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Příloha č. 25 
Dodatek I Basilejské úmluvy o kontrole a pohybu nebezpečných 
odpadů přes hranice států a jejich zne�kodňování 
 

Toky odpadů 
Y1 klinické odpady z nemocnic, klinik a ostatních zdravotnických zařízení  

Y2 odpad z výroby a přípravy farmaceutických produktů  
Y3 odpadní farmaceutické látky a léky  
Y4 odpad z výroby, přípravy a pou�ití pesticidů a fytofarmaceutik  

Y5 odpad z výroby, přípravy a pou�ití chemických prostředků na ochranu dřeva  

Y6 odpad z výroby, přípravy a pou�ití organických rozpou�tědel  

Y7 odpad z tepelného zpracování a temperovacích operací s obsahem kyanidů  

Y8 odpadní minerální oleje nevhodné pro jejich původní pou�ití  

Y9 odpadní směsi oleje a vody, uhlovodíků a vody, emulze  

Y10 odpadní látky a předměty s obsahem polychlorovaných bifenylů (PCB) a/nebo polychlorovaných terfenylů (PCT) a/nebo polybromovaných 
bifenylů (PBB)  

Y11 odpadní dehtové zbytky, vznikající při či�tění, destilaci a jakémkoliv pyrolytickém zpracování  

Y12 odpad z výroby, přípravy a pou�ití inkoustů, barviv, pigmentů, barev, laků a nátěrů  

Y13 odpad z výroby, přípravy a pou�ití pryskyřic, latexů, změkčovadel, klihů a lepidel  

Y14 odpadní chemické látky vznikající při výzkumu a vývoji nebo výukové činnosti, které jsou nové a/nebo jejich� účinky na člověka nebo 
�ivotní prostředí nejsou známé  

Y15 látky výbu�né povahy, které nepodléhají jiným právním předpisům  

Y16 látky z výroby, přípravy a pou�ití fotografických chemikálií a materiálů pro fotografické zpracování  

Y17 odpad vznikající při povrchové úpravě kovů a plastů  

Y18 zbytky vznikající při průmyslovém zne�kodňování odpadů  

 
Odpady obsahující jako slo�ky: 

Y19 karbonyly kovů  

Y20 berylium, sloučeniny berylia  

Y21 sloučeniny �estimocného chromu  

Y22 sloučeniny mědi  

Y23 sloučeniny zinku  

Y24 arsen, sloučeniny arsenu  

Y25 selen, sloučeniny selenu  

Y26 kadmium, sloučeniny kadmia  

Y27 antimon, sloučeniny antimonu  

Y28 telur, sloučeniny teluru  

Y29 rtuť, sloučeniny rtuti  

Y30 thalium, sloučeniny thalia  

Y31 olovo, sloučeniny olova  

Y32 anorganické sloučeniny fluoru kromě fluoridu vápenatého  

Y33 anorganické kyanidy  

Y34 kyselé roztoky nebo kyseliny v tuhé formě  

Y35 zásadité roztoky nebo zásady v tuhé formě  

Y36 azbest (prach a vlákna)  

Y37 organické sloučeniny fosforu  

Y38 organické kyanidy  

Y39 fenoly, sloučeniny fenolu včetně chlorovaných fenolů  

Y40 étery  

Y41 halogenovaná organická rozpou�tědla  

Y42 organická rozpou�tědla kromě halogenovaných  

Y43 v�echny výrobky ze skupiny polychlorovaných dibenzo-furanů  

Y44 v�echny výrobky ze skupiny polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů  

Y45 halogenové organické sloučeniny vyjma těch slo  učenin, které jsou uvedeny v tomto Dodatku (např. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)  
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