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LIITE  

 

Toimialat ja toimialojen osat, joiden katsotaan direktiivin 2003/87/EY 10 b artiklan 

mukaisesti olevan alttiita hiilivuodon riskille 

1.   Direktiivin 2003/87/EY 10 b artiklan 1 kohdassa vahvistettujen perusteiden mukaan 

NACE-koodi Kuvaus 

0510 Kivihiilen kaivu 

0610 Raakaöljyn tuotanto 

0710 Rautamalmien louhinta 

0729 Muiden värimetallimalmien louhinta 

0891 Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta 

0899 Muualla luokittelematon kaivostoiminta ja louhinta 

1041 Kasvi- ja eläinperäisten öljyjen ja -rasvojen valmistus (pl. ravintorasvat) 

1062 Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus 

1081 Sokerin valmistus 

1106 Maltaiden valmistus 

1310 Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu 

1395 Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden valmistus (pl. vaatteet) 

1411 Nahkavaatteiden valmistus 

1621 Vaneriviilun ja puupaneelien valmistus 

1711 Massan valmistus 

1712 Paperin, kartongin ja pahvin valmistus 

1910 Koksituotteiden valmistus 

1920 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus 

2011 Teollisuuskaasujen valmistus 

2012 Värien ja pigmenttien valmistus 

2013 Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus 
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2014 Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus 

2015 Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus 

2016 Muoviaineiden valmistus 

2017 Synteettisen kumiraaka-aineen valmistus 

2060 Tekokuitujen valmistus 

2311 Tasolasin valmistus 

2313 Onton lasin valmistus 

2314 Lasikuitujen valmistus 

2319 Muu lasin valmistus ja muokkaus, mukaan lukien tekniset lasituotteet 

2320 Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus 

2331 Keraamisten tiilien ja laattojen valmistus 

2351 Sementin valmistus 

2352 Kalkin ja kipsin valmistus 

2399 Muualla luokittelemattomien ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 

2410 Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus 

2420 Putkien, profiiliputkien ja niihin liittyvien tarvikkeiden valmistus teräksestä 

2431 Raudan ja teräksen kylmävetäminen 

2442 Alumiinin valmistus 

2443 Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus 

2444 Kuparin valmistus 

2445 Muiden värimetallien valmistus 

2446 Ydinpolttoaineen valmistus 

2451 Raudan valu 
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2.   Direktiivin 2003/87/EY 10 b artiklan 2 kohdassa vahvistettujen perusteiden mukaan 

NACE-koodi Kuvaus 

0893 Suolan tuotanto 

1330 Tekstiilien viimeistely 

2110 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 

2341 Keraamisten talous- ja koriste-esineiden valmistus 

2342 Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus 

 

3.   Direktiivin 2003/87/EY 10 b artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 

vahvistettujen perusteiden mukaan  

NACE-koodi Kuvaus 

2332 Poltettujen tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistus 

 

4.   Direktiivin 2003/87/EY 10 b artiklan 3 kohdan viidennessä alakohdassa 

vahvistettujen perusteiden mukaan  

Prodcom-

koodi 

Kuvaus 

081221 Kaoliini ja muut kaoliinipitoiset savet 

10311130 Jäädytetyt perunat, valmistetut tai säilötyt, (mukaan lukien kokonaan tai 

osittain öljyssä kypsennetyt ja sen jälkeen jäädytetyt perunat; pois lukien etikan 

tai etikkahapon avulla säilötyt perunat) 

10311300 Kuivattu peruna hienona ja karkeana jauhona, hiutaleina, jyväsinä ja pelletteinä 

10391725 Tomaattisose ja -pyree, tiivistetty 

105121 Rasvaton maitojauhe 

105122 Täysmaitojauhe 

105153 Kaseiini 

105154 Laktoosi ja laktoosisiirappi 

10515530 Hera ja modifioitu hera, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, 

tiivistetty tai tiivistämätön, lisättyä makeutusainetta sisältävä tai sisältämätön 

10891334 Leivontahiiva 
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20302150 Lasiintuvat emalit ja lasitteet, enkopit ja niiden kaltaiset valmisteet, jollaisia 

käytetään keraamisessa, emaloimis- ja lasiteollisuudessa  

20302170 Nestemäiset lysterit ja niiden kaltaiset tuotteet, lasisulate (fritti) ja muu lasi 

jauheena, rakeina, suomuina tai hiutaleina 

25501134 Voimansiirtoakselien, nokka-akselien ja kampiakselien, kampien jne. osat, 

rautametallia, avoimessa muotissa taotut 

 

 


