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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 30 päivänä marraskuuta 2009,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 689/2008 mukaisista tiettyjä kemikaaleja
koskevista yhteisön tuontipäätöksistä
(2009/875/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(4)

PIC-menettelyn piiriin on lisätty torjunta-aineina tributyy
litinayhdisteet sopimuspuolten neljännen kokouksen pää
töksellä RC.4/5, jota koskevat tiedot komissio on saanut
Rotterdamin yleissopimuksen sihteeristön toimittamassa
päätöksenteko-ohjeessa. Tributyylitinayhdisteet kuuluvat
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 soveltamisalaan ja niihin
orgaanisiin tinayhdisteisiin, joiden käyttö aineina tai val
misteiden ainesosina käytettäväksi biosidina on tiukasti
rajoitettu.

(5)

Tehoaine bis(tributyylitina)oksidi kuuluu biosidituotteiden
markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
98/8/EY (4) soveltamisalaan. Bis(tributyylitina)oksidi kuu
luu tributyylitinayhdisteiden ryhmään ja sitä on käytetty
puunsuoja-aineena, kunnes tämä viimeinen käyttötarkoi
tus kiellettiin biosidituotteiden markkinoille saattamisesta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuo
tisen työohjelman toisesta vaiheesta annetun asetuksen
(EY) N:o 2032/2003 muuttamisesta 13 päivänä kesä
kuuta 2005 annetulla komission asetuksella (EY) N:o
1048/2005 (5).

(6)

Vastaavasti olisi tehtävä myös tributyylitinayhdisteitä kos
keva lopullinen tuontipäätös,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista
17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 689/2008 (1) ja erityisesti sen
12 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan,
on kuullut kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenet
telyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston
perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neu
voston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY)
N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission
direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY
kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (2)
133 artiklalla perustettua komiteaa,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Asetuksen (EY) N:o 689/2008 nojalla komissio päättää
yhteisön puolesta kunkin ilmoitetun ennakkosuostumuk
sen menettelyä (PIC-menettelyä) edellyttävän kemikaalin
osalta, sallitaanko sen tuonti yhteisöön vai ei.
Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelma (UNEP) ja
Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjär
jestö (FAO) on nimetty tarjoamaan sihteeristöpalvelut
PIC-menettelylle, joka on perustettu kansainvälisen kau
pan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja tor
junta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen
menettelystä tehdyllä Rotterdamin yleissopimuksella, joka
hyväksyttiin yhteisön puolesta neuvoston päätöksellä
2006/730/EY (3).

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla
Tehdään tributyylitinayhdisteitä koskeva lopullinen tuontipäätös
liitteeseen sisältyvässä vastinelomakkeessa esitetyn mukaisesti.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission, joka toimii yhteisenä nimettynä viranomai
sena, on toimitettava PIC-menettelyä edellyttäviä kemi
kaaleja koskevat päätökset Rotterdamin yleissopimuksen
sihteeristölle Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden
puolesta.
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