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Liite 1 
TOIMINNOT 

 
N:o Toiminto Kapasiteettikynnys 

(1 sarake) 

Työntekijämäärän 

kynnysarvo  

(2 sarake) 

1. Energia-ala 

a) Kaasun- ja öljynjalostamot * 

b) Kaasutus- ja nesteytyslaitokset * 

c) Lämpövoimalat ja muut polttolaitokset Lämmöntuotto 50 MW 

d) Koksaamot * 

e) Hiilen murskauslaitokset Kapasiteetti 1 tonni/h 

f) Kivihiilituotteita ja kiinteitä savuttomia poltto-

aineita valmistavat laitokset 
* 

10 työntekijää 

2. Metallien tuotanto ja jalostus 

a) Metallimalmin (sulfidimalmi mukaan lukien) 

pasutus- tai sintrauslaitokset 
* 

b) Raakaraudan tai teräksen tuotantolaitokset (pri-

maari- tai sekundaarisulatus), jatkuva valu mu-

kaan lukien 

Kapasiteetti 2,5 tonnia/h 

c) Laitokset, joissa rautametalleja jalostetaan: 

i) kuumavalssauksella 

 

ii) takomalla vasaroilla 

 

 

iii) suojakäsittelemällä sulalla metallilla 

 

Kapasiteetti 20 tonnia raaka-

terästä/h 

Iskuenergia 50 kilo-

joulea/vasara ja käytetty 

lämpöteho yli 20 MW 

Käsittelymäärä 2 tonnia raa-

katerästä/h 

d) Rautametallivalimot Tuotantokapasiteetti 20 ton-

nia/pv 

e) Laitokset: 

i) joissa tuotetaan muita kuin rautapitoisia 

raakametalleja malmeista, rikasteista tai 

sekundaarisista raaka-aineista metallurgisil-

la, kemiallisilla tai elektrolyyttisillä proses-

seilla, 

ii) joissa sulatetaan, seostaminen mukaan lu-

kien, muita kuin rautapitoisia metalleja, jäl-

leenkäsiteltävät tuotteet mukaan lukien 

(puhdistuksesta, sulattovalusta jne.) 

 

 

 

* 

 

 

Sulatuskapasiteetti 4 ton-

nia/pv lyijyn ja kadmiumin 

osalta tai 20 tonnia/pv kaik-

kien muiden metallien osalta 

f) Metallien ja muovien pintakäsittelylaitokset, 

joissa käytetään elektrolyyttistä tai kemiallista 

prosessia 

Käsittelyaltaiden tilavuus 30 

m3 

10 työntekijää 

 

3. Mineraaliteollisuus 

a) Maanalainen louhinta ja siihen liittyvä toiminta * 

b) Avolouhinta Louhittavan alueen pinta-ala 

25 hehtaaria 

c) Laitokset, jotka tuottavat: 

i) sementtiklinkkeriä kiertouuneissa 

 

ii) kalkkia kiertouuneissa 

 

iii) sementtiklinkkeriä tai kalkkia muissa  

uuneissa 

 

Tuotantokapasiteetti 500 

tonnia/pv 

Tuotantokapasiteetti yli 50 

tonnia/pv 

Tuotantokapasiteetti 50 ton-

nia/pv 

 

 

 

 

10 työntekijää 
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N:o Toiminto Kapasiteettikynnys 

(1 sarake) 

Työntekijämäärän 

kynnysarvo  

(2 sarake) 

d) Asbestia ja asbestipohjaisia tuotteita valmistavat 

laitokset 
* 

e) Lasia, mukaan lukien lasikuitua, valmistavat lai-

tokset 

Sulatuskapasiteetti 20 ton-

nia/pv 

f) Mineraaleja sulattavat laitokset, mukaan lukien 

mineraalikuituja tuottavat laitokset 

Sulatuskapasiteetti 20 ton-

nia/pv 

g) Laitokset, joissa valmistetaan polttamalla ke-

raamisia tuotteita, erityisesti kattotiiliä, tiiliä, tu-

lenkestäviä tiiliä, laattoja, kivitavaraa tai poslii-

nia 

Tuotantokapasiteetti 75 ton-

nia/pv tai uunitilavuus 4 m3 

ja lastauskapasiteetti 300 

kg/m3 uunia kohden 

 

 

 

 

10 työntekijää 

 

4. Kemianteollisuus 

a) Kemialliset laitokset, jotka tuottavat teollisessa 

mittakaavassa orgaanisen kemian peruskemi-

kaaleja, kuten: 

i) yksinkertaisia hiilivetyjä (suoraketjuisia tai 

rengasrakenteisia, tyydyttyneitä tai tyydyt-

tymättömiä, alifaattisia tai aromaattisia 

ii) happea sisältäviä hiilivetyjä, kuten alkoho-

leja, aldehydejä, ketoneita, karboksyyli-

happoja, estereitä, asetaatteja, eettereitä, 

peroksideja, epoksihartseja 

iii) rikkipitoisia hiilivetyjäi 

iv) typpipitoisia hiilivetyjä, kuten amiineja, 

amideja, typpiyhdisteitä, nitroyhdisteitä tai 

nitraattiyhdisteitä, nitriilejä, syanaatteja, 

isosyanaatteja 

v) fosforia sisältäviä hiilivetyjä 

vi) halogenoituja hiilivetyjä 

vii) organometallisia yhdisteitä 

viii) perusmuoveja (polymeerejä, synteettisiä 

kuituja ja selluloosapohjaisia kuituja) 

ix) synteettisiä kumeja 

x) väriaineita ja pigmenttejä 

xi) pinta-aktiivisia aineita 

* 

b) 

 

Kemialliset laitokset, jotka tuottavat teollisessa 

mittakaavassa epäorgaanisen kemian peruske-

mikaaleja, kuten: 

i) kaasuja, kuten ammoniakkia, klooria tai ve-

tykloridia, fluoria tai vetyfluoridia, hiilen 

oksideja, rikkiyhdisteitä, typen oksideja, 

vetyä, rikkidioksidia, karbonyylikloridia 

ii) happoja, kuten kromihappoa, vetyfluoridi-

happoa, fosforihappoa, typpihappoa, vety-

kloridihappoa, rikkihappoa, oleumia, rikki-

hapokkeita 

iii) emäksiä, kuten ammoniumhydroksidia, ka-

liumhydroksidia, natriumhydroksidia 

iv) suoloja, kuten ammoniumkloridia, kalium-

kloraattia, kaliumkarbonaattia, natriumkar-

bonaattia, perboraattia, hopeanitraattia 

v) epämetalleja, metallioksideja tai muita 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 työntekijää 
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N:o Toiminto Kapasiteettikynnys 

(1 sarake) 

Työntekijämäärän 

kynnysarvo  

(2 sarake) 

epäorgaanisia yhdisteitä, kuten kalsiumkar-

bidia, piitä, piikarbidia 

* 

c) Kemialliset laitokset, joissa valmistetaan teolli-

sessa mittakaavassa fosfori-, typpi- tai kalium-

pohjaisia lannoitteita (yksi- tai moniravinteisia) 

* 

d) Laitokset, jotka tuottavat kasvinsuojeluaineiden 

perusaineita ja biosidejä teollisessa mittakaavas-

sa 

* 

e) Laitokset, jota käyttävät kemiallista tai biologis-

ta prosessia farmaseuttisten tuotteiden perusai-

neiden valmistukseen teollisessa mittakaavassa 

* 

f) Räjähteitä ja pyroteknisiä tuotteita teollisessa 

mittakaavassa valmistavat laitokset 
* 

 

 

 

 

 

10 työntekijää 

 

5. Jätehuolto ja jätevesien käsittely 

a) Vaarallisen jätteen polttoon, pyrolyysiin, hyväk-

sikäyttöön tai kemialliseen käsittelyyn tarkoite-

tut laitokset tai vaarallisen jätteen sijoittaminen 

kaatopaikalle 

Vastaanottokyky 10 ton-

nia/pv 

b) Yhdyskuntajätteen polttolaitokset Kapasiteetti 3 tonnia/h 

c) Muun kuin vaarallisen jätteen hävittämiseen 

tarkoitetut laitokset 

Kapasiteetti 50 tonnia/pv 

d) Kaatopaikat (lukuun ottamatta pysyvän jätteen 

kaatopaikkoja) 

Vastaanottokyky 10 ton-

nia/pv tai kokonaiskapasi-

teetti 25 000 tonnia 

e) Ruhoja ja eläinperäistä jätettä hävittävät ja jäl-

leenkäyttävät laitokset 

Käsittelykapasiteetti 10 ton-

nia/pv 

f) Yhdyskuntajätevesien käsittelylaitokset Kapasiteetti 100 000 asukas-

vastinelukua 

g) Itsenäisesti toimivat teollisuuden jätevesien kä-

sittelylaitokset, jotka liittyvät ainakin yhteen 

tässä liitteessä mainituista toiminnoista 

Kapasiteetti 10 000 m3/pv 

10 työntekijää 

6. Paperin ja puun tuotanto ja käsittely 

a) Teollisuuslaitokset, joissa valmistetaan massaa 

puusta tai vastaavista kuitumateriaaleista 
* 

b) Paperia, kartonkia ja muita ensisijaisia puutuot-

teita (lastulevyä, kuitulevyä ja vaneria) valmis-

tavat teollisuuslaitokset 

Tuotantokapasiteetti 20 ton-

nia/pv 

c) Teollisuuslaitokset, joissa puuta ja puutuotteita 

suojataan kemiallisesti 

Tuotantokapasiteetti 50 

m3/pv 

10 työntekijää 

7. Voimaperäinen karjankasvatus ja vesiviljely 

a) Siipikarjan tai sikojen tehokasvatuslaitokset  i) 4 0000 paikkaa siipikar-

jalle 

ii) 2 000 paikkaa tuotan-

tosioille (paino yli 30 

kg) 

iii) 750 paikkaa emakoille 

b) Voimaperäinen vesiviljely 1 000 tonnia kalaa ja äyriäi-

siä/v 

10 työntekijää 
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N:o Toiminto Kapasiteettikynnys 

(1 sarake) 

Työntekijämäärän 

kynnysarvo  

(2 sarake) 

8. Elintarvike- ja juomateollisuuden eläin- ja kasvituotteet  

a) Teurastamot Tuottavat ruhoja 50 ton-

nia/pv 

b) Sellaisten elintarvikkeiden ja juomien käsittely 

ja jalostus, jotka valmistetaan: 

i) eläinperäisistä raaka-aineista (paitsi mai-

dosta) 

ii) kasviperäisistä raaka-aineista 

 

 

Lopputuotteiden tuotantoka-

pasiteetti 75 tonnia/pv 

Lopputuotteiden tuotantoka-

pasiteetti 300 tonnia/pv (nel-

jännesvuosittain laskettavan 

keskiarvon perusteella) 

c) Maidon käsittely ja jalostus Vastaanotettu maitomäärä 

200 tonnia/pv (vuosittain 

laskettavan keskiarvon pe-

rusteella) 

10 työntekijää 

 

 

 

 

 

 

10 työntekijää 

 

9. Muu toiminta 

a) Kuitujen tai tekstiilien esikäsittely- (pesu, val-

kaisu, merserointi) tai värjäyslaitokset 

Käsittelykapasiteetti 10 ton-

nia/pv 

b) Nahanparkituslaitokset Käsittelykapasiteetti 12 ton-

nia lopputuotteita/pv 

c) Aineiden, esineiden ja tuotteiden pintakäsittely-

laitokset, erityisesti tasoitusta, painatusta, pin-

noitusta, rasvanpoistoa, vedenkestokäsittelyä, 

liimausta, maalausta, puhdistusta tai kyllästystä 

orgaanisten liuottimien avulla suorittavat laitok-

set 

Liuottimen kulutuskapasi-

teetti 150 kg/h tai 200 ton-

nia/v 

d) Hiilen (kivihiilen) tai elektrografiitin tuotanto-

laitokset, joissa käytetään polttoa tai grafitointia 
* 

e) Laitokset, joissa rakennetaan ja maalataan laivo-

ja tai poistetaan niistä maali 

Kyky käsitellä 100 m pitkiä 

aluksia 

10 työntekijää 

 

Selitykset: 

 

Sarakkeessa 1 on esitetty 7 artiklan 1 kappaleen a kohdassa tarkoitetut kapasiteettikynnykset. 

 

Asteriski (*) tarkoittaa, että toimintaan ei sovelleta lainkaan kapasiteettikynnystä, vaan ilmoitusvelvolli-

suus koskee kaikkia laitoskokonaisuuksia. 

 

Sarakkeessa 2 on esitetty 7 artiklan 1 kappaleen b kohdassa tarkoitettu työntekijämäärää koskeva kyn-

nysarvo. 

 

"10 työntekijää" tarkoittaa kymmentä kokopäiväistä työntekijää. 
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Annex I 
 
ACTIVITIES 
 

No. Activity Capacity threshold 

(column 1) 

Employee threshold 

(column 2) 

1. Energy sector 

a) Mineral oil and gas refineries * 

b) Installations for gasification and liquefaction  * 

c) Thermal power stations and other combustion 

installations 

With a heat input of 

50 megawatts (MW) 

d) Coke ovens * 

e) Coal rolling mills With a capacity of 

1 ton per hour 

f) Installations for the manufacture of coal prod-

ucts and solid smokeless fuel 
* 

10 employees 

2. Production and processing of metals 

a) Metal ore (including sulphide ore) roasting or 

sintering installations 
* 

b) Installations for the production of pig iron or 

steel (primary or secondary melting) including 

continuous casting 

With a capacity of 

2.5 tons per hour 

c) Installations for the processing of ferrous met-

als: 

iv) Hot-rolling mills 

 

v) Smitheries with hammers 

 

 

 

vi) Application of protective fused metal coats 

 

 

With a capacity of 20 tons 

of crude steel per hour 

With an energy of 50 kilo-

joules per hammer, where 

the calorific power used 

exceeds 20 MW 

With an input of 2 tons of 

crude steel per hour 

d) Ferrous metal foundries  With a production 

capacity of 20 tons per day 

e) Installations: 

iii) For the production of non -ferrous crude 

metals from ore, concentrates or secondary 

raw materials  by metallurgical, chemical or 

electrolytic processes, 

iv) For the smelting, including the alloying, of 

non -ferrous metals, including recovered 

products (refining, foundry casting, etc.) 

 

 

* 

 

 

With a melting capacity of 

4 tons per day for lead and 

cadmium or 20 tons per day 

for all other metals 

f) Installations for surface treatment of metals and 

plastic materials using an electrolytic or chemi-

cal process 

Where the volume of the 

treatment vats equals 30 m3 

10 employees 

3. Mineral industry 

a) Underground mining and related operations * 

b) Opencast mining  Where the surface of the 

area being mined equals 25 

hectares 

c) Installations for the production of: 

i) Cement clinker in rotary kilns 

 

 

With a production capacity 

of 500 tons per day 

With a production capacity 

 

 

 

10 employees 

 

 

 

 



 N:o 58  
  

 

336 

No. Activity Capacity threshold 

(column 1) 

Employee threshold 

(column 2) 

ii) Lime in rotary kilns 

 

iii) Cement clinker or lime in other furnaces 

exceeding 50 tons per day 

With a production capacity 

of 50 tons per day 

d) Installations for the production of asbestos and 

the manufacture of asbestos -based products 
* 

e) Installations for the manufacture of glass, in-

cluding glass fibre 

With a melting capacity of 

20 tons per day 

f) Installations for melting mineral substances, in-

cluding the production of mineral fibres 

With a melting capacity of 

20 tons per day 

g) Installations for the manufacture of ceramic 

products by firing, in particular roofing tiles, 

bricks, refractory bricks, 

tiles, stoneware or porcelain 

 

With a production capacity 

of 75 tons per day, or with 

a kiln capacity of 4 m3 and 

with a setting density 

per kiln of 300 kg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

10 employees 

4. Chemical industry 

a) Chemical installations for the production on an 

industrial scale of basic organic chemicals, such 

as: 

i) Simple hydrocarbons (linear or cyclic, satu-

rated or unsaturated, aliphatic or aromatic) 

ii) Oxygen-containing hydrocarbons such as 

alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic ac-

ids, esters, acetates, ethers, peroxides, ep-

oxy resins 

iii) Sulphurous hydrocarbons 

iv) Nitrogenous hydrocarbons such as amines, 

amides, nitrous compounds, nitro com-

pounds or nitrate compounds, nitrile s, cy-

anates, isocyanates 

v) Phosphorus -containing hydrocarbons 

vi) Halogenic hydrocarbons 

vii) Organometallic compounds 

viii) Basic plastic materials (polymers, synthetic 

fibres and cellulose-based fibres) 

ix) Synthetic rubbers 

x) Dyes and pigments 

xi) Surface-active agents and surfactants 

* 

b) Chemical installations for the production on an 

industrial scale of basic inorganic chemicals, 

such as: 

i) Gases, such as ammonia, chlorine or hy-

drogen chloride, fluorine or hydrogen fluo-

ride, carbon oxides, sulphur compounds, ni-

trogen oxides, hydrogen, sulphur dioxide, 

carbonyl chloride 

ii) Acids, such as chromic acid, hydrofluoric 

acid, phosphoric acid, nitric acid, hydro-

chloric acid, sulphuric acid, oleum, sul-

phurous acids 

iii) Bases, such as ammonium hydroxide, po-

tassium hydroxide, sodium hydroxide 

iv) Salts, such as ammonium chloride, potas-

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 employees 
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No. Activity Capacity threshold 

(column 1) 

Employee threshold 

(column 2) 

sium chlorate, potassium carbonate, sodium 

carbonate, perborate, silver nitrate 

v) Non-metals, metal oxides or other inorganic 

compounds such as calcium carbide, sili-

con, silicon carbide 

 

* 

c) Chemical installations for the production on an 

industrial scale of phosphorous -, nitrogen- or 

potassiumbased fertilizers (simple or compound 

fertilizers) 

* 

d) Chemical installations for the production on an 

industrial scale of basic plant health products 

and of biocides 

* 

e) Installations using a chemical or biological 

process for the production on an industrial scale 

of basic pharmaceutical products 

* 

f) Installations for the production on an industrial 

scale of explosives and pyrotechnic products 
* 

 

 

 

 

 

 

10 employees 

5. Waste and waste-water management 

a) Installations for the incineration, pyrolysis, re-

covery, chemical treatment or landfilling of haz-

ardous waste 

Receiving 10 tons per day 

b) Installations for the incineration of municipal 

waste  

With a capacity of 3 tons 

per hour 

c) Installations for the disposal of non -hazardous 

waste 

With a capacity of 50 tons 

per day 

d) Landfills (excluding landfills of inert waste) Receiving 10 tons per day 

or with a total capacity of 

25,000 tons 

e) Installations for the disposal or recycling of an-

imal carcasses and animal waste 

With a treatment capacity 

of 10 tons per day 

f) Municipal waste -water treatment plants  With a capacity of 100,000 

population equivalents 

g) Independently operated industrial waste -water 

treatment plants which serve one or more activi-

ties of this annex 

With a capacity of 10,000 

m3 per day 

10 employees 

 

6. Paper and wood production and processing 

a) Industrial plants for the production of pulp from 

timber or similar fibrous materials 
* 

b) Industrial plants for the production of paper and 

board and other primary wood products (such as 

chipboard, fibreboard and plywood) 

With a production capacity 

of 20 tons per day 

c) Industrial plants for the p reservation of wood 

and wood products with chemicals 

With a production capacity 

of 50 m3 per day 

10 employees 

 

7. Intensive livestock production and aquaculture 

a) Installations for the intensive rearing of poultry 

or pigs 
i) With 40,000 places for 

poultry 

ii) With 2,000 places for 

production pigs (over 

30 kg)  

iii) With 750 places for 

sows 

 

 

 

 

10 employees 
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No. Activity Capacity threshold 

(column 1) 

Employee threshold 

(column 2) 

b) Intensive aquaculture 1,000 tons of fish and shell-

fish per year 

 

10 employees 

8. Animal and vegetable products from the food and beverage sector 

a) Slaughterhouses With a carcass production 

capacity of 50 tons per day 

b) Treatment and processing intended for the pro-

duction of food and beverage products from: 

iii) Animal raw materials (other than milk)  

 

 

iv) Vegetable raw materials 

 

 

With a finished product 

production capacity of 75 

tons per day 

With a finished product 

production capacity of 300 

tons per day (average value 

on a quarterly basis) 

c) Treatment and processing of milk With a capacity to receive 

200 tons of milk per day 

(average value on an an-

nual basis) 

10 employees 

 

9. Other activities 

a) Plants for the pretreatment (operations such as 

washing, bleaching, mercerization) or dyeing of 

fibres or textiles 

With a treatment capacity 

of 10 tons per day 

b) Plants for the tanning of hides and skins 

 

With a treatment capacity 

of 12 tons of finished prod-

uct per day 

c) Installations for the surface treatment of sub-

stances, objects or products using organic sol-

vents, in particular for dressing, printing, coat-

ing, degreasing, waterproofing, sizing, painting, 

cleaning or impregnating 

With a consumption capac-

ity of 150 kg per hour or 

200 tons per year 

d) Installations for the production of carbon (hard-

burnt coal) or electrographite by means of incin-

eration or graphitization 

* 

e) Installations for the building of, and painting or 

removal of paint from ships 

With a capacity for ships 

100 m long 

10 employees 

 

 

Explanatory notes : 

 

Column 1 contains the capacity thresholds referred to article 7, paragraph 1 (a). 

 

An asterisk (*) indicates that no capacity threshold is applicable (all facilities are subject to reporting). 

 

Column 2 contains the employee threshold referred to in article 7, paragraph 1 (b). 

 

“10 employees” means the equivalent of 10 full-time employees. 
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Liite 2 
 
EPÄPUHTAUDET 
 

Kynnysarvo, joka koskee päästöjä 

(1 sarake) 

N:o 

CAS-

numero Epäpuhtaus 
ilmaan  

(1a sarake) 

veteen 

(1b sara-

ke) 

maahan 

(1c sa-

rake) 

Kynnys-

arvo epä-

puhtauksi-

en siirroille 

laitoskoko-

naisuuden 

ulkopuolel-

le (2 sara-

ke) 

Valmis-

tusta, 

käsitte-

lyä tai 

käyttöä 

koskeva 

kynnys-

arvo (3 

sarake) 

   kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi 

1 74-82-8 Metaani (CH4) 100 000 - - - * 

2 630-08-0 Hiilimonoksidi (CO) 500 000 - - - * 

3 124-38-9 Hiilidioksidi (CO2) 
100 mil-

joonaa 
- - - * 

4  
Fluorihiilivedyt 

(HFC:t) 
100 - - - * 

5 10024-97-2 Dityppioksidi (N2O) 10 000 - - - * 

6 7664-41-7 Ammoniakki (NH3) 10 000 - - - 10 000 

7  

Muut haihtuvat or-

gaaniset yhdisteet 

kuin metaani 

(NMVOC-yhdisteet) 

100 000 - - - * 

8  
Typen oksidit 

(NOx/NO2) 
100 000 - - - * 

9  
Perfluorihiilivedyt 

(PFC:t) 
100 - - - * 

10 2551-62-4 
Rikkiheksafluoridi 

(SF6) 
50 - - - * 

11  
Rikin oksidit 

(SOx/SO2) 
150 000 - - - * 

12  Kokonaistyppi - 50 000 50 000 10 000 10 000 

13  Kokonaisfosfori - 5 000 5 000 10 000 10 000 

14  

Osittain halo-

genoidut kloorifluo-

rihiilivedyt (HCFC:t) 

1 - - 100 10 000 

15  
Kloorifluorihiilive-

dyt (CFC:t) 
1 - - 100 10 000 

16  Halonit 1 - - 100 10 000 

17 7440-38-2 
Arseeni, arseeniyh-

disteet (As) 
20 5 5 50 50 

18 7440-43-9 
Kadmium, kad-

miumyhdisteet (Cd) 
10 5 5 5 5 

19 7440-47-3 
Kromi, kromiyhdis-

teet (Cr) 
100 50 50 200 10 000 

20 7440-50-8 
Kupari, kupariyhdis-

teet (Cu) 
100 50 50 500 10 000 

21 7439-97-6 
Elohopea, eloho-

peayhdisteet (Hg) 
10 1 1 5 5 

22 7440-02-0 
Nikkeli, nikkeliyh-

disteet (Ni) 
50 20 20 500 10 000 
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Kynnysarvo, joka koskee päästöjä 

(1 sarake) 

N:o 

CAS-

numero Epäpuhtaus 
ilmaan  

(1a sarake) 

veteen 

(1b sara-

ke) 

maahan 

(1c sa-

rake) 

Kynnys-

arvo epä-

puhtauksi-

en siirroille 

laitoskoko-

naisuuden 

ulkopuolel-

le (2 sara-

ke) 

Valmis-

tusta, 

käsitte-

lyä tai 

käyttöä 

koskeva 

kynnys-

arvo (3 

sarake) 

   kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi 

23 7439-92-1 
Lyijy, lyijy-yhdisteet 

(Pb) 
200 20 20 50 50 

24 7440-66-6 
Sinkki, sinkkiyhdis-

teet (Zn) 
200 100 100 1 000 10 000 

25 15972-60-8 Alakloori - 1 1 5 10 000 

26 309-00-2 Aldriini 1 1 1 1 1 

27 1912-24-9 Atratsiini - 1 1 5 10 000 

28 57-74-9 Klordaani 1 1 1 1 1 

29 143-50-0 Klordekoni 1 1 1 1 1 

30 470-90-6 Klorfenvinfossi - 1 1 5 10 000 

31 85535-84-8 
Kloorialkaanit, 

C10−C13 
- 1 1 5 10 000 

32 2921-88-2 Klorpyrifossi - 1 1 5 10 000 

33 50-29-3 DDT 1 1 1 1 1 

34 107-06-2 
1,2-dikloorietaani 

(EDC) 
1 000 10 10 100 10 000 

35 75-09-2 
Dikloorimetaani 

(DCM) 
1 000 10 10 100 10 000 

36 60-57-1 Dieldriini 1 1 1 1 1 

37 330-54-1 Diuroni - 1 1 5 10 000 

38 115-29-7 Endosulfaani - 1 1 5 10 000 

39 72-20-8 Endriini 1 1 1 1 1 

40  

Halogenoidut or-

gaaniset yhdisteet 

(AOX) 

- 1 000 1 000 1 000 10 000 

41 76-44-8 Heptakloori 1 1 1 1 1 

42 118-74-1 
Heksaklooribentsee-

ni (HCB) 
10 1 1 1 5 

43 87-68-3 
Heksaklooributadi-

eeni (HCBD) 
- 1 1 5 10 000 

44 608-73-1 

1,2,3,4,5,6-

heksakloorisyklo-

heksaani (HCH) 

10 1 1 1 10 

45 58-89-9 Lindaani 1 1 1 1 1 

46 2385-85-5 Mireksi 1 1 1 1 1 

47  

PCDD + PCDF 

(dioksiinit + furaa-

nit) (TEQ) 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

48 608-93-5 Pentaklooribentseeni 1 1 1 5 50 

49 87-86-5 
Pentakloorifenoli 

(PCP) 
10 1 1 5 10 000 

50 1336-36-3 
Polyklooratut bife-

nyylit (PCB:t) 
0,1 0,1 0,1 1 50 

51 122-34-9 Simatsiini - 1 1 5 10 000 
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Kynnysarvo, joka koskee päästöjä 

(1 sarake) 

N:o 

CAS-

numero Epäpuhtaus 
ilmaan  

(1a sarake) 

veteen 

(1b sara-

ke) 

maahan 

(1c sa-

rake) 

Kynnys-

arvo epä-

puhtauksi-

en siirroille 

laitoskoko-

naisuuden 

ulkopuolel-

le (2 sara-

ke) 

Valmis-

tusta, 

käsitte-

lyä tai 

käyttöä 

koskeva 

kynnys-

arvo (3 

sarake) 

   kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi 

52 127-18-4 
Tetrakloorietyleeni 

(PER) 
2 000 - - 1 000 10 000 

53 56-23-5 
Tetrakloorimetaani 

(TCM) 
100 - - 1 000 10 000 

54 12002-48-1 
Triklooribentseenit 

(TCB) 
10 - - 1 000 10 000 

55 71-55-6 1,1,1-trikloorietaani 100 - - 1 000 10 000 

56 79-34-5 
1,1,2,2-

tetrakloorietaani 
50 - - 1 000 10 000 

57 79-01-6 Trikloorietyleeni 2 000 - - 1 000 10 000 

58 67-66-3 Trikloorimetaani 500 - - 1 000 10 000 

59 8001-35-2 Toksafeeni 1 1 1 1 1 

60 75-01-4 Vinyylikloridi 1 000 10 10 100 10 000 

61 120-12-7 Antraseeni 50 1 1 50 50 

62 71-43-2 Bentseeni 1 000 
200 

BTEXa/ 

200 

BTEXa/ 

2 000 

BTEXa/ 
10 000 

63  
Bromatut difenyylie-

etterit (PBDE) 
- 1 1 5 10 000 

64  

Nonyylifenolietoksy-

laatit (NP/NPE:t) ja 

vastaavat aineet 

- 1 1 5 10 000 

65 100-41-4 Etyylibentseeni - 
200 

BTEXa/ 

200 

BTEXa/ 

2 000 

BTEXa/ 
10 000 

66 75-21-8 Etyleenioksidi 1 000 10 10 100 10 000 

67 34123-59-6 Isoproturoni - 1 1 5 10 000 

68 91-20-3 Naftaleeni 100 10 10 100 10 000 

69  
Orgaaniset tinayh-

disteet (kokonais-Sn) 
- 50 50 50 10 000 

70 117-81-7 

Di-2-

etyyliheksyyliftalaat-

ti (DEHP) 

10 1 1 100 10 000 

71 108-95-2 Fenolit (kokonais-C) - 20 20 200 10 000 

72  

Polysykliset aro-

maattiset hiilivedyt 

(PAH) b/ 

50 5 5 50 50 

73 108-88-3 Tolueeni - 
200 

BTEXa/ 

200 

BTEXa/ 

2 000 

BTEXa/ 
10 000 

74  
Tributyylitina, tribu-

tyylitinayhdisteet 
- 1 1 5 10 000 

75  
Trifenyylitina, trife-

nyylitinayhdisteet 
- 1 1 5 10 000 
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Kynnysarvo, joka koskee päästöjä 

(1 sarake) 

N:o 

CAS-

numero Epäpuhtaus 
ilmaan  

(1a sarake) 

veteen 

(1b sara-

ke) 

maahan 

(1c sa-

rake) 

Kynnys-

arvo epä-

puhtauksi-

en siirroille 

laitoskoko-

naisuuden 

ulkopuolel-

le (2 sara-

ke) 

Valmis-

tusta, 

käsitte-

lyä tai 

käyttöä 

koskeva 

kynnys-

arvo (3 

sarake) 

   kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi kg/vuosi 

76  

Orgaanisen hiilen 

kokonaismäärä 

(TOC) (kokonais-C 

tai COD/3) 

- 50 000 - - ** 

77 1582-09-8 Trifluraliini - 1 1 5 10 000 

78 1330-20-7 Ksyleenit - 
200 

BTEXa/ 

200 

BTEXa/ 

2 000 

BTEXa/ 
10 000 

79  
Kloridit (kokonais-

Cl) 
- 2 milj. 2 milj. 2 milj. 10 000c/ 

80  

Kloori ja epäor-

gaaniset yhdisteet 

(HCl) 

10 000 - - - 10 000 

81 1332-21-4 Asbesti 1 1 1 10 10 000 

82  
Syanidit (kokonais-

CN) 
- 50 50 500 10 000 

83  
Fluoridit (kokonais-

F)) 
- 2 000 2 000 10 000 10 000c/ 

84  
Fluori ja epäorgaani-

set yhdisteet (HF) 
5 000 - - - 10 000 

85 74-90-8 Syaanivety (HCN) 200 - - - 10 000 

86  Hiukkaset (PM10) 50 000 - - - * 

 
Selitykset: 

 

Epäpuhtauden tunnisteena toimii sen CAS-numero eli Chemical Abstracts Service -numero. 

 

Sarakkeessa 1 on esitetty 7 artiklan 1 kappaleen a kohdan i ja iv kohdissa tarkoitetut kynnysarvot. Jos tie-

tyssä alasarakkeessa (joka koskee päästöjä ilmaan, veteen tai maahan) oleva kynnysarvo ylittyy, kysei-

sestä laitoskokonaisuudesta on ilmoitettava epäpuhtauksien päästöt tai jätevedenkäsittelyyn tarkoitetussa 

jätevedessä olevien epäpuhtauksien osalta niiden siirrot kyseisessä alasarakkeessa tarkoitettuun ympäris-

töön, jos sopimuspuoli on valinnut 7 artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaisen ilmoittamisjärjestelmän. 

 

Sarakkeessa 2 on esitetty 7 artiklan 1 kappaleen a kohdan i kohdassa tarkoitetut kynnysarvot. Jos jokin 

tämän sarakkeen kynnysarvoista ylittyy tietyn epäpuhtauden osalta, kyseisen epäpuhtauden siirrosta ky-

seisen laitoskokonaisuuden ulkopuolelle on ilmoitettava, jos sopimuspuoli on valinnut 7 artiklan 1 kappa-

leen a kohdan ii kohdan mukaisen ilmoittamisjärjestelmän. 

 

Sarakkeessa 3 on esitetty 7 artiklan 1 kappaleen b kohdassa tarkoitetut kynnysarvot. Jos jokin tämän sa-

rakkeen kynnysarvoista ylittyy tietyn epäpuhtauden osalta, kyseisen epäpuhtauden päästöt ja siirrot ky-

seisen laitoskokonaisuuden ulkopuolelle on ilmoitettava, jos sopimuspuoli on valinnut 7 artiklan 1 kappa-

leen b kohdan mukaisen ilmoittamisjärjestelmän. 

 

Vaakaviiva (-) osoittaa, että kyseinen parametri ei aiheuta ilmoitusvaatimusta. 
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Asteriski (*) tarkoittaa, että kyseisen epäpuhtauden osalta on käytettävä sarakkeen 1a päästökynnystä 

valmistusta, käsittelyä tai käyttöä koskevan kynnysarvon asemesta. 

 

Kaksi asteriskia (**) tarkoittaa, että kyseisen epäpuhtauden osalta on käytettävä sarakkeen 1b päästökyn-

nystä valmistusta, käsittelyä tai käyttöä koskevan kynnysarvon asemesta. 

 

Lisähuomautus: 

 

a/ yksittäiset epäpuhtaudet on ilmoitettava, jos BTEX-kynnys (bentseenin, tolueenin, etyylibentseenin ja 

ksyleenin summaparametri) ylittyy. 

 

b/ Seuraavat polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH:t) on mitattava: bentso(a)pyreeni (50-32-8), bent-

so(b)fluoranteeni (205-99-2), bentso(k)fluoranteeni (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyreeni (193-39-5) (pe-

rustuu valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimuk-

seen liittyvään pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevaan pöytäkirjaan). 

 

c/ Epäorgaanisina yhdisteinä. 
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Annex 2 
 
POLLUTANTS 
 

Threshold for releases 

(column 1) 

No. 

CAS 

numbe Pollutant 

to air 

(column 

1a) 

to water 

(column 

1b) 

to land 

(column 

1c) 

Thresh-

old for 

off-site 

transfers 

of pollut-

ants (col-

umn 2) 

Manu-

facture, 

process 

or use 

thresh-

old (col-

umn 3) 

   kg/year kg/year kg/year kg/year kg/year 

1 74-82-8 Methane (CH4) 100 000 - - - * 

2 630-08-0 Carbon monoxide (CO) 500 000 - - - * 

3 124-38-9 Carbon dioxide (CO2) 100 million - - - * 

4  
Hydro-fluorocarbons 

(HFCs) 
100 - - - * 

5 10024-97-2 Nitrous oxide (N2O) 10 000 - - - * 

6 7664-41-7 Ammonia (NH3) 10 000 - - - 10 000 

7  

Non-methane volatile 

organic compounds 

(NMVOC) 

100 000 - - - * 

8  
Nitrogen oxides. 

(NOx/NO2) 
100 000 - - - * 

9  Perfluorocarbons (PFCs) 100 - - - * 

10 2551-62-4 
Sulphur h exafluoride 

(SF6) 
50 - - - * 

11  
Sulphur oxides 

(SOx/SO2) 
150 000 - - - * 

12  Total nitrogen - 50 000 50 000 10 000 10 000 

13  Total phosphorus - 5 000 5 000 10 000 10 000 

14  
Hydrochlorofluorocar-

bons (HCFCs) 
1 - - 100 10 000 

15  
Chlorofluorocarbons 

(CFCs) 
1 - - 100 10 000 

16  Halons 1 - - 100 10 000 

17 7440-38-2 
Arsenic and compounds 

(as As) 
20 5 5 50 50 

18 7440-43-9 
Cadmium and com-

pounds (as Cd) 
10 5 5 5 5 

19 7440-47-3 
Chromium and com-

pounds (as Cr) 
100 50 50 200 10 000 

20 7440-50-8 
Copper and c ompounds 

(as Cu) 
100 50 50 500 10 000 

21 7439-97-6 
Mercury and compounds 

(as Hg) 
10 1 1 5 5 

22 7440-02-0 
Nickel and compounds 

(as Ni) 
50 20 20 500 10 000 

23 7439-92-1 
Lead and compounds (as 

Pb) 
200 20 20 50 50 

24 7440-66-6 
Zinc and compounds (as 

Zn) 
200 100 100 1 000 10 000 

25 15972-60-8 Alachlor - 1 1 5 10 000 

26 309-00-2 Aldrin 1 1 1 1 1 
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Threshold for releases 

(column 1) 

No. 

CAS 

numbe Pollutant 

to air 

(column 

1a) 

to water 

(column 

1b) 

to land 

(column 

1c) 

Thresh-

old for 

off-site 

transfers 

of pollut-

ants (col-

umn 2) 

Manu-

facture, 

process 

or use 

thresh-

old (col-

umn 3) 

   kg/year kg/year kg/year kg/year kg/year 

27 1912-24-9 Atrazine - 1 1 5 10 000 

28 57-74-9 Chlordane 1 1 1 1 1 

29 143-50-0 Chlordecone 1 1 1 1 1 

30 470-90-6 Chlorfenvinphos - 1 1 5 10 000 

31 85535-84-8 Chloro -alkanes, C10−C13 - 1 1 5 10 000 

32 2921-88-2 Chlorpyrifos - 1 1 5 10 000 

33 50-29-3 DDT 1 1 1 1 1 

34 107-06-2 
1,2-dichloroethane 

(EDC) 
1 000 10 10 100 10 000 

35 75-09-2 Dichloromethane (DCM) 1 000 10 10 100 10 000 

36 60-57-1 Dieldrin 1 1 1 1 1 

37 330-54-1 Diuron - 1 1 5 10 000 

38 115-29-7 Endosulphan - 1 1 5 10 000 

39 72-20-8 Endrin 1 1 1 1 1 

40  
Halogenated organic 

compounds (as AOX) 
- 1 000 1 000 1 000 10 000 

41 76-44-8 Heptachlor 1 1 1 1 1 

42 118-74-1 
Hexachloroben zene 

(HCB) 
10 1 1 1 5 

43 87-68-3 
Hexachlorobutadiene 

(HCBD) 
- 1 1 5 10 000 

44 608-73-1 

1,2,3,4,5,6-

hexachlorocyclohexane 

(HCH) 

10 1 1 1 10 

45 58-89-9 Lindane 1 1 1 1 1 

46 2385-85-5 Mirex 1 1 1 1 1 

47  
PCDD +PCDF (diox-

ins+furans) (as Teq) 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

48 608-93-5 Pentachlorobenzene 1 1 1 5 50 

49 87-86-5 
Pentachlorophenol 

(PCP) 
10 1 1 5 10 000 

50 1336-36-3 
Polychlorinated biphen-

yls (PCBs) 
0,1 0,1 0,1 1 50 

51 122-34-9 Simazine - 1 1 5 10 000 

52 127-18-4 
Tetrachloroethylene 

(PER) 
2 000 - - 1 000 10 000 

53 56-23-5 
Tetrachloromethane 

(TCM) 
100 - - 1 000 10 000 

54 12002-48-1 
Trichlorobenzenes 

(TCBs) 
10 - - 1 000 10 000 

55 71-55-6 1,1,1-trichloroethane 100 - - 1 000 10 000 

56 79-34-5 1,1,2,2-tetrachloroethane 50 - - 1 000 10 000 

57 79-01-6 Trichloroethylene 2 000 - - 1 000 10 000 

58 67-66-3 Trichloromethane 500 - - 1 000 10 000 

59 8001-35-2 Toxaphene 1 1 1 1 1 

60 75-01-4 Vinyl chloride 1 000 10 10 100 10 000 
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Threshold for releases 

(column 1) 

No. 

CAS 

numbe Pollutant 

to air 

(column 

1a) 

to water 

(column 

1b) 

to land 

(column 

1c) 

Thresh-

old for 

off-site 

transfers 

of pollut-

ants (col-

umn 2) 

Manu-

facture, 

process 

or use 

thresh-

old (col-

umn 3) 

   kg/year kg/year kg/year kg/year kg/year 

61 120-12-7 Anthracene 50 1 1 50 50 

62 71-43-2 Benzene 1 000 
200(as 

BTEX)a/ 

200 (as 

BTEX)a/ 

2 000 (as  

BTEX)a/ 
10 000 

63  
Brominated diphenyleth-

ers (PBDE) 
- 1 1 5 10 000 

64  

Nonylphenol ethoxylates 

(NP/NPEs) and related 

substances 

- 1 1 5 10 000 

65 100-41-4 Ethyl benzene - 
200 (as 

BTEX)a/ 

200 (as 

BTEX)a/ 

2 000 (as 

BTEX)a/ 
10 000 

66 75-21-8 Ethylene oxide 1 000 10 10 100 10 000 

67 34123-59-6 Isoproturon - 1 1 5 10 000 

68 91-20-3 Naphthalene 100 10 10 100 10 000 

69  
Organotin compounds 

(as total Sn) 
- 50 50 50 10 000 

70 117-81-7 
Di-(2-ethyl hexyl) phtha-

late (DEHP) 
10 1 1 100 10 000 

71 108-95-2 Phenols (as total C) - 20 20 200 10 000 

72  
Polycyclic aromatic hy-

drocarbons (PAHs)b/ 
50 5 5 50 50 

73 108-88-3 Toluene - 
200 (as 

BTEX)a/ 

200 (as 

BTEX)a/ 

2 000 (as 

BTEX)a/ 
10 000 

74  
Tributyltin and com-

pounds 
- 1 1 5 10 000 

75  
Triphenyltin and com-

pounds 
- 1 1 5 10 000 

76  

Total organic carbon 

(TOC) (as total C or 

COD/3) 

- 50 000 - - ** 

77 1582-09-8 Triflu ralin - 1 1 5 10 000 

78 1330-20-7 Xylenes - 
200 (as 

BTEX)a/ 

200 (as 

BTEX)a/ 

200 (as 

BTEX)a/ 
10 000 

79  Chlo rides (as tot al Cl) - 
2 miljo-

ner 

2 miljo-

ner 
2 miljoner 10 000c/ 

80  
Chlorine and inorganic 

compounds (as HCl) 
10 000 - - - 10 000 

81 1332-21-4 Asbestos 1 1 1 10 10 000 

82  Cyanides (as total CN) - 50 50 500 10 000 

83  Fluo rides (as total F) - 2 000 2 000 10 000 10 000c/ 

84  
Fluorine and inorganic 

compounds (as HF) 
5 000 - - - 10 000 

85 74-90-8 
Hydrogen cyanide 

(HCN) 
200 - - - 10 000 

86  Particulate matter (PM10) 50 000 - - - * 
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Explanatory notes: 

 

The CAS number of the pollutant means the precise identifier in Chemical Abstracts Service. 

 

Column 1 contains the thresholds referred to in article 7, paragraph 1 (a)(i) and (iv). If the thresholdin a 

given sub-column (air, water or land) is exceeded, reporting of releases or, for pollutants in waste water 

destined for waste-water treatment, transfers to the environmental medium referred to in that sub-column 

is required with respect to the facility in question, for those Parties which have opted for a system of re-

porting pursuant to article 7, paragraph 1 (a). 

 

Column 2 contains the thresholds referred to in article 7, paragraph 1 (a)(ii). If the threshold in this col-

umn is exceeded for a given pollutant, reporting of the off-site transfer of that pollutant is required with 

respect to the facility in question, for those Parties which have opted for a system of reporting pursuant to 

article 7, paragraph 1 (a)(ii). 

 

Column 3 contains the thresholds referred to in article 7, paragraph (1)(b). If the threshold in this column 

is exceeded for a given pollutant, reporting of the releases and off-site transfers of that pollutant is re-

quired with respect to the facility in question, for those Parties which have opted for a system of reporting 

pursuant to article 7, paragraph 1 (b). 

 

A hyphen (-) indicates that the parameter in question does not trigger a reporting requirement. 

 

An asterisk (*) indicates that, for this pollutant, the release threshold in column (1)(a) is to be used rather 

than a manufacture, process or use threshold. 

 

A double asterisk (**) indicates that, for this pollutant, the release threshold in column (1)(b) is to be 

used rather than a manufacture, process or use threshold. 

 

Footnotes: 

 

a/ Single pollutants are to be reported if the threshold for BTEX (the sum parameter of benzene, toluene, 

ethyl benzene, xylene) is exceeded. 

 

b/ Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are to be measured as benzo(a)pyrene (50-32-8), ben-

zo(b)fluoranthene (205-99-2), benzo(k)fluoranthene (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyrene (193-39-5) (de-

rived from the Protocol on Persistent Organic Pollutants to the Convention on Long-range Transboundary 

Air Pollution). 

 

c/ As inorganic compounds. 
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Liite 3 
 
A OSA 
 
Käsittelytoimet (D) 
 

PART A 
 
Disposal operations (‘D’) 

 
- Sijoittaminen maahan tai maan päälle 

(esim. kaatopaikalle) 
- Maaperäkäsittely (esim. nestemäisen tai 

lietemäisen jätteen biologinen hajottami-
nen maaperässä) 

- Syväinjektointi (esim. pumpattavien jät-
teiden injektoiminen kaivoihin, suolaku-
puihin tai luontaisesti esiintyviin muodos-
tumiin) 

- Allastaminen (esim. nestemäisen tai lie-
temäisen jätteen sijoittaminen kaivantoi-
hin, lammikoihin tai patoaltaisiin) 

- Erityisesti suunniteltu kaatopaikka (esim. 
sijoittaminen vuorattuihin erillisiin osas-
toihin, jotka on katettu ja eristetty toisis-
taan ja ympäristöstä) 

- Päästäminen vesistöön lukuun ottamatta 
meriä 

- Päästäminen meriin, myös sijoittaminen 
merenpohjaan 

- Biologinen, muualla tässä liitteessä mää-
rittelemätön käsittely, jonka tuloksena 
syntyvät yhdisteet tai seokset hävitetään 
jollakin tässä osassa mainituista toimista 

 
- Fysikaalis-kemiallinen, muualla tässä liit-

teessä määrittelemätön käsittely, jonka 
tuloksena syntyvät yhdisteet tai seokset 
hävitetään jollakin tässä osassa mainituis-
ta toimista (esim. haihdutus, kuivatus, pa-
sutus, neutralointi, saostus) 

 
- Polttaminen maalla 
- Polttaminen merellä 
- Pysyvä varastointi (esim. säiliöiden sijoit-

taminen kaivokseen) 
- Sekoittaminen ennen toimittamista jo-

honkin tässä osassa mainituista toimista 
- Uudelleen pakkaaminen ennen toimitta-

mista johonkin tässä osassa mainituista 
toimista 

- Varastoiminen ennen toimittamista jo-
honkin tässä osassa mainituista toimista 

 

- Deposit into or onto land (e.g. landfill) 
 
- Land treatment (e.g. biodegradation of 

liquid or sludgy discards in soils) 
 
- Deep injection (e.g. injection of pump-

able discards into wells, salt domes or na-
turally occurring repositories) 

 
- Surface impoundment (e.g. placement of 

liquid or sludge discards into pits, ponds 
or lagoons) 

- Specially engineered landfill (e.g. place-
ment into lined discrete cells which are 
capped and isolated from one another and 
the environment) 

- Release into a water body except 
seas/oceans 

- Release into seas/oceans including sea-
bed insertion 

- Biological treatment not specified else-
where in this annex which results in final 
compounds or mixtures which are dis-
carded by means of any of the operations 
specified in this part 

- Physico-chemical treatment not specified 
elsewhere in this annex which results in 
final compounds or mixtures which are 
discarded by means of any of the opera-
tions specified in this part (e.g. evapora-
tion, drying, calcination, neutralization, 
precipitation) 

- Incineration on land 
- Incineration at sea 
- Permanent storage (e.g. emplacement of 

containers in a mine) 
- Blending or mixing prior to submission to 

any of the operations specified in this part 
- Repackaging prior to submission to any 

of the operations specified in this part 
 
- Storage pending any of the operations 

specified in this part 
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B OSA 
 
Hyödyntämistoimet (R) 
 

PART B 
 
Recovery operations (‘R’) 

 
- Käyttö polttoaineena (muu kuin pelkkä 

polttaminen) tai muutoin energian tuot-
tamiseksi 

- Liuottimien talteenotto tai uudistaminen 
- Sellaisten orgaanisten aineiden kierrätys 

tai talteenotto, joita ei käytetä liuottimina 
- Metallien ja metalliyhdisteiden kierrätys 

tai talteenotto 
- Muiden epäorgaanisten aineiden kierrätys 

tai talteenotto 
- Happojen tai emästen uudistaminen 
- Saasteiden torjuntaan käytettyjen ainei-

den hyödyntäminen 
- Katalyyttien ainesosien hyödyntäminen 
- Käytetyn öljyn uudelleen jalostaminen tai 

muu jo käytetyn öljyn uudelleenkäyttö 
- Maanviljelyä edistävä tai ympäristölle 

hyödyllinen maaperäkäsittely 
- Aiemmin tässä osassa määritetyissä hyö-

dyntämistoimissa syntyneiden jätemateri-
aalien käyttö 

- Jätteiden vaihto jonkin aiemmin tässä 
osassa mainitun toimen soveltamiseksi 
jätteeseen 

- Sellaisen materiaalin kertyminen, johon 
on tarkoitus soveltaa jotakin tässä osassa 
mainituista toimista 

 

- Use as a fuel (other than in direct incin-
eration) or other means to generate en-
ergy 

- Solvent reclamation/regeneration 
- Recycling/reclamation of organic sub-

stances which are not used as solvents 
- Recycling/reclamation of metals and 

metal compounds 
- Recycling/reclamation of other inorganic 

materials 
- Regeneration of acids or bases 
- Recovery of components used for pollu-

tion abatement 
- Recovery of components from catalysts 
- Used oil re-refining or other reuses of 

previously used oil 
- Land treatment resulting in benefit to ag-

riculture or ecological improvement 
- Uses of residual materials obtained from 

any of the recovery operations specified 
above in this part 

- Exchange of wastes for submission to any 
of the recovery operations specified 
above in this part 

- Accumulation of material intended for 
any operation specified in this part 

 
 



 N:o 58  
  

 

350 

Liite 4 
 
VÄLIMIESMENETTELY 
 

ARBITRATION 
 

 
1. Jos riita saatetaan tämän pöytäkirjan 23 

artiklan 2 kappaleen mukaisesti väli-
miesmenettelyyn, riidan osapuoli tai osa-
puolet ilmoittavat diplomaattiteitse riidan 
toiselle osapuolelle tai toisille osapuolille 
ja sihteeristölle välimiesmenettelyn koh-
teena olevan asian ja mainitsevat erityi-
sesti tämän pöytäkirjan ne artiklat, joiden 
tulkinnasta tai soveltamisesta on kyse. 
Sihteeristö toimittaa vastaanottamansa 
tiedot kaikille tämän pöytäkirjan sopi-
muspuolille. 

2. Välimiesoikeudessa on kolme jäsentä. 
Sekä kantajaosapuoli tai -osapuolet että 
riidan toinen osapuoli tai osapuolet nimit-
tävät välimiehen, ja nämä kaksi nimitet-
tyä välimiestä nimittävät yhteisestä sopi-
muksesta kolmannen välimiehen, joka 
toimii välimiesoikeuden puheenjohtajana. 
Puheenjohtaja ei saa olla riidan osapuolen 
kansalainen, hänen tavanomainen asuin-
paikkansa ei saa sijaita riidan osapuolen 
alueella, hän ei saa olla riidan osapuolen 
palveluksessa, eikä hän ole saanut käsitel-
lä riitaa missään muussa ominaisuudessa. 

 
3. Jos välimiesoikeuden puheenjohtajaa ei 

ole nimitetty kahden kuukauden kuluessa 
toisen välimiehen nimittämisestä, Euroo-
pan talouskomission pääsihteeri nimittää 
puheenjohtajan kumman tahansa riidan 
osapuolen pyynnöstä uuden kahden kuu-
kauden määräajan kuluessa. 

 
4. Jos yksi riidan osapuolista ei nimitä väli-

miestä kahden kuukauden kuluessa 1 
kappaleessa tarkoitetusta ilmoittamisesta, 
toinen osapuoli voi ilmoittaa tästä Euroo-
pan talouskomission pääsihteerille, joka 
nimittää välimiesoikeuden puheenjohta-
jan uuden kahden kuukauden määräajan 
kuluessa. Nimityksen jälkeen välimiesoi-
keuden puheenjohtaja pyytää sitä riidan 
osapuolta, joka ei ole nimittänyt välimies-
tä, nimittämään välimiehen kahden kuu-
kauden kuluessa. Jos tämä osapuoli ei 
nimitä välimiestä kyseisen ajanjakson ku-

1. In the event of a dispute being submitted 
for arbitration pursuant to article 23, pa-
ragraph 2, of this Protocol, a party or par-
ties shall notify the other party or parties 
to the dispute by diplomatic means as 
well as the secretariat of the subject mat-
ter of arbitration and indicate, in particu-
lar, the articles of this Protocol whose in-
terpretation or application is at issue. The 
secretariat shall forward the information 
received to all Parties to this Protocol. 

 
2. The arbitral tribunal shall consist of three 

members. Both the claimant party or par-
ties and the other party or parties to the 
dispute shall appoint an arbitrator, and 
the two arbitrators so appointed shall des-
ignate by common agreement the third 
arbitrator, who shall be the president of 
the arbitral tribunal. The latter shall not 
be a national of one of the parties to the 
dispute, nor have his or her usual place of 
residence in the territory of one of these 
parties, nor be employed by any of them, 
nor have dealt with the case in any other 
capacity. 

3. If the president of the arbitral tribunal has 
not been designated within two months of 
the appointment of the second arbitrator, 
the Executive Secretary of the Economic 
Commission for Europe shall, at the re-
quest of either party to the dispute, desig-
nate the president within a further two -
month period. 

4. If one of the parties to the dispute does 
not appoint an arbitrator within two 
months of the notification referred to in 
paragraph 1, the other party may so in-
form the Executive Secretary of the Eco-
nomic Commission for Europe, who shall 
designate the president of the arbitral tri-
bunal within a further two-month period. 
Upon designation, the president of the ar-
bitral tribunal shall request the party 
which has not appointed an arbitrator to 
do so within two months. If it fails to do 
so within that period, the president shall 
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luessa, puheenjohtaja ilmoittaa tästä Eu-
roopan talouskomission pääsihteerille, 
joka nimittää välimiehen uuden kahden 
kuukauden määräajan kuluessa. 

5. Välimiesoikeus tekee päätöksensä kan-
sainvälisen oikeuden ja tämän pöytäkirjan 
määräysten mukaisesti. 

6. Tämän liitteen määräysten mukaisesti 
muodostetut välimiesoikeudet laativat 
omat menettelytapasääntönsä. 

7. Välimiesoikeus tekee päätöksensä sekä 
menettelyn että sisällön osalta jäsentensä 
äänten enemmistöllä. 

8. Välimiesoikeus voi ryhtyä kaikkiin tarvit-
taviin toimenpiteisiin tosiasioiden selvit-
tämiseksi. 

9. Riidan osapuolet helpottavat välimiesoi-
keuden työtä ja niiden on erityisesti, kai-
kin käytettävissään olevin keinoin: 

 
a) toimitettava sille kaikki asiaan liitty-

vät asiakirjat, välineet ja tiedot; 
b) annettava sille tarvittaessa mahdolli-

suus kutsua todistajia tai asiantunti-
joita kuultavaksi. 

10. Riidan osapuolten ja välimiesten on pi-
dettävä salassa välimiesmenettelyn aika-
na saamansa luottamukselliset tiedot. 

 
11. Välimiesoikeus voi riidan osapuolen 

pyynnöstä suositella väliaikaisia turvaa-
mistoimenpiteitä. 

12. Jos yksi riidan osapuolista ei saavu väli-
miesoikeuteen tai jos se ei kykene puo-
lustamaan asiaansa, toinen osapuoli voi 
pyytää oikeutta jatkamaan menettelyä ja 
tekemään lopullisen päätöksensä. Osa-
puolen poissaolo tai kyvyttömyys puolus-
taa asiaansa ei estä asian käsittelyä. En-
nen lopullisen päätöksen antamista väli-
miesoikeuden on varmistettava, että vali-
tus on tosiasiallisesti ja oikeudellisesti pe-
rusteltu. 

13. Välimiesoikeus voi kuulla suoraan riidan 
aiheesta aiheutuvia vastavaatimuksia ja 
tehdä niistä päätöksen. 

14. Jollei välimiestuomioistuin asian erityis-
olosuhteista johtuen toisin määrää, riidan 
osapuolet vastaavat yhtä suurin osuuksin 
välimiesoikeuden kustannuksista väli-
miesten palkkiot mukaan lukien. Väli-
miesoikeus pitää kirjaa kaikista kuluis-

so inform the Executive Secretary of the 
Economic Commission for Europe, who 
shall make this appointment within a fur-
ther two -month period. 

5. The arbitral tribunal shall render its deci-
sion in accordance with international law 
and the provisions of this Protocol. 

6. Any arbitral tribunal constituted under 
the provisions set out in this annex shall 
draw up its own rules of procedure. 

7. The decisions of the arbitral tribunal, 
both on procedure and on substance, shall 
be taken by majority vote of its members. 

8. The tribunal may take all appropriate 
measures to establish the facts. 

 
9. The parties to the dispute shall facilitate 

the work of the arbitral tribunal and, in 
particular, using all means at their dis-
posal, shall: 
a) Provide it with all relevant docu-

ments, facilities and information; 
b) Enable it, where necessary, to call 

witnesses or experts and receive their 
evidence. 

10. The parties and the arbitrators shall pro-
tect the confidentiality of any information 
that they receive in confidence during the 
proceedings of the arbitral tribunal. 

11. The arbitral tribunal may, at the request 
of one of the parties, recommend interim 
measures of protection. 

12. If one of the parties to the dispute does 
not appear before the arbitral tribunal or 
fails to defend its case, the other party 
may request the tribunal to continue the 
proceedings and to render its final deci-
sion. Absence of a party or failure of a 
party to defend its case shall not consti-
tute a bar to the proceedings. Before ren-
dering its final decision, the arbitral tri-
bunal must satisfy itself that the claim is 
well founded in fact and law. 

13. The arbitral tribunal may hear and deter-
mine counterclaims arising directly out of 
the subject matter of the dispute. 

14. Unless the arbitral tribunal determines 
otherwise because of the particular cir-
cumstances of the case, the expenses of 
the tribunal, including the remuneration 
of its members, shall be borne by the par-
ties to the dispute in equal shares. The 
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taan ja antaa niistä osapuolille lopullisen 
laskelman. 

 
15. Tämän pöytäkirjan sopimuspuoli, jonka 

oikeudelliseen etuun riidan aihe liittyy ja 
johon asiaa koskeva päätös saattaa vai-
kuttaa, voi esiintyä käsittelyssä väliintuli-
jana välimiesoikeuden luvalla. 

 
16. Välimiesoikeus antaa välitystuomionsa 

viimeistään viiden kuukauden kuluessa 
siitä päivästä, jona välimiesoikeus on 
muodostettu, ellei välimiesoikeus katso 
aikarajan pidentämistä enintään viidellä 
kuukaudella välttämättömäksi. 

17. Välimiesoikeuden tuomioon liitetään 
tuomion perustelut. Tuomio on lopullinen 
ja sitoo kaikkia riidan osapuolia. Väli-
miesoikeus toimittaa tuomion riidan osa-
puolille ja sihteeristölle. Sihteeristö toi-
mittaa vastaanottamansa tiedot kaikille 
tämän pöytäkirjan sopimuspuolille. 

 
 
18. Kumpi tahansa riidan osapuolista voi 

saattaa tuomion tulkinnasta tai toimeen-
panosta osapuolten välille syntyvän mah-
dollisen riidan tuomion antaneen väli-
miesoikeuden käsiteltäväksi tai, jos asiaa 
ei voida saattaa tämän välimiesoikeuden 
käsiteltäväksi, muun tähän tarkoitukseen 
ensimmäisen välimiesoikeuden tavoin 
muodostetun välimiesoikeuden käsitte-
lyyn. 

 

tribunal shall keep a record of all its ex-
penses, and shall furnish a final statement 
thereof to the parties. 

15. Any Party to this Protocol which has an 
interest of a legal nature in the subject 
matter of the dispute, and which may be 
affected by a decision in the case, may in-
tervene in the proceedings with the con-
sent of the tribunal. 

16. The arbitral tribunal shall render its 
award within five months of the date on 
which it is established, unless it finds it 
necessary to extend the time limit for a 
period which should not exceed five 
months. 

17. The award of the arbitral tribunal shall be 
accompanied by a statement of reasons. It 
shall be final and binding upon all parties 
to the dispute. The award will be trans-
mitted by the arbitral tribunal to the par-
ties to the dispute and to the secretariat. 
The secretariat will forward the informa-
tion received to all Parties to this Proto-
col. 

18. Any dispute which may arise between the 
parties concerning the interpretation or 
execution of the award may be submitted 
by either party to the arbitral tribunal 
which made the award or, if the latter 
cannot be seized thereof, to another tribu-
nal constituted for this purpose in the 
same manner as the first. 

 
 
 


