
ZOZNAM A

Odpady uvedené v tomto zozname sú charakterizované ako nebezpečné pod¾a článku 1 ods. 1 písm. a) tohto
dohovoru a ich zaradenie do tejto prílohy nevylučuje použitie prílohy č. III na preukázanie, že odpad nie je
nebezpečný.

A1 Kovové odpady a odpady obsahujúce kovy

A1010 Kovové odpady alebo odpady zložené zo zliatin niektorého z týchto prvkov:
 — antimón
 — arzén
 — berýlium
 — kadmium
 — olovo
 — ortu�
 — selén
 — telúr
 — tálium
 okrem odpadov osobitne uvedených v zozname B

A1020 Odpady obsahujúce ako zložku alebo kontaminant niektorú z týchto látok okrem kovového odpadu
v pevnej celistvej forme:
 — antimón, zlúčeniny antimónu
 — berýlium, zlúčeniny berýlia
 — kadmium, zlúčeniny kadmia
 — olovo, zlúčeniny olova
 — selén, zlúčeniny selénu
 — telúr, zlúčeniny telúru

A1030 Odpady obsahujúce ako zložku alebo kontaminant niektorú z týchto látok:
 — arzén, zlúčeniny arzénu
 — ortu�, zlúčeniny ortuti
 — tálium, zlúčeniny tália

A1040 Odpady obsahujúce niektorú z týchto zložiek:
 — kovové karbonyly
 — zlúčeniny šes�mocného chrómu

A1050 Galvanické kaly

A1060 Odpadové moridlá z morenia kovov

A1070 Výluhy zo spracovania zinku, prach a kal ako jarosit, hematit atï.

A1080 Zvyšky zinkových odpadov, ktoré nie sú uvedené v zozname B, obsahujúce olovo alebo kadmium
v koncentráciách, ktoré sú dostatočné na preukázanie vlastností pod¾a prílohy č. III

A1090 Popol zo spa¾ovania medených izolovaných drôtov

A1100 Prach a rezíduá zo systémov čistenia plynov z taviacich pecí na meï

A1110 Použité elektrolytické roztoky z  elektrorafinácie a z prevádzok elektrolytického získavania medi

A1120 Odpadové kaly okrem anódových kalov z elektrolytických purifikačných systémov v prevádzkach
elektrorafinácie a z prevádzok elektrolytického získavania medi

A1130 Použité leptacie roztoky obsahujúce rozpustenú meï

A1140 Odpadové katalyzátory chloridu meïnatého a kyanidu meïnatého

A1150 Popol drahých kovov zo spa¾ovania dosiek s plošnými obvodmi, ak nie sú uvedené v zozname B1)

1) Venujte pozornos� tomu, že príslušná zodpovedajúca položka v zozname B (B1160) nešpecifikuje výnimky.

„Príloha č. VIII
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A1160 Odpadové olovené akumulátory, celé alebo rozdrvené

A1170 Neroztriedené odpadové batérie okrem zmesí obsahujúcich len batérie uvedené v zozname B. Odpadové
batérie, ktoré nie sú uvedené v zozname B, obsahujúce zložky uvedené v prílohe č. I v rozsahu, ktorý
spôsobuje, že sú nebezpečné

A1180 Odpadové elektrické a elektronické zariadenia alebo šrot 2) obsahujúce také zložky, ako sú akumulátory
a iné batérie uvedené v zozname A, ortu�ové spínače, sklo z výbojok a ostatné aktivované sklo
a kondenzátory obsahujúce PCB alebo kontaminované zložkami uvedenými v prílohe č. I (napr.
kadmium, ortu�, olovo, polychlórované bifenyly) v rozsahu, ktorý má za následok, že vykazujú
vlastnosti uvedené v prílohe č. III [pozri príslušnú položku v zozname B (B1110)]3)

A2 Odpady obsahujúce najmä anorganické zložky, ktoré môžu obsahova� kovy
 alebo organické materiály

A2010 Sklené odpady z výbojok a ostatné aktivované sklá

A2020 Odpadové anorganické zlúčeniny fluóru vo forme kvapalín alebo kalov okrem odpadov uvedených
v zozname B

A2030 Odpadové katalyzátory okrem odpadov uvedených v zozname B

A2040 Odpadová sadra z procesov chemického priemyslu, ak obsahuje zložky uvedené v prílohe č. I v takom
rozsahu, že vykazuje nebezpečné vlastnosti pod¾a prílohy č. III [pozri príslušnú položku v zozname B
(B2080)]

A2050 Azbestový odpad (prach a vlákna)

A2060 Popolček z tepelných uho¾ných elektrární obsahujúci látky uvedené v prílohe č. I v koncentráciách
spôsobujúcich nebezpečné vlastnosti uvedené v prílohe č. III [pozri príslušnú položku v zozname B
(B2050)]

A3 Odpady obsahujúce hlavne organické zložky, ktoré môžu obsahova� kovy
 a anorganické materiály

A3010 Odpad z výroby alebo zo spracovania ropného koksu a bitúmenu

A3020 Odpadové minerálne oleje nevhodné na pôvodne zamýš¾ané použitie

A3030 Odpady, ktoré obsahujú kaly olovených antidetonátorov, pozostávajú z nich alebo sú nimi kontami-
nované

A3040 Odpadové tepelné médiá (používané na prenos tepla)

A3050 Odpad z výroby, spracovania a využitia živice, latexu, plastifikátorov, lepidiel a adhezív s vylúčením
odpadov uvedených v zozname B [pozri príslušnú položku v zozname B (B4020)]

A3060 Odpadová nitrocelulóza

A3070 Odpadové fenoly, fenolové zlúčeniny vrátane chlorofenolu vo forme kvapaliny alebo kalu

A3080 Odpadové étery okrem tých, ktoré sú uvedené v zozname B

A3090 Prach, popol, kaly a jemné vlákna z koží obsahujúce zlúčeniny šes�mocného chrómu alebo biocídy
[pozri príslušnú položku v zozname B (B3100)]

A3100 Odpadové odrezky a ostatné odpady z kože alebo z kožených kompozitov nevhodné na výrobu kožených
výrobkov, obsahujúce zlúčeniny šes�mocného chrómu alebo biocídy [pozri príslušnú položku v zozna-
me B (B3090)]

A3110 Odpad zo spracovania kože obsahujúci zlúčeniny šes�mocného chrómu alebo biocídy, alebo infekčné
zložky [pozri príslušnú položku v zozname B (B3110)]

A3120 Vláknitý prach — ¾ahká frakcia z drvenia

2) Táto položka nezahŕňa odpady zo zariadení produkujúcich elektrickú energiu.
3) PCB sú pri koncentrácii 50 mg/kg alebo vyššej.
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A3130 Odpadové organické zlúčeniny fosforu

A3140 Odpadové nehalogénované organické rozpúš�adlá okrem odpadov uvedených v zozname B

A3150 Odpadové halogénované organické rozpúš�adlá

A3160 Odpadové halogénované a nehalogénované bezvodé destilačné zvyšky z  regenerácie organických
rozpúš�adiel

A3170 Odpady vznikajúce pri výrobe alifatických halogénovaných uh¾ovodíkov (ako je chlórmetán, dichlóre-
tán, vinylchlorid, vinylidénchlorid, alylchlorid a epichlorhydrín)

A3180 Odpady, látky alebo výrobky obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB), polychlórované terfenyly (PCT),
polychlórované naftalény (PCN) alebo polybrómované bifenyly (PBB), alebo akéko¾vek polybrómované
analógy týchto zlúčenín v koncentráciách 50 mg/kg alebo vyšších,4) pozostávajúce z nich alebo nimi
kontaminované

A3190 Odpadové zvyšky smôl (okrem asfaltocementov) vznikajúce pri rafinácii, destilácii alebo pyrolytickom
spracovaní organických materiálov

A4 Odpady, ktoré môžu obsahova� organické alebo anorganické zložky

A4010 Odpady z výroby, prípravy a používania farmaceutických výrobkov okrem odpadov uvedených v zozna-
me B

A4020 Klinické a im podobné odpady, t. j. odpady vznikajúce v lekárskych, opatrovate¾ských, stomatolo-
gických, veterinárnych alebo podobných zariadeniach a odpady vznikajúce v nemocniciach a
v ostatných zariadeniach slúžiacich na vyšetrovanie alebo na liečbu pacientov, alebo na výskumné
účely

A4030 Odpady z výroby, prípravy a používania biocídov a fytofarmakologických prípravkov vrátane odpado-
vých pesticídov a herbicídov, ktoré nezodpovedajú príslušným normám, sú po záručnej lehote5) alebo
sú nevhodné na pôvodne zamýš¾ané použitie

A4040 Odpady z výroby, prípravy a použitia chemikálií na ochranu dreva6)

A4050 Odpady, ktoré obsahujú uvedené zlúčeniny, pozostávajú z nich alebo sú nimi kontaminované:
— anorganické kyanidy okrem  zvyškov s naviazanými drahými  kovmi v pevnej forme obsahujúce stopy
  anorganických kyanidov
— organické kyanidy

A4060 Odpadové olejovo-vodné a uh¾ovodíkovo-vodné zmesi a emulzie

A4070 Odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, náterov, lakov, fermeží okrem
odpadov uvedených v zozname B [pozri príslušnú položku v zozname B (B4010)]

A4080 Odpady výbušnej povahy (okrem odpadov uvedených v zozname B)

A4090 Odpadové kyslé alebo zásadité roztoky, ktoré nie sú uvedené v príslušnej položke v zozname B [pozri
príslušnú položku v zozname B (B2120)]

A4100 Odpady z priemyselných zariadení na kontrolu znečistenia ovzdušia určených na čistenie vypúš�aných
plynov okrem odpadov uvedených v zozname B

A4110 Odpady, ktoré obsahujú uvedené zlúčeniny, pozostávajú z nich alebo sú nimi kontaminované:
— kongenory polychlórovaného dibenzofuránu
— kongenory polychlórovaného dibenzodioxínu

A4120 Odpady obsahujúce peroxidy, pozostávajúce z nich alebo nimi kontaminované

A4130 Odpadové obaly a nádoby obsahujúce látky uvedené v prílohe č. I v koncentráciách, ktoré spôsobujú
nebezpečné vlastnosti uvedené v prílohe č. III

A4140 Odpad pozostávajúci z chemikálií, ktoré nezodpovedajú príslušným normám alebo sú po záručnej lehote7)

4) Úroveň koncentrácie 50 mg/kg sa považuje z medzinárodného h¾adiska za praktickú koncentráciu pre všetky odpady. Mnohé krajiny
však stanovili pre špecifické odpady nižšie úrovne (napr. 20 mg/kg).

5) „Po záručnej lehote“ znamená, že výrobok sa nepoužil počas lehoty odporúčanej výrobcom.
6) Táto položka nezahŕňa drevo ošetrené chemikáliami na ochranu dreva.
7) „Po záručnej lehote“ znamená, že výrobok sa nepoužil počas lehoty odporúčanej výrobcom.
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a ktoré patria do skupín odpadov uvedených v prílohe č. I a vykazujú nebezpečné vlastnosti uvedené
v prílohe č. III, alebo ich obsahujú

A4150 Odpadové chemické zlúčeniny pochádzajúce z výskumu, vývoja alebo z výučby, ktoré nie sú určené
a/alebo sú nové a ich vplyv na ¾udské zdravie a/alebo životné prostredie nie je známy

A4160 Použité aktívne uhlie, ktoré nie je uvedené v zozname B [pozri príslušnú položku v zozname B (B2060)]
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