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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 757/2010,
annettu 24 päivänä elokuuta 2010,
pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
850/2004 liitteiden I ja III muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(4)

COP4-kokouksessa päätettiin sisällyttää kahdeksan ainetta
yleissopimuksen liitteeseen A (tuotannon ja käytön lope
tus). Yhdeksättä ainetta, perfluorioktaanisulfonihappoa ja
sen johdannaisia, jäljempänä ”PFOS”, käytetään edelleen
laajalti koko maailmassa, ja COP4-kokouksessa päätettiin
sisällyttää se liitteeseen B (rajoittaminen) kuitenkin niin,
että säädetään useista poikkeuksista. Asetuksen (EY) N:o
850/2004 rakenne on samantyyppinen, ja siinä on liite I
(kiellot) ja liite II (rajoitukset). Yleissopimuksessa mää
rätään velvoitteesta kieltää sen liitteissä A ja B lueteltujen
aineiden tuotanto, käyttö, vienti ja tuonti tai rajoittaa
niitä. Kun COP4-kokouksessa tehtyjen päätösten sovelta
misalaan kuuluvat aineet sisällytetään asetukseen (EY) N:o
850/2004, on asetuksen rajoitusten soveltamisala yhden
mukainen COP4-kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.
Asetuksessa (EY) N:o 850/2004 säädetään tuotantoon,
käyttöön ja jätehuoltoon liittyvistä edellytyksistä sekä
markkinoille saattamisen rajoituksista.

(5)

PFOS-yhdisteiden markkinoille saattaminen ja käyttö on
ollut rajoitettua unionissa kemikaalien rekisteröinnistä,
arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH)
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1907/2006 (4) liitteen XVII nojalla. PFOS-yhdis
teiden voimassa olevissa unionin lainsäädännön rajoituk
sissa on vähemmän poikkeuksia kuin COP4-kokouksessa
tehdyissä päätöksissä. PFOS-yhdisteet sisällytettiin myös
18 päivänä joulukuuta 2009 hyväksytyn tarkistetun pöy
täkirjan liitteeseen I. PFOS-yhdisteet olisi näin ollen sisäl
lytettävä asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteeseen I kah
deksan muun aineen tapaan. Sellaisten poikkeusten, jotka
olivat voimassa, kun PFOS-yhdisteet lueteltiin liitteessä
XVII, soveltaminen jatkuu. Ne mainitaan asetuksen (EY)
N:o 850/2004 liitteessä I vain hieman muutettuina. Poik
keusten soveltamisen edellytyksenä tulisi olla parhaiden
käytettävissä olevien tekniikoiden käyttö soveltuvin osin.
Poikkeus, joka mahdollistaa PFOS-yhdisteiden käytön val
votuissa sähkökemiallisissa pinnoitusjärjestelmissä käytet
tävissä kostutusaineissa, on voimassa rajoitetun ajan
COP4-kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti. Poikke
uksen voimassaolo voi jatkua yleissopimuksen sopimus
puolten konferenssin hyväksynnällä, jos se on teknisesti
perusteltua. Jäsenvaltioiden on raportoitava sallittujen
poikkeusten soveltamisesta joka neljäs vuosi. Euroopan
unionin olisi yleissopimuksen sopimuspuolena toimitet
tava jäsenvaltioiden raportteihin perustuva raportti. Ko
mission olisi jatkettava edelleen voimassa olevien poikke
usten tarkastelua sekä tutkittava turvallisempien vaihtoeh
toisten aineiden tai teknologioitten käyttömahdollisuuk
sia.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 850/2004 4 artiklan 1 kohdan b
alakohdan säännöksiä, jotka koskevat tahattomina vieras
ainejääminä esiintyviä aineita, olisi sovellettava myös

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

ottaa huomioon pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktii
vin 79/117/ETY muuttamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 850/2004 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleis
sopimuksen, jäljempänä ”yleissopimus”, joka on hyväk
sytty pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman
yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puo
lesta 14 päivänä lokakuuta 2004 tehdyllä neuvoston pää
töksellä 2006/507/EY (2), ja valtiosta toiseen tapahtuvaa
ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan
yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan, jäljempänä ”pöytä
kirja”, joka on hyväksytty valtiosta toiseen tapahtuvaa
ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan
vuoden 1979 yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan hy
väksymisestä Euroopan yhteisön puolesta 19 päivänä hel
mikuuta 2004
tehdyllä neuvoston päätöksellä
2004/259/EY (3), sitoumukset on pantu täytäntöön Eu
roopan unionissa asetuksella (EY) N:o 850/2004.

(2)

Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot sekä Norja ja Mek
siko ovat tehneet ehdotuksia aineiden lisäämiseksi liittei
siin. Yleissopimuksen nojalla perustettu pysyvien orgaa
nisten yhdisteiden arviointikomitea on saanut päätökseen
yhdeksän ehdotetun aineen arvioinnin. Näiden aineiden
on todettu noudattavan yleissopimuksessa asetettuja vaa
timuksia. Sopimuspuolten konferenssin 4.–8. toukokuuta
2009 pidetyssä neljännessä kokouksessa, jäljempänä
”COP4”, päätettiin sisällyttää kaikki yhdeksän ainetta
yleissopimuksen liitteisiin.

(3)

COP4-kokouksessa tehtyjen päätösten vuoksi on tarpeen
ajantasaistaa asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteet I ja III.
Asetuksen (EY) N:o 850/2004 liite I olisi muutettava
ottamaan huomioon, että aineet voidaan luetella ainoas
taan yleissopimuksessa.

(1) EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7.
(2) EUVL L 209, 31.7.2006, s. 1.
(3) EUVL L 81, 19.3.2004, s. 35.

(4) EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.
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PFOS-yhdisteisiin, jotta voidaan varmistaa mainitun ase
tuksen yhdenmukainen soveltaminen ja täytäntöönpanon
valvonta sekä yhdenmukaisuus yleissopimuksen kanssa.
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII nojalla
PFOS-yhdisteitä voidaan käyttää tietyn raja-arvon alitta
vina määrinä. Kunnes asiasta on käytettävissä uusia tie
toja, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII vahvis
tetut PFOS-yhdisteiden raja-arvot tavaroissa tarkoittavat
pitoisuustasoa, jota alhaisempina pitoisuuksina PFOS-yh
disteitä ei voida järkevästi käyttää niin, että niitä voitaisiin
samalla nykyisillä menetelmillä valvoa ja varmistaa sään
nösten noudattaminen. Näillä raja-arvoilla olisi siten ra
joitettava PFOS-yhdisteiden käyttö tahattomien vieras
ainejäämien tasolle. Tässä asetuksessa olisi vahvistettava
aineina tai valmisteissa käytettäville PFOS-yhdisteille vas
taavalla tasolla oleva raja-arvo. Tarkoituksellisen käytön
estämiseksi tämän tason olisi oltava alhaisempi kuin ase
tuksessa (EY) N:o 1907/2006 vahvistettu taso.

(7)

(8)

Pentabromidifenyylieetterin ja oktabromidifenyylin mark
kinoille saattamista ja käyttöä rajoitetaan unionissa ase
tuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII nojalla siten,
että liitteessä on vahvistettu enimmäispitoisuus, 0,1 pai
noprosenttia, jonka alittavien pitoisuuksien markkinoille
saattamista ja käyttöä ei rajoiteta. COP4-kokouksessa pää
tettiin luetteloida yhdisteet, joita esiintyy pentabromidife
nyylieetterien ja oktabromidifenyylieetterien kaupallisissa
muodoissa ja joilla on pysyvien orgaanisten yhdisteiden
ominaisuudet. Yhdenmukaisuuden vuoksi ne johdannai
set, joilla COP4-kokouksessa tehtyjen päätösten mukai
sesti on pysyvien orgaanisten yhdisteiden ominaisuudet,
olisi sisällytettävä asetukseen (EY) N:o 850/2004 samalla
tavalla kuin asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä
XVII; näin ollen heksabromidifenyylieetteri-, heptabromi
difenyylieetteri-, tetrabromidifenyylieetteri- ja pentabromi
difenyylieetterijohdannaiset olisi sisällytettävä asetuksen
(EY) N:o 850/2004 liitteeseen I.

Asetuksen (EY) N:o 850/2004 4 artiklan 1 kohdan b
alakohdan säännöksiä, jotka koskevat tahattomina vieras
ainejääminä esiintyviä aineita, olisi sovellettava myös po
lybromidifenyylieettereihin (PBDE-yhdisteet), jotta voi
daan varmistaa mainitun asetuksen yhdenmukainen täy
täntöönpano ja valvonta sekä yhdenmukaisuus yleissopi
muksen kanssa. Tässä asetuksessa olisi vahvistettava rajaarvo PBDE-yhdisteiden tahattomille vierasainejäämille ai
neissa, valmisteissa ja tavaroissa. Kunnes asiasta on käy
tettävissä uusia tietoja ja komissio on tarkastellut asiaa
uudelleen tämän asetuksen tavoitteiden mukaisesti, olisi
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII vahvistet
tujen kierrätysmateriaalista valmistettujen tavaroiden
PBDE-yhdisteiden raja-arvoilla rajoitettava PBDE-yhdistei
den käyttö tahattomien vierasainejäämien tasolle, koska
näiden raja-arvojen katsotaan vastaavan pitoisuustasoa,
jota alhaisempina pitoisuuksina PBDE-yhdisteitä ei voida
järkevästi käyttää, mutta valvonta ja täytäntöönpano voi
daan toteuttaa nykyisillä menetelmillä. Tässä asetuksessa
olisi vahvistettava aineina, valmisteissa tai tavaroissa käy
tettäville PBDE-yhdisteille vastaava raja-arvo.
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(9)

On tarpeen selventää, että asetuksen (EY) N:o 850/2004
3 artiklassa säädettyä kieltoa ei sovelleta sellaisiin PBDEja PFOS-yhdisteitä sisältäviin tavaroihin, jotka ovat jo
käytössä tämän asetuksen tullessa voimaan.

(10)

DDT ja heksaklorosykloheksaanit (HCH), mukaan luet
tuna lindaani, olisi sisällytettävä ilman poikkeuksia. Ase
tuksen (EY) N:o 850/2004 liitteessä I oleva A osa mah
dollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat ylläpitää nykyistä
DDT:n tuotantoa ja käyttöä dikofolin tuotantoa varten.
Yksikään jäsenvaltio ei tällä hetkellä sovella tätä poikke
usta. Dikofolia ei lisäksi sisällytetty biosidituotteiden
markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
98/8/EY (1) liitteeseen I eikä kasvinsuojeluaineiden mark
kinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annet
tuun neuvoston direktiiviin 91/414/ETY (2). Tämä poik
keus olisi näin ollen poistettava. HCH, mukaan luettuna
lindaani, on sisällytetty asetuksen (EY) N:o 850/2004
liitteessä I olevaan osaan B siten, että siihen sovelletaan
kahta poikkeusta tiettyjen erityisten käyttötarkoitusten
osalta. Näiden poikkeusten voimassaolo päättyi
1 päivänä syyskuuta 2006 ja 31 päivänä joulukuuta
2007, joten nämä poikkeukset olisi poistettava.

(11)

COP4-kokouksessa tehtyjen päätösten mukaisesti pentak
looribentseeni olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o
850/2004 liitteisiin I ja III, jotta siihen sovellettaisiin
mainitussa asetuksessa säädettyä yleistä kieltoa sekä pääs
töjen vähentämistä koskevia säännöksiä. Klordekoni ja
heksabromibifenyyli olisi siirrettävä liitteessä I olevaan
A osaan, koska ne on nyt sisällytetty molempiin kansain
välisiin välineisiin.

(12)

Yleissopimuksen 22 artiklan mukaisesti sen liitteeseen A,
B ja C tehdyt muutokset tulevat voimaan vuoden kulut
tua siitä päivästä, jolloin tallettaja on ilmoittanut muu
toksesta; kyseinen päivä on 26. elokuuta 2010. Asetusta
olisi tästä syystä sekä yhdenmukaisuuden vuoksi sovellet
tava mainitusta päivästä alkaen. Tämän asetuksen olisi
siis tultava voimaan kiireellisesti.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivillä
67/548/ETY perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteet I ja III tämän
asetuksen liitteen mukaisesti.
(1) EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.
(2) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.
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2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 26 päivästä elokuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä elokuuta 2010.
Komission puolesta
José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja
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LIITE
1. Korvataan asetuksen (EY) N:o 850/2004 liite I seuraavasti:
”LIITE I
Osa A – Sekä yleissopimuksessa että pöytäkirjassa luetellut aineet sekä ainoastaan yleissopimuksessa luetellut
aineet

Aine

Tetrabromidifenyylieetteri
C12H6Br4O

CAS-nro

EY-numero

Yksittäinen vapautus: käyttö välituotteena tai
muu määritetty käyttö

1. Tässä kohdassa 4 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa sovelletaan aineena, valmis
teena, tavarana tai tavaran palonsuoja
tussa osassa esiintyvään tetrabromidife
nyylieetteriin, kun sen pitoisuus on
enintään 10 mg/kg (0,001 painopro
senttia).
2. Säännöksestä poiketen sallitaan seuraa
vien tuotanto, markkinoille saattaminen
ja käyttö:
a) rajoittamatta b alakohdan sovelta
mista, tavarat ja valmisteet, jotka si
sältävät alle 0,1 painoprosenttia tet
rabromidifenyylieetteriä, kun ne on
valmistettu osittain tai kokonaisuu
dessaan kierrätysmateriaalista tai uu
delleenkäyttöä varten valmistellusta
jätteestä saadusta materiaalista;
b) Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2002/95/EY soveltamis
alaan kuuluvat sähkö- ja elektroniik
kalaitteet (*).
3. Sellaisten tavaroiden käyttö sallitaan,
jotka ovat käytössä unionissa ennen
25 päivää elokuuta 2010 ja jotka sisäl
tävät tetrabromidifenyyliä tavaran ainesosana. Tällaisiin tavaroihin sovelle
taan 4 artiklan 2 kohdan kolmatta ja
neljättä alakohtaa.

Pentabromidifenyylieetteri
C12H5Br5O

1. Tässä kohdassa 4 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa sovelletaan aineena, valmis
teena, tavarana tai tavaran palonsuoja
tussa osassa esiintyvään pentabromidi
fenyylieetteriin, kun sen pitoisuus on
enintään 10 mg/kg (0,001 painopro
senttia).
2. Säännöksestä poiketen sallitaan seuraa
vien tuotanto, markkinoille saattaminen
ja käyttö:
a) rajoittamatta b alakohdan sovelta
mista, tavarat ja valmisteet, jotka si
sältävät alle 0,1 painoprosenttia
pentabromidifenyylieetteriä, kun ne
on valmistettu osittain tai kokonai
suudessaan kierrätysmateriaalista tai
uudelleenkäyttöä varten valmistel
lusta jätteestä saadusta materiaalista;
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Aine

CAS-nro

EY-numero

L 223/33

Yksittäinen vapautus: käyttö välituotteena tai
muu määritetty käyttö

b) direktiivin 2002/95/EY soveltamis
alaan kuuluviin sähkö- ja elektro
niikkalaitteisiin.
3. Sellaisten tavaroiden käyttö sallitaan,
jotka ovat käytössä unionissa ennen
25 päivää elokuuta 2010 ja jotka sisäl
tävät pentabromidifenyyliä tavaran ainesosana. Tällaisiin tavaroihin sovelle
taan 4 artiklan 2 kohdan kolmatta ja
neljättä alakohtaa.

Heksabromidifenyylieetteri
C12H4Br6O

1. Tässä kohdassa 4 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa sovelletaan aineena, valmis
teena, tavarana tai tavaran palonsuoja
tussa osassa esiintyvään heksabromidi
fenyylieetteriin, kun sen pitoisuus on
enintään 10 mg/kg (0,001 painopro
senttia).
2. Säännöksestä poiketen sallitaan seuraa
vien tuotanto, markkinoille saattaminen
ja käyttö:
a) rajoittamatta b alakohdan sovelta
mista, tavarat ja valmisteet, jotka si
sältävät alle 0,1 painoprosenttia hek
sabromidifenyylieetteriä, kun ne on
valmistettu osittain tai kokonaisuu
dessaan kierrätysmateriaalista tai uu
delleenkäyttöä varten valmistellusta
jätteestä saadusta materiaalista;
b) direktiivin 2002/95/EY soveltamis
alaan kuuluviin sähkö- ja elektro
niikkalaitteisiin.
3. Sellaisten tavaroiden käyttö sallitaan,
jotka ovat käytössä unionissa ennen
25 päivää elokuuta 2010 ja jotka sisäl
tävät heksabromidifenyyliä tavaran ai
nesosana. Tällaisiin tavaroihin sovelle
taan 4 artiklan 2 kohdan kolmatta ja
neljättä alakohtaa.

Heptabromidifenyylieetteri
C12H3Br7O

1. Tässä kohdassa 4 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa sovelletaan aineena, valmis
teena, tavarana tai tavaran palonsuoja
tussa osassa esiintyvään heptabromidi
fenyylieetteriin, kun sen pitoisuus on
enintään 10 mg/kg (0,001 painopro
senttia).
2. Säännöksestä poiketen sallitaan seuraa
vien tuotanto, markkinoille saattaminen
ja käyttö:
a) rajoittamatta b alakohdan sovelta
mista, tavarat ja valmisteet, jotka si
sältävät alle 0,1 painoprosenttia hep
tabromidifenyylieetteriä, kun ne on
valmistettu osittain tai kokonaisuu
dessaan kierrätysmateriaalista tai uu
delleenkäyttöä varten valmistellusta
jätteestä saadusta materiaalista;
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Aine

CAS-nro

EY-numero

25.8.2010

Yksittäinen vapautus: käyttö välituotteena tai
muu määritetty käyttö

b) direktiivin 2002/95/EY soveltamis
alaan kuuluviin sähkö- ja elektro
niikkalaitteisiin.
3. Sellaisten tavaroiden käyttö sallitaan,
jotka ovat käytössä unionissa ennen
25 päivää elokuuta 2010 ja jotka sisäl
tävät heptabromidifenyyliä tavaroiden
ainesosana. Tällaisiin tavaroihin sovelle
taan 4 artiklan 2 kohdan kolmatta ja
neljättä alakohtaa.

Perfluorioktaanisulfonihappo ja sen joh
dannaiset (PFOS)
C8F17SO2X
(X = OH, metallisuola- (O-M+), halidi-,
amidi- ja muut johdannaiset, myös po
lymeerit)

1. Tässä kohdassa 4 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa sovelletaan aineissa tai val
misteissa esiintyviin PFOS-yhdisteisiin,
kun niiden pitoisuudet ovat enintään
10 mg/kg (0,001 painoprosenttia).
2. Tässä kohdassa 4 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa sovelletaan puolivalmisteissa
ja tavaroissa tai niiden osissa esiintyvien
PFOS-yhdisteiden pitoisuuksiin, jos
PFOS-pitoisuus on alle 0,1 painopro
senttia PFOS-yhdistettä sisältävien ra
kenteeltaan tai mikrorakenteeltaan eril
listen osien massaa kohti laskettuna, tai
tekstiilien tai muiden pinnoitettujen
materiaalien osalta, jos PFOS-yhdistei
den määrä on alle 1 μg/m2 pinnoite
tusta materiaalista.
3. Sellaisten tavaroiden käyttö sallitaan,
jotka ovat käytössä unionissa ennen
25 päivää elokuuta 2010 ja jotka sisäl
tävät PFOS-yhdisteitä tavaran aineso
sana. Tällaisiin tavaroihin sovelletaan
4 artiklan 2 kohdan kolmatta ja neljättä
alakohtaa.
4. Sammutusvaahtoja, jotka on saatettu
markkinoille ennen 27 päivää joulu
kuuta 2006, voi käyttää 27 päivään ke
säkuuta 2011 saakka.
5. Jos päästömäärät ympäristöön on mini
moitu, aineen valmistus ja saattaminen
markkinoille on sallittu seuraavia erityi
siä käyttötarkoituksia varten edellyttäen,
että jäsenvaltiot raportoivat komissiolle
joka neljäs vuosi PFOS-yhdisteiden käy
töstä poistamisesta saavutetusta edistyk
sestä:
a) 26 päivään elokuuta 2015 saakka
kostutusaineet, joita käytetään valvo
tuissa sähkökemiallisissa pinnoitus
järjestelmissä;
b) fotoresistit tai fotolitografiaproses
seissa käytettävät heijastuksenes
topinnoitteet;
c) filmien, paperien tai painolaattojen
valokuvauspinnoitteet;
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Aine

CAS-nro

EY-numero

L 223/35

Yksittäinen vapautus: käyttö välituotteena tai
muu määritetty käyttö

d) sumunestoaineet, joita käytetään
kromi- (VI) -kovakromauksessa sul
jetuissa järjestelmissä;
e) ilmailun hydraulinesteet.
Jos a–e kohdan poikkeukset koskevat
tuotantoa tai käyttöä Euroopan parla
mentin ja direktiivin 2008/1/EY (**) so
veltamisalaan kuuluvassa laitoksessa,
sovelletaan PFOS-päästöjen minimointia
ja ehkäisyä koskevia asiaankuuluvia par
haita käytettävissä olevia tekniikoita,
jotka komissio on julkaissut direktiivin
2008/1/EY 17 artiklan 2 kohdan toisen
alakohdan nojalla.
Heti kun käytettävissä on uusia yksityis
kohtaisia tietoja b–e kohdissa mainittu
jen käyttötarkoitusten osalta aineiden
turvallisemmista vaihtoehdoista tai tek
nologioista, komissio tarkastelee uudel
leen toisessa alakohdassa mainittuja
poikkeuksia, jotta
i) perfluorioktaani-sulfonaattien käy
töstä luovutaan asteittain heti, kun
turvallisempien vaihtoehtojen käyttö
on teknisesti ja taloudellisesti mah
dollista,
ii) poikkeuksen soveltamista voidaan
jatkaa ainoastaan sellaisten olennais
ten käyttötarkoitusten osalta, joille
ei ole olemassa turvallisempia vaih
toehtoja ja joita koskevien turvalli
sempien vaihtoehtojen kehittämis
pyrkimyksistä on raportoitu,
iii) perfluorioktaani-sulfonaattipäästöt
ympäristöön on saatu mahdollisim
man pieniksi parasta käytettävissä
olevaa tekniikkaa soveltamalla.
6. Kun Euroopan standardointikomitea
(CEN) on hyväksynyt asiaa koskevia
standardeja, niitä on käytettävä analyyt
tisinä testimenetelminä osoitettaessa,
että aineet, valmisteet ja tavarat ovat 1
ja 2 kohdan säännösten mukaisia.

DDT (1,1,1-trikloori-2,2-bis(4-kloorife
nyyli)etaani)

50-29-3

200-024-3

—

Klordaani

57-74-9

200-349-0

—

Heksakloorisykloheksaanit, mukaan lu
kien lindaani

58-89-9

200-401-2

—

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9
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Yksittäinen vapautus: käyttö välituotteena tai
muu määritetty käyttö

Dieldriini

60-57-1

200-484-5

—

Endriini

72-20-8

200-775-7

—

Heptakloori

76-44-8

200-962-3

—

Heksaklooribentseeni

118-74-1

200-273-9

—

Klordekoni

143-50-0

205-601-3

—

Aldriini

309-00-2

206-215-8

—

Pentaklooribentseeni

608-93-5

210-172-5

—

Polyklooratut bifenyylit (PCB)

1336-36-3 ja
muut

215-648-1 ja
muut

Rajoittamatta direktiivin 96/59/EY sovelta
mista sallitaan niiden tavaroiden käyttö,
jotka olivat käytössä tämän asetuksen tul
lessa voimaan.

Mireksi

2385-85-5

219-196-6

—

Toksafeeni

8001-35-2

232-283-3

—

Heksabromibifenyyli

36355-01-8

252-994-2

—

(*) EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19.
(**) EUVL L 24, 29.1.2008, s. 8.

Osa B – Ainoastaan pöytäkirjassa mainitut aineet
Aine

—”
2. Lisätään liitteeseen III seuraava aine:
”Pentaklooribentseeni (CAS-nro 608-93-5)”

CAS-nro

EY-numero

Yksittäinen vapautus: käyttö välituotteena tai
muu määritetty käyttö

