Euroopa Liidu

Teataja
★
★
★

★ ★ ★

★ ★ ★

L 150

★
★
★

60. aastakäik

Õigusaktid

Eestikeelne väljaanne

14. juuni 2017

Sisukord

II

Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED
★

★

★

Nõukogu määrus (EL) 2017/997, 8. juuni 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ III lisa ohtliku omaduse HP 14 „keskkonnaohtlik“ osas (1)

1

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/998, 12. juuni 2017, millega muudetakse 268. korda
nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu ................................

5

Komisjoni määrus (EL) 2017/1000, 13. juuni 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist,
autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses perfluorooktaanhappe (PFOA), selle
soolade ja PFOA-ga seotud ainetega (1) ................................................................................ 14

Parandused

(1) EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille pealkiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg
on üldjuhul piiratud.
Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.
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II
(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED
NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2017/997,
8. juuni 2017,
millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ III lisa ohtliku
omaduse HP 14 „keskkonnaohtlik“ osas
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja
millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid, (1) eriti selle artikli 38 lõiget 2,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Direktiivi 2008/98/EÜ III lisas on loetletud jäätmete omadused, mille alusel loetakse need ohtlikeks jäätmeteks.

(2)

Direktiivis 2008/98/EÜ on märgitud, et jäätmete klassifitseerimine ohtlikeks peaks muu hulgas põhinema
kemikaale käsitlevatel liidu õigusaktidel, eelkõige seoses segude ohtlikeks klassifitseerimise, sealhulgas selleks
kasutatud kontsentratsiooni piirnormiga. Komisjoni otsusega 2000/532/EÜ (2) on kehtestatud jäätmeliikide
nimistu, et soodustada jäätmete ühtlustatud klassifitseerimist ja tagada jäätmete ohtlike omaduste ühtlustatud
kindlaksmääramine liidu piires.

(3)

Direktiivi 2008/98/EÜ III lisas on ette nähtud, et ohtliku omaduse HP 14 „keskkonnaohtlik“ määramisel võetakse
aluseks kriteeriumid, mis on sätestatud nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ (3) VI lisas.

(4)

Direktiiv 67/548/EMÜ tunnistati kehtetuks alates 1. juunist 2015 ja asendati Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusega (EÜ) nr 1272/2008 (4). Kõnealust direktiivi kohaldatakse siiski mõne segu suhtes kuni 1. juunini
2017, kui need on klassifitseeritud, märgistatud ja pakendatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivile 1999/45/EÜ (5) ja turule lastud enne 1. juunit 2015.

(1) ELT L 312, 22.11.2008, lk 3.
(2) Komisjoni 3. mai 2000. aasta otsus 2000/532/EÜ, millega asendatakse otsus 94/3/EÜ (millega kehtestatakse jäätmeid käsitleva nõukogu
direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 punkti a kohaselt jäätmete nimistu) ja nõukogu otsus 94/904/EÜ (millega kehtestatakse ohtlikke
jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 lõike 4 kohaselt ohtlike jäätmete nimistu) (EÜT L 226, 6.9.2000, lk 3).
3
( ) Nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiiv 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja
haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT 196, 16.8.1967, lk 1).
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist,
märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning
muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).
(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 1999. aasta direktiiv 1999/45/EÜ ohtlike preparaatide klassifitseerimist, pakendamist ja
märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 200, 30.7.1999, lk 1).

L 150/2

ET

Euroopa Liidu Teataja

14.6.2017

(5)

Direktiivi 2008/98/EÜ III lisa asendati komisjoni määrusega (EL) nr 1357/2014, (1) et vajaduse korral viia ohtlike
omaduste määratlused kooskõlla määrusega (EÜ) nr 1272/2008 ning asendada viited direktiivile 67/548/EMÜ
viidetega määrusele (EÜ) nr 1272/2008.

(6)

Mõistet „ohtlik omadus HP 14“ „keskkonnaohtlik“ ei muudetud määrusega (EL) nr 1357/2014, sest oli vaja teha
täiendav uuring, et tagada sellise teabe täielikkus ja representatiivsus, mis käsitleb võimalikku mõju, mis tuleneb
ohtliku omaduse HP 14 „keskkonnaohtlik“ hindamise kooskõlla viimisest määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud
kriteeriumidega. Kõnealuse uuringu lõppemisel on asjakohane kajastada selles esitatud soovitusi direktiivi
2008/98/EÜ III lisas esitatud jäätmete ohtliku omaduse HP 14 „keskkonnaohtlik“ hindamiseks ning viia
kõnealune hindamine võimaluse piires kooskõlla määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kemikaalide
ökotoksilisuse hindamise kriteeriumidega. Arvutusvalemite alusel jäätmete ohtliku omaduse HP 14
„keskkonnaohtlik“ ohtlikkuse klassifikatsiooni kindlaksmääramisel tuleks kohaldada määruses (EÜ) nr 1272/2008
määratletud üldisi läviväärtusi.

(7)

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisas on esitatud ühtlustatud korrutustegurid, mis on määratud piiratud arvule
ainetele, mis on klassifitseeritud veekeskkonnale ohtliku ägeda mürgisuse 1. kategooriasse või kroonilise
mürgisuse 1. kategooriasse ja mida kasutatakse kõnealust ainet sisaldava segu klassifikatsiooni tuletamiseks.
Võttes arvesse nimetatud korrutustegurite kehtestamisel tehtud edusamme, võib komisjon direktiivi 2008/98/EÜ
artikli 38 lõike 2 kohaselt vaadata läbi ainete ohtliku omaduse HP 14 „keskkonnaohtlik“ hindamise
arvutusmeetodi, et lisada sellele meetodile võimalikud korrutustegurid.

(8)

Kui tehakse katse, et hinnata ohtlikku omadust HP 14 „keskkonnaohtlik“ jäätmete puhul, on asjakohane
kohaldada komisjoni määrusega (EÜ) nr 440/2008 (2) kehtestatud vastavaid meetodeid või muid rahvusvaheliselt
tunnustatud katsemeetodeid ja suuniseid. Otsuses 2000/532/EÜ on sätestatud, et kui teatavate ainete ohtlikke
omadusi on hinnatud katsetades ja kasutades direktiivi 2008/98/EÜ III lisa kohaseid ohtlike ainete sisalduse
piirväärtusi, on katse tulemused ülimuslikud. Samuti tuleks arvesse võtta määruse (EÜ) nr 1272/2008 artiklit 12,
eriti artikli 12 punkti b ja selle kohaldamise meetodeid. On asjakohane, et komisjon edendaks parimate tavade
vahetamist seoses ohtliku omaduse HP 14 „keskkonnaohtlik“ jaoks asjakohaste ainete hindamise katsemeetoditega
nende võimalikuks ühtlustamiseks.

(9)

On asjakohane anda ettevõtjatele ja pädevatele asutustele piisavalt aega uute nõuetega kohanemiseks.

(10)

Direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 39 osutatud komitee ei ole esitanud arvamust käesolevas määruses sätestatud
meetmete kohta. Seepärast peaks nõukogu võtma meetmed vastavalt nõukogu otsuse 1999/468/EÜ (3) artikli 5a
lõikele 4,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Direktiivi 2008/98/EÜ III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Seda kohaldatakse alates 5. juulist 2018.
(1) Komisjoni 18. detsembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1357/2014, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) III lisa (ELT L 365, 19.12.2014, lk 89).
(2) Komisjoni 30. mai 2008. aasta määrus (EÜ) nr 440/2008, millega kehtestatakse katsemeetodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (ELT L 142,
31.5.2008, lk 1).
(3) Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused
(EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Luxembourg, 8. juuni 2017
Nõukogu nimel
eesistuja
K. SIMSON
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Direktiivi 2008/98/EÜ III lisa muudetakse järgmiselt.
1) Ohtlikku omadust HP 14 „keskkonnaohtlik“ käsitlev kanne asendatakse järgmisega:
„HP 14 „keskkonnaohtlik“: jäätmed, mis põhjustavad või võivad põhjustada kas vahetult või pikema aja jooksul ohtu
ühele või mitmele keskkonnaelemendile.
Jäätmed, mis vastavad ühele järgmistest tingimustest, tuleb klassifitseerida ohtlikuks koodiga HP 14.
— Jäätmed, mis sisaldavad ainet, mis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (*) on
klassifitseeritud osoonikihile ohtlikuks, ainele on määratud ohulause kood H420 ja sellise aine kontsentratsioon
võrdub kontsentratsiooni piirnormiga 0,1 % või ületab seda.
[c(H420) ≥ 0,1 %]
— Jäätmed, mis sisaldavad üht või mitut ainet, mis vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 on klassifitseeritud
veekeskkonnale ohtliku ägeda ohu kategooriasse, ainele või ainetele on määratud ohulause kood H400 ja selliste
ainete kontsentratsioonide summa võrdub kontsentratsiooni piirnormiga 25 % või ületab seda. Selliste ainete
suhtes kohaldatakse läviväärtust 0,1 %.
[Σ c (H400) ≥ 25 %]
— Jäätmed, mis sisaldavad üht või mitut ainet, mis vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 on klassifitseeritud
veekeskkonnale ohtliku kroonilise ohu 1., 2. või 3. kategooriasse, ainele või ainetele on määratud ohulausete
kood(id) H410, H411 või H412 ning kõigi veekeskkonnale ohtliku kroonilise ohu 1. kategooriasse (H410)
klassifitseeritud ainete kontsentratsioonide summa, mis on korrutatud 100-ga, ja liidetud kõigi veekeskkonnale
ohtliku kroonilise ohu 2. kategooriasse (H411) klassifitseeritud ainete kontsentratsioonide summale, mis on
korrutatud 10-ga, ja liidetud kõigi veekeskkonnale ohtliku kroonilise ohu 3. kategooriasse (H412) klassifitseeritud
ainete kontsentratsioonide summale, võrdub kontsentratsiooni piirnormiga 25 % või ületab seda. Koodiga H410
klassifitseeritud ainete suhtes kohaldatakse läviväärtust 0,1 % ja koodiga H411 või H412 klassifitseeritud ainete
suhtes kohaldatakse läviväärtust 1 %.
[100 × Σc (H410)) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]
— Jäätmed, mis sisaldavad üht või mitut ainet, mis vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 on klassifitseeritud
veekeskkonnale ohtliku kroonilise ohu 1., 2., 3. või 4. kategooriasse, ainele või ainetele on määratud ohulausete
kood(id) H410, H411, H412 või H413 ja selliste ainete kontsentratsioonide summa võrdub kontsentratsiooni
piirnormiga 25 % või ületab seda. Koodiga H410 klassifitseeritud ainete suhtes kohaldatakse läviväärtust 0,1 % ja
koodiga H411, H412 või H413 klassifitseeritud ainete suhtes kohaldatakse läviväärtust 1 %.
[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]
kus: Σ = summa ja c = ainete kontsentratsioonid.
(*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008 mis käsitleb ainete ja
segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja
1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353,
31.12.2008, lk 1).“
2) Märkus kande HP 15 järel jäetakse välja.
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/998,
12. juuni 2017,
millega muudetakse 268. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad
eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud
organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1
punkti a ja artikli 7a lõiget 5,
ning arvestades järgmist:
(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised
vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

7. juunil 2017 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee muuta üht kannet nende isikute,
rühmituste ja üksuste loetelus, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.
Seega tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 12. juuni 2017
Komisjoni nimel
presidendi eest
välispoliitika vahendite talituse direktor

(1) EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.
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Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused“ all asendatakse „Al-Nusrah Front
for the People of the Levant (teiste nimedega a) the Victory Front; b) Jabhat al-Nusrah; c) Jabhet al-Nusra; d) Al-Nusrah
Front; e) Al-Nusra Front; f) Ansar al-Mujahideen Network); g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad). Muu
teave: a) Tegutseb Süürias; b) Oli varem loetelus 30. maist 2013 kuni 13. maini 2014 Al-Qaida in Iraq teise nimena.
Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 14.5.2014.“ järgmisega:
„Al-Nusrah Front for the People of the Levant (teiste nimedega a) the Victory Front; b) Jabhat al-Nusrah; c) Jabhet
al-Nusra; d) Al-Nusrah Front; e) Al-Nusra Front; f) Ansar al-Mujahideen Network); g) Levantine Mujahideen on the
Battlefields of Jihad; h) Jabhat Fath al Sham; i) Jabhat Fath al-Sham; j) Jabhat Fatah al-Sham; k) Jabhat Fateh Al-Sham;
l) Fatah al-Sham Front; m) Fateh al-Sham Front); n) Conquest of the Levant Front; o) The Front for the Liberation of
al Sham; p) Front for the Conquest of Syria/the Levant; q) Front for the Liberation of the Levant; r) Front for the
Conquest of Syria. Muu teave: a) Tegutseb Süüria Araabia Vabariigis b) Iraagis; c) Oli varem 30. maist 2013 kuni
13. maini 2014 loetelus nime all Al-Qaida in Iraq. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 14.5.2014.“
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KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2017/999,
13. juuni 2017,
millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb
kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XIV lisa
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb
kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa
Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja
komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ,
93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, (1) eriti selle artikleid 58 ja 131,

ning arvestades järgmist:

(1)

Aine 1-bromopropaan (n-propüülbromiid) vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ)
nr 1272/2008 (2) sätestatud reproduktiivtoksiliseks aineks (1B kategooria) klassifitseerimise kriteeriumidele ja
vastab seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse
artikli 57 punktis c.

(2)

Aine diisopentüülftalaat vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud reproduktiivtoksiliseks aineks
(1B kategooria) klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise
kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktis c.

(3)

Aine 1,2-benseendikarboksüülhappe di-C6-8-hargalküülestrid, C7-alküülrühmade ülekaaluga, vastavad määruses
(EÜ) nr 1272/2008 sätestatud reproduktiivtoksiliseks aineks (1B kategooria) klassifitseerimise kriteeriumidele ja
seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse
artikli 57 punktis c.

(4)

Aine 1,2-benseendikarboksüülhappe, C7-11, hargnenud ja hargnemata ahelaga dialküülestrid vastavad määruses
(EÜ) nr 1272/2008 sätestatud reproduktiivtoksiliseks aineks (1B kategooria) klassifitseerimise kriteeriumidele ja
seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse
artikli 57 punktis c.

(5)

Aine 1,2-benseendikarboksüülhappe dipentüülester hargnenud ja hargnemata ahelaga vastab määruses (EÜ)
nr 1272/2008 sätestatud reproduktiivtoksiliseks aineks (1B kategooria) klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega
määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57
punktis c.

(6)

Aine bis(2-metoksüetüül)ftalaat vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud reproduktiivtoksiliseks aineks
(1B kategooria) klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise
kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktis c.

(7)

Aine dipentüülftalaat vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud reproduktiivtoksiliseks aineks
(1B kategooria) klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise
kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktis c.

(1) ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist,
märgistamist ja pakendamist, ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.
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(8)

Aine N-pentüül-isopentüülftalaat vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud reproduktiivtoksiliseks aineks
(1B kategooria) klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise
kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktis c.

(9)

Kui antratseenõli sisaldab teataval määral benso(a)püreeni, vastab see määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud
kantserogeenseks aineks (1B kategooria) klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006
XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktis a. Kõnealune aine on
vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIII lisas sätestatud kriteeriumidele püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline nagu
ka väga püsiv ja väga bioakumuleeruv ning vastab seega nimetatud määruse XIV lisasse kandmise kriteeriumidele,
mis on sätestatud määruse artikli 57 punktides d ja e.

(10)

Kõrgtemperatuurne pigi, kivisöetõrv vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeenseks aineks
(1B kategooria) klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise
kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktis a. Kõnealune aine on vastavalt määruse (EÜ)
nr 1907/2006 XIII lisas sätestatud kriteeriumidele püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline nagu ka väga püsiv ja väga
bioakumuleeruv ning vastab seega nimetatud määruse XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud
selle määruse artikli 57 punktides d ja e.

(11)

Ainerühm 4-(1,1,3,3-tetrametüülbutüül)-fenool, etoksüülitud (hõlmab täpselt määratletud aineid ja tundmatu või
muutuva koostisega aineid, kompleksseid reaktsioonisaaduseid või bioloogilist päritolu materjale („UVCB-ained“),
polümeere ja homolooge) sisaldab aineid, millel tekivad lagunemise kaudu endokriinseid häireid põhjustavad
omadused, mille kohta on olemas teaduslikud tõendid, et nad võivad avaldada keskkonnale tõsist mõju. Seega
põhjustavad kõnealused ained samaväärset ohtu kui määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 57 punktides a–e
loetletud ained, ning vastavad seega nimetatud määruse XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud
selle määruse artikli 57 punktis f.

(12)

Ainerühm 4-nonüülfenool, hargnenud ja hargnemata ahelaga, etoksüülitud (sealhulgas hargnemata ja/või
hargnenud alküülahelaga ained, mis on süsinikarvuga 9 seotud kovalentselt positsioonil 4 fenooliga, etoksüülitud,
hõlmates UVCB-aineid ja täpselt määratletud aineid, polümeere ja homolooge, mis sisaldavad üksikuid isomeere
ja/või nende kombinatsioone), sisaldab aineid, millel tekivad lagunemise kaudu endokriinseid häireid põhjustavad
omadused, mille kohta on olemas teaduslikud tõendid, et nad võivad avaldada keskkonnale tõsist mõju. Seega
põhjustavad kõnealused ained samaväärset ohtu kui määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 57 punktides a–e
loetletud ained, ning vastavad seega kõnealuse määruse XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud
selle määruse artikli 57 punktis f.

(13)

Need ained on identifitseeritud ja kantud kandidaatainete loetellu vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006
artiklile 59. Euroopa Kemikaaliameti (edaspidi „amet“) 6. veebruari 2014. aasta (1) ja 1. juuli 2015. aasta (2)
soovitustes on need ained nimetatud määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise jaoks prioriteetseteks
aineteks vastavalt selle määruse artiklile 58. Lisaks sellele on komisjon saanud teavet sotsiaal-majanduslike
mõjude kohta, mille esitasid mitmed sidusrühmad pärast ameti viienda soovituse vastuvõtmist või mis saadi ameti
kuuenda soovituse kavandit käsitleva avaliku konsultatsiooniga paralleelselt toimunud avaliku konsultatsiooni
raames. Sõltumata esitatud teabest on asjakohane kanda nimetatud ained kõnealusesse lisasse.

(14)

Vastavalt ameti 6. veebruari 2014. aasta ja 1. juuli 2015. aasta soovitustele on asjakohane määrata kindlaks
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktis ii nimetatud tähtajad. Need tähtajad on
kindlaks määratud vastavalt sellele, kui kaua võtab hinnanguliselt aega autoriseerimistaotluse ettevalmistamine,
võttes arvesse eri ainete kohta kättesaadavat teavet ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 58 lõike 4 kohaselt
korraldatud avaliku konsultatsiooni käigus saadud teavet. Selleks tuleks samuti arvesse võtta ameti suutlikkust
käsitleda taotlusi määruses (EÜ) nr 1907/2006 ettenähtud aja jooksul, nagu on sätestatud nimetatud määruse
artikli 58 lõikes 3.

(15)

Ühegi käesoleva määruse lisas loetletud aine puhul ei ole ühtki põhjust, miks peaks määruse (EÜ) nr 1907/2006
artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktis i viidatud kuupäev olema hilisem kui 18 kuud pärast nimetatud määruse
artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktis ii nimetatud viimase taotluse esitamise kuupäeva.

(1) http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf
(2) http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf
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(16)

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 58 lõike 1 punkt e koos artikli 58 lõikega 2 näeb ette võimaluse vabastada
kasutusalad või kasutuskategooriad autoriseerimise nõudest juhul, kui risk on nõuetekohaselt ohjatud liidu
olemasolevate konkreetsete õigusaktide alusel, millega kehtestatakse aine kasutamise suhtes miinimumnõuded
seoses inimeste tervise või keskkonna kaitsega. Praegu kättesaadava teabe kohaselt ei ole otstarbekas nende sätete
alusel vabastusi ette näha.

(17)

Praegu kättesaadava teabe põhjal ei ole asjakohane ette näha vabastusi toote ja tehnoloogiaalaseks uurimis- ja
arendustegevuseks.

(18)

Praegu kättesaadava teabe põhjal ei ole otstarbekas kehtestada teatavate kasutusalade jaoks läbivaatamise tähtaega.
Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 60 lõike 8 kohaselt määratakse läbivaatamise tähtajad kindlaks iga
üksikjuhtumi puhul eraldi, võttes arvesse muu hulgas aine kasutamisega kaasnevaid riske, selle kasutamisest
tulenevat sotsiaal-majanduslikku kasu ning alternatiivide analüüsi või asenduskava, mis esitati kasutusalade
tarbeks, mille jaoks autoriseerimist nõutakse. Juhul kui puudub sobiv alternatiiv, piiratakse aine kasutamisega
kaasnevaid riske asjakohaste ja tõhusate riskijuhtimismeetmetega, ning kui kasutamisest tulenev kasu on
eeldatavalt suur, nagu näiteks meditsiinitoodete või -seadmete tootmises kasutamise puhul, võivad läbivaatamise
tähtajad olla pikemad.

(19)

Vältimaks enneaegse aegumise ohtu toodete puhul, mida enam pärast määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisas
osutatud sulgemiskuupäeva ei toodeta, peavad mõned kõnealusesse lisasse kantud ained (ainena või segu
koostisainena) olema kättesaadavad nimetatud toodete parandamiseks vajalike varuosade tootmiseks, seda juhul,
kui need tooted ei saa ilma nende varuosadeta otstarbekohaselt töötada, samuti juhul, kui mõned XIV lisasse
kantud ained (ainena või segu koostisainena) on vajalikud selliste toodete parandamiseks. Seetõttu tuleks
lihtsustada autoriseerimistaotluse esitamist nende XIV lisasse kantud ainete puhul, mis on vajalikud selliste
toodete parandamiseks vajalike varuosade tootmiseks ja selliste toodete parandamiseks. Nimetatud kasutusaladega
seotud ainete suhtes kohaldatavat üleminekukorda tuleks laiendada, et oleks võimalik vastu võtta selliste
lihtsustatud autoriseerimistaotluste rakendusmeetmed.

(20)

Määrust (EÜ) nr 1907/2006 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(21)

N,N-dimetüülformamiid (DMF) vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud reproduktiivtoksiliseks aineks
(1B kategooria) klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise
kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktis c. Aine on identifitseeritud ja kantud
kandidaatainete loetellu vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 59 ning ameti 6. veebruari 2014. aasta
soovituses on see aine nimetatud määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise jaoks prioriteetseks aineks
vastavalt selle määruse artiklile 58. DMF-i olemuslikud omadused sarnanevad N,N-dimetüülatseetamiidi (DMAC)
ja N-metüül-2-pürrolidooni (NMP) olemuslike omadustega ja neid aineid saab käsitada nende peamiste
kasutusalade puhul võimalike alternatiividena. NMP suhtes on praegu käimas piirangute kehtestamise menetlus
vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 69. Võttes arvesse nende kolme aine olemuslike omaduste ja
tööstusliku kasutusotstarbe sarnasust ning selleks, et tagada mõlema aine suhtes ühesugune lähenemine, peab
komisjon otstarbekaks lükata edasi otsuse tegemine DMF-i XIV lisasse kandmise kohta, nagu on DMAC-i puhul
juba tehtud, kui komisjon võttis arvesse ameti 17. jaanuari 2013. aasta soovitust.

(22)

Diaseen-1,2-dikarboksamiid (C,C′-asodi(formamiid)) (ADCA) vastab hingamiselundite sensibiliseerijaks
(1. ohukategooria) klassifitseerimise kriteeriumidele. Võttes arvesse kogu olemasolevat teavet ADCA olemuslike
omaduste ja kahjuliku mõju kohta, järeldas amet, et seda võib lugeda aineks, mille kohta on olemas teaduslikud
tõendid, et see võib avaldada inimeste tervisele tõsist mõju, mis põhjustab samaväärset ohtu kui nimetatud
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 57 punktides a–e loetletud ained ning vastab seega kõnealuse määruse
XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktis f. Aine on identifitseeritud
ja kantud kandidaatainete loetellu vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 59 ning ameti 6. veebruari
2014. aasta soovituses on see aine nimetatud määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise jaoks
prioriteetseks aineks vastavalt selle määruse artiklile 58. ADCA kasutusalad on väga mitmekesised ning hõlmavad
väga erinevaid tootmisega tegelevaid tööstuseid, millega kaasnevad eeldatavalt väga keerukad autoriseerimis
taotlused. Kuna praegu on väga mitmekesiseid kasutusalasid hõlmavate autoriseerimistaotluste töötlemise
kogemused vähesed, on asjakohane ADCA XIV lisasse kandmise otsus esialgu edasi lükata.

(23)

Teatavad raskesti sulavad keraamilised alumosilikaatkiud (Al-RCF) ja raskesti sulavad tsirkoonalumosilikaatke
raamilised kiud (Zr-RCF) vastavad määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeenseks aineks
(1B kategooria) klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise
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kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktis a. Ained on identifitseeritud ja kantud
kandidaatainete loetellu vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 59 ning ameti 6. veebruari 2014. aasta
soovituses on see aine nimetatud määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise jaoks prioriteetseks aineks
vastavalt selle määruse artiklile 58. Kõnealuseid kiudusid toodetakse väga vähestes tööstusrajatistes ning need
töödeldakse tavaliselt sama tootmisprotsessi käigus toodeteks, mida kasutatakse seejärel erinevates
tööstusseadmetes kõrgtemperatuuriliseks isolatsiooniks, mille puhul võib töötajate kokkupuude selle ainega olla
märkimisväärne. Kiududest valmistatud toodete kasutamiseks ei ole aga vaja määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohast
autoriseerimist. Selleks et teha otsus kõige sobivama regulatiivse lähenemise üle, peab komisjon otstarbekaks
ainete Al-RCF ja Zr-RCF kandmine määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse edasi lükata.
(24)

Boorhape, dinaatriumtetraboraat (veevaba), diboortrioksiid ja tetraboordinaatriumheptaoksiid (hüdraat) vastavad
määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud reproduktiivtoksiliseks aineks (1B kategooria) klassifitseerimise
kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle
määruse artikli 57 punktis c. Aine on identifitseeritud ja kantud kandidaatainete loetellu vastavalt määruse (EÜ)
nr 1907/2006 artiklile 59 ning ameti 1. juuli 2015. aasta soovituses on see aine nimetatud määruse (EÜ)
nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise jaoks prioriteetseks aineks vastavalt selle määruse artiklile 58. Lisaks sellele
on kõnealuste ainete kasutusalad väga mitmekesised ning hõlmavad väga erinevaid tootmisega tegelevaid
tööstuseid, millega kaasnevad eeldatavalt väga keerukad autoriseerimistaotlused. Kuna praegu on väga
mitmekesiseid kasutusalasid hõlmavate autoriseerimistaotluste töötlemise kogemused vähesed, on asjakohane
kõnealuste ainete XIV lisasse kandmise otsus esialgu edasi lükata.

(25)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt
asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 13. juuni 2017
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisa tabelit muudetakse järgmiselt.
1. Lisatakse järgmine kanne:
Üleminekukord

Kanne
nr

„32.

Aine

1-bromopropaan (n-pro
püülbromiid)
EÜ nr:

Artiklis 57 osutatud aine
olemuslik(ud) omadus(ed)

Reproduktiivtoksiline
(1B kategooria)

Vabas
tatud
kasutus
alad või
-kategoo
riad

Läbivaata
mise
tähtaeg

4. juuli
2020

—

—

4. jaanuar
2019

4. juuli
2020

—

—

4. jaanuar
2019

4. juuli
2020

—

—

4. jaanuar
2019

4. juuli
2020

—

—

4. jaanuar
2019

4. juuli
2020

—

—

4. jaanuar
2019

4. juuli
2020

—

—

4. jaanuar
2019

4. juuli
2020

—

—

Taotluse
esitamise
tähtaeg (1)

Sulgemis
kuupäev (2)

4. jaanuar
2019

203–445-0

CAS nr: 106–94-5

33.

Diisopentüülftalaat

Reproduktiivtoksiline

EÜ nr:

(1B kategooria)

210–088-4

CAS nr: 605–50-5

34.

1,2-benseendikarboksüül
happe di-C6-8-hargalküül
estrid, C7-alküülrühmade
ülekaaluga
EÜ nr:

Reproduktiivtoksiline
(1B kategooria)

276–158-1

CAS nr: 71888-89–6

35.

1,2-benseendikarboksüül
happe C7-11, hargnenud ja
hargnemata ahelaga dial
küülestrid
EÜ nr:

Reproduktiivtoksiline
(1B kategooria)

271–084-6

CAS nr: 68515-42–4

36.

1,2-benseendikarboksüül
happe dipentüülester harg
nenud ja hargnemata ahe
laga
EÜ nr:

Reproduktiivtoksiline
(1B kategooria)

284–032-2

CAS nr: 84777-06–0

37.

Bis(2-metoksüetüül)ftalaat

Reproduktiivtoksiline

EÜ nr:

(1B kategooria)

204–212-6

CAS nr: 117–82-8

38.

Dipentüülftalaat

Reproduktiivtoksiline

EÜ nr:

(1B kategooria)

205–017-9

CAS nr: 131–18-0
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Üleminekukord

Artiklis 57 osutatud aine
olemuslik(ud) omadus(ed)

Kanne
nr

Aine

39.

N-pentüül-isopentüülftalaat

Reproduktiivtoksiline

EÜ nr:

(1B kategooria)

—

Vabas
tatud
kasutus
alad või
-kategoo
riad

Läbivaata
mise
tähtaeg

Taotluse
esitamise
tähtaeg (1)

Sulgemis
kuupäev (2)

4. jaanuar
2019

4. juuli
2020

—

—

4. aprill
2019

4. oktoo
ber 2020

—

—

4. aprill
2019

4. oktoo
ber 2020

—

—

4. juuli
2019

4. jaanuar
2021

—

—

4. juuli
2019

4. jaanuar
2021

—

—“

CAS nr: 776297-69–9

40.

Antratseenõli

Kantserogeenne

EÜ nr:

(1B kategooria)***, PBT,
vPvB

292–602-7

CAS nr: 90640-80–5

41.

Pigi, kivisöetõrv, kõrgtem
peratuurne
EÜ nr:

266–028-2

Kantserogeenne
(1B kategooria), PBT,
vPvB

CAS nr: 65996-93–2

42.

Endokriinseid häireid
põhjustavad omadused
[hõlmab täpselt määratletud (artikli 57 punkt f –
keskkond)
aineid ja UVCB-aineid, po
lümeere ja homolooge]
4-(1,1,3,3-tetrametüülbu
tüül)-fenool, etoksüülitud

EÜ nr:

—

CAS nr: —

43.

4-nonüülfenool, hargnenud
ja hargnemata ahelaga,
etoksüülitud
[hargnemata ja/või hargne
nud alküülahelaga ained,
mis on süsinikarvuga 9 seo
tud kovalentselt positsioonil
4 fenooliga, etoksüülitud,
hõlmates UVCB-aineid ja
täpselt määratletud aineid,
polümeere ja homolooge,
mis sisaldavad üksikuid iso
meere ja/või nende kombi
natsioone]
EÜ nr:

Endokriinseid häireid
põhjustavad omadused
(artikli 57 punkt f –
keskkond)

—

CAS nr: —
(1) Artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktis ii osutatud kuupäev.
(2) Artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktis i osutatud kuupäev.

2. Tähis „(*)“ lisatakse tulbas „Taotluse esitamise tähtaeg“ järgmiste ainete kandenumbrile: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 ja 31.
3. Tähis „(**)“ lisatakse tulbas „Sulgemiskuupäev“ järgmiste ainete kandenumbrile: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 ja 31
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4. Tabeli järele lisatakse järgmised märked:
„(*) 1. september 2019 aine kasutamisel selliste toodete parandamiseks vajalike varuosade tootmises, mille
tootmine on lõppenud või lõppeb enne selle aine kohta esitatud sulgemiskuupäeva, juhul, kui seda ainet
kasutati nende toodete tootmisel ja need tooted ei saa ilma nende varuosadeta otstarbekohaselt töötada, ja aine
kasutamisel (ainena või segu koostisainena) selliste toodete parandamisel, kus ainet kasutati ainena või segu
koostisainena nende toodete tootmisel ja neid ei ole võimalik ilma seda ainet kasutamata parandada.
(**) 1. märts 2021 aine kasutamisel selliste toodete parandamiseks vajalike varuosade tootmises, mille tootmine on
lõppenud või lõppeb enne selle aine kohta esitatud sulgemiskuupäeva, juhul, kui seda ainet kasutati nende
toodete tootmisel ja need tooted ei saa ilma nende varuosadeta otstarbekohaselt töötada, ja aine kasutamisel
(ainena või segu koostisainena) selliste toodete parandamisel, kus ainet kasutati nende toodete tootmisel ja neid
ei ole võimalik ilma seda ainet kasutamata parandada.
(***) Ei täida kantserogeeniks klassifitseerimise kriteeriume, kui sisaldab < 0,005 % (w/w) benso(a)püreeni (EÜ
nr 200–028-5)“.
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KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2017/1000,
13. juuni 2017,
millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb
kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses
perfluorooktaanhappe (PFOA), selle soolade ja PFOA-ga seotud ainetega
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb
kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa
Kemikaaliamet ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja
komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ,
93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, (1) eriti selle artikli 68 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Perfluorooktaanhappel (edaspidi „PFOA“), selle sooladel ja PFOA-ga seotud ainetel (2) on teatavad eriomadused,
nagu näiteks kõrge hõõrdetakistus, väike elektrijuhtivus, kuumuskindlus ja keemiline vastupidavus ning madal
pinnaenergia. Neid kasutatakse erinevates rakendustes, nagu fluoropolümeeride ja fluoroelastomeeride tootmises,
pindaktiivsete ainetena tulekustutusvahtudes, samuti tekstiili- ja paberitootmises vett, rasva, õli ja/või mustust
tõrjuvate omaduste andmiseks.

(2)

14. juunil 2013 tunnistas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 76 lõike 1 punktis e nimetatud liikmesriikide
komitee PFOA kõnealuse määruse artikli 57 punkti d kohaselt püsivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks aineks
(edaspidi „PBT“). 20. juunil 2013 lisati PFOA väga ohtlike ainete (edaspidi „VOA“) kandidaatloetellu, et selle saaks
edaspidi kanda määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse.

(3)

17. oktoobril 2014. esitasid Saksamaa ja Norra Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „amet“) vastavalt määruse
(EÜ) nr 1907/2006 artikli 69 lõikele 4 toimiku (3) (edaspidi „XV lisa toimik“), milles tehakse ettepanek piirata
PFOA, selle soolade ja PFOA-ga seotud ainete tootmist, turulelaskmist ja kasutamist, et piirata ohte inimeste
tervisele ja keskkonnale. Saksamaa ja Norra tegid ettepaneku määrata kõnealuste ainete sisalduse piirnormiks
teistes ainetes, segudes või toodetes 2 ppb ning ei pakkunud välja erandeid peale kasutatud kaupade, mille
lõppkasutust liidus on võimalik tõendada enne piirangu kohaldamiskuupäeva.

(4)

Ameti riskihindamise komitee (edaspidi „RAC“) võttis 8. septembril 2015 vastu arvamuse, mille kohaselt on
XV lisa toimikus esitatud kohaldamisala ja tingimuste muutmise korral PFOA, selle soolade ja PFOA-ga seotud
ainete tootmise, turulelaskmise ja kasutamise suhtes üldpiirangu kehtestamine kõige asjakohasem liidu tasandi
meede kindlakstehtud riskide kõrvaldamiseks, kuna see on nende riskide vähendamiseks kõige tõhusam. RAC
pakkus välja kaks erinevat sisalduse piirnormi, 25 ppb PFOA ja selle soolade suhtes ning 1 000 ppb ühe või
mitme PFOA-ga seotud aine suhtes teistes ainetes, segudes või toodetes, peegeldades nii vältimatute lisandite ja
soovimatute saasteainete võimalikku olemasolu ning võttes arvesse analüüsimeetodite võimekust. RAC tegi
ettepanek teha vabastada piirangust filmide, paberi või trükiplaatide puhul kasutatavate fotograafiliste kattekihtide,
siirdatavate meditsiiniseadmete ning pooljuht- ja fotolitograafiaprotsessides kasutatavate ainete või segude suhtes,
võttes arvesse suhteliselt väikest keskkonnamõju ning asendamiseks kuluvat aega. RAC tegi ka ettepaneku
vabastada piirangust ainete kasutamine transporditavate isoleeritud vaheainetena, et võimaldada toota
alternatiivseid tooteid, ning samuti vabastada piirangust kasutatud kaupade turulelaskmine.

(1) ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.
(2) PFOA-ga seotud ained võivad oma molekulaarse struktuuri tõttu laguneda või muutuda PFOAks.
(3) http://echa.europa.eu/documents/10162/e9cddee6-3164-473d-b590-8fcf9caa50e7
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(5)

4. detsembril 2015 võttis ameti sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee (edaspidi „SEAC“) vastu arvamuse, mille
kohaselt on RACi ja SEACi poolt muudetud XV lisa toimikus esitatud piirang kindlakstehtud riskide
kõrvaldamiseks sellega kaasneva sotsiaal-majandusliku kasu ja sotsiaal-majandusliku kulu tõttu kõige asjakohasem
liidu tasandi meede.

(6)

SEAC nõustus RACi esitatud vabastustega. Lisaks sellele tegi SEAC ettepaneku lükata soovitatud piirangu
kohaldamist edasi kolme aasta võrra, mitte kaheksateistkümne kuu võrra, nagu oli esitatud XV lisa toimikus, et
sidusrühmad saaksid võtta vajalikud meetmed õigusnormi järgimiseks. Võttes aluseks sellised sotsiaalmajanduslikud kaalutlused nagu kõrged kulud, märkimisväärne majanduslik koormus, alternatiivide puudumine,
suhteliselt väike heide keskkonda ja olulised suure ühiskondliku kasuga kasutusvaldkonnad, tegi SEAC ettepaneku
lateksist trükivärvide, töötajate turvarõivaste, meditsiinilises tekstiilis kasutatavate membraanide, reovee
filtreerimise, tootmisprotsesside ning reoveepuhastuse, teatavate plasmatehnoloogial põhinevate nanokattekihtide
ja mittesiirdatavate meditsiiniseadmete puhul piirangu kasutamine veelgi kauemaks edasi lükata.

(7)

SEAC soovitas vabastada kavandatavast piirangust ka tulekustutusvahud, mis on turule lastud enne piirangu
kohaldamise alguskuupäeva, ning pooljuhtseadiste tootmise seadmed.

(8)

Piirangu väljatöötamise käigus peeti nõu määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 76 lõike 1 punktis f nimetatud
jõustamisalase teabe vahetamise foorumiga ja selle arvamust on arvesse võetud.

(9)

12. jaanuaril 2016 esitas amet RACi ja SEACi (1) arvamuse komisjonile.

(10)

Nende arvamuste alusel leiab komisjon, et PFOA, selle soolade ja PFOA-ga seotud ainete tootmine, turulelaskmine
või kasutamine eraldiseisva ainena või muude ainete koostisosana, segudes või toodetes põhjustab inimeste
tervisele ja keskkonnale vastuvõetamatuid riske. Komisjon leiab, et nimetatud riske tuleks käsitleda liidu tasandil.

(11)

Perfluoroktaansulfoonhape (edaspidi „PFOS“) ja selle derivaadid tuleks kavandatud piirangust vabastada, kuna
nimetatud ainete suhtes juba kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 850/2004 (2). PFOA
vältimatu tootmine selliste fluorokemikaalide tootmise käigus, mille süsinikuahel on kuus aatomit või lühem,
tuleks samuti kavandatud piirangust vabastada.

(12)

Vastavalt SEACi nõuandele tuleks piirangu kohaldamist edasi lükata üldiselt kolme aasta võrra, konkreetsete
sektorite puhul veelgi pikemalt, et sidusrühmad saaksid kavandatud piirangu tingimusi täita. Kuigi on olemas
standardne analüüsimeetod ekstraheeritava PFOSi määratlemiseks kattekihiga ja immutatud tahketes ainetes,
vedelikes ja tulekustutusvahtudes (CEN/TS 15968:2010), mida on väga tõenäoliselt võimalik kohandada hõlmama
asjaomase avastamispiiriga ka PFOAd ja sellega seotud aineid, puudub praegu standardmeetod kõnealuste ainete
ekstraheerimiseks ning keemiliseks analüüsiks. Piirangu edasilükkamisperiood peaks võimaldama kõigi
maatriksite suhtes kohaldatavate analüüsimeetodite välja töötamist.

(13)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1907/2006 vastavalt muuta,

(14)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt
asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa muudetakse kooskõlas käesoleva määruse lisaga.
(1) https://echa.europa.eu/documents/10162/2f0dfce0-3dcf-4398-8d6b-2e59c86446be
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta ning millega
muudetakse direktiivi 79/117/EMÜ (ELT L 158, 30.4.2004, lk 7).
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Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 13. juuni 2017
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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LISA

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisasse lisatakse järgmine kanne:

„68. Perfluorooktaanhape (edaspidi „PFOA“),

1. Ei tohi alates 4. juulist 2020 eraldi ainetena toota ega
turule lasta.

CASi nr 335-67-1
EÜ nr: 206-397-9
ning selle soolad.
Kõik sellega seotud ained (sealhulgas PFOA soolad ja
polümeerid), mille üheks struktuurielemendiks on li
neaarne või hargahelaga perfluoroheptüülide rühm
valemiga C7F15, mis on otseselt seotud teise süsini
kuaatomiga.

2. Ei ole lubatud kasutada alates 4. juulist 2020:
a) muu aine (selle koostisosana),
b) segu,
c) toote
tootmisel ega lasta turule nende koostises, kui aine
kontsentratsioon on 25 ppb või enam PFOA või selle
soolade puhul või 1 000 ppb PFOAga seotud aine või
ainete kombinatsiooni puhul.

Kõik sellega seotud ained (sealhulgas PFOA soolad ja
polümeerid), mille üks struktuurielemente on li
neaarne või hargahelaga perfluorooktüülide rühm va 3. Punkte 1 ja 2 kohaldataks alates:
lemiga C8F17.
a) 4. juulist 2022 järgmise suhtes:
Käesolev määratlus ei hõlma järgmisi aineid:
i) pooljuhtseadiste tootmise seadmed;
— C8F17-X, kus X = F, Cl, Br.
ii) lateksist trükivärvid;
— C8F17-C(= O)OH, C8F17-C(= O)O-X′ või C8F17b) 4. juulist 2023 järgmise suhtes:
CF2-X′ (kus X′ = kõik rühmad, sealhulgas soolad).
i)

töötajate turvarõivad, mis kaitsevad nende tervise
ja ohutusega seotud riskide eest;

ii) meditsiinilises tekstiilis kasutatavad membraanid,
reovee filtreerimine, tootmisprotsessid ning reo
veepuhastus;
iii) plasmatehnoloogilised nanokattekihid;
c) 4. juulist 2032 järgmise suhtes: meditsiiniseadmed,
mis ei kuulu direktiiviga 93/42/EMÜ hõlmatud siir
datavate meditsiiniseadmete hulka.
4. Punkte 1 ja 2 ei kohaldata järgmise suhtes:
a) määruse (EÜ) nr 850/2004 I lisa A osas loetletud
perfluorooktaansulfoonhape ja selle derivaadid;
b) aine tootmine, kui see toimub selliste fluorokemikaa
lide tootmise vältimatu kõrvaltootena, mille süsini
kuahel on kuus aatomit või lühem;
c) aine, mis on ette nähtud kasutamiseks või mida ka
sutatakse transporditava isoleeritud vaheainena, tin
gimusel et käesoleva määruse artikli 18 lõike 4
punktid a–f on täidetud;
d) aine või muu aine või segu koostisosa, mis on ette
nähtud kasutamiseks või mida kasutatakse:
i)

direktiiviga 93/42/EMÜ hõlmatud siirdatavate
meditsiiniseadmete tootmises;
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ii) filmide, paberi või trükiplaatide puhul kasutata
vates fotograafilistes kattekihtides;
iii) pooljuhtide fotolitograafiaprotsessides või pool
juhtühendite söövitusprotsessides;
e) kontsentreeritud tulekustutusvahtude segudes, mis
on lastud turule enne 4. juulit 2020 ning mis on
ette nähtud kasutamiseks või mida kasutatakse
muude tulekustutusvahtude tootmisel.
5. Punkti 2 alapunkti b ei kohaldata tulekustutusvahtude
suhtes, mis:
a) on lastud turule enne 4. juulit 2020 või
b) toodetud kooskõlas punkti 4 alapunktiga e, tingimu
sel et juhul, kui neid kasutatakse koolitustel, on
nende keskkonnaheide viidud võimalikult väikeseks
ja kogutud reovesi kõrvaldatakse ohutult.
6. Punkti 2 alapunkti c ei kohaldata:
a) toodete suhtes, mis on lastud turule enne 4. juulit
2020;
b) kooskõlas punkti 4 alapunkti d alapunktiga i toode
tud siirdatavate meditsiiniseadmete suhtes;
c) punkti 4 alapunkti d alapunktis ii osutatud fotograa
filiste kattekihtidega toodete suhtes;
d) punkti 4 alapunkti d alapunktis iii osutatud pooljuh
tide või pooljuhtühendite suhtes.“
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PARANDUSED
Komisjoni 6. oktoobri 2016. aasta rakendusmääruse (EL) 2016/1821 (millega muudetakse tariifi- ja
statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87
I lisa) parandus
(Euroopa Liidu Teataja L 294, 28. oktoober 2016)
Leheküljel 207 lisa (millega asendatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa) teise osa V jaotise grupi 27
lisamärkuse 2 punkti f kolmandas lõigus
asendatakse

„Termin „lahjendatud proovi värvus C“ tähistab lahuse värvust, mis on määratud ISO 2049 meetodi järgi
(samaväärne ASTM D 1500 meetodiga) pärast seda, kui üks mahuosa toodet on segatud 100 mahuosa
süsiniktetrakloriidiga. Värvus tuleb määrata kohe pärast lahuse moodustumist.“

järgmisega:

„Termin „lahjendatud proovi värvus C“ tähistab lahuse värvust, mis on määratud ISO 2049 meetodi järgi
(samaväärne ASTM D 1500 meetodiga) pärast seda, kui üks mahuosa toodet on segatud ksüleeni, tolueeni
vm sobiva lahustiga (kokku 100 mahuosa). Värvus tuleb määrata kohe pärast lahuse moodustumist.“
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