
PRILOGA 3 
 
Obdelava ločeno zbrane odpadne opreme v centru za obdelavo odpadne opreme  

 
 
1. Iz ločeno zbrane odpadne opreme morajo biti izločene najmanj naslednji sestavni deli 

in vgrajeni materiali, ki vsebujejo nevarne snovi: 
–  kondenzatorji, ki vsebujejo poliklorirane bifenile (PCB), na način iz predpisa, ki 

ureja ravnanje z odpadnimi PCB, 
–  sestavni deli, kot so stikala ali svetila za osvetlitev ozadja, ki vsebujejo živo 

srebro, 
–  baterije, 
–  plošče tiskanega vezja v prenosnih telefonih na splošno in v drugih napravah, 

če je površina plošč s tiskanim vezjem večja od 10 kvadratnih centimetrov, 
–  kartuše za toner, tekoče in kot pasta, pa tudi barvne kartuše, 
–  plastika, ki vsebuje bromirane zaviralce gorenja, 
–  azbestni odpadki in sestavni deli, ki vsebujejo azbest, 
–  katodne cevi, 
–  klorofluoroogljikovodiki (CFC), delno halogenirani klorofluoroogljikovodiki 

(HCFC) ali fluorirani ogljikovodiki (HFC), ogljikovodiki (HC), 
–  plinske sijalke, 
–  prikazovalniki s tekočimi kristali (skupaj s svojim ohišjem, kadar je to primerno) 

s površino, večjo od 100 kvadratnih centimetrov, in vsi prikazovalniki, iz ozadja 
osvetljeni s plinskimi sijalkami, 

–  zunanji električni kabli, 
–  sestavni deli, ki vsebujejo refraktorska keramična vlakna, kot je določeno v 3. 

delu Priloge VI Uredbe 1272/2008/ES, 
–  sestavni deli, ki vsebujejo radioaktivne snovi, razen sestavnih delov, ki ne 

presegajo ravni izvzetja, v skladu s predpisi o varstvu pred ionizirajočim 
sevanjem, ki urejajo sevalne dejavnosti, 

–  elektrolitski kondenzatorji, ki vsebujejo nevarne snovi (višina  25 mm, premer 

 25 mm ali sorazmerno podoben obseg). 
 

Sestavne dele, vgrajene materiale in nevarne snovi iz te točke je treba odstraniti ali 
predelati v skladu s predpisi, ki urejajo predelavo in odstranjevanje nevarnih 
odpadkov.  

 
2. Pri obdelavi ločeno zbrane odpadne opreme je treba zagotoviti naslednje ravnanje: 

–  katodne elektronke: fluorescentne prevleke je treba odstraniti, 
–  oprema, ki vsebuje pline, ki tanjšajo ozonski plašč ali imajo potencial 

segrevanja ozračja (GWP) nad 15, kot so plini, ki jih vsebujejo pene in 
krogotoki za hlajenje: pline je treba ustrezno izločiti in ustrezno obdelati. S 
plini, ki tanjšajo ozonski plašč, je treba ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo 
ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in z določenimi fluoriranimi toplogrednimi 
plini, 

–  plinske sijalke: živo srebro je treba odstraniti. 
 

3.  Glede na varstvo okolja in prednost ponovne uporabe in recikliranja odpadkov se 
zahteve iz 1. in 2. točke te priloge upoštevajo tako, da se ne ovirata okolju primerna 
ponovna uporaba in recikliranje sestavnih delov ali celih naprav. 


