez kovin ali kovinskih spojin; 
22. pepel in/ali ugaski; 
23. zemljina, pesek, ilovica, vključno z zemeljskimi izkopi; 
24. soli za kaljenje, ki ne vsebujejo cianidov; 
25. kovinski prah, prašek; 
26. izrabljeni katalitični materiali; 
27. tekočine ali gošče, ki vsebujejo kovine ali kovinske spojine; 
28. ostanki iz postopkov nadzorovanja onesnaževanja (npr. prah iz vrečastih filtrov ipd.), razen (29), (30) 

in (33); 
29. gošče pralnikov; 
30. blata čistilnih naprav; 
31. ostanki dekarbonizacije; 
32. ostanki ionskih izmenjevalcev; 
33. blata komunalnih čistilnih naprav, neobdelana ali neprimerna za rabo v kmetijstvu; 
34. ostanki čiščenja rezervoarjev in/ali opreme; 
35. onesnažena oprema; 
36. onesnaženi zabojniki (npr. embalaža, posode za plin ipd.), ki so vsebovali eno ali več sestavin, 

navedenih v prilogi 3 k tej uredbi; 
37. baterije in druge električne celice; 
38. rastlinska olja; 
39. materiali, nastali pri ločenem zbiranju odpadkov v gospodinjstvih, ki imajo katero koli lastnost iz 

priloge 4 k tej uredbi; 
40. kateri koli drugi odpadki, ki vsebujejo katero koli od sestavin navedenih v prilogi 3 k tej uredbi in 

imajo katero koli lastnost iz priloge 4 k tej uredbi. 

(*) Nekatera podvajanja vpisov iz priloge 3 so namerna. 




