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KOMISSION PÄÄTÖS,
annettu 20 päivänä huhtikuuta 2010,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII lueteltuja
lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja koskevan rajoituksen uudelleentarkastelusta
(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 1942)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/226/EU)
pinnoitteista ja kumiainesten seostamisesta ja jatkojalos
tamisesta aiheutuvia uusia ympäristöriskejä. PBT-ominai
suuksiensa takia lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien
todettiin olevan erityistä huolta aiheuttavia aineita
(SVHC), ja ne lisättiin mahdollisesti sisällytettävien ainei
den luetteloon asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan
mukaisesti.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon
sopimuksen,

Euroopan

unionin

toiminnasta

tehdyn

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupa
menettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviras
ton perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen
(EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komis
sion direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja
2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 anne
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1907/2006 (1) ja erityisesti sen 69 artiklan 5 kohdan,

(3)

Alankomaiden kuningaskunnan EY:n perustamissopi
muksen 95 artiklan 4 kohdan mukaisesti tiedoksi anta
mista lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien käyttöä kos
kevista kansallisista säännöksistä 7 päivänä kesäkuuta
2007 tehdyllä päätöksellä 2007/395/EY (4) komissio an
toi Alankomaille luvan säilyttää lyhytketjuisia kloorattuja
parafiineja koskevat kansalliset säännöksensä, jotka ovat
tiukempia kuin tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmis
teiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia kos
kevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten
määräysten lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976
annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY (5) liitteessä I
olevat lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja koskevat sään
nökset. Kyseiset lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja kos
kevat olemassa olevat ja tiukemmat säännökset on lue
teltu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (6) 67 artiklan 3
kohdan nojalla annetussa komission tiedonannossa, ja
Alankomaat voi pitää ne voimassa 1 päivään kesäkuuta
2013 saakka.

(4)

On ehdotettu, että lyhytketjuiset klooratut parafiinit sisäl
lytettäisiin pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevaan pöytä
kirjaan, joka liittyy valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman
epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan UNECE:n
yleissopimukseen ja pysyviä orgaanisia yhdisteitä kos
kevaan Tukholman yleissopimukseen. Koska sisällyttä
mistä ei ole vielä toteutettu, on aiheellista käynnistää
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisen lyhytketjuisia
kloorattuja parafiineja koskevan rajoituksen uudelleentar
kastelu, jotta asianmukaisten riskinvähentämistoimenpi
teiden toteuttaminen ei viivästyisi.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 69 artiklan 4 kohdan
mukaisesti Alankomaiden olisi valmisteltava kyseisen ase
tuksen liitteen XV vaatimusten mukainen asiakirja-ai
neisto,

on kuullut asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perus
tettua komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

Alankomaat ehdotti 4 päivänä kesäkuuta 2009 päivätyssä
kirjeessään, että Euroopan parlamentin ja neuvoston ase
tuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevassa 42
kohdassa lueteltuja lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja
koskevaa rajoitusta olisi tarkasteltava uudelleen, ja esitti
tätä varten todisteita kyseisen asetuksen 69 artiklan 5
kohdan mukaisesti. Alankomaat totesi kyseisten aineiden
aiheuttavan ympäristölle riskin, joka johtuu erityisesti nii
den lisäämisestä tavaroihin, kuten kumitavaroihin, raken
nusmateriaaleihin (tiivisteisiin), tekstiileihin sekä maaleilla
ja pinnoitteilla käsiteltyihin tavaroihin, sillä tavaroiden
elinkaaren aikana tapahtuu haihtumista, huuhtoutumista
ja rapautumista.

Euroopan unionin riskinarviointiraportin viimeisimmässä
lisäyksessä (2), joka on tehty olemassa olevien aineiden
vaarojen arvioinnista ja valvonnasta 23 päivänä maalis
kuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
793/93 (3) nojalla, todettiin, että lyhytketjuiset klooratut
parafiinit täyttävät hitaasti hajoavan, biokertyvän ja myr
kyllisen (PBT) aineen kriteerit, ja osoitettiin tekstiilien

(1) EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.
(2) The European Union Risk Assessment Report – päivitetty versio,
elokuu 2008 – saatavilla osoitteessa http://ecb.jrc.ec.europa.eu/
(3) EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1.

(4) EUVL L 148, 9.6.2007, s. 17.
(5) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201.
(6) EUVL C 130, 9.6.2009, s. 3.

L 100/16

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Tarkastellaan uudelleen asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevassa 42 kohdassa lueteltuja lyhyt
ketjuisia kloorattuja parafiineja koskevaa rajoitusta kyseisen asetuksen 69 artiklassa säädetyn menettelyn
mukaisesti.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille ja Euroopan kemikaalivirastolle.

Tehty Brysselissä 20 päivänä huhtikuuta 2010.
Komission puolesta
Antonio TAJANI

Varapuheenjohtaja
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