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LISA 1 
JÄÄTMED VÕI MUUD AINED, MILLE KAADAMIST VÕIB KAALUDA 

 
1. Järgmiste jäätmete või muude ainete kaadamist võib kaaluda tingimusel, et peetakse silmas 

käesoleva protokolli eesmärke ja üldisi kohustusi, mis on esitatud protokolli artiklites 2 ja 3:  
1.1 süvendamisel võetud pinnas; 
1.2 reoveesetted;  
1.3 kalajäätmed või kala tööstusliku töötlemise käigus tekkinud aines; 
1.4 laevad, platvormid või muud mererajatised; 
1.5 inertne anorgaaniline geoloogiline materjal; 
1.6 loodusliku päritoluga orgaaniline materjal; 
1.7 mahukad objektid, mis koosnevad peamiselt rauast, terasest, tsemendist või muust 

sarnasest kahjutust ainest, mille juures tuleb ennekõike arvestada nende füüsilist mõju, 
ning seda ainult olukorras, kus selliseid jäätmeid toodetakse sellistes kohtades, nagu 
isoleeritud kogukondadega väikesaared, kus kaadamine on ainus praktiliselt teostatav 
jäätmetest vabanemise võimalus;  

1.8 veeldatud süsinikdioksiidi kogused, mis tekivad süsinikdioksiidi eraldamise eesmärgil 
toimuvas süsinikdioksiidi sidumise protsessis. 

2. Lõike 1 punktides 1.4 ja 1.7 loetletud jäätmete või muude ainete kaadamist võib kaaluda, kui 
sellest on võimalikult suures ulatuses eraldatud ained, mis võivad tekitada hõljuvat prahti või mis 
võivad muul viisil saastada merekeskkonda, ning tingimusel, et kaadatav materjal ei kujuta endast 
tõsist takistust kalapüügile või laevatamisele.  

3. Olenemata eeltoodust ei loeta kaadamiseks sobivaiks lõike 1 punktides 1.1–1.8 loetletud aineid, 
kui need on suurema radioaktiivsusega kui on Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) 
kehtestatud minimaalne (de minimis) lubatud erandmäär, mille osalisriigid on vastu võtnud 
tingimusel, et 25 aasta jooksul pärast 20. veebruari 1994 ja iga 25 aasta järel pärast seda  
korraldavad osalisriigid kõikide radioaktiivsete jäätmete ja muude radioaktiivsete ainete 
teadusuuringu, mis ei hõlma kõrgradioaktiivseid jäätmeid ja aineid, võttes sealjuures arvesse 
muid tegureid, mida osalisriigid peavad vajalikuks, ning vaatavad artiklis 22 nimetatud 
menetlusreegleid järgides üle selliste ainete kaadamiskeelu. 

4. Lõike 1punktis 1.8 nimetatud veeldatud süsinikdioksiidi kaadamist võib lubada ainult juhul, kui:  
4.1 matmine toimub merealusesse geoloogilisse formatsiooni;  
4.2 maetav aine koosneb põhiliselt süsinikdioksiidist. See võib sisaldada juhuslikke kaasuvaid 

aineid, mis pärinevad lähtematerjalist ning eraldamise ja sidumise protsessidest; 
4.3 selliste jäätmete maapõue matmise eesmärgil ei ole lisatud muid jäätmeid või aineid.  
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