
Príloha I

Zoznam činností

 1. Rafinérie ropy (s výnimkou závodov, ktoré vyrábajú len mazivá z ropy) a zariadenia na splyňovanie a skva-
palňovanie 500 a viac ton uhlia alebo bitúmenových bridlíc za deň.

 2. Tepelné elektrárne a iné spa¾ovacie zariadenia s tepelným výkonom 300 MW a viac a jadrové elektrárne a iné
jadrové reaktory (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov,
ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW trvalého tepelného za�aženia).

 3. Zariadenia určené výhradne na výrobu alebo obohacovanie jadrového paliva, na prepracovanie vyhoretého
jadrového paliva alebo na skladovanie, ako aj na ukladanie a spracovanie jadrového odpadu.

 4. Ve¾ké zariadenia na primárnu výrobu liatiny a ocele a na výrobu neželezných kovov.

 5. Zariadenia na �ažbu azbestu, spracovanie a prepracovanie azbestu a výrobkov obsahujúcich azbest; na
azbestovocementové výrobky s ročnou produkciou viac ako 20 000 ton finálneho výrobku; na trecie materiály
s ročnou produkciou viac ako 50 ton finálneho výrobku a na iné využitie azbestu presahujúce 200 ton za rok.

 6. Komplexné chemické zariadenia.

 7. Výstavba dia¾nic, rýchlostných ciest*) a dia¾kových železničných tratí a letísk s hlavnou rozjazdovou a pristá-
vacou dráhou s dĺžkou 2 100 metrov a viac.

 8. Ropovody a plynovody s  ve¾kým priemerom.

 9. Obchodné prístavy, ako aj vnútrozemské vodné cesty a prístavy pre vnútrozemskú plavbu umožňujúce
plavbu lodí s výtlakom viac ako 1 350 ton.

10. Zariadenia na zneškodňovanie toxických a nebezpečných odpadov spa¾ovaním, chemickým spracovaním
alebo skládkovaním.

11. Ve¾ké priehrady a nádrže.

12. Odbery podzemných vôd v prípade, keï ročný objem odobratej vody je 10 mil. m3 alebo viac.

13. Výroba vzduchom sušenej buničiny a papiera v množstve 200 ton za deň alebo viac.

14. Ve¾ká �ažba, získavanie a spracovanie in situ kovových rúd a uhlia.

15. Ťažba uh¾ovodíkov na vo¾nom mori.

16. Ve¾kosklady na skladovanie ropy, petrochemických a chemických výrobkov.

17. Ve¾koplošné odlesňovanie.

    *) Na účely tohto dohovoru
— „dia¾nica“ znamená cestu, ktorá je špeciálne určená a vybudovaná na premávku motorových vozidiel, ktorá neslúži na obsluhu

pri¾ahlého majetku a ktorá
a) s výnimkou jednotlivých vymedzených miest alebo dočasne má jednotlivé jazdné pruhy pre premávku v obidvoch smeroch od seba

oddelené deliacim pásom, ktorý nie je určený na premávku, alebo výnimočne iným značením;
b) nemá úrovňové križovanie s inou cestou, železnicou alebo električkovou tra�ou, alebo chodníkom a
c) je označená dopravnou značkou ako dia¾nica;

— „rýchlostná cesta“ znamená cestu vyhradenú na premávku motorových vozidiel, prístupnú len cez mimoúrovňové alebo riadené
križovatky, na ktorej je predovšetkým v jazdnom pruhu zakázané zastavenie a státie.
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