
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE

Muu asiaMnrovvvvom ändringar i 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller Utgiven i Helsingfors den 1 februari 2022

10/2022
(Finlands författningssamlings nr 92/2022)

Statsrådets förordning
om ändringar i 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöver-

skridande luftföroreningar avseende tungmetaller

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §
De i Genève den 13 december 2012 med parternas beslut 2012/5 gjorda ändringarna i

1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftförore-
ningar (FördrS 15/1983) avseende tungmetaller (FördrS 78/2003) träder i kraft den 8 fe-
bruari 2022 enligt vad som har avtalats.

Republikens president har godkänt ändringarna den 11 november 2016. Godkännande-
instrumentet har deponerats hos Förenta nationernas generalsekreterare den 20 december
2016.

2 §
Bestämmelserna i ändringarna av protokollet ska gälla som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 8 februari 2022.
Ålands lagting har gett sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet.

Helsingfors den 27 januari 2022

Inrikesminister Krista Mikkonen

Lagstiftningsråd Charlotta von Troil
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Fördragstext 

 
ÄNDRINGAR AV PROTOKOLLET I EN-
LIGHET MED BILAGAN TILL BESLUT 
2012/5 AV VERKSTÄLLANDE ORGANET 
FÖR KONVENTIONEN 

 
a) Artikel 1 

 
1. I punkt 10 ska orden ”av: i) detta protokoll, 

eller ii) en ändring av bilaga I eller II, där den 
stationära anläggningen lyder under villkoren i 
detta protokoll endast som en följd av denna änd-
ring” ersättas med orden ”för en part i detta pro-
tokoll. En part får besluta att inte betrakta en stat-
ionär anläggning som en ny stationär anläggning 
om den redan var godkänd av den behöriga nat-
ionella myndigheten vid tidpunkten för ikraftträ-
dandet av protokollet för den parten och förutsatt 
att uppförandet eller den väsentliga modifieringen 
påbörjades inom fem år efter den dagen.” 

 
 
2. En ny punkt 12 ska läggas till efter punkt 11: 
 
”12. detta protokoll, protokollet och det här 

protokollet: 1998 års protokoll avseende tungme-
taller,  i  dess uppdaterade version.” 
 

 
b) Artikel 3 

 
3. I punkt 2 ska orden ”Varje part skall” ersättas 

med orden ”Med förbehåll för punkterna 2a och 
2b ska varje part”. 

4. I punkt 2 a ska orden ”för vilken bästa till-
gängliga teknik identifieras i bilaga III” ersättas 
med ”för vilken bästa tillgängliga teknik anges i 
riktlinjer som antagits av parterna vid ett möte i 
verkställande organet.” 

 
5. I punkt 2 c ska orden ”för vilken bästa till-

gängliga teknik identifieras i bilaga III” ersättas 
med ”för vilken bästa tillgängliga teknik anges i 
riktlinjer som antagits av parterna vid ett möte i 
verkställande organet.” 

 
6. Nya punkter 2a och 2b ska införas efter 

punkt 2 enligt följande: 

DECISION 2012/5 AMENDMENT OF THE 
TEXT OF AND ANNEXES OTHER THAN 
III AND VII TO THE 1998 PROTOCOL ON 
HEAVY METALS 

 
(a) Article 1 

 
1.In paragraph 10 the words “of: (i) this Proto-

col; or (ii) an amendment to annex I or II, where 
the stationary source becomes subject to the pro-
visions of this Protocol only by virtue of that 
amendment” are replaced by the words “for a Par-
ty of the present Protocol. A Party may decide not 
to treat as a new stationary source any stationary 
source for which approval has already been given 
by the appropriate competent national authority at 
the time of entry into force of the Protocol for that 
Party and provided that the construction or sub-
stantial modification is commenced within five 
years of that date”. 

 
2.A new paragraph 12 is added after paragraph 

11 as follows: 
12. The terms “this Protocol”, “the Protocol” 

and “the present Protocol” mean the 1998 Proto-
col on Heavy Metals, as amended from time to 
time. 

 
(b)Article 3 

 
1.In paragraph 2, the  word “Each” is replaced 

by the  words  “Subject to paragraphs  2 bis and 2 
ter, each”. 

2.In paragraph 2 (a) the words “for which an-
nex III identifies best available techniques” are 
replaced by the words “for which guidance adopt-
ed by the Parties at a session of the Executive 
Body identifies best available techniques”. 

 
3.In paragraph 2 (c) the words “for which an-

nex III identifies best available techniques” are 
replaced by the words “for which guidance adopt-
ed by the Parties at a session of the Executive 
Body identifies best available techniques”. 

 
4.New paragraphs 2 bis and 2 ter are inserted 

after paragraph 2 as follows: 
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”2a. En part som redan var en part i detta  pro-

tokoll  före  ikraftträdandet  av  en  ändring  som  
inför  nya kategorier av anläggningar får tillämpa 
de gränsvärden som gäller för en ’befintlig stat-
ionär anläggning’ på de anläggningar i en sådan 
ny kategori vars uppförande eller väsentliga mo-
difiering påbörjades före utgången av två år från 
och med dagen för ikraftträdandet av ändringen 
för den parten, såvida inte och fram till dess  att 
anläggningen genomgår en väsentlig modifiering. 

2b. En part som redan var en part i detta proto-
koll före ikraftträdandet  av  en  ändring  som  in-
för  nya gränsvärden som gäller för en ’ny stat-
ionär anläggning’ får fortsätta att tillämpa de 
gränsvärden som gällde tidigare på de anlägg-
ningar vars uppförande eller väsentliga modifie-
ring påbörjades före utgången av två år från och 
med dagen för ikraftträdandet av ändringen för 
den parten, såvida inte och fram till  dess  att  
denna  anläggning genomgår en väsentlig modifi-
ering.” 

7. Punkt 5 ska ändras på följande sätt: 
a) Följande meningar ska utgå: ”Ett minimikrav 

är att parterna inom EMEP:s geografiska räckvidd 
skall använda de metoder  och  den tidsmässiga 
och  geografiska fördelning  som anges av 
EMEP:s styrande  organ. Parterna utanför 
EMEP:s geografiska räckvidd skall som riktlinje  
använda  de  metoder  som  utvecklats  genom 
verkställande organets arbetsplan.” 

b) Följande text ska läggas till efter den första 
meningen: 

”Parter inom EMEP:s geografiska räckvidd ska 
använda de metoder som anges i de riktlinjer som 
tagits fram av EMEP:s styrande organ och anta-
gits av parterna vid ett möte i verkställande orga-
net. Parter i områden utanför EMEP:s geografiska 
räckvidd ska använda de metoder som utvecklats 
genom verkställande organets arbetsplan som 
vägledning.” 

8. En ny punkt 8 ska läggas till i slutet av arti-
kel 3 enligt följande: 

”8. Varje part bör aktivt delta i program inom 
ramen för  konventionen  om  luftföroreningars  
inverkan  på människors hälsa och miljön samt 
om atmosfärövervakning och atmosfärmodelle-
ring.” 

 
 
 
 
 

 

2 bis. A Party that was already a Party to the 
present Protocol prior to the entry into force of an 
amendment that introduces new source categories 
may apply the limit values applicable to an “exist-
ing stationary source” to any source in such a new 
category the construction or substantial modifica-
tion of which is commenced before the expiry of 
two years from the date of entry into force of that 
amendment for that Party, unless and until that 
source later undergoes substantial modification. 

2 ter. A Party that was already a Party to the 
present Protocol prior to the entry into force of an 
amendment that introduces new limit values ap-
plicable to a “new stationary source” may contin-
ue to apply the previously applicable limit values 
to any source the construction or substantial mod-
ification of which is commenced before the expi-
ry of two years from the date of entry into force 
of that amendment for that Party, unless and until 
that source later undergoes substantial modifica-
tion. 

7.In paragraph 5: 
(a)The words “, for those Parties within geo-

graphical scope of EMEP, using as a minimum 
the methodologies specified by the Steering Body 
of EMEP, and, for those Parties outside the geo-
graphical scope of EMEP, using as guidance the 
methodologies developed through the work plan 
of the Executive Body” are deleted and replaced 
by a full stop “.”. 

(b)The following text is added after the first 
sentence: 

Parties within the geographic scope of EMEP 
shall use the methodologies specified in guide-
lines prepared by the Steering Body of EMEP and 
adopted by the Parties at a session of the Execu-
tive Body. Parties in areas outside the geographic 
scope of EMEP shall use as guidance the meth-
odologies developed through the workplan of the 
Executive Body. 

8.A new paragraph 8 is added at the end of arti-
cle 3, as follows: 

8.Each Party should actively participate in pro-
grammes under the Convention on the effects of 
air pollution on human health and the environ-
ment and programmes on atmospheric monitoring 
and modelling. 
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c) Artikel 3a 
 

9. En ny artikel 3a ska läggas till enligt föl-
jande: 

”Artikel 3a 
Flexibla  övergångsbestämmelser 
1. Trots bestämmelserna i artikel 3.2 c och d får 

en part i konventionen som blir part i detta proto-
koll mellan den 1 januari 2014 och den 31 de-
cember 2019 tillämpa flexibla övergångsbestäm-
melser för tillämpningen av bästa tillgängliga 
teknik och gränsvärden för befintliga stationära 
anläggningar inom särskilda kategorier av stat-
ionära anläggningar enligt de villkor som anges i 
denna artikel. 

2. En part som väljer att tillämpa flexibla över-
gångsbestämmelser enligt denna artikel ska ange 
följande i sitt instrument för ratifikation, godta-
gande eller godkännande av eller anslutning till 
detta protokoll: 

a) De särskilda kategorier av stationära anlägg-
ningar som förtecknas i bilaga II för vilka parten 
väljer att tillämpa flexibla övergångsbestämmel-
ser, med förbehåll för att högst fyra sådana kate-
gorier får anges. 

b) Stationära anläggningar vars uppförande el-
ler väsentliga modifiering påbörjades före 1990 
eller något av åren 1985–1995 enligt specifikation 
av en part vid ratifikation, godtagande, godkän-
nande eller anslutning, som får omfattas av flex-
ibla övergångsbestämmelser enligt punkt 5. 

 
c) En genomförandeplan i enlighet med punk-

terna 3 och 4, med en tidplan för ett fullständigt 
genomförande av de angivna bestämmelserna. 

3. En part ska som ett minimikrav tillämpa 
bästa tillgängliga teknik för befintliga stationära 
anläggningar i kategorierna 1, 2, 5 och 7 i bilaga 
II senast åtta år efter detta protokolls ikraftträ-
dande för parten, eller senast den 31 december 
2022, beroende på vilket som infaller först, med 
undantag för fall enligt punkt 5. 

4. Under inga  omständigheter  får en parts  till-
lämpning av bästa  tillgängliga teknik eller gräns-
värden  för befintliga stationära anläggningar 
skjutas upp längre än till den 31 december 2030. 

5. Med avseende på en eller flera anläggningar 
som anges i enlighet med punkt 2 b får en part be-
sluta, senast åtta år efter detta protokolls ikraftträ-
dande för parten, eller senast den 31 december 
2022, beroende på vilket som infaller först, att an-
läggningen eller anläggningarna kommer att 

 
(c)Article 3 bis 

 
9.A new article 3 bis is added as follows: 
 
Article 3 bis 
Flexible transitional arrangements 
1.Notwithstanding article 3, paragraphs 2 (c) 

and 2 (d), a Party to the Convention that becomes 
a Party to the present Protocol between 1 January 
2014 and 31 December 2019 may apply flexible 
transitional arrangements for the implementation 
of best available techniques and limit values to 
existing stationary sources in specific stationary 
source categories under the conditions specified 
in this article. 

2.Any Party electing to apply the flexible tran-
sitional arrangements under this article shall indi-
cate in its instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession to the present Protocol the 
following: 

(a)The specific stationary source categories 
listed in annex II for which the Party is electing to 
apply flexible transitional arrangements, provided 
that no more than four such categories may be 
listed; 

(b)Stationary sources for which construction or 
the last substantial modification commenced prior 
to 1990 or an alternative year of the period 1985–
1995 inclusive, specified by a Party upon ratifica-
tion, acceptance, approval or accession, which are 
eligible for flexible transitional arrangements as 
set out in paragraph 5; and 

(c)An implementation plan consistent with par-
agraphs 3 and 4 identifying a timetable for full 
implementation of the specified provisions. 

3.A Party shall, as a minimum, apply best 
available techniques for existing stationary 
sources in categories 1, 2, 5 and 7 of annex II no 
later than eight years after the entry into force of 
the present Protocol for the Party, or 31 Decem-
ber 2022, whichever is sooner, except as provided 
in paragraph 5. 

4.In no case may a Party’s application of best 
available techniques or limit values for any exist-
ing stationary sources be postponed past 31 De-
cember 2030. 

5.With respect to any source or sources indicat-
ed pursuant to paragraph 2 (b), a Party may de-
cide, no later than eight years after entry into 
force of the present Protocol for the Party, or 31 
December 2022, whichever is sooner, that such 
source or sources will be closed down. A list of 
4
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stängas. En förteckning över sådana anläggningar 
ska lämnas som en del av partens nästa rapport 
enligt punkt 6. Krav på tillämpning av bästa till-
gängliga teknik och gränsvärden ska inte gälla så-
dana anläggningar under förutsättning att anlägg-
ningen eller anläggningarna stängs ned senast den 
31 december 2030. För en eller flera anläggningar 
som inte stängs ned senast den dagen ska parten 
därefter tillämpa bästa tillgängliga teknik och 
gränsvärden som gäller för nya anläggningar i till-
lämplig kategori. 

6. En part som väljer att tillämpa flexibla över-
gångsbestämmelser enligt denna artikel ska över-
lämna rapporter till kommissionens sekretariats-
chef vart tredje år vilka beskriver partens fram-
steg med tillämpningen av bästa tillgängliga tek-
nik och gränsvärden för de stationära anläggning-
arna i de kategorier som har identifierats enligt 
denna artikel. Kommissionens sekretariatschef 
ska göra treårsrapporterna tillgängliga för verk-
ställande organet.” 
 

 
 

d) Artikel 7 
 

10. Punkt 1 a ska ändras enligt följande: 
a) Följande ska läggas till i slutet av stycket: 

”Dessutom gäller följande:” och 
 
b) De nya leden i och ii ska läggas till enligt 

följande: 
”i)  Parter som i enlighet med artikel 3.2 b, c 

och d tillämpar andra utsläppsbegränsande strate-
gier ska dokumentera strategierna och deras för-
enlighet med de krav som uppställs i de punkter-
na, 

ii)   Parter  som  bedömer  att  det  inte  är  tek-
niskt  och  ekonomiskt  genomförbart  att  till-
lämpa  vissa  av  de gränsvärden som specificerats 
i enlighet med artikel 3.2 d ska rapportera och 
motivera detta.” 

11. Punkt 1 b ska ersättas med följande: 
 
”b) Varje part inom EMEP:s geografiska räck-

vidd ska, genom kommissionens sekretariatschef, 
rapportera information till EMEP om utsläppsni-
våer för de tungmetaller som anges i bilaga I, med 
användning av de metoder som anges i de riktlin-
jer som tagits fram av EMEP:s styrande organ 
och antagits av parterna vid ett möte i verkstäl-
lande organet. Parter i områden utanför EMEP:s 
geografiska räckvidd ska rapportera tillgänglig in-

such sources shall be provided as part of  the Par-
ty’s next report pursuant to paragraph 6. Re-
quirements for application of best available tech-
niques and limit values will not apply to any such 
source or sources, provided the source or sources 
are closed down no later than 31 December 2030. 
For any such source or sources not closed down 
as of that date, a Party must thereafter apply the 
best available techniques and limit values appli-
cable to new sources in the applicable source cat-
egory. 

6.A Party electing to apply the flexible transi-
tional arrangements under this article shall pro-
vide the Executive Secretary of the Commission 
with triennial reports of its progress towards im-
plementation of best available techniques and 
limit values to the stationary sources in the sta-
tionary source categories identified pursuant to 
this article. The Executive Secretary of the Com-
mission will make such triennial reports available 
to the Executive Body. 

 
 

 
(d)Article 7 

 
10.In paragraph 1 (a): 
(a)The semi-colon at the end of the paragraph 

“;” is replaced by “. Moreover:”; 
and 
(b)New subparagraphs (i) and (ii) are inserted 

as follows: 
(i)Where a Party applies different emission re-

duction strategies under article 3 paragraphs 2 (b), 
(c) or (d), it shall document the strategies applied 
and its compliance with the requirements of those 
paragraphs; 

(ii)Where a Party judges the application of cer-
tain limit values, as specified in accordance with 
article 3, paragraph 2 (d), not to be technically 
and economically feasible, it shall report and jus-
tify this; 

11.For paragraph 1 (b) there is substituted the 
following: 

(b)Each Party within the geographical scope of 
EMEP shall report to EMEP, through the Execu-
tive Secretary of the Commission, information on 
the levels of emissions of heavy metals listed in 
annex I, using the methodologies specified in 
guidelines prepared by the Steering Body of 
EMEP and adopted by the Parties at a session of 
the Executive Body. Parties in areas outside the 
geographical scope of EMEP shall report availa-
5
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formation om utsläppsnivåer för de tungmetaller 
som anges i bilaga I. Varje part ska också lämna 
information om utsläppsnivåerna för de substan-
ser som anges i bilaga I under det referensår som 
specificeras i samma bilaga.” 

12. Följande nya punkter ska läggas till efter 
punkt 1 b: 

”c) Varje part inom EMEP:s geografiska räck-
vidd bör, genom kommissionens sekretariatschef, 
rapportera tillgänglig information till verkstäl-
lande organet om sina program för luftförore-
ningars inverkan på människors hälsa och miljön 
samt atmosfärövervakning och atmosfärmodelle-
ring inom ramen för konventionen, i enlighet med 
riktlinjer som antagits av verkställande organet. 

d) Parter i områden utanför EMEP:s geogra-
fiska räckvidd bör lämna information liknande 
den som anges i c om verkställande organet begär 
det.” 

13. Punkt 3 ska ändras på följande sätt: 
a) Orden ”EMEP ska i god tid inför verkstäl-

lande organets årliga möte” ska ersättas med ”På 
begäran av och i enlighet med de tidsramar som 
fastställts av verkställande organet ska EMEP”. 

b) Orden ”och andra underorgan” ska läggas till 
efter ”EMEP”. 

c) Ordet ”relevant” ska läggas till efter ordet 
”tillhandahålla”. 
 

 
e) Artikel 8 

 
14. Orden ”EMEP skall, med hjälp av lämpliga 

modeller och mätningar och i god tid inför verk-
ställande organets årliga möte” ersättas med ”På 
begäran av och i enlighet med de tidsramar som 
fastställts av verkställande organet ska EMEP och 
dess tekniska organ och centrum, med hjälp av 
lämpliga modeller och mätningar,”. 
 

 
f) Artikel 10 

 
15. Punkt 4 ska ändras på följande sätt: 
a) Orden ”överväga att” ska läggas till efter or-

det ”ska”. 
b) Gäller inte den svenska versionen. 
 
c) Orden ”för att minska utsläpp i atmosfären 

av de tungmetaller som anges i bilaga I” ska utgå. 
 

 
 

ble information on levels of emissions of the 
heavy metals listed in annex I. Each Party shall 
also provide information on the levels of emis-
sions of the substances listed in annex I for the 
reference year  specified in that annex; 

12.New paragraphs are added after paragraph 1 
(b) as follows: 

(c)Each Party within the geographical scope of 
EMEP should report available information to the 
Executive Body, through the Executive Secretary 
of the Commission, on its air pollution effects 
programmes on human health and the environ-
ment and atmospheric monitoring and modelling 
programmes under the Convention using guide-
lines adopted by the Executive Body; 

(d)Parties in areas outside the geographical 
scope of EMEP should make available infor-
mation similar to that specified in subparagraph 
(c), if requested to do so by the Executive Body. 

13.In paragraph 3: 
(a)The words “In good time before each annual 

session of” are replaced by “Upon the request of 
and in accordance with timescales decided by”; 

(b)The words “and other subsidiary bodies” are 
inserted after the word “EMEP”; 

(c)The word “relevant” is inserted after the 
word “provide”. 
 

 
(b)Article 8 

 
8.The words “EMEP shall, using appropriate 

models and measurements and in good time be-
fore each annual session of the Executive Body” 
are replaced by “Upon the request of and in ac-
cordance with timescales decided by the Execu-
tive Body, EMEP and its technical bodies and 
centres shall, using appropriate models and meas-
urements,”. 
 
 

(c)Article 10 
 

9.In paragraph 4: 
(a)The word “consider” is inserted after the 

word “shall”; 
(b)The word “develop” is replaced by the word 

“developing”; 
(c)The words “to reduce emissions into the at-

mosphere of the heavy metals listed in annex I” 
are deleted. 
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g) Artikel 13 
 

16. Punkt 3 ska ändras på följande sätt: 
a) Orden ”och dess bilagor I, II, IV, V och VI” 

ska ersättas med orden ”som inte är ändringar i 
bilagorna III och VII”. 

b) Orden ”då två tredjedelar av parterna” ska 
ersättas med ”då två tredjedelar av de parter som 
var parter vid tidpunkten för antagandet av änd-
ringarna”. 

 17. I punkt 4 ska ordet ”nittio”ersättas med ta-
let ”180”. 

18. I punkt 5 ska ordet ”nittio”ersättas med talet 
”180”. 

19. Nya punkter 5a och 5b ska införas efter 
punkt 5 enligt följande: 

”5a.   För de parter som har godtagit ändringen 
ska det förfarande som anges i punkt 5b ha före-
träde framför det förfarande som anges i punkt 3 
med avseende på ändringar av bilagorna II, IV, V 
och VI. 

5b. Ändringar i bilagorna II, IV, V och VI ska 
antas enhälligt av de parter som är närvarande vid 
ett möte i verkställande organet. Ett år från den 
dag då kommissionens sekretariatschef meddelat 
ändringen till alla parter ska en sådan ändring 
träda i kraft för de parter som inte har lämnat en 
underrättelse till depositarien i enlighet med led a. 

 
 
a) En part som inte kan godkänna en ändring i 

bilagorna II, IV, V och VI ska skriftligen under-
rätta depositarien om detta inom ett år från dagen 
för meddelandet om att ändringen antagits. Depo-
sitarien ska utan dröjsmål underrätta samtliga par-
ter om mottagandet av varje sådant meddelande. 
En part får när som helst ersätta sin tidigare 
underrättelse med ett godtagande, och när ett god-
tagandeinstrument har deponerats hos deposita-
rien ska ändringen i bilagan träda i kraft för par-
ten. 

b) Ändringar i bilagorna II, IV, V och VI ska 
inte träda i kraft om sammanlagt minst 16 parter 
antingen 

i) har lämnat in underrättelse i enlighet med led 
a, eller 

ii) inte har godtagit det förfarande som anges i 
denna punkt och ännu inte har deponerat sitt god-
tagandein- strument i enlighet med punkt 3.” 
 
 
 

 
(d)Article 13 

 
10.In paragraph 3: 
(a)The words “and to annexes I, II, IV, V and 

VI” are replaced by the words “other than to an-
nexes III and VII”; 

(b)The words “on which two thirds of the Par-
ties” are replaced by the words “on which two 
thirds of those that were Parties at the time of 
their adoption” 

11.In paragraph 4 the word “ninety” is replaced 
by the figure “180”. 

12.In paragraph 5 the word “ninety” is replaced 
by the figure “180”. 

13.New paragraphs 5 bis and 5 ter are inserted 
after paragraph 5 as follows: 

5 bis. For those Parties having accepted it, the 
procedure set out in paragraph 5 ter supersedes 
the procedure set out in paragraph 3 in respect of 
amendments to  annexes II, IV, V and VI. 

5 ter. Amendments to annexes II, IV, V and  VI  
shall be adopted by consensus of the Parties pre-
sent at a session of the Executive Body. On the 
expiry of one year from the date of its communi-
cation to all Parties by the Executive Secretary of 
the Commission, an amendment to any such an-
nex shall become effective for those Parties which 
have not submitted to the Depositary a notifica-
tion in accordance with the provisions of subpar-
agraph (a): 

(a)Any Party that is unable to approve an 
amendment to annexes II, IV, V and VI shall so 
notify the Depositary in writing within one year 
from the date of the communication of its adop-
tion. The Depositary shall without delay notify all 
Parties of any such notification received. A Party 
may at any time substitute an acceptance for its 
previous notification and, upon deposit of an in-
strument of acceptance with the Depositary, the 
amendment to such an annex shall become effec-
tive for that Party; 

(b)Any amendment to annexes II, IV, V and VI 
shall not enter into force if an aggregate number 
of 16 or more Parties have either: 

(i)Submitted a notification in accordance with 
the provisions of subparagraph (a); or 

(ii)Not accepted the procedure set out in this 
paragraph and not yet deposited an instrument of 
acceptance in accordance with the provisions of 
paragraph 3. 
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h) Artikel 15 
 

20. En ny punkt 3 ska läggas till efter punkt 2: 
 
”3. En stat eller en regional organisation för 

ekonomisk integration ska deklarera i sitt  ratifi-
kations-, godtagande-, godkännande- eller anslut-
ningsinstrument om  den  inte  avser  att  vara  
bunden  av  de  förfaranden som anges i artikel 
13.5b vad gäller ändring av bilagorna II, IV, V 
och VI.” 

 
i) Bilaga II 

 
21. I tabellen under rubriken II ska orden ”bly 

och zink” på första raden i beskrivningen av kate-
gori 5 ersättas med orden ”bly, zink samt kisel- 
och ferromanganlegeringar”. 
 

j) Bilaga IV 
 

22. Siffran ”1.” ska införas före första stycket. 
 
23. I led a ska orden ”för en part” införas efter 

orden ”protokolls ikraftträdande”. 
24. Led b ska ändras på följande sätt: 
a) I den första meningen ska ordet ”åtta” ersät-

tas med ”två”. 
b) I slutet av första meningen  ska orden  ”för 

en part eller den 31  december 2020, beroende på 
vilket som infaller senast” införas efter ”proto-
kolls ikraftträdande”. 

c) Den sista meningen ska utgå. 
25. I slutet av bilagan ska nya punkter 2 och 3 

läggas till enligt följande: 
”2. Trots vad som sägs i punkt 1, men med för-

behåll för punkt 3, får en part i konventionen som 
blir part i detta protokoll mellan den 1 januari 
2014 och den 31 december 2019 deklarera vid ra-
tifikation, godtagande, godkännande av, eller an-
slutning till, detta protokoll att den kommer att 
förlänga tidsfristen för tillämpning av de gräns-
värden som avses i artikel 3.2 d upp till 15 år efter 
dagen för ikraftträdandet av detta protokoll för 
den berörda parten. 

3. En part som har gjort ett val i enlighet med 
artikel 3a i detta protokoll rörande en viss kate-
gori av stationära anläggningar får inte dessutom 
lämna en deklaration enligt punkt 2 som gäller för 
samma kategori.” 
 
 

 
(b)Article 15 

 
8.A new paragraph 3 is added after paragraph 2 

as follows: 
3. A State or regional economic integration or-

ganization shall declare in its instrument of ratifi-
cation, acceptance, approval or accession if it 
does not intend to be bound by the procedures set 
out in article 13, paragraph 5 ter, as regards the 
amendment of annexes II, IV, V and VI. 

 
 

(c)Annex II 
 

9.In the table under subheading II, the words 
“lead and zinc” in the first line under the descrip-
tion of category 5 are replaced with the words 
“lead, zinc and silico- and ferro- manganese al-
loys”. 

(d)Annex IV 
 

10.The number “1.” is added in front of the first 
paragraph. 

11.In subparagraph (a), the words “for a Party” 
are inserted after the word “Protocol”. 

12.In subparagraph (b): 
(a)In the first sentence the word “eight” is re-

placed by the word “two”. 
(b)At the end of the first sentence, the words 

“for a Party or 31 December 2020, whichever is 
the later” are inserted after the word “Protocol”. 

 
(c)The last sentence is deleted. 
13.At the end of the annex new paragraphs 2 

and 3 are inserted as follows: 
2.Notwithstanding paragraph 1, but subject to 

paragraph 3, a Party to the Convention that be-
comes a Party to the present Protocol between 1 
January 2014, and 31 December 2019, may de-
clare upon ratification, acceptance, approval of, or 
accession to, the present Protocol that it will ex-
tend the timescales for application of the limit 
values referred to in article 3, paragraph 2 (d) up 
to 15 years after the date of entry into force of the 
present Protocol for the Party in question. 

3.A Party that has made an election pursuant to 
article 3 bis of the present Protocol with respect to 
a particular stationary source category may not al-
so make a declaration pursuant to paragraph 2 ap-
plicable to the same source category. 
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k) Bilaga V 
 

26. Bilaga V ska ersättas med följande text: 
”BILAGA V 

Gränsvärden för kontroll av utsläpp från 
större stationära anläggningar 

1. Det finns två typer av gränsvärden som är 
viktiga för utsläppskontrollen för tungmetaller: 

a) Värden för specifika tungmetaller eller grup-
per av tungmetaller. 

b) Värden för utsläpp av partiklar i allmänhet. 
 
2. Generellt kan gränsvärden för partiklar inte 

ersätta specifika gränsvärden för kadmium, bly 
och kvicksilver eftersom mängden metall som är 
förenad med partikelformigt utsläpp skiljer sig 
mellan olika processer. Emellertid bidrar uppfyl-
landet av dessa gränser till en betydande minsk-
ning av tungmetallutsläppen i allmänhet. Kontroll 
av partikelformiga utsläpp är normalt dessutom 
billigare än att kontrollera enstaka ämnen, och 
kontinuerlig mätning av enstaka tungmetaller är 
normalt inte möjligt. Därför har gränsvärdena för 
partiklar en stor praktisk betydelse och fastställs 
också i denna bilaga i de flesta fall för att kom-
plettera specifika gränsvärden för kadmium, bly 
eller kvicksilver. 

3. Avsnitt A gäller andra parter än Förenta sta-
terna. Avsnitt B gäller Förenta staterna. 

 
A. Andra parter än Förenta staterna 

 
4. I detta avsnitt (och endast här) avses med 

stoft mängden partiklar, oavsett form, struktur el-
ler densitet, som är dispergerade i gasfasen vid 
provtagningspunktens förhållanden, kan samlas in 
genom filtrering enligt angivna specificerade vill-
kor efter representativ provtagning av den gas 
som ska analyseras, och som stannar uppströms 
filtret och på filtret efter torkning under angivna 
betingelser. 

5. I detta avsnitt avses med utsläppsgränsvärde 
(ELV) eller gränsvärde den kvantitet stoft och 
särskilda tungmetaller enligt detta protokoll i ut-
släppsgaserna från en anläggning som inte får 
överskridas. Om inte annat anges ska det beräk-
nas i massa per volym av förorenande ämnen i ut-
släppsgaserna (uttryckt som mg/m3), vid stan-
dardförhållanden för temperatur och tryck för 
torrgas (volym vid 273,15 K, 101,3 kPa). Vad 
gäller syreinnehållet i utsläppsgaserna ska vär-
dena för valda kategorier av större stationära an-

 
(b)Annex V 

 
8.For Annex V the following text is substituted: 
Annex V 
Limit values for controlling emissions from 

major stationary sources 
1.Two types of limit value are important for 

heavy metal emission control: 
(a)Values for specific heavy metals or groups 

of heavy metals; and 
(b)Values for emissions of particulate matter in 

general. 
2.In principle, limit values for particulate matter 

cannot replace specific limit values for cadmium, 
lead and mercury because the quantity of metals 
associated with particulate emissions differs from 
one process to another. However, compliance 
with these limits contributes significantly to re-
ducing heavy metal emissions in general. Moreo-
ver, monitoring particulate emissions is generally 
less expensive than monitoring individual species 
and continuous monitoring of individual heavy 
metals is in general not feasible. Therefore, par-
ticulate matter limit values are of great practical 
importance and are also laid down in this annex in 
most cases to complement specific limit values 
for cadmium or lead or mercury. 

3.Section A applies to Parties other than the 
United States of America. Section B applies to the 
United States of America. 

A.Parties other than the United States of 
America 

4.In this section only, “dust” means the mass of 
particles, of any shape, structure or density, dis-
persed in the gas phase at the sampling point con-
ditions which may be collected by filtration under 
specified conditions after representative sampling 
of the gas to be analysed, and which remain up-
stream of the filter and on the filter after drying 
under specified conditions. 

 
5.For the purpose of this section, “emission 

limit value” (ELV) or “limit value” means the 
quantity of dust and specific heavy metals under 
this Protocol contained in the waste gases from an 
installation that is not to be exceeded. Unless oth-
erwise specified, it shall be calculated in terms of 
mass of pollutant per volume of the waste gases 
(expressed as mg/m3), assuming standard condi-
tions for temperature and pressure for dry gas 
(volume at 273.15 K, 101.3 kPa). With regard to 
the oxygen content of the waste gas, the values 
9
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läggningar tillämpas. Utspädning i syfte att 
minska koncentrationerna av förorenande ämnen i 
utsläppsgaserna är inte tillåten. Idriftsättning, ur-
drifttagning samt underhåll av utrustning är un-
dantagna. 

6. Utsläppen ska i samtliga fall övervakas ge-
nom mätningar eller genom beräkningar som ger 
åtminstone samma noggrannhet. Överensstäm-
melse med gränsvärdena ska kontrolleras genom 
kontinuerliga eller icke-kontinuerliga mätningar 
eller någon annan fungerande teknisk metod, där-
ibland kontrollerade beräkningsmetoder. Mät-
ningar av relevanta tungmetaller ska göras minst 
en gång vart tredje år för varje industrikälla. Rikt-
linjer om metoder för mätning och beräkning som 
antagits av parterna vid ett möte i verkställande 
organet ska beaktas. Vid kontinuerliga mätningar 
föreligger överensstämmelse med gränsvärdena 
om de godkända månatliga genomsnittliga utsläp-
pen inte överstiger utsläppsgränsvärdena. 

Vid icke-kontinuerliga mätningar eller andra 
lämpliga bestämnings- eller beräkningsförfaran-
den föreligger överensstämmelse med gränsvär-
dena om medelvärdet, grundat på ett lämpligt an-
tal mätningar under representativa förhållanden, 
inte överstiger utsläppsgränsvärdena. Mätmeto-
dernas onoggrannhet får beaktas för kontrollän-
damål. Indirekt övervakning av substanser är 
också möjligt genom summaparamet-
rar/kumulativa parametrar (t.ex. stoft som en 
summaparameter för tungmetaller). I vissa fall 
kan en viss teknik för behandling av utsläpp leda 
till att ett värde/gränsvärde bibehålls eller respek-
teras. 

7. Övervakning av relevanta förorenande äm-
nen och mätning av driftsparametrar samt 
kvalitetssäkring av automatiska mätsystem och 
metoder för referensmätningar för att kalibrera 
dessa system ska genomföras i enlighet med 
Europeiska standardiseringskommitténs (CEN) 
standarder. Om CEN-standarder saknas ska ISO-
standarder, nationella eller internationella stan-
darder som kan garantera data av likvärdig veten-
skaplig kvalitet tillämpas. 
Förbränningsanläggningar (värmepannor och för-
bränning i processer inom industrin) med en in-
stallerad tillförd effekt på över 50 MWth (1) (bi-
laga II, kategori 1) 
8. Gränsvärden för stoftutsläpp från andra fasta 
och flytande bränslen än biomassa och torv (2): 
 
 
 

given for selected major stationary source catego-
ries shall apply. Dilution for the purpose of lower-
ing concentrations of pollutants in waste gases is 
not permitted. Start-up, shutdown and mainte-
nance of equipment are excluded. 

6.Emissions shall be monitored in all cases via 
measurements or through calculations achieving 
at least the same accuracy. Compliance with limit 
values shall be verified through continuous or 
discontinuous measurements, or any other techni-
cally sound method including verified calculation 
methods. Measurements of relevant heavy metals 
shall be made at least once every three years for 
eachindustrial source. Guidance documents on the 
methods for undertaking measurements and cal-
culations adopted by the Parties at the session of 
the Executive Body shall be taken into account. In 
case of continuous measurements, compliance 
with the limit value is achieved if the validated 
monthly emission average does not exceed the 
ELV. In case of discontinuous measurements or 
other appropriate determination or calculation 
procedures, compliance with the ELVs is 
achieved if the mean value based on an appropri-
ate number of measurements under representative 
conditions does not exceed the value of the emis-
sion standard. The inaccuracy of the measurement 
methods may be taken into account for verifica-
tion purposes. Indirect monitoring of substances 
is also possible via sum parameters/ cumulative 
parameters (e.g., dust as a sum parameter for 
heavy metals). In some cases using a certain tech-
nique to treat emissions can assure a value/limit 
value is maintained or met. 

1.Monitoring of relevant polluting substances 
and measurements of process parameters, as well 
as the quality assurance of automated measuring 
systems and the reference measurements to cali-
brate those systems, shall be carried out in ac-
cordance with CEN standards. If CEN standards 
are not available, ISO standards, national stand-
ards or international standards which will ensure 
the provisions of data of an equivalent scientific 
quality shall apply. 

Combustion plants (boilers and process heaters) 
with a rated thermal input exceeding 50 MWth1 
(annex II, category 1) 

 
2.Limit values for dust emissions for combus-

tion of solid and liquid fuels, other than biomass 
and peat:2 
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Tabell 1 
 

Bränsletyp Tillförd effekt 
(MWth) 
 
 

Utsläppsgräns-
värde för stoft 
(mg/m3) (a) 

Flytande 
bränslen 

50–100 Nya an-
läggningar: 

20 (stenkol, 
brunkol och 
andra fasta 
bränslen) 

 

 
  

Befintliga 
anläggning-
ar: 

30 (stenkol, 
brunkol och 
andra fasta 
bränslen) 

 
 100-300 

Nya an-
läggningar: 

20 (stenkol, 
brunkol och 
andra fasta 
bränslen) 

 
  

Befintliga 
anläggning-
ar: 

25 (stenkol, 
brunkol och 
andra fasta 
bränslen) 

 

 
 > 300 

Nya an-
läggningar: 

10 (stenkol, 
brunkol och 
andra fasta 
bränslen) 

 

 
Table 1 
 

 
Fuel type 
 
 

Thermal 
input 
(MWth) 

 
ELV for 
dust 
(mg/m³)a 

Solid fuels 50–100 New plants: 
20 (coal, 
lignite and 
other solid 
fuels) 
 
 
 

  Existing 
plants: 

30 (coal, 
lignite and 
other solid 
fuels) 

 

 
 100-300 New plants: 

20 (coal, 
lignite and 
other solid 
fuels) 

 

 

 
  Existing 

plants: 

25 (coal, 
lignite and 
other solid 
fuels) 

 

 
 > 300 New plants: 

10 (coal, 
lignite and 
other solid 
fuels) 

 
  Existing 
11
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Befintliga 
anläggning-
ar: 

20 (stenkol, 
brunkol och 
andra fasta 
bränslen) 

 
— 
1) Förbränningsanläggningens installerade till-
förda effekt beräknas som summan av effekten 
hos alla enheter som är anslutna till en gemensam 
skorsten. Enskilda enheter på mindre än 15 MWth 
ska inte beaktas vid beräkningen av den totala in-
stallerade tillförda effekten. 
(2) Framförallt ska utsläppsgränsvärdena inte till-
lämpas på 

 anläggningar där biomassa och torv är det 
enda bränslet, 

 anläggningar där förbränningsprodukterna 
används för direkt uppvärmning, torkning el-
ler annan behandling av föremål eller materi-
al, 

 efterförbränningsanläggningar som är av-
sedda att rena rökgaser genom förbränning 
och som inte används som en separat för-
bränningsanläggning, 

 anordningar för regenerering av katalysatorer 
för katalytisk krackning, 

 anordningar för omvandling av vätesulfid till 
svavel, 

 reaktorer som används inom den kemiska in-
dustrin, 

 koksugnsblock, 
 cowperapparater, 
 återvinningspannor i anläggningar för fram-

ställning av pappersmassa, 
 ugnar för förbränning av avfall och 
 anläggningar som drivs med diesel-, bensin- 

eller gasmotorer eller med gasturbiner, oav-
sett vilket bränsle som används 

 
 
 

Bränsletyp Tillförd effekt 
(MWth) 

Utsläppsgräns-
värde för stoft 
(mg/m3) (a) 

Flytande 
bränslen 

50–100 Nya anlägg-
ningar: 20 

  Befintliga an-
läggningar: 
30 (generellt) 

plants: 
20 (coal, 
lignite and 
other solid 
fuels) 
 

 
 

 
_— 
1)The rated thermal input of the combustion plant 
is calculated as the sum of the input of all units 
connected to a common stack. Individual units 
below 15 MWth shall not be considered when 
calculating the total rated thermal input. 
 
(2) In particular, the ELVs shall not apply to: 
 

– Plants using biomass and peat as their only 
fuel source 

– Plants in which the products of combustion 
are used for direct heating, drying, or any 
other treatment of objects or materials; 

– Post-combustion plants designed to purify 
the waste gases by combustion which arnot 
operated as independent combustion 
plants; 

– Facilities for the regeneration of catalytic 
cracking catalysts; 

– Facilities for the conversion of hydrogen 
sulphide into sulphur; 

– Reactors used in the chemical industry; 
– Coke battery furnaces; 

 
– Cowpers; 
– Recovery boilers within installations for 

the production of pulp; 
 

– Waste incinerators; and 
– Plants powered by diesel, petrol or gas en-

gines or by combustion turbines, irrespec-
tive of the fuel used. 

 
 

 
Fuel type 

Thermal 
input 
(MWth) 

 
ELV for 
dust 
(mg/m³)a 

Solid fuels 50–100 
New plants: 
20 

  
 

Existing 
plants: 
12
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50 för an-
vändning av 
destillations- 
och omvand-
lingsrester 
från rå-
oljeraffine-
ring för egen 
förbrukning i 
förbrännings-
anläggningar 
 
 
 

Flytande 
bränslen 

100–300 Nya 
anläggningar
: 20 

  Befintliga an-
läggningar: 
25 (generellt) 
50 för an-
vändning av 
destillations- 
och omvand-
lingsrester 
från rå-
oljeraffine-
ring för egen 
förbrukning i 
förbrännings-
anläggningar 
 
 
 
 

 > 300 Nya anlägg-
ningar: 10 

  Befintliga an-
läggningar: 
20 (generellt) 
50 för an-
vändning av 
destillations- 
och omvand-
lingsrester 
från rå-
oljeraffine-
ring för egen 
förbrukning i 
förbrännings-
anläggningar 
 
 

 30 (in gen-
eral) 
50 for the fir-
ing of distil-
lation and 
conversion 
residues 
within refin-
eries from the 
refining of 
crude oil for 
own con-
sumption in 
combustion 
plants 

Liquid fuels 100–300 New plants: 
20 
 

  Existing 
plants: 
25 (in gen-
eral) 
50 for the fir-
ing of distil-
lation and 
conversion 
residues 
within refin-
eries from the 
refining of 
crude oil for 
own con-
sumption in 
combustion 
plants 
 

 > 300 New plants: 
10 

  Existing 
plants: 
20 (in gen-
eral) 
50 for the fir-
ing of distil-
lation and 
conversion 
residues 
within refin-
eries from the 
refining of 
crude oil for 
own con-
sumption in 
13
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(a)  Gränsvärdena avser en syrehalt på 6 % för 
fasta bränslen och 3 % för flytande bränslen. 

9. Särskilda bestämmelser för förbränningsan-
läggningar som avses i punkt 8: 

a) En part får göra undantag från skyldigheten 
att iaktta de utsläppsgränsvärden som avses i 
punkt 8 i följande fall: 

i) För förbränningsanläggningar som normalt 
använder gasformigt bränsle och som på grund av 
ett plötsligt avbrott i gasförsörjningen, undan-
tagsvis måste använda andra typer av bränsle och 
därför skulle behöva vara utrustade med anord-
ningar för rökgasrening. 

ii) För befintliga förbränningsanläggningar som 
inte är i drift mer än 17 500 drifttimmar från och 
med den 1 januari 2016 och senast till och med 
den 31 december 2023. 

b) Om en förbränningsanläggning utökas med 
minst 50 MWth ska de utsläppsgränsvärden som 
anges i punkt 8 för nya anläggningar tillämpas på 
den utbyggnadsdel som påverkas av ändringen. 
Utsläpps- gränsvärdena beräknas som ett genom-
snitt, vägt med den faktiska tillförda effekten för 
både den befintliga och den nya delen av anlägg-
ningen. 

c) Parterna ska se till att det föreskrivs förfa-
randen som ska följas om reningsutrustningen 
fungerar dåligt eller havererar. 

d) När det gäller  en flerbränsleanläggning som 
samtidigt utnyttjar två eller flera bränsletyper, ska 
utsläppsgränsvärdena fastställas som ett vägt ge-
nomsnitt av gränsvärdena för de enskilda bräns-
lena, på grundval av den tillförda effekten för 
varje bränsletyp. 
Primär- och sekundärindustri för järn och stål 
(bilaga II, kategori 2 och 3) 
 

10. Gränsvärden för stoftutsläpp: 
 
Tabell 2 

 
Aktivitet Utsläppsgränsvärde 

för stoft (mg/m3) 
Sintringsanläggning 50 
Pelleteringsanlägg-
ning 

20 för krossning, 
malning och torkning 
15 för alla övriga steg 
i processen 
 

Masugn: varmappara- 10 

combustion 
plants 

 

a Limit values refer to an oxygen content of 6% 
for solid fuels and 3% for liquid fuels. 

9.Special provisions for combustion plants re-
ferred to in paragraph 8: 

(a)A Party may derogate from the obligation to 
comply with the ELVs provided for in paragraph 
8 in the following cases: 

(i)For combustion plants normally using gase-
ous fuel which have to resort exceptionally to the 
use of other fuels because of a sudden interrup-
tion in the supply of gas and for this reason would 
need to be equipped with a waste gas purification 
facility; 

(ii)For existing combustion plants not operated 
more than 17,500 operating hours, starting from 1  
January  2016  and  ending  no  later  than 31 De-
cember 2023; 

(b)Where a combustion plant is extended by at 
least 50 MWth, the ELV specified in paragraph 8 
for new installations shall apply to the extensional 
part affected by the change. The ELV is calculat-
ed as an average weighted by the actual thermal 
input for both the existing and the new part of the 
plant; 

(c)Parties shall ensure that provisions are made 
for procedures relating to malfunction or break-
down of the abatement equipment; 

(d)In the case of a multi-fuel firing combustion 
plant involving the simultaneous use of two or 
more fuels, the ELV shall be determined as the 
weighted average of the ELVs for the individual 
fuels, on the basis of the thermal input delivered 
by each fuel. 

 
Primary and secondary iron and steel indus-

try (annex II, category 2 and 3) 
 
10. Limit values for dust emissions: 
 
Table 2 
 

Activity ELV for dust 
(mg/m³) 

Sinter plant 50 
Pelletization plant 20 for crushing, 

grinding and drying 
15 for all other pro-
cess steps 

Blast furnace: hot 10 
14
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ter  

 
Syrgasprocess vid 
ståltillverkning och 
gjutning 

30 

Elektrisk ståltillverk-
ning och gjutning 

15 (befintlig) 
 

 
Järngjuterier (bilaga II, kategori 4) 

11. Gränsvärden för stoftutsläpp från järngjute-
rier: 

 
 
Tabell 3 

 
Aktivitet Utsläppsgränsvärde 

för stoft (mg/m3) 
 

Tackjärnsgjuterier: 
alla ugnar (kupol, in-
duktion, roterande), 
alla form- ningar (en-
gångsformar, perma-
nenta formar) 

20 

Varmvalsning 20 
50 när ett textilfilter 
inte går att använda 
på grund av före-
komsten av våta ga-
ser 

 
Framställning och bearbetning av koppar, 
zink och kisel- och ferromanganlegeringar, in-
nefattande Imperial Smelting ugnar (bilaga II, 
kategori 5 och 6) 

12. Gränsvärde för stoftutsläpp från framställ-
ning och bearbetning av koppar, zink och kisel- 
och ferromanganlegeringar: 

 
Tabell 4 

 
 Utsläppsgränsvärde för 

stoft (mg/m3) 

Framställning och 
bearbetning av 
andra metaller än 
järn 

 

20 

 
 
 

stoves 
 
Basic oxygen 
steelmaking and cast-
ing 

30 

Electric steelmaking 
and casting 

15 (existing) 
 

 
Iron foundries (annex II, category 4) 
 
11.Limit values for dust emissions for iron 

foundries: 
 
Table 3 
 

Activity ELV for dust 
(mg/m³) 

Iron foundries: 
all furnaces (cupo-
la, induction, rota-
ry); all mouldings 
(lost, permanent) 
 

20 

Hot rolling 20 
50 where a bag fil-
ter cannot be ap-
plied due to the 
presence of wet 
fumes 

 
Production and processing of copper, zinc 

and silico- and ferro- manganese alloys, in-
cluding Imperial Smelting furnaces (annex II, 
categories 5 and 6) 

12.Limit value for dust emissions for copper, 
zinc and silico- and ferro- manganese alloys pro-
duction and processing: 
 

Table 4 
 

 ELV for dust 
(mg/m³) 

Non-ferrous metal 
production and pro-
cessing 

 

20 
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Framställning och bearbetning av bly (bilaga 
II, kategori 5 och 6) 

13. Gränsvärden för stoftutsläpp från framställ-
ning och bearbetning av bly 

 
Tabell 5 
 

 Utsläppsgränsvärde för 
stoft (mg/m3) 

Framställning och 
bearbetning av bly 

5 

 
Cementindustri (bilaga II, kategori 7) 

14. Gränsvärden för stoftutsläpp från cement-
framställning 

 
Tabell 6 
 

 Utsläppsgränsvärde för stoft 
(mg/m3) (a) 
 
 

Cementan-
läggningar,   
brännugnar,   
kvarnar   
och klin-
kerkylare 

2 0  

Cementan-
läggningar,   
brännugnar,   
kvarnar   
och klin-
kerkylare 
med sam-
förbränning 
av avfall 

20 

 
(a)  Gränsvärdena avser en syrehalt på 10 %. 

 
Glasindustrin (bilaga II, kategori 8) 

15. Gränsvärden för stoftutsläpp från glastill-
verkning 

 
Tabell 7 

 
 Utsläppsgränsvärde för stoft 

(mg/m3) (a) 
Nya anlägg-
ningar 

20 

Befintliga 
anläggningar 

30 
 

Production and processing of lead (annex II, 
categories 5 and 6) 

13. Limit value for dust emissions for lead pro-
duction and processing: 

 
Table 5 

 
 ELV for dust 

(mg/m³) 

Lead production and 
processing 

5 

 
Cement industry (annex II, category 7) 
1.Limit values for dust emissions for cement pro-
duction: 
 
Table 6 

 
 ELV for dust 

(mg/m³)a 
 
 
 
 

Cement in-
stallations, 
kilns, mills 
and clinker 
coolers 

20  

Cement in-
stallations, 
kilns, mills 
and clinker 
coolers us-
ing co- in-
cineration 
of waste 

20 
 

 
a Limit values refer to an oxygen content of 10%. 
 
Glass industry (annex II, category 8) 
15.Limit values for dust emissions for glass man-
ufacturing: 
 
Table 7 
 

 ELV for dust 
(mg/m³)a 

 

New installa-
tions 

20  

Existing in- 30  
16
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(a) Gränsvärdena avser en syrehalt på 8 % för 

kontinuerlig smältning och 13 % för icke-
kontinuerlig smältning. 
 

16. Gränsvärde för blyutsläpp för glastillverk-
ning 5 mg/m3. 
 
Klor-alkaliindustrin (bilaga II, kategori 9) 
 

17. Befintliga klor-alkalifabriker som använder 
kvicksilvercellprocessen ska gå över till kvicksil-
verfri teknik eller stängas senast den 31 december 
2020. Under tiden fram till övergången gäller ni-
vån på 1 g per Mg (1) klorproduktionskapacitet 
för kvicksilver som släpps ut i atmosfären av en 
fabrik. 

18. Nya klor-alkalifabriker ska bedriva kvick-
silverfri verksamhet. 
Avfallsförbränning (bilaga II, kategori 10 och 
11): 

19. Gränsvärden för stoftutsläpp från avfalls-
förbränning 

 
Tabell 8 

 
 Utsläppsgränsvärde för 

stoft (mg/m3) (a) 

Förbränning  av  
kommunalt  avfall,  
icke-farligt  avfall, 
farligt avfall och 
medicinskt avfall 

10 

 
(a)  Gränsvärdena avser en syrehalt på 11 %. 

 
(1) 1 Mg = 1 ton. 
20. Gränsvärden för kvicksilverutsläpp från av-

fallsförbränning: 0,05 mg/m3. 
21. Gränsvärde för kvicksilverutsläpp för sam-

förbränning av avfall i kategorierna 1 och 7: 0,05 
mg/m3. 

B. Amerikas förenta stater 
22. Gränsvärden för kontroll av utsläpp av par-

tiklar och/eller tungmetaller från stationära an-
läggningar inom följande kategorier av stationära 
anläggningar, och de anläggningar som de avser, 
anges i följande dokument: 

 
a) Steel Plants: Electric Arc Furnaces – 40 

C.F.R. Del 60, avsnitten AA och AAa, 

stallations 
 
a Limit values refer to an oxygen content of 8% 
for continuous melting and 13% for discontinuous 
melting. 
 
16.Limit value for lead emissions for glass manu-
facturing: 5 mg/m3. 
 
Chlor-alkali industry (annex II, category 9) 
 
17.Existing chlor-alkali plants using the mercury 
cell process shall convert to use of mercury free 
technology or close by 31 December 2020; during 
the period up until conversion the levels of mer-
cury released by a plant into the air of 1 g per 
Mg3 chlorine production capacity apply. 
18.New chlor-alkali plants are to be operated 
mercury free. 
Waste incineration (annex II, categories 10 
and 11) 
19.Limit value for dust emissions for waste incin-
eration: 
 
Table 8 
 

 ELV for dust 
(mg/m³)a 

Municipal, non-
hazardous, hazardous 
and medical waste in-
cineration 

10 

 
a Limit value refers to an oxygen content of 11%. 
 
20.Limit value for mercury emissions for waste 
incineration: 0.05 mg/m³. 
21.Limit value for mercury emissions for co-
incineration of waste in source categories 1 and 7: 
0.05 mg/m³. 
 
B.United States of America 

22.Limit values for controlling emissions of 
particulate matter and/or specific heavy metals 
from stationary sources in the following station-
ary source categories, and the sources to which 
they apply, are specified in the following docu-
ments: 

(a)Steel Plants: Electric Arc Furnaces — 40 
C.F.R. Part 60, Subpart AA and Subpart AAa; 

(b)Small  Municipal  Waste  Combustors  —  
17
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b) Small Municipal Waste Combustors – 40 

C.F.R. Del 60, avsnitt AAAA, 
c) Glass Manufacturing – 40 C.F.R. Del 60, 

avsnitt CC, 
d) Electric Utility Steam Generating Units – 40 

C.F.R. Del 60, avsnitten D och Da, 
e) Industrial-Commercial-Institutional  Steam  

Generating  Units  –   40  C.F.R.  Del  60,  avsnit-
ten  Db och Dc, 

f) Municipal Waste Incinerators – 40 C.F.R. 
Del 60, avsnitten E, Ea och Eb, 

g) Hospital/Medical/Infectious Waste Incinera-
tors – 40 C.F.R. Del 60, avsnitt Ec, 

h) Portland Cement – 40 C.F.R. Del 60, avsnitt 
F, 

i) Secondary Lead Smelters – 40 C.F.R. Del 60, 
avsnitt L, 

j) Basic Oxygen Process Furnaces – 40 C.F.R. 
Del 60, avsnitt N, 

k) Basic Process Steelmaking Facilities (after 
20 January 1983) – 40 C.F.R. Del 60, avsnitt Na, 

 
l) Primary Copper Smelters – 40 C.F.R. Del 60, 

avsnitt P, 
m) Primary Zinc Smelters – 40 C.F.R. Del 60, 

avsnitt Q, 
n) Primary Lead Smelters – 40 C.F.R. Del 60, 

avsnitt R, 
o) Ferroalloy Production Facilities – 40 C.F.R. 

Del 60, avsnitt Z, 
p) Other Solid Waste Incineration Units (after 9 

December 2004) – 40 C.F.R. Del 60, avsnitt 
EEEE, 

q) Secondary lead smelters – 40 C.F.R. Del 63, 
avsnitt X, 

r) Hazardous waste combustors – 40 C.F.R. Del 
63, avsnitt EEE, 

s) Portland cement manufacturing – 40 C.F.R. 
Del 63, avsnitt LLL, 

t) Primary copper – 40 C.F.R. Del 63, avsnitt 
QQQ, 

u) Primary lead smelting – 40 C.F.R. Del 63, 
avsnitt TTT, 

v) Iron and steel foundries – 40 C.F.R. Del 63, 
avsnitt EEEEE, 

w) Integrated iron and steel manufacturing – 40 
C.F.R. Del 63, avsnitt FFFFF, 

x) Electric Arc Furnace Steelmaking Facilities 
– 40 C.F.R. Del 63, avsnitt YYYYY, 

y) Iron and steel foundries – 40 C.F.R. Del 63, 
avsnitt ZZZZZ, 

z) Primary Copper Smelting Area Sources – 40 
C.F.R. Del 63, avsnitt EEEEEE, 

40  C.F.R.  Part  60, Subpart AAAA; 
(c)Glass Manufacturing — 40 C.F.R. Part 60, 

Subpart CC; 
(d)Electric Utility Steam Generating Units — 

40 C.F.R.  Part  60, Subpart D and Subpart Da; 
 
(e)Industrial-Commercial-Institutional   Steam   

Generating Units — 40 C.F.R. Part 
60, Subpart Db and Subpart Dc; 

(f)Municipal Waste Incinerators — 40 C.F.R. 
Part 60, Subpart E, Subpart Ea and Subpart Eb; 

(g)Hospital/Medical/Infectious Waste Incinera-
tors — 40 C.F.R. Part 60, Subpart Ec; 

(h)Portland Cement — 40 C.F.R. Part 60, Sub-
part F; 

(i)Secondary Lead Smelters — 40 C.F.R. Part 
60, Subpart L; 

(j)Basic Oxygen Process Furnaces — 40 C.F.R. 
Part 60, Subpart N; 

(k)Basic Process  Steelmaking  Facilities  (after  
20  January  1983)  — 40 C.F.R. Part 60, Subpart 
Na; 

(l)Primary Copper Smelters — 40 C.F.R. Part 
60, Subpart P; 

(m)Primary Zinc Smelters — 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart Q; 

(n)Primary Lead Smelters — 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart R; 

(o)Ferroalloy Production Facilities — 40 C.F.R. 
Part 60, Subpart Z; 

(p)Other Solid Waste Incineration Units (after 9 
December 2004) — 40 

C.F.R. Part 60, Subpart EEEE; 
(q)Secondary lead smelters — 40 C.F.R. Part 

63, Subpart X; 
(r)Hazardous waste combustors — 40 C.F.R. 

Part 63, Subpart EEE; 
(s)Portland cement manufacturing — 40 C.F.R. 

Part 63, Subpart LLL; 
(t)Primary copper — 40 C.F.R. Part 63, Subpart 

QQQ; 
(u)Primary lead smelting — 40 C.F.R. Part 63, 

Subpart TTT; 
(v)Iron and steel foundries — 40 C.F.R. Part 

63, Subpart EEEEE; 
(w)Integrated iron and steel manufacturing — 

40 C.F.R.  Part  63,  Subpart FFFFF; 
(xElectric Arc Furnace Steelmaking Facilities 

— 40 C.F.R. Part 63, Subpart YYYYY; 
(y)Iron and steel foundries — 40 C.F.R. Part 

63, Subpart ZZZZZ; 
(z)Primary Copper Smelting Area Sources — 

40 C.F.R. Part  63,  Subpart EEEEEE; 
18



10/2022  
 
aa) Secondary Copper Smelting Area Sources – 

40 C.F.R. Del 63, avsnitt FFFFFF, 
bb) Primary Nonferrous Metals Area Sources: 

Zinc, Cadmium, and Beryllium – 40 C.F.R. Del 
63, avsnitt GGGGGG, 

cc)  Glass manufacturing (area sources) – 40 
C.F.R. Del 63, avsnitt SSSSSS, 

dd)  Secondary Nonferrous Metal Smelter (Ar-
ea Sources) – 40 C.F.R. Del 63, avsnitt TTTTTT, 
ee)  Ferroalloys Production (Area Sources) – 40 
C.F.R. Del 63, avsnitt YYYYYY, 

ff)   Aluminum, Copper, and Nonferrous 
Foundries (Area Sources) – 40 C.F.R. Del 63, 
avsnitt ZZZZZZ, gg)  Standards of Performance 
for Coal Preparation and Processing Plants – 40 
C.F.R. Del 60, avsnitt Y, hh)  Industrial, Com-
mercial, Institutional and Process Heaters – 40 
C.F.R. Del 63, avsnitt DDDDD, 

ii) Industrial, Commercial and Institutional 
Boilers (Area Sources) – 40 C.F.R. Del 63, 
avsnitt JJJJJJ,  

 
 
jj)Mercury Cell Chlor-Alkali Plants – 40 C.F.R. 

Del 63, avnitt IIIII, 
och kk) Standards of Performance Commercial 

and Industrial Solid  Waste  Incineration  Units  
for which Construction is Commenced after No-
vember 30, 1999, or for which Modification or 
Reconstruction is Commenced on or after 1 June 
2001 – 40 C.F.R. Del 60, avsnitt CCCC.” 

 
l) Bilaga VI 

 
27. Punkt 1 ska ändras på följande sätt: 
a) Orden ”Om inte annat anges i denna bilaga 

får blyinnehållet i saluförd bensin avsedd för for-
don som skall köras på väg” ska ersättas med 
”Blyinnehållet i saluförd bensin avsedd för fordon 
som ska köras på väg får”. 

b) Orden ”sex månader efter” ska utgå. 
c) Orden ”för en part” ska läggas till efter ordet 

”protokoll”. 
28. Punkt 3 ska utgå. 
29. I punkt 4 ska orden ”En part har” ersättas 

med ”Trots vad som sägs i punkt 1 har en part”. 
30. I punkt 5 ska följande text ersätta inled-

ningen före punkt a: 
”Varje part ska, senast den dag då protokollet 

träder  i kraft för  parten, uppnå koncentrationsni-
våer som inte överstiger:” 
 

(aa)Secondary Copper Smelting Area Sources 
— 40 C.F.R. Part 63, Subpart FFFFFF; 

(bb)Primary Nonferrous Metals Area Sources: 
Zinc, Cadmium, and Beryllium — 40 C.F.R. Part 
63, Subpart GGGGGG; 

(cc)Glass  manufacturing  (area  sources)  —  
40  C.F.R.  Part  63,  Subpart SSSSSS; 

(dd)Secondary Nonferrous Metal Smelter (Area 
Sources) — 40 C.F.R. Part 63, Subpart TTTTTT; 

(ee)Ferroalloys Production (Area Sources) —  
40  C.F.R.  Part  63, Subpart YYYYYY; 

(ff)Aluminum, Copper, and Nonferrous  Found-
ries  (Area  Sources)  — 40 C.F.R. Part 63, Sub-
part ZZZZZZ; 

(gg)Standards of Performance for Coal Prepara-
tion  and  Processing  Plants — 40 C.F.R. Part 60, 
Subpart Y; 

(hh)Industrial, Commercial, Institutional and 
Process Heaters — 40 C.F.R. Part 63, Subpart 
DDDDD; 

(ii)Industrial, Commercial and Institutional 
Boilers (Area Sources) — 40 

C.F.R. Part 63, Subpart JJJJJJ; 
(jj) Mercury Cell Chlor-Alkali Plants 

— 40 C.F.R. Part 63, Subpart IIIII; 
and (kk) Standards of Performance Commercial 

and Industrial Solid Waste Incineration Units for 
which Construction is Commenced after Novem-
ber 30, 1999, or for which Modification or Re-
construction is Commenced on or after  1  June  
2001 — 40 C.F.R. Part 60, Subpart CCCC. 
 

(l)Annex VI 
 

27.In paragraph 1: 
(a)The words “Except as otherwise provided in 

this annex, no” are deleted and replaced by “No”; 
 
 
 
(b)The words “six months after” are deleted; 
(c)The words “for a Party” are added after the 

word “Protocol” 
28.Paragraph 3 is deleted. 
29.In paragraph 4, the word “A” is replaced by 

the  words  “Notwithstanding  paragraph 1, a”. 
30.In paragraph 5, the following text is substi-

tuted for the chapeau prior to subparagraph (a): 
Each Party shall, no later than the date of entry 

into force of this Protocol for that Party, achieve 
concentration levels which do not exceed: 
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