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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1346,
annettu 8 päivänä elokuuta 2016,
Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien sekä niiden keskeisten
osien tuonnissa neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1008/2011, sellaisena kuin se on
muutettuna neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 372/2013, käyttöön otetun lopullisen
polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien hiukan
muunneltujen käsikäyttöisten haarukkatrukkien tuontia
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta
8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (1), jäljempänä
’perusasetus’, ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

1. MENETTELY

1.1 Aiemmat tutkimukset ja voimassa olevat toimenpiteet

(1)

Heinäkuussa 2005 neuvosto otti täytäntöönpanoasetuksella (EY) N:o 1174/2005 (2) käyttöön lopullisen
polkumyyntitullin Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien
ja niiden keskeisten osien tuonnissa. Toimenpiteet koostuivat polkumyynnin vastaisesta 7,6–46,7 prosentin
suuruisesta arvotullista, jäljempänä ’alkuperäiset polkumyyntitoimenpiteet’.

(2)

Heinäkuussa 2008 neuvosto selvensi perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisen omasta aloitteesta vireille
pannun osittaisen välivaiheen tarkastelun jälkeen toimenpiteiden soveltamisalaa ja jätti tietyt tuotteet, korkealle
nostavat nostovaunut, pinoamistrukit, saksinostimet ja punnitustrukit alkuperäisten polkumyyntitoimenpiteiden
ulkopuolelle, koska niiden todettiin olevan ominaispiirteiltään, erityistoiminnoiltaan ja käyttötarkoitukseltaan
erilaisia kuin käsikäyttöiset haarukkatrukit (3).

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1036, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, polkumyynnillä muista kuin Euroopan
unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta (EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21).
(2) Neuvoston asetus (EY) N:o 1174/2005, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2005, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan
kansantasavallasta peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja niiden keskeisten osien tuonnissa sekä kyseisessä tuonnissa
käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (EUVL L 189, 21.7.2005, s. 1).
3
( ) Neuvoston asetus (EY) N:o 684/2008, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2008, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien käsikäyttöisten
haarukkatrukkien ja niiden keskeisten osien tuontiin sovellettavien asetuksella (EY) N:o 1174/2005 käyttöön otettujen polkumyynnin
vastaisten toimenpiteiden soveltamisalan tarkentamisesta (EUVL L 192, 19.7.2008, s. 1).
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(3)

Kesäkuussa 2009 perusasetuksen 13 artiklan mukaisen polkumyyntitoimenpiteiden kiertämistä koskevan
tutkimuksen jälkeen neuvoston laajensi asetuksella (EY) N:o 499/2009 (1)”kaikkiin muihin yrityksiin”
sovellettavan lopullisen polkumyyntitullin, joka oli otettu käyttöön asetuksella (EY) N:o 1174/2005, koskemaan
Thaimaasta lähetettyjä käsikäyttöisiä haarukkatrukkeja riippumatta siitä, onko tuotteen alkuperämaaksi ilmoitettu
Thaimaa.

(4)

Lokakuussa 2011 neuvosto otti perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon
päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1008/2011 (2) käyttöön
lopullisen polkumyyntitullin Kiinasta peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja niiden keskeisten osien
tuonnissa.

(5)

Huhtikuussa 2013 neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 372/2013 (3) muutettiin perusasetuksen
11 artiklan 3 kohdan mukaisen välivaiheen tarkastelun jälkeen neuvoston täytäntöönpanoasetusta (EU)
N:o 1008/2011 ja otettiin käyttöön 70,8 prosentin suuruinen tulli, jota sovelletaan Kiinasta peräisin olevien
käsikäyttöisten haarukkatrukkien kaikkeen unioniin suuntautuvaan tuontiin.

(6)

Syyskuussa 2014 komissio muutti perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisen uutta viejää koskevan
tarkastelun jälkeen täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 1008/2011 komission täytäntöönpanoasetuksella (EU)
N:o 946/2014 (4) ja otti käyttöön 54,1 prosentin yksilöllisen tullin, jota sovelletaan käsikäyttöisiä
haarukkatrukkeja koskevaan Ningbo Logitrans Handling Equipment Co. -yrityksen tuontiin.

(7)

Voimassa olevat toimenpiteet ovat lopullinen polkumyyntitulli, jota sovelletaan edellä johdanto-osan 5 ja
6 kappaleessa kuvattujen Kiinasta peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja niiden keskeisten osien
tuontiin.

1.2 Pyyntö
(8)

Komissio vastaanotti 4 päivänä marraskuuta 2015 perusasetuksen13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan
mukaisen pyynnön tutkia voimassa olevien toimenpiteiden mahdollista kiertämistä ja saattaa tutkimuksen
kohteena olevan tuotteen tuonti kirjaamisvelvoitteen alaiseksi.

(9)

Pyynnön esittivät BT Products AS, Lifter SRL ja PR Industrial SRL, jotka ovat käsikäyttöisten haarukkatrukkien
tuottajia unionissa.

1.3 Tarkasteltavana oleva tuote ja tutkimuksen kohteena oleva tuote
1.3.1 Tarkasteltavana oleva tuote
(10)

Mahdollisten kiertämiskäytäntöjen kohteena oleva tuote on Kiinasta peräisin olevat käsikäyttöiset haarukkatrukit
ja niiden keskeiset osat eli alusta ja hydrauliikka, jotka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodeihin ex 8427 90 00
ja ex 8431 20 00 (Taric-koodit 8427 90 00 19 ja 8431 20 00 19). Käsikäyttöiset haarukkatrukit ovat trukkeja,
joissa on kuormalavojen käsittelyyn tarkoitetut, pyörillä varustetut nostavat haarukkavarret ja jotka on
suunniteltu siten, että käyttäjä voi kävellen ja nivellettyä vetoaisaa käyttämällä työntää, vetää ja ohjata niitä
käsivoimin sileällä, tasaisella ja kovalla pinnalla. Käsikäyttöiset haarukkatrukit on suunniteltu siten, että kuormaa
voidaan nostaa vetoaisaa pumppaamalla niin ylös, että kuormaa voidaan siirtää, eikä niillä ole muita

(1) Neuvoston asetus (EY) N:o 499/2009, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2009, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien käsikäyttöisten
haarukkatrukkien ja niiden keskeisten osien tuonnissa asetuksella (EY) N:o 1174/2005 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin
laajentamisesta koskemaan Thaimaasta lähetetyn saman tuotteen tuontia riippumatta siitä, onko tuotteen alkuperämaaksi ilmoitettu
Thaimaa (EUVL L 151, 16.6.2009, s. 1).
(2) Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1008/2011, annettu 10 päivänä lokakuuta 2011, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien
käsikäyttöisten haarukkatrukkien sekä niiden keskeisten osien tuonnissa käyttöön otettavasta lopullisesta polkumyyntitullista, sellaisena
kuin se on laajennettuna koskemaan Thaimaasta lähetettyjen käsikäyttöisten haarukkatrukkien sekä niiden keskeisten osien tuontia
riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Thaimaa, asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen
toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun seurauksena (EUVL L 268, 13.10.2011, s. 1).
(3) Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 372/2013, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien
käsikäyttöisten haarukkatrukkien sekä niiden keskeisten osien tuonnissa käyttöön otettavasta lopullisesta polkumyyntitullista annetun
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1008/2011 muuttamisesta asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 3 kohdan mukaisen osittaisen
välivaiheen tarkastelun jälkeen (EUVL L 112, 24.4.2013, s. 1).
(4) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 946/2014, annettu 4 päivänä syyskuuta 2014, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien
käsikäyttöisten haarukkatrukkien sekä niiden keskeisten osien tuonnissa käyttöön otettavasta lopullisesta polkumyyntitullista annetun
neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1008/2011 muuttamisesta asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 4 kohdan
mukaisen uutta viejää koskevan tarkastelun seurauksena (EUVL L 265, 5.9.2014, s. 7).
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lisätoimintoja tai käyttötarkoituksia, kuten i) kuormien siirtäminen ja nostaminen korkeammalle tai kuormien
varastoiminen (korkealle nostavat nostovaunut), ii) kuormalavojen pinoaminen päällekkäin (pinoamistrukit),
iii) kuormien nostaminen työskentelytasolle (saksinostimet) tai iv) kuormien nostaminen ja punnitseminen
(punnitustrukit).

1.3.2 Tutkimuksen kohteena oleva tuote
(11)

Tutkimuksen kohteena oleva tuote on sama kuin edellisessä johdanto-osan kappaleessa määritelty tuote, mutta se
esitetään tuonnin yhteydessä niin sanotun ”painon näyttävän järjestelmän” kanssa, joka muodostuu punnitusme
kanismista, jota ei ole kiinnitetty alustaan, ja se luokitellaan tällä hetkellä samoihin CN-koodeihin kuin
tarkasteltavana oleva tuote mutta eri Taric-koodeihin (eli 8427 90 00 30 ja 8431 20 00 50) ja se on peräisin
Kiinasta.

(12)

Vireillepanovaiheessa painon näyttävän järjestelmän virhemarginaali määriteltiin vähintään 1 prosentiksi lastista.
Tutkimuksessa todettiin kuitenkin, ettei punnitusmekanismin tarkkuus ole olennainen ominaisuus tutkimuksen
kohteena olevan tuotteen erottamiseksi käsikäyttöisistä haarukkatrukeista. Kuten johdanto-osan
54–59 kappaleessa analysoidaan, tutkimuksen kohteena olevan tuotteen punnitusmekanismi ei muuta
tutkimuksen kohteena olevan tuotteen olennaisia ominaisuuksia, kuten rakennetta ja käyttöä, minkä perusteella se
eroaisi tarkasteltavan olevasta tuotteesta.

1.4 Menettelyn vireillepano
(13)

Ilmoitettuaan asiasta jäsenvaltioille komissio katsoi, että on olemassa riittävä alustava näyttö perusasetuksen
13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan mukaisen tutkimuksen panemiseksi vireille, ja päätti tutkia
voimassa olevien toimenpiteiden mahdollista kiertämistä ja asettaa kirjaamisvelvoitteen Kiinasta peräisin olevan
tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnille.

(14)

Tutkimus pantiin vireille 15 päivänä joulukuuta 2015 komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2346 (1),
jäljempänä ’vireillepanoasetus’.

1.5 Tutkimus
(15)

Komissio ilmoitti tutkimuksen vireillepanosta virallisesti Kiinan viranomaisille, Kiinassa toimiville vientiä
harjoittaville tuottajille, niille unionin tuojille, joita asian tiedettiin koskevan, ja unionin tuotannonalalle.

(16)

Kyselylomakkeet lähetettiin Kiinan vientiä harjoittaville tuottajille sekä tiedossa oleville tuojille unionissa.

(17)

Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja pyytää kuulluksi tulemista vireille
panoasetuksessa asetetussa määräajassa. Kaikille osapuolille ilmoitettiin, että yhteistyöstä kieltäytyminen voi johtaa
perusasetuksen 18 artiklan soveltamiseen ja päätelmien tekemiseen käytettävissä olevien tietojen perusteella.

(18)

Yksi Kiinassa toimiva vientiä harjoittava tuottaja ilmoittautui ja toimitti huomautuksensa, mutta ei toimittanut
vastausta vientiä harjoittaville tuottajille tarkoitettuun kyselylomakkeeseen. Kyseinen tuottaja todettiin
myöhemmin yhteistyöstä kieltäytyneeksi tuottajaksi (ks. johdanto-osan 26 kappale).

(19)

Kolme tuojaa toimitti komissiolle vastauksen kyselylomakkeeseen.

(20)

Yksi unioniin sijoittautunut punnitusmekanismien toimittaja esitti kirjallisesti kantansa tutkimuksessa.

(1) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2346, annettu 15 päivänä joulukuuta 2015, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien
käsikäyttöisten haarukkatrukkien sekä niiden keskeisten osien tuonnissa neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1008/2011,
sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 372/2013, käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten
toimenpiteiden mahdollista kiertämistä Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien hiukan muunneltujen käsikäyttöisten
haarukkatrukkien tuonnilla koskevan tutkimuksen aloittamisesta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta (EUVL L 330, 16.12.2015,
s. 43.)
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Komissio teki tarkastuskäyntejä seuraavien yritysten toimitiloihin:
— Unionin tuottaja: P.R. Industrial s.r.l., 53031 Casole d'Elsa, Siena, Italia;
— Unionin tuoja: Hyster-Yale Nederland b.v., 6541 CN Nijmegen, Alankomaat.

1.6 Tutkimusajanjakso ja raportointijakso
(22)

Tutkimusajanjakso käsitti 1 päivän tammikuuta 2011 ja 30 päivän syyskuuta 2015 välisen ajan. Tietoja kerättiin
tutkimusajanjaksolta muun muassa sen tutkimiseksi, oliko kaupan rakenteessa tapahtunut väitettyjä muutoksia.

(23)

Tarkempia tietoja kerättiin 1 päivän lokakuuta 2014 ja 30 päivän syyskuuta 2015 väliseltä raportointijaksolta sen
tutkimiseksi, vaarantaako tuonti voimassa olevien toimenpiteiden korjaavaa vaikutusta ja esiintyykö
polkumyyntiä, kuten väitetään.

2. TUTKIMUKSEN TULOKSET
2.1 Yleiset huomiot
(24)

Perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimenpiteiden kiertämisen mahdollista esiintymistä arvioitiin
analysoimalla järjestyksessä seuraavia seikkoja:
— oliko Kiinan ja unionin välisen kaupan rakenteessa tapahtunut muutos;
— johtuiko tämä muutos käytännöstä, menettelystä tai toiminnasta, jolla ei ole riittävästi perusteita tai jolla ei
ole muuta taloudellista perustetta kuin voimassa olevan polkumyyntitoimenpiteen käyttöön ottaminen;
— oliko olemassa näyttöä vahingosta tai siitä, että tutkimuksen kohteena olevan tuotteen hinnat ja/tai määrät
vaarantavat voimassa olevien polkumyyntitoimenpiteiden korjaavia vaikutuksia; ja
— oliko olemassa näyttöä polkumyynnistä suhteessa tarkasteltavana olevalle tuotteelle aiemmin määritettyihin
normaaliarvoihin.

2.2 Yhteistyö
(25)

Yksikään tiedossa ollut Kiinaan sijoittautunut vientiä harjoittava tuottaja ei toiminut tutkimuksessa yhteistyössä
eikä pyytänyt vapautusta voimassa olevien toimenpiteiden mahdollisesta laajentamisesta vastaamalla kyselylo
makkeeseen.

(26)

Kuten johdanto-osan 18 kappaleessa selitetään, Noblelift toimitti kuitenkin vireillepanon jälkeen huomautuksia,
mutta ei vastannut kyselyyn, ja sen katsottiin perusasetuksen 18 artiklan perusteella kieltäytyneen yhteistyöstä.

(27)

Tämän vuoksi komissio ei voinut tarkastaa suoraan paikalla, millaista mahdollinen toimenpiteiden kiertäminen
oli.

(28)

Näin ollen päätelmät johdanto-osan 24 kappaleessa kuvatusta mahdollista kiertämistä koskevasta arvioinnista oli
perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti tehtävä käytettävissä olevien tietojen perusteella.

(29)

Sen vuoksi päätelmät tehtiin yhteistyössä toimineilta tuojilta, Eurostatin tilastoista sekä itse pyynnöstä saatujen
tietojen perusteella. Ilmoittautuneen vientiä harjoittavan tuottajan toimittamat huomautukset otettiin myös
tarvittaessa huomioon.
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2.3 Muutos kaupan rakenteessa
(30)

Koska vientiä harjoittavat tuottajat eivät toimineet yhteistyössä, tuontimäärät määritettiin Eurostatin tilastojen,
kolmen yhteistyössä toimineen tuojan ja pyynnön esittäjien toimittamien tietojen perusteella.

(31)

Lisäksi kaupan rakenteen muutosten analysointiin käytettävät tiedot perustuivat kokonaisten trukkien tuontiin.
Voimassa olevat polkumyynnin vastaiset toimenpiteet koskevat sekä käsikäyttöisiä haarukkatrukkeja että niiden
keskeisiä osia (alusta ja hydrauliikka). Eurostatin mukaan niin sanottujen keskeisten osien tuonti Kiinasta unioniin
on vain vähäistä tai sitä ei ole lainkaan.

(32)

Lisäksi Taric-koodeihin, joilla tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta tuotiin maahan, sisältyi myös muuntyyppisiä
trukkeja, kuten korkealle nostavia nostovaunuja, pinoamistrukkeja, saksinostimia ja punnitustrukkeja, jotka ovat
erilaisia kuin tarkasteltavana oleva tuote.

(33)

Alla olevassa taulukossa esitetään käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja ”muiden trukkien” tuontimäärät,
tutkimuksen kohteena oleva tuote mukaan luettuna, perustuen tutkimusajanjaksoa koskeviin Eurostatin
tilastoihin.
Taulukko 1

Tuonti EU:hun (kpl)

2011

2012

2013

2014

Raportointi
jakso

Käsikäyttöiset haarukkatru
kit

573 400

575 607

236 340

113 753

96 115

100

100

41

20

17

231 949

217 045

161 542

275 632

355 844

100

94

70

119

153

Indeksi
Muut trukit
Indeksi
Lähde: Eurostat

(34)

Tämän perusteella käsikäyttöisten haarukkatrukkien tuonti laski yli 80 prosenttia tutkimusajanjakson aikana.
Merkittävin lasku tapahtui vuosien 2012 ja 2013 välillä (60 prosenttia). Tämä suuntaus jatkui seuraavina vuosina,
mutta vähemmän merkittävänä.

(35)

Vuoden 2013 lasku tapahtui sen jälkeen, kun johdanto-osan 5 kappaleessa tarkoitettu välivaiheen tarkastelu oli
huhtikuussa 2013 päättynyt ja johtanut Kiinasta peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien polkumyyn
titullin korottamiseen yhdeksi koko maata koskevaksi 70,8 prosentin tulliksi.

(36)

Sitä vastoin ”muiden trukkien”, tutkimuksen kohteena oleva tuote mukaan luettuna, tuonti kasvoi vuonna 2014
ja raportointijaksolla yli 50 prosenttia tutkimusajanjakson alkuun verrattuna. Tämä muutos kaupan rakenteessa
tapahtui suurelta osin samaan aikaan kuin käsikäyttöisten haarukkatrukkien tuonnin merkittävä lasku.

(37)

Vaikka tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuontia ei ollut mahdollista yksilöidä Eurostatin tietojen perusteella,
tutkimuksen aikana kerätyt tiedot osoittivat vahvoja merkkejä siitä, että tämä ”muiden trukkien” lisääntynyt
tuonti voidaan itse asiassa liittää tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuontiin.

(38)

Ensinnäkin käsikäyttöisten haarukkatrukkien tuonnin merkittävä lasku ja ”muiden trukkien”, tutkimuksen
kohteena oleva tuote mukaan luettuna, tuonnin merkittävä kasvu tapahtui vuonna 2013 toteutetun polkumyyn
titullin merkittävän korotuksen yhteydessä.
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(39)

Toiseksi pyynnön esittäjät ilmoittivat, että pian polkumyyntitullin korottamisen jälkeen useat tuojat esittivät
Saksan ja Tšekin tulliviranomaisille sitovia tariffitietoja koskevia hakemuksia pyytäen tutkimuksen kohteena
olevan tuotteen sisällyttämistä Taric-koodiin ”muut trukit”, johon ei sovelleta polkumyyntitullia. Tällaisten
pyyntöjen esittäminen välittömästi polkumyyntitullien korottamisen jälkeen viittaa siihen, että pyynnöt tehtiin
ainoastaan korkeampien polkumyyntitullien välttämiseksi.

(40)

Kolmanneksi kaupan rakenteessa tapahtuneen muutoksen analysointi perustui myös kolmen yhteistyössä
toimineen tuojan toimittamiin tietoihin, koska tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuontia ei Eurostatin
tilastoissa erotella.

(41)

Kolmen yhteistyössä toimineen tuojan osuus oli 2–7 prosenttia tutkimuksen kohteena olevan tuotteen ja muiden
trukkien tuonnista verrattuna ”muita trukkeja” koskevaan Eurostatin kirjaamaan kokonaistuontiin ja
1–6 prosenttia käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja ”muiden trukkien” kokonaistuonnista raportointikauden
aikana.

(42)

Näiden tuojien tuonti kehittyi tutkimusajanjakson aikana seuraavasti:
Taulukko 2
Yhteistyössä toimineiden
tuojien tuonti Kiinasta (indeksi)

2011

2012

2013

2014

Raportointi
jakso

Tarkasteltavana oleva tuote

100

111

31

2

4

Tutkimuksen kohteena oleva
tuote

100

350

2 800

97 133

100 500

Muut trukit

100

82

71

93

103

Lähde: tuojien kyselylomakevastaus

(43)

Yhteistyössä toimineiden tuojien toimittamat tiedot vahvistivat, että tuojat lisäsivät tutkimusajanjakson aikana
tutkimuksen kohteena olevan tuotteen ostoja Kiinasta, kun taas käsikäyttöisten haarukkatrukkien tuonti väheni
samanaikaisesti. Tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti oli käynnissä jo vuosina 2011 ja 2012, kun
johdanto-osan 4 kappaleessa tarkoitetun toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun tuloksiin
perustuvia toimenpiteitä oli laajennettu, mutta vuonna 2013 tuonti kasvoi vielä merkittävämmin, kun
polkumyyntitullia korotettiin. Suurin kasvu tapahtui vuonna 2014, kun tuonti kasvoi huomattavasti yli vuoden
2011 tason ja kasvu jatkui raportointikaudella edelleen. Samaan aikaan vuonna 2014 ja tutkimusajanjakson
aikana käsikäyttöisten haarukkatrukkien tuonti lähes loppui. Sama suuntaus voitiin havaita myös Eurostatin
tiedoissa, joiden mukaan ”muiden trukkien” tuonnissa merkittävin kasvu tapahtui myös vuonna 2014.

(44)

Sitä vastoin ”muiden trukkien”, tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta lukuun ottamatta, tuontimäärät eivät
juurikaan muuttuneet (3 prosenttia tutkimusajanjakson aikana), ja tuonnin kokonaistaso pysyi erittäin alhaisena
verrattuna tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuontiin (ks. johdanto-osan 33 kappale).

(45)

Neljänneksi, kuten johdanto-osan 52–59 kappaleessa todetaan, tutkimuksen kohteena olevalla tuotteella on samat
perusominaisuudet ja käyttötarkoitukset kuin käsikäyttöisillä haarukkatrukeilla ja ne ovat keskenään
vaihdettavissa, kun taas kaikkia muita trukkeja käytetään eri tarkoituksiin, eivätkä ne ole käsikäyttöisten
haarukkatrukkien kanssa keskenään vaihdettavissa.

(46)

Tällä perusteella pääteltiin, että Eurostatin havaitsema ”muiden trukkien” tuonnin kasvu johtui tutkimuksen
kohteena olevan tuotteen tuonnin kasvusta. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna tuontitietojen mukaan tutkimuksen
kohteena olevan tuotteen maahantuotujen yksiköiden kasvun arvioitiin lisääntyneen vuosien 2013 ja 2014
välisenä aikana noin 110 000 yksiköllä eli noin 70 prosenttia ja vuoden 2014 ja raportointijakson välisenä
aikana yli 80 000 yksiköllä eli noin 30 prosenttia. Tutkimusajanjakson aiempina vuosina tuonnin suuntaus oli
ollut jopa laskeva.

(47)

Sen vuoksi ja koska yksikään kiinalainen vientiä harjoittava tuottaja ei toiminut yhteistyössä, pääteltiin, että
kaupan rakenteessa oli tapahtunut perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu muutos.
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2.4 Toimenpiteiden kiertämisen luonne

(48)

Pyynnön esittäjät väittivät, että toimenpiteiden kiertäminen tapahtuu tuomalla vain hiukan muunneltuja tuotteita,
joihin yksinkertaisesti sisällytetään ”painon näyttävä järjestelmä”, jota ei ole integroitu alustaan ja jonka
virhemarginaali on vähintään 1 prosentti lastista. Maahan tuotaessa nämä tuotteet ilmoitetaan virheellisesti
punnitustrukeiksi.

(49)

Pyynnön esittäjät väittivät, että tutkimuksen kohteena oleva tuote eroaa punnitustrukeista, koska tutkimuksen
kohteena olevan tuotteen punnitusmekanismi on paljon yksinkertaisempi kuin punnitustrukkien punnitus
mekanismi eikä se anna tarkkoja tuloksia. Lisäksi he väittivät, että molempien tuotteiden rakenne on merkittävästi
erilainen.

2.4.1 Punnitustrukit

(50)

Toimenpiteiden soveltamisalaa koskevan selvityksen mukaisesti tietyt tuotteet, johdanto-osan 2 kohdassa
tarkoitetut punnitustrukit mukaan luettuina, ovat toimenpiteiden soveltamisalan ulkopuolella, ja tutkimuksessa
kävi ilmi, että punnitustrukkien alustaan, toisin sanoen haarukoihin, on asennettu vaaka. Näin ollen
punnitustrukin punnituslaite koostuu erityistarkoista kuorma-antureista (tai punnituskennoista), jotka on
asennettu haarukoihin. Haarukat koostuvat näin ollen kahdesta osasta. Anturit on kiinnitetty alempaan osaan.
Yläosa riippuu antureiden päällä. Tämän mekanismin avulla haarukoihin asetettu paino on mahdollista mitata
tarkasti.

(51)

Laite on herkkä ja edellyttää määräajoin tehtävää kalibrointia. Järjestelmää ei ole suunniteltu intensiiviseen
kuormien nostamiseen ja siirtämiseen, koska punnitustrukkien vaaka vahingoittuisi, toisin kuin tarkasteltavana
oleva tuote ja tutkimuksen kohteena oleva tuote. Lisäksi punnitustrukkien käyttö edellyttää erityistä koulutusta,
toisin kuin tarkasteltavana olevan tuotteen ja tutkimuksen kohteena olevan tuotteen käyttö.

2.4.2 Tutkimuksen kohteena oleva tuote

(52)

Tutkimuksessa todettiin, että tutkimuksen kohteena olevalla tuotteella on keskeisiltä osin sama rakenne ja sama
käyttö kuin käsikäyttöisillä haarukkatrukeilla, jotka ovat trukkeja, joissa on kuormalavojen käsittelyyn tarkoitetut,
pyörillä varustetut nostavat haarukkavarret ja jotka on suunniteltu siten, että käyttäjä voi kävellen ja nivellettyä
vetoaisaa käyttämällä työntää, vetää ja ohjata niitä käsivoimin sileällä, tasaisella ja kovalla pinnalla. Nämä
haarukkatrukit on suunniteltu nostamaan kuorma kuljetuksen vaatimalle korkeudelle vetoaisaa pumppaamalla.

(53)

Tutkimuksen kohteena oleva tuote on lisäksi varustettu punnituslaitteella (joko mekaanisella tai elektronisella).
Tätä laitetta ei kuitenkaan ole asennettu alustaan ja haarukat muodostuvat ainoastaan yhdestä osasta aivan kuten
tarkasteltavana olevassa tuotteessa. Punnituslaite sen sijaan on asennettu suoraan käsikäyttöisen haarukkatrukin
rakenteeseen ja voidaan myöhemmin poistaa ilman, että käsikäyttöisen haarukkatrukin rakennetta tai käyttöä
muutetaan. Ilman punnituslaitetta tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta ei voida erottaa käsikäyttöisistä
haarukkatrukeista, ja niitä käytetään täsmälleen samoihin tarkoituksiin kuin käsikäyttöisiä haarukkatrukkeja.

(54)

Toisaalta tutkimuksen kohteena olevan tuotteen punnituslaite antaa ainoastaan suuntaa-antavan käsityksen
painosta ja joissain tapauksissa virhemarginaali on merkittävä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että toisin kuin vireillepa
novaiheessa väitettiin, punnituslaitteen tarkkuus ei ole tutkimuksen kohteena olevan tuotteen olennainen
ominaisuus, kun sitä verrataan tarkasteltavana olevaan tuotteeseen. Vaikka punnitusjärjestelmä olisi tarkkakin,
tutkimuksen kohteena olevalla tuotteella on samat ominaisuudet kuin käsikäyttöisillä haarukkatrukeilla eli sama
rakenne ja sama käyttö.

(55)

Kuten edellä selostetaan, punnitustrukkien ominaispiirteiden osalta tilanne on toisin: punnitustrukeissa on
monimutkaiset ja kalliit punnituslaitteet, jotka on asennettu alustaan (haarukoihin) ja edellyttävät erilaista
haarukkarakennetta. Punnitustrukkien punnituslaitteet eivät ole irrotettavia ja ne antavat täsmälliset ja tarkat
arvot. Punnitustrukkien ja tutkimuksen kohteena olevan tuotteen teknologia ja tuotantoprosessit eroavat
olennaisesti toisistaan.
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(56)

Tutkimuksen aikana todettiin kahdenlaisia punnituslaitteita: mekaanisia ja elektronisia. Elektroninen punnituslaite
näyttää osoittavan painon tarkemmin kuin mekaaninen punnituslaite.

(57)

Vireillepanon jälkeen huomautuksia esittänyt vientiä harjoittava tuottaja väitti, että sen viemiin käsikäyttöisiin
haarukkatrukkeihin oli asennettu patentoituja elektronisia vaakoja, jotka oli integroitu alustaan. Punnitusmeka
nismilla oli väitetysti ”hyvä punnitustarkkuus” ja se täytti asiakkaiden vaatimukset. Toiseksi kyseinen vientiä
harjoittava tuottaja väitti, että vireillepanovaiheessa määritelty painon tarkkuus, jonka mukaan ”virhemarginaali
on vähintään 1 prosentti lastista”, ei ole asianmukainen, koska se viittaa ainoastaan ”lastiin”, kun taas painon
mittauksen tarkkuus edellyttää vähintään 100 kilogramman lastia.

(58)

Tämän perusteella vientiä harjoittava tuottaja väitti, että tutkimuksen kohteena olevan tuotteen määritelmää olisi
muutettava siten, että siinä viitataan ainoastaan ”mekaanisiin punnitusjärjestelmiin” ja siitä poistetaan kyseinen
1 prosentin raja-arvo.

(59)

Toisin kuin väitettiin, punnitusjärjestelmä oli kuitenkin asennettu käsikäyttöisen haarukkatrukin rakenteeseen, eikä
siis ollut integroitu alustaan eli haarukoihin. Punnitusmekanismi voidaan myydä erikseen. Vaikka laite antoi
todellakin täsmällisemmän tuloksen kuin mekaaniset punnituslaitteet, kyseisen yrityksen viemien trukkien
rakenne oli siitä huolimatta sama kuin käsikäyttöisten haarukkatrukkien. Näin ollen katsottiin, ettei kyseinen laite
muuta käsikäyttöisten haarukkatrukkien olennaisia ominaisuuksia ja kuuluu tutkimuksen kohteena olevan
tuotteen määritelmään.

2.4.3 Päätelmä siitä, esiintyykö toimenpiteiden kiertämistä

(60)

Tutkimuksessa todettiin, että tutkimuksen kohteena oleva tuote on selvästi erotettavissa punnitustrukeista, koska
sillä ei ole samoja perusominaisuuksia eikä samoja käyttötarkoituksia. Ne eivät ole keskenään vaihdettavissa.

(61)

Sitä vastoin tutkimuksen kohteena olevalla tuotteella on samat perusominaisuudet ja käyttötarkoitukset kuin
käsikäyttöisillä haarukkatrukeilla. Tutkimuksen kohteeseen kiinnitetty punnituslaite ei muuta sen ominaisuuksia ja
se voidaan joissakin tapauksissa poistaa. Molempia tuotteita käytetään pääosin samaan tarkoitukseen eli kuormien
nostamiseen kuljettamista varten eikä painon näyttötoiminnon todettu olevan olennainen ominaisuus.

(62)

Sen vuoksi voidaan päätellä, että toimenpiteiden kiertäminen koostuu tutkimuksen kohteena olevan tuotteen
tuonnista.

2.5 Riittämättömät taloudelliset tai muut perusteet

(63)

Kuten 34–46 kappaleessa todetaan, toimenpiteiden kiertäminen lisääntyi merkittävästi sen jälkeen, kun
korkeampi tulli vuonna 2013 otettiin käyttöön. Koska tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta ja käsikäyttöisiä
haarukkatrukkeja pidetään keskenään vaihdettavina tuotteina, tällä käytännöllä ei ole muuta ilmeistä taloudellista
perustetta kuin polkumyyntitullin kiertäminen.

(64)

Pyynnön esittäjät toimittivat viitteitä siitä, että tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonnin ainoana
tarkoituksena oli välttää tulleja. Näissä viitteissä viitattiin siihen, että yksi viejä esitti tutkimuksen kohteena olevaa
tuotetta eräässä esitteessä ”polkumyyntitullivapaana tuotteena” ja että toinen vientiä harjoittava tuottaja suositteli
punnituslaitteen poistamista tuonnin jälkeen.

(65)

Vientiä harjoittava tuottaja, joka pyysi muuttamaan tutkimuksen kohteena olevan tuotteen määritelmää, kuten
johdanto-osan 58 kappaleessa selitetään, väitti myös, että sen viemää tuotetyyppiä oli kehitetty ja viety ennen
polkumyyntitullin korottamista eikä sillä ollut mitään kannustinta tullin kiertämiseen. Vientiä harjoittava tuottaja
väitti myös, että sen viemä tuotetyyppi edustaa vain pientä osaa tutkimuksen kohteena olevan tuotteen kokonais
viennistä, mutta ei esittänyt mitään näyttöä väitteensä tueksi, koska se ei toimittanut vastausta kyselylo
makkeeseen, minkä vuoksi viennin määriä ja siihen liittyviä päivämääriä ei ollut mahdollista todeta ja tarkistaa.
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(66)

Yhteistyössä toimineilta tuojilta saatujen käytettävissä olevien tietojen perusteella voidaan todellakin todeta, että
tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti alkoi ennen vuotta 2013. Tuonnin merkittävä kasvu tapahtui
kuitenkin vasta sen jälkeen, kun polkumyyntitullia korotettiin vuonna 2013. Tämän vuoksi voidaan katsoa, että
kaupan rakenteessa tapahtui muutos vasta vuoden 2013 jälkeen. Tähän kaupan rakenteessa tapahtuneeseen
muutokseen ei ole muuta ilmeistä taloudellista perustetta kuin tullin käyttöön ottaminen.

(67)

Yksi käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuoja ja yksi tutkimuksen
kohteena olevassa tuotteessa käytettävien painoa näyttävien järjestelmien tuoja väitti, että trukeille, jotka on
varustettu kyseisentyyppisellä epätarkasti painon näyttävällä järjestelmällä, on tietyissä erityissovelluksissa
kysyntää (esimerkiksi jätekuorman tarkistus, tavaravaunujen ylikuormituksen esto, tiettyjen toimialojen
tukkumyyjät) ja että kuorman pelkkä arvio riittäisi.

(68)

Se, että tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti alkoi vasta sen jälkeen, kun polkumyyntitullia korotettiin ja
että samaan aikaan käsikäyttöisten haarukkatrukkien tuonti väheni merkittävästi ja lähes loppui raportointi
jaksolla, osoittaa kuitenkin, että tutkimuksen kohteena oleva tuote ei palvele uusia markkinoita, vaan on itse
asiassa suurelta osin korvannut käsikäyttöisten haarukkatrukkien tuonnin. Ajallinen yhteys polkumyyntitullin
korotuksen kanssa osoittaa, että tutkimuksen kohteena olevan tuotteen lisääntyneen tuonnin tarkoituksena oli itse
asiassa polkumyyntitullin välttäminen. Väite oli sen vuoksi hylättävä.

2.6 Tullin korjaavan vaikutuksen vaarantuminen samankaltaisen tuotteen hintojen ja/tai määrien osalta

(69)

Kuten johdanto-osan 46 kappaleessa selitetään, tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonnin arvioitiin
kasvaneen vuosien 2013 ja 2014 välisenä aikana noin 110 000 yksiköllä eli noin 70 prosenttia; vuoden 2014 ja
raportointijakson välillä tuonti kasvoi edelleen yli 80 000 yksikköllä eli noin 30 prosenttia. Tällaista kasvua
pidettiin merkittävänä. Kyseinen tuonti oli yhteensä noin 42 prosenttia kaikista raportointijakson aikana
maahantuoduista trukeista. Lisäksi ”muiden trukkien” tuonti oli vuonna 2011 noin 30 prosenttia Kiinasta
tuotujen trukkien kokonaismäärästä. Raportointijaksolla tämä luku kasvoi noin 79 prosenttiin.

(70)

Jotta saatiin selville, heikensivätkö hinnat tullin korjaavia vaikutuksia, perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan
mukaisesti tutkittiin, alittivatko tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuontihinnat unionin tuotannonalan
vahinkoa aiheuttamattoman hinnan, sellaisena kuin se oli aiemmissa tutkimuksissa. Johdanto-osan 4 kappaleessa
tarkoitetussa viimeisimmässä toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevassa tarkastelussa vuonna 2011
vahinkoa aiheuttamaton hinta laskettiin alkuperäiseen tutkimukseen verrattuna uudelleen. Tätä tavoitehintaa
käytettiin vertailtaessa hintaa Kiinan raportointijaksolla käyttämään painotettuun keskimääräiseen vientihintaan,
joka määritettiin yhteistyössä toimineiden tuojien toimittamien tietojen perusteella. Vertailu osoitti, että raportoin
tijakson aikana esiintyi merkittävää hintojen alittavuutta.

(71)

Edellä esitetyn perusteella ja kun otetaan huomioon tutkimuksen kohteena olevan tuotteen raportointijakson
aikana arvioidut merkittävät tuontimäärät, pääteltiin, että voimassa olevien toimenpiteiden korjaavat vaikutukset
vaarantuvat sekä määrän että hinnan osalta.

2.7 Näyttö polkumyynnistä suhteessa aiemmin määritettyyn normaaliarvoon

(72)

Tarkasteltavana olevan tuotteen normaaliarvo on viimeksi vahvistettu johdanto-osan 5 kohdassa tarkoitetussa
vuonna 2013 tehdyssä välivaiheen tarkastelussa.

(73)

Sen vahvistamiseksi, esiintyikö raportointijakson aikana polkumyyntiä, yhteistyössä toimineilta tuojilta saatuja
tutkimuksen kohteena olevan tuotteen keskimääräisiä tuontihintoja verrattiin tarkasteltavana olevan tuotteen
normaaliarvoon, joka oli vahvistettu välivaiheen tarkastelussa.

(74)

Tuontihintoja oikaistiin yhteistyössä toimineilta tuojilta saatujen tietojen perusteella noudettuna lähettäjältä
-tasolle. Tuontihintoja oikaistiin myös fyysisissä ominaisuuksissa olevien erojen huomioon ottamiseksi, eli
käsikäyttöisiin haarukkatrukkien asennettujen punnituslaitteiden osalta.
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Vertailu osoitti merkittävää polkumyyntiä. Tämä osoittaa selvästi, että polkumyyntiä esiintyi verrattaessa
tutkimuksen kohteena olevan tuotteen Kiinasta tulevan tuonnin nykyisiä hintoja aiemmin vahvistettuihin tuotteen
normaaliarvoihin, kuten perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdassa edellytetään.

3. TOIMENPITEET
(76)

Edellä esitettyjen päätelmien perusteella todettiin, että Kiinasta peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien
tuonnissa käyttöön otettua lopullista polkumyyntitullia kierretään tuomalla Kiinasta peräisin olevia hiukan
muunneltuja käsikäyttöisiä haarukkatrukkeja, joissa painoa näyttävää järjestelmää ei ole integroitu alustaan
(haarukoihin).

(77)

Perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti voimassa olevat polkumyynnin vastaiset toimenpiteet, joita
sovelletaan Kiinasta peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien tuontiin, olisi laajennettava koskemaan
sellaisten Kiinasta peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien tuontia, jotka on varustettu ”painoa
näyttävällä järjestelmällä”, jota ei ole integroitu alustaan.

(78)

Perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdassa ja 14 artiklan 5 kohdassa säädetään, että laajennettuja toimenpiteitä olisi
sovellettava sellaiseen tuontiin, joka on tullut unioniin tutkimuksen vireillepanoa koskevalla asetuksella
käyttöönotetun kirjaamisvelvoitteen mukaisesti kirjattuna, minkä nojalla unioniin tuoduista sellaisista Kiinasta
peräisin olevista käsikäyttöisistä haarukkatrukeista, jotka on varustettu ”painoa näyttävällä järjestelmällä”, jota ei
ole integroitu alustaan, olisi kannettava polkumyyntitulli.

4. VAPAUTUSTA KOSKEVAT PYYNNÖT
(79)

Vapautusta ei myönnetä, koska kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat eivät ole pyytäneet sitä.

5. ILMOITTAMINEN OSAPUOLILLE
(80)

Kaikille asianomaisille osapuolille ilmoitettiin niistä keskeisistä tosiseikoista ja huomioista, joiden perusteella
edellä esitettyihin päätelmiin päädyttiin, ja niitä kehotettiin esittämään huomautuksia. Huomautuksia ei saatu.

(81)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat perusasetuksen 15 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean
lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Laajennetaan Kiinasta
hydrauliikan, jotka tällä
ja 8427 90 00 19) ja ex
huhtikuuta 2013 annetulla
koskemaan samaa tuotetta,
punnitusmekanismista, jota
ja 8431 20 00 50.

peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja niiden keskeisten osien eli alustan ja
hetkellä luokitellaan CN-koodeihin ex 8427 90 00 (Taric-koodit 8427 90 00 11
8431 20 00 (Taric-koodit 8431 20 00 11 ja 8431 20 00 19), tuonnissa 22 päivänä
täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 372/2013 käyttöön otettu lopullinen polkumyyntitulli
joka esitetään varustettuna niin sanotulla ”painoa näyttävällä järjestelmällä”, joka koostuu
ei ole integroitu alustaan ja joka tällä hetkellä luokitellaan Taric-koodeihin 8427 90 00 30

2.
Edellä 1 kohdalla laajennettu tulli kannetaan käsikäyttöisiä haarukkatrukkeja ja niiden keskeisiä osia eli alustaa ja
hydrauliikkaa koskevasta sellaisesta tuonnista unioniin, joka on kirjattu täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2346
2 artiklan ja asetuksen (EU) 2016/1036 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti.
3.

Jollei toisin säädetä, sovelletaan tulleja koskevia voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.
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2 artikla
1.
Pyynnöt, jotka koskevat vapautusta 1 artiklalla laajennetusta tullista, on tehtävä kirjallisesti jollakin Euroopan
unionin virallisista kielistä, ja vapautusta pyytävän oikeussubjektin valtuutetun edustajan on allekirjoitettava ne. Pyyntö
on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:
Euroopan komissio
Directorate General for Trade
Directorate H
Toimisto: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
2.
Komissio voi asetuksen (EU) 2016/1036 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti myöntää päätöksellä vapautuksen tämän
asetuksen 1 artiklalla laajennetusta tullista sellaisilta yrityksiltä tulevalle tuonnille, jotka eivät kierrä neuvoston
täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 372/2013 käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä.
3 artikla
Tulliviranomaiset velvoitetaan lopettamaan asetuksen (EU) 2015/2346 2 artiklan mukaisesti tapahtuva tuonnin
kirjaaminen.
4 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 8 päivänä elokuuta 2016.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1347,
annettu 8 päivänä elokuuta 2016,
tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista
erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002
muuttamisesta 250. kerran
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista
erityisistä rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1)
ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä 7 a artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I luetellaan ne henkilöt, ryhmät ja yhteisöt, joita asetuksessa säädetty
varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 3 päivänä elokuuta 2016 lisätä kaksi
luonnollista henkilöä luetteloon henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita varojen ja muiden taloudellisten
resurssien jäädyttäminen koskee. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I olisi päivitettävä.

(3)

Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, asetuksen olisi tultava voimaan
välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 8 päivänä elokuuta 2016.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö

(1) EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.
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LIITE

Lisätään asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I olevaan luonnollisten henkilöiden luetteloon seuraavat kohdat:
(a) ”Aslan Avgazarovich Byutukaev (alias a) Аслан Авгазарович Бютукаев, b) Amir Khazmat, c) Амир Хазмат,
d) Abubakar, e) Абубакар. Syntymäaika: 22.10.1974. Syntymäpaikka: Kitaevka, Novoselitskojen piiri, Stavropolin
alue, Venäjän federaatio. Venäjän federaation kansalainen. Osoite: Akharkho Street, 11, Katar-Jurt, Atšhoi-Martanin
piiri, Tšetšenian tasavalta, Venäjän federaatio. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä:
3.8.2016.”
(b) ”Ayrat Nasimovich Vakhitov (alias a) Айрат Насимович Вахитов, b) Salman Bulgarskiy, c) Салман Булгарский.
Syntymäaika: 27.3.1977. Syntymäpaikka: Naberežnyje Tšelny, Tatarstanin tasavalta, Venäjän federaatio. Venäjän
federaation kansalainen. Lisätietoja: Saattaa käyttää väärennettyä Syyrian tai Irakin passia. Valokuva saatavilla
liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa
tarkoitettu nimeämispäivä: 3.8.2016.”
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1348,
annettu 8 päivänä elokuuta 2016,
kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY)
N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täy
täntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneu
vottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan
tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan
mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan
päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän
asetuksen liitteessä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 8 päivänä elokuuta 2016.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.
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LIITE
Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmansien maiden koodi ( )

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

168,4

ZZ

168,4

0707 00 05
0709 93 10
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

0809 29 00

0809 30 10, 0809 30 90

1

TR

116,3

ZZ

116,3

TR

129,4

ZZ

129,4

AR

148,8

CL

157,7

MA

101,7

TR

157,0

UY

166,9

ZA

170,5

ZZ

150,4

EG

222,6

MA

179,3

TR

167,5

ZZ

189,8

AR

110,9

BR

100,3

CL

126,6

CN

62,4

NZ

119,9

US

143,6

ZA

104,5

ZZ

109,7

AR

100,2

CL

138,7

NZ

141,8

TR

148,8

ZA

101,2

ZZ

126,1

CA

331,3

TR

221,2

US

747,3

ZZ

433,3

TR

141,7

ZZ

141,7

(1) Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta
2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö.
Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.
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PÄÄTÖKSET
KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2016/1349,
annettu 5 päivänä elokuuta 2016,
ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi jalkineille
(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 5028)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon EU-ympäristömerkistä 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 66/2010 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 7 kohdan ja 8 artiklan 2 kohdan,
on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukaan EU-ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteille, joilla on koko
elinkaarensa aikana vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 66/2010 säädetään, että erityiset EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet vahvistetaan
tuoteryhmittäin.

(3)

Komission päätöksessä 2009/563/EY (2) vahvistetaan ekologiset arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja
todentamisvaatimukset jalkineille. Jotta voitaisiin ottaa paremmin huomioon tämän tuoteryhmän markkinoiden
uusin kehitys sekä viime vuosina tehdyt innovaatiot, on aiheellista vahvistaa tarkistetut ekologiset arviointi
perusteet.

(4)

Tarkistetuilla ekologisilla arviointiperusteilla pyritään erityisesti edistämään sellaisten tuotteiden käyttöä, joilla on
vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön lähinnä luonnonvarojen ehtymisen kannalta, joiden valmistusme
netelmistä aiheutuu vähemmän päästöjä veteen, ilmaan ja maaperään ja jotka edistävät kestävän kehityksen
ympäristöulottuvuutta elinkaarensa aikana, ovat kestäviä ja rajoittavat vaarallisten aineiden esiintymistä.

(5)

Tarkistetuilla ekologisilla arviointiperusteilla edistetään myös kestävän kehityksen sosiaalista ulottuvuutta
asettamalla vaatimuksia, jotka koskevat työoloja tuotteen lopullisesta kokoamisesta vastaavassa laitoksessa ottaen
huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kolmikantaisen periaatejulistuksen monikansallisista yrityksistä ja
sosiaalipolitiikasta, YK:n Global Compact -aloitteen, yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat
ja taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeet monikansallisille yrityksille.

(6)

Tarkistettujen ekologisten arviointiperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten olisi
oltava voimassa kuusi vuotta tämän päätöksen antamispäivästä, kun otetaan huomioon tämän tuoteryhmän
innovointisykli.

(7)

Sen vuoksi päätös 2009/563/EY olisi korvattava.

(1) EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.
(2) Komission päätös 2009/563/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2009, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin
myöntämiseksi jalkineille (EUVL L 196, 28.7.2009, s. 27).
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(8)

Tuottajille, joiden tuotteille on myönnetty jalkineita koskeva EU-ympäristömerkki päätöksessä 2009/563/EY
esitetyillä ekologisilla arviointiperusteilla, on aiheellista myöntää siirtymäkausi, jotta niillä olisi riittävästi aikaa
mukauttaa tuotteensa tarkistettujen ekologisten arviointiperusteiden ja vaatimusten mukaisiksi. Tuottajien olisi
riittävän pitkän ajan saatava toimittaa hakemuksia, jotka perustuvat päätöksessä 2009/563/EY vahvistettuihin
ekologisiin arviointiperusteisiin tai tässä päätöksessä vahvistettuihin tarkistettuihin ekologisiin arviointiperustei
siin.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 66/2010 16 artiklalla perustetun komitean
lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
1.
Tuoteryhmään ”jalkineet” kuuluvat kaikki jalan suojaamiseen tai peittämiseen tarkoitetut tuotteet, joissa on maan
kanssa kosketuksiin tuleva kiinnitetty pohja. Lukuun ottamatta 3 kohdassa vahvistettuja poikkeuksia Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/11/EY (1) liitteen II kattamat jalkineet ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY (2)
kattamat suojajalkineet sisältyvät soveltamisalaan.
2.

Jalkineet voivat koostua erilaisista luonnollisista ja/tai synteettisistä materiaaleista direktiivin 94/11/EY mukaisesti.

3.

Tuoteryhmään eivät kuulu seuraavat tuotteet:

a) sähköosia tai elektronisia osia sisältävät jalkineet;
b) kertakäyttöiset jalkineet;
c) sukat, joihin on kiinnitetty pohja;
d) lelujalkineet.

2 artikla
Tässä päätöksessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:
1) ’Jalkineen päällisellä’ tarkoitetaan rakenteellista päällysosaa, joka koostuu yhdestä tai useammasta materiaalista, joka
on kiinnitetty jalkineen ulkopohjaan. Jalkineen päällinen käsittää vuorin ja pohjalliset;
2) ’Vuorilla ja sisäpohjalla’ tarkoitetaan jalkineen päällisen vuorta ja pinkopohjaa, jotka muodostavat jalkineen sisäosan.
3) ’Jalkineen ulkopohjalla’ tarkoitetaan jalkineen alaosaa, joka on kiinnitetty jalkineen päälliseen.
4) ’Jalkineen kokoamisella’ tarkoitetaan sarjaa toimintoja, joiden tarkoituksena on yhdistää toisiinsa jalkineen päällinen ja
jalkineen ulkopohja lopputuotteen muodostamiseksi. Siihen kuuluu lopputuotteen pakkaus.
5) ’Jalkineiden kokoamislaitoksella’ tarkoitetaan paikkaa, jossa suoritetaan ympäristömerkin saaneeseen tuotteeseen
liittyvät ja hakijan hallinnassa pysyvät tuotannon loppuvaiheet (materiaalin leikkaamisesta tai muotoilusta (ruiskuvalu
tuotantoa varten) tuotteen pakkaamiseen).
6) ’Haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä’ tarkoitetaan orgaanisia yhdisteitä, joiden höyrynpaine lämpötilassa 293,15 K on
vähintään 0,01 kPa tai joilla on vastaava haihtuvuus kyseessä olevissa käyttöolosuhteissa, kuten standardissa
EN 14602 määritellään.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/11/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen
jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytettäviä materiaaleja koskevia merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja
hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 100, 19.4.1994, s. 37).
(2) Neuvoston direktiivi 89/686/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
lähentämisestä (EYVL L 399, 30.12.1989, s. 18).
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7) ’Luontaisesti biohajoavalla aineella’ tarkoitetaan ainetta, jonka liuenneen orgaanisen hiilen hajoavuuden taso on
70 prosenttia 28 päivän aikana tai jonka hapen kulutus tai hiilidioksidin tuotanto on 60 prosenttia teoreettisesta
enimmäisarvosta 28 päivän aikana mitattuna jollakin seuraavista testimenetelmistä: ISO 14593, OECD 302 A,
ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888, OECD 302 C.
8) ’Nopeasti biohajoavalla aineella’ tarkoitetaan ainetta, jonka liuenneen orgaanisen hiilen hajoavuuden taso on
70 prosenttia 28 päivän aikana tai jonka hapen kulutus tai hiilidioksidin tuotanto on 60 prosenttia teoreettisesta
enimmäisarvosta 28 päivän aikana mitattuna jollakin seuraavista testimenetelmistä: OECD 301 A, ISO 7827,
OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 301 D, ISO 10708, OECD 301 E, OECD 301 F, ISO 9408.

3 artikla

Voidakseen saada asetuksessa (EY) N:o 66/2010 tarkoitetun EU-ympäristömerkin tuotteen on kuuluttava tämän
päätöksen 1 artiklassa määriteltyyn tuoteryhmään ”jalkineet” ja oltava tämän päätöksen liitteessä vahvistettujen
ekologisten arviointiperusteiden ja niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten mukainen.

4 artikla

Tuoteryhmään ”jalkineet” sovellettavat ekologiset arviointiperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset
ovat voimassa kuusi vuotta tämän päätöksen antamispäivästä.

5 artikla

Hallinnollisia tarkoituksia varten tuoteryhmälle ”jalkineet” annetaan tunnusnumero ”017”.

6 artikla

Kumotaan päätös 2009/563/EY.

7 artikla

1.
Poiketen siitä, mitä 6 artiklassa säädetään, tuoteryhmään ”jalkineet” kuuluvia tuotteita koskevat EU-ympäristömerk
kihakemukset, jotka on toimitettu ennen tämän päätöksen antamispäivää, arvioidaan päätöksessä 2009/563/EY
vahvistettujen perusteiden mukaisesti.

2.
Tuoteryhmään ”jalkineet” kuuluvia tuotteita koskevat EU-ympäristömerkkihakemukset, jotka on toimitettu kahden
kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta, voivat perustua joko päätöksessä 2009/563/EY tai tässä päätöksessä
vahvistettuihin arviointiperusteisiin. Hakemukset on arvioitava niiden arviointiperusteiden mukaisesti, joihin ne
perustuvat.

3.
EU-ympäristömerkkiä, jotka on myönnetty päätöksessä 2009/563/EY vahvistettujen perusteiden mukaisesti, saa
käyttää 12 kuukautta tämän päätöksen antamisesta.
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8 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä elokuuta 2016.
Komission puolesta
Karmenu VELLA

Komission jäsen
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LIITE
EU-YMPÄRISTÖMERKIN ARVIOINTIPERUSTEET SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT ARVIOINTI- JA
TODENTAMISVAATIMUKSET

Arviointiperusteet EU-ympäristömerkin myöntämiseksi jalkineille:
1. Vuotien ja nahkojen, puuvillan, puun, korkin ja selluloosamuuntokuitujen alkuperä;
2. Vedenkulutuksen vähentäminen ja vuotien ja nahkojen parkitukseen liittyvät rajoitukset;
3. Päästöt vesistöihin nahan, tekstiilien ja kumin tuotannosta;
4. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet:
5. Tuotteessa ja jalkineiden osissa olevat vaaralliset aineet;
6. Rajoitettujen aineiden luettelo;
7. Kestävyyteen vaikuttavat muuttujat;
8. Yrityksen yhteiskuntavastuu työvoimanäkökohtien osalta;
9. Pakkaukset;
10. Pakkauksessa olevat tiedot.
Arviointi ja todentaminen: Yksityiskohtaiset arviointi- ja todentamisvaatimukset ilmoitetaan kunkin arviointiperusteen
yhteydessä.
Kun hakijan edellytetään esittävän vakuutuksia, asiakirjoja, analyysejä, testausselosteita tai muita todisteita arviointi
perusteen noudattamisesta, ne voivat tapauksen mukaan olla peräisin hakijalta tai hakijan tavarantoimittajilta tai näiden
tavarantoimittajilta.
Toimivaltaisten elinten on tunnustettava ensisijaisesti sellaisten laitosten antamat todistukset, jotka on akkreditoitu testija kalibrointilaboratorioita koskevan yhdenmukaistetun standardin mukaisesti, sekä sellaisten laitosten tekemät
todennukset, jotka on akkreditoitu tuotteita, prosesseja ja palveluita sertifioivia laitoksia koskevan yhdenmukaistetun
standardin mukaisesti.
Tarvittaessa voidaan käyttää muita kuin kullekin vaatimukselle ilmoitettuja testimenetelmiä, jos hakemusten arvioinnista
vastaava toimivaltainen elin hyväksyy niiden vastaavuuden.
Toimivaltaiset elimet voivat tarvittaessa vaatia todentamista tukevia asiakirjoja ja toteuttaa riippumattomia todentamisia
tai laitosvierailuja.
Lopputuote on yksi jalkinepari. Vaatimukset perustuvat ranskalaiseen kengännumeroon: miehillä kengännumeroon 42,
naisilla 38, unisex-malleissa 40, lapsilla 32 (tai suurimpaan kengännumeroon, jos se on pienempi kuin 32) ja alle
kolmivuotiailla lapsilla 26.
Jollei erikseen täsmennetä, perusteita sovelletaan lopputuotteeseen, joka koostuu jalkineen päällisestä ja ulkopohjasta,
jotka on tehty homogeenisista materiaaleista ja tarvikkeista, jotka muodostavat lopputuotteen.
Hakijan on toimitettava tuotteen materiaaliluettelo, jossa luetellaan kaikki käytetyt homogeeniset materiaalit ja tarvikkeet.
Kunkin valmistusmateriaalin paino on ilmoitettava grammoina ja prosenttiosuutena jalkineen päällisestä ja ulkopohjasta.
Lopputuotteen paino on ilmoitettava.
Arviointiperuste 6 koskee rajoitettujen aineiden luetteloa, joka on esitetty lisäyksessä. Luettelossa vahvistetaan rajoitusten
soveltamisala ja asianomaiset todentamismenetelmät.
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EU-YMPÄRISTÖMERKIN ARVIOINTIPERUSTEET

Arviointiperuste 1 – Vuotien ja nahkojen, puuvillan, puun, korkin, selluloosamuuntokuitujen ja muovin
alkuperä
1.1

Vuotia ja nahkoja koskevat vaatimukset
Lopputuotteessa käytettäviksi tarkoitettuihin raakavuotiin ja -nahkoihin on sovellettava arviointiperusteissa 1.1 a
ja 1.1 b määriteltyjä rajoituksia.

1.1 a) Vu od a t ja n a h a t
Arviointiperustetta 1.1 a sovelletaan, kun jalkineiden päälliset tai ulkopohjat sisältävät nahkaa enemmän kuin
10,0 painoprosenttia jommastakummasta osasta.
Ainoastaan maidon tai lihan tuotantoon kasvatetuista eläimistä peräisin olevia raakavuotia ja -nahkoja saa
käyttää lopputuotteessa käytettäväksi tarkoitetun nahan tuotantoon.
Arviointi ja todentaminen: hakijan on esitettävä nahanvalmistajalta tai vuotien tai nahkojen toimittajalta saatu
vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta. Vakuutuksessa on mainittava, että nahanvalmistusyritys tarkastaa
käytettyjen raaka-aineiden vaatimustenmukaisuuden ja että lopputuotteessa käytettäväksi tarkoitetut raakavuodat
ja -nahat ovat peräisin maidon tai lihan tuotantoon kasvatetuista eläimistä.
1.1 b) Ki e l le ty t v u od a t ja n a h a t
Lopputuotteessa ei saa käyttää raakavuotia ja -nahkoja, jotka ovat peräisin Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton
(IUCN) uhanalaisten lajien luettelossa (1) esitettyjen luokkien mukaisista sukupuuttoon kuolleista, luonnosta
hävinneistä, äärimmäisen uhanalaisista, uhanalaisista, vaarantuneista tai silmälläpidettävistä lajeista.
Arviointi ja todentaminen: hakijan on esitettävä nahanvalmistajalta tai nahkojen toimittajalta saatu vakuutus
arviointiperusteen noudattamisesta. Vakuutuksessa on ilmoitettava eläimen alkuperä ja mainittava, että
lopputuotteessa käytettäväksi tarkoitetut raakavuodat ja -nahat eivät ole peräisin IUCN-luokituksen mukaisista
sukupuuttoon kuolleista, luonnosta hävinneistä, äärimmäisen uhanalaisista, uhanalaisista, vaarantuneista tai
silmälläpidettävistä lajeista.
1.2

Puuvilla ja muut luonnonsiemenkuidut
Arviointiperustetta 1.2 sovelletaan, kun jalkineiden päälliset tai ulkopohjat sisältävät puuvillaa enemmän kuin
10,0 painoprosenttia jommastakummasta osasta.
Vähintään 70,0 painoprosenttia kierrätettyä sisältöä sisältävä puuvilla on vapautettu arviointiperusteessa 1.2
asetetusta vaatimuksesta.
Puuvillan ja muiden luonnonsiemenkuitujen, jäljempänä ”puuvilla”, jotka eivät ole kierrätyskuitua, on sisällettävä
vähimmäismäärä joko luonnonmukaisesti tuotettua puuvillaa (ks. arviointiperuste 1.2 a) tai integroitua
tuholaisten torjuntaa (IPM) käyttäen tuotettua puuvillaa (ks. arviointiperuste 1.2 b).
Tekstiilien, joille on myönnetty EU:n ympäristömerkki komission päätöksessä 2014/350/EU (2) vahvistettujen
ekologisten arviointiperusteiden perusteella, katsotaan täyttävän arviointiperusteen 1.2.
Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tapauksen mukaan materiaalitoimittajan on annettava vakuutus tämän
arviointiperusteen noudattamisesta.
Mikäli käytetään EU-ympäristömerkin saaneita tekstiilejä, hakijan on toimitettava jäljennös EU:n ympäristömerk
kitodistuksesta, josta käy ilmi, että merkki on myönnetty päätöksen 2014/350/EU mukaisesti.
Tarvittaessa kierrätetty sisältö on voitava jäljittää raaka-aineen uudelleenkäsittelyyn asti. Tämä on todennettava
riippumattoman kolmannen osapuolen myöntämällä alkuperäketjusertifikaatilla tai raaka-ainetoimittajien ja
uudelleenkäsittelijöiden toimittamilla asiakirjoilla.

(1) http://www.iucnredlist.org/.
(2) Komission päätös 2014/350/EU, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin
myöntämiseksi tekstiilituotteille (EUVL L 174, 13.6.2014, s. 45).
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1.2 a) L uonno nm u k a i ne n t u ota n tomen etel m ä
Alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitettuja jalkineita lukuun ottamatta vähintään 10 painoprosenttia tuotteessa
käytetystä kierrättämättömästä puuvillakuidusta on oltava kasvatettu noudattaen neuvoston asetuksen (EY)
N:o 834/2007 (1) vaatimuksia, Yhdysvaltojen kansallisen luomuohjelman vaatimuksia tai vastaavia EU:n
kumppaneiden asettamia oikeudellisia velvoitteita. Luonnonmukainen puuvilla voi sisältää luonnonmukaisesti
viljeltyä puuvillaa ja siirtymävaiheen tuotannosta saatua puuvillaa.
Vähintään 95 painoprosenttia alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitetuissa jalkineissa käytetystä kierrättämättömästä
puuvillakuidusta on oltava luonnonmukaisesti tuotettua puuvillaa.
Jos luonnonmukaisesti tuotettu puuvilla sekoitetaan tavanomaisen puuvillan ja IPM-puuvillan kanssa, puuvillan
on oltava peräisin muista kuin muuntogeenisistä lajikkeista.
Luonnonmukaisesti tuotettua sisältö koskevia väittämiä voidaan esittää ainoastaan, jos luonnonmukaisesti
tuotetun puuvillan osuus on vähintään 95 prosenttia.
Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tapauksen mukaan materiaalitoimittajan on annettava vakuutus luonnonmu
kaisesti tuotettua sisältöä koskevan arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi riippumattoman
valvontaelimen sertifioimia todisteita, jotka vahvistavat, että puuvilla on tuotettu asetuksessa (EY) N:o 834/2007,
Yhdysvaltojen kansallisessa luomuohjelmassa (NOP) tai muiden kauppakumppaneiden hyväksymissä ohjelmissa
vahvistettujen tuotanto- ja tarkastusvaatimusten mukaisesti. Todentaminen on suoritettava kunkin alkuperämaan
osalta.
Hakijan tai tapauksen mukaan materiaalitoimittajan on osoitettava luonnonmukaisesti tuotetun puuvillan
vähimmäissisältöä koskevan vaatimuksen noudattaminen lopputuotteen/lopputuotteiden valmistamista varten
vuosittain ostetun puuvillamäärän perusteella ja kunkin tuotantolinjan osalta: Vuosittain ostetusta puuvilla
määrästä on toimitettava todisteeksi kirjanpitotiedot ja/tai laskut.
Tavanomaisia geenimuunnoksia koskeva ennakkotarkastus hyväksytään todisteena puuvillalajikkeen vaatimusten
mukaisuudesta luonnonmukaisesti tuotetun puuvillan kanssa seoksissa käytettävien tavanomaisen puuvillan ja
IPM-puuvillan osalta.

1.2 b) Int egr oi d u n t uh o l ai sto r j u nn an ( I PM ) per i aa t tei d en ja tor j u nta-a in ei de n käyttöä ko skevi e n
ra j o itu s te n m u k ai n en pu uv i l la n t u o ta nto
Lukuun ottamatta jalkineita, jotka on tarkoitettu alle kolmivuotiaille lapsille, vähintään 20 painoprosenttia
tuotteessa käytetystä kierrättämättömästä puuvillakuidusta on kasvatettava noudattaen YK:n elintarvike- ja
maatalousjärjestön (FAO) IPM-ohjelmassa määritettyjä integroidun tuholaistorjunnan (IPM) periaatteita tai
käyttäen integroituja sadon hallintajärjestelmiä (ICM), joihin sisältyy IPM-periaatteita.
Vähintään 60 prosenttia alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitetuissa jalkineissa käytetystä kierrättämättömästä
puuvillakuidusta on kasvatettava integroidun tuholaistorjunnan periaatteiden mukaisesti.
Lopputuotteessa käytettäväksi tarkoitettu IPM-puuvilla on kasvatettava käyttämättä mitään seuraavista aineista:
aldikarbi, aldriini, kamfekloori (toksafeeni), kaptafoli, klordaani, 2,4,5-T, klordimeformi, sypermetriini, DDT,
dieldriini, dinosebi ja sen suolat, endosulfaani, endriini, heptakloori, heksaklooribentseeni, heksakloorisyklo
heksaani (isomeerien kokonaismäärä), metamidofossit, metyyliparationi, monokrotofossi, neonikotinoidit
(klotianidiini, imidaklopridi, tiametoksaami), parationi, pentakloorifenoli.
Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tapauksen mukaan materiaalitoimittajan on annettava vakuutus arviointi
perusteen 1.2 b noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi näyttöä siitä, että vähintään 20 painoprosenttia tuotteen
sisältämästä kierrättämättömästä puuvillakuidusta, tai 60 painoprosenttia alle kolmivuotiaille lapsille
tarkoitettujen jalkineiden osalta, on sellaisten viljelijöiden kasvattamaa, jotka ovat osallistuneet FAOn tai
kansallisen IPM- tai ICM-ohjelman viralliseen koulutukseen ja/tai jotka on tarkastettu kolmannen osapuolen
sertifioimien IPM-järjestelmien yhteydessä. Todentaminen on tehtävä joko vuosittain kunkin alkuperämaan osalta
tai tuotteen valmistamista varten ostetulle IPM-puuvillalle annettujen sertifikaattien perusteella.
(1) Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti
tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1).
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Hakijan tai tapauksen mukaan materiaalitoimittajan on myös vakuutettava, että IPM-puuvilla on kasvatettu
käyttämättä mitään arviointiperusteessa 1.2 b luetelluista aineista. IPM-sertifiointijärjestelmät, joissa ei käytetä
lueteltuja aineita, hyväksytään näyttönä arviointiperusteen noudattamisesta.

1.3

Kestävällä tavalla tuotettu puu ja korkki
Arviointiperustetta 1.3 sovelletaan, kun jalkineiden päälliset tai ulkopohjat sisältävät puuta tai korkkia enemmän
kuin 10,0 painoprosenttia jommastakummasta osasta.
Puulla ja korkilla on oltava riippumattoman kolmannen osapuolen sertifiointijärjestelmän kuten FSC:n (Forest
Stewardship Council), PEFC:n (Programme for the Endorsement of Forest Certification) tai vastaavan järjestelmän
myöntämät alkuperäketjusertifikaatit.
Ensiöpuu ja -korkki eivät saa olla peräisin muuntogeenisistä lajeista, ja niillä on oltava kestävää metsänhoitoa ja
alkuperäketjua koskevat, riippumattoman kolmannen osapuolen sertifiointijärjestelmän, kuten FSC-, PEFC- tai
vastaavan järjestelmän, myöntämät asianmukaiset sertifikaatit.
Jos sertifiointijärjestelmässä sallitaan sertifioimattoman materiaalin sekoittaminen sertifioidun ja/tai kierrätettyjen
materiaalien kanssa tuotteissa tai tuotantolinjassa, vähintään 70 prosenttia puu- tai korkkimateriaalista on oltava
sertifioitua kestävästi tuotettua ensiömateriaalia ja/tai kierrätettyä materiaalia.
Sertifioimattoman materiaalin osalta on varmistettava todentamisjärjestelmällä, että materiaali on laillisesti
hankittu ja täyttää kaikki muutkin sertifioimatonta materiaalia koskevat sertifiointijärjestelmän vaatimukset.
Metsäsertifikaatteja ja/tai alkuperäketjusertifikaatteja myöntävien sertifiointielinten on oltava kyseisen sertifiointi
järjestelmän hyväksymiä tai tunnustamia.
Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tapauksen mukaan materiaalitoimittajan on annettava vakuutus arviointi
perusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi asianmukainen sertifikaatti siitä, että riippumaton taho on
sertifioinut kaiken tuotteessa tai tuotantolinjassa käytetyn puun ja korkin alkuperäketjun, ja osoitettava, että
vähintään 70 prosenttia puusta tai korkista on peräisin kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti
hoidetuista metsistä tai alueilta ja/tai kierrätetyistä lähteistä, jotka täyttävät asianomaisen riippumattoman,
alkuperäketjun sertifiointijärjestelmän vaatimukset. Riippumattomaksi kolmannen osapuolen sertifioinniksi
hyväksytään FSC-, PEFC- tai vastaavan järjestelmän mukainen sertifiointi. Jos järjestelmässä ei nimenomaisesti
edellytetä, että kaikki ensiömateriaali on peräisin ei-muuntogeenisistä lajeista, tämän osoittamiseksi on
toimitettava lisätodisteita.
Jos tuotteessa tai tuotelinjassa on käytetty sertifioimatonta ensiömateriaalia, on esitettävä todisteet siitä, että
sertifioimattoman ensiömateriaalin osuus on enintään 30 prosenttia ja että todentamisjärjestelmällä on
varmistettu, että se on laillisesti hankittua ja täyttää kaikki sertifioimatonta materiaalia koskevat muut sertifiointi
järjestelmän vaatimukset.

1.4

Selluloosamuuntokuidut (mukaan lukien viskoosi, modaali ja lyocell)
Arviointiperustetta 1.4 sovelletaan, kun jalkineiden päälliset tai ulkopohjat sisältävät selluloosamuuntokuituja
enemmän kuin 10,0 painoprosenttia jommastakummasta osasta.
Vähintään 70,0 painoprosenttia kierrätettyä sisältöä sisältävät selluloosamuuntokuidut on vapautettu arviointi
perusteen 1.4 vaatimuksesta.
Vähintään 25,0 prosenttia kierrättämättömistä massakuiduista on oltava valmistettu puusta, joka on kasvatettu
YK:n FAOn määrittelemien kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti. Loppuosan massakuidusta on oltava
peräisin massasta, joka on hankittu laillisen metsänhoidon avulla ja laillisilta istutuksilta.
Tekstiilituotteiden, joille on myönnetty EU:n ympäristömerkki komission päätöksessä 2014/350/EU
vahvistettujen ekologisten arviointiperusteiden perusteella, katsotaan täyttävän arviointiperusteen 1.4.
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Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tapauksen mukaan materiaalitoimittajan on annettava vakuutus tämän
arviointiperusteen noudattamisesta.
Mikäli käytetään EU-ympäristömerkin saaneita tekstiilituotteita, hakijan on toimitettava jäljennös EU:n ympäristö
merkkitodistuksesta, josta käy ilmi, että merkki on myönnetty päätöksen 2014/350/EU mukaisesti. Muussa
tapauksessa hakijan on hankittava kuituvalmistajalta tai -valmistajilta asianmukaiset sertifikaatit, jotka osoittavat,
että kolmas osapuoli on sertifioinut alkuperäketjun ja että puukuidut on kasvatettu kestävän metsänhoidon
periaatteiden mukaisesti ja/tai että ne ovat peräisin laillisista lähteistä. Riippumattomaksi sertifioinniksi
hyväksytään FSC-, PEFC- tai vastaavan järjestelmän mukainen sertifiointi.
Kuituvalmistajan on osoitettava, että puutavaran korjuun laillisuuden varmistamisessa on noudatettu Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 995/2010 (1) tarkoitettua asianmukaista huolellisuutta. Todisteeksi
hankinnan laillisuudesta hyväksytään asianmukainen EU:n FLEGT (metsälainsäädännön noudattaminen,
metsähallinto ja puukauppa) -lupa tai YK:n CITES (villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä
kauppaa koskeva yleissopimus) -lupa ja/tai kolmannen osapuolen sertifikaatti.
Tarvittaessa kierrätetty sisältö on voitava jäljittää raaka-aineen uudelleenkäsittelyyn asti. Tämä on todennettava
riippumattoman kolmannen osapuolen myöntämällä alkuperäketjusertifikaatilla tai raaka-ainetoimittajien ja
uudelleenkäsittelijöiden toimittamilla asiakirjoilla.
1.5

Muovit
Tuotteen missään osassa ei saa käyttää PVC-muovia.
Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tapauksen mukaan materiaalitoimittajan on annettava vakuutus tämän
arviointiperusteen noudattamisesta.

Arviointiperuste 2 – Vedenkulutuksen vähentäminen ja vuotien ja nahkojen parkitusta koskevat rajoitukset
Lopputuotteessa käytettäväksi tarkoitettujen raakavuotien ja -nahkojen parkitusprosessissa on rajoitettava veden kulutusta
arviointiperusteen 2.1 mukaisesti.
Alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitetuissa tuotteissa käytettävässä nahassa on rajoitettava kromiparkitusta arviointi
perusteen 2.2 mukaisesti.
2.1 Vedenkulutus
Arviointiperustetta sovelletaan, kun jalkineiden päälliset tai ulkopohjat sisältävät nahkaa enemmän kuin
10,0 painoprosenttia jommastakummasta osasta.
Vedenkulutus ilmaistuna keskimääräisenä vuotuisena raakavuota- ja nahkatonnia kohti kulutettuna vesimääränä ei
saa ylittää taulukossa 1 esitettyjä rajoja.

Taulukko 1
Suurin sallittu vedenkulutus parkitusprosesseissa
Vuodat

28 m3/t

Nahat

45 m3/t

Kasviparkittu nahka

35 m3/t

Siannahka

80 m3/t

Lampaannahat

180 l/nahka

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, puutavaraa ja puutuotteita
markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta (EUVL L 295, 12.11.2010, s. 23).
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Arviointi ja todentaminen: hakijan on esitettävä nahkojen toimittajalta tai tapauksen mukaan nahanvalmistusyritykseltä
saatu vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta. Vakuutuksessa on täsmennettävä nahantuotannon vuotuinen
määrä ja siihen liittyvä vedenkulutus kuukausittaisten keskiarvojen perusteella hakemusta edeltäviltä kahdeltatoista
kuukaudelta mitattuna päästettyjen jätevesien määränä.
Jos nahkantuotantoprosessi suoritetaan maantieteellisesti eri paikoissa, hakijan tai puolivalmiin nahan toimittajan on
esitettävä asiakirjat, joissa täsmennetään päästetyn veden määrä (m3) käsiteltyä puolivalmista nahan tonnimäärää (t)
kohti tai tapauksen mukaan lampaannahkojen lukumäärää kohti kuukausittaisten keskiarvojen perusteella
hakemusta edeltäviltä kahdeltatoista kuukaudelta.

2.2 Vuotien ja nahkojen parkitusta koskeva rajoitus
Alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitettujen jalkineiden osalta 2 artiklan 2 kohdan määritelmien mukaisissa vuorissa ja
sisäpohjissa käytettäväksi tarkoitetut raakavuodat ja -nahat on käsiteltävä kromivapaalla parkitustekniikalla.
Arviointi ja todentaminen: alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitettujen jalkineiden osalta hakijan on esitettävä nahan
valmistajalta tai tapauksen mukaan toimittajalta saatu vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta sekä siitä, että
jalkineen sisäosissa (vuori ja/tai sisäpohjat) käytetty nahka on kromivapaasti parkittua. Vakuutuksessa on
täsmennettävä raakavuotien ja -nahkojen käsittelyssä käytetty parkitusaine.

Arviointiperuste 3 – Päästöt vesistöihin nahan, tekstiilien ja kumin tuotannosta
Lopputuotteessa käytettäväksi tarkoitettujen tekstiilien, nahan ja kumin osalta on rajoitettava veteen joutuvia päästöjä.
Arviointiperustetta sovelletaan, kun päällisissä tai ulkopohjissa on käytetty nahkaa, tekstiiliä tai kumia enemmän kuin
10,0 painoprosenttia jommastakummasta osasta.

3.1 Nahanparkituslaitosten jätevesien kemiallinen hapenkulutus (COD)
Nahanparkituslaitosten jätevesien kemiallinen hapenkulutus, kun jätevedet päästetään pintavesiin käsittelyn jälkeen
(joko laitoksessa tai muualla), saa olla enintään 200,0 mg/l.
Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tapauksen mukaan materiaalitoimittajan on annettava vakuutus arviointi
perusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi ISO 6060 -standardin mukaiset yksityiskohtaiset asiakirjat ja
testausselosteet, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen kuukausittaisten keskiarvojen perusteella,
hakemusta edeltäviltä kuudelta kuukaudelta. Tietojen on osoitettava, että tuotantolaitos tai, jos jätevedet käsitellään
laitoksen ulkopuolella, jätevedenkäsittelylaitoksen pitäjä noudattaa tätä arviointiperustetta.

3.2 Tekstiilien viimeistelyprosessien jätevesien kemiallinen hapenkulutus (COD)
Tekstiilien viimeistelyprosessien jätevesipäästöjen kemiallinen hapenkulutus saa olla enintään 20,0 g/kg prosessoitua
tekstiiliä.
Viimeistelyprosesseihin kuuluvat tekstiilien lämpökovettaminen, lämpötasaus, pinnoitus ja tekstiilien kyllästäminen.
Tätä vaatimusta sovelletaan tekstiilikankaan viimeistelyssä käytettyihin märkäprosesseihin. Vaatimuksen täyttyminen
mitataan alavirtaan laitoksen omasta jätevedenkäsittelylaitoksesta tai kunnallisesta jätevedenkäsittelylaitoksesta, jonka
käsittelemä jätevesi tulee kyseisistä prosessilaitoksista.
Tekstiilituotteiden, joille on myönnetty EU:n ympäristömerkki komission päätöksessä 2014/350/EU vahvistettujen
ekologisten arviointiperusteiden perusteella, katsotaan täyttävän arviointiperusteen 3.2.
Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tapauksen mukaan materiaalitoimittajan on annettava vakuutus tämän arviointi
perusteen noudattamisesta.
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Mikäli käytetään EU-ympäristömerkin saaneita tekstiilituotteita, hakijan on toimitettava jäljennös EU:n ympäristö
merkkitodistuksesta, josta käy ilmi, että merkki on myönnetty päätöksen 2014/350/EU mukaisesti.
Muussa tapauksessa hakijan tai tapauksen mukaan materiaalitoimittajan on toimitettava ISO 6060 -standardin
mukaiset yksityiskohtaiset asiakirjat ja testausselosteet, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen
kuukausittaisten keskiarvojen perusteella, hakemusta edeltäviltä kuudelta kuukaudelta. Tietojen on osoitettava, että
tuotantolaitos tai, jos jätevedet käsitellään laitoksen ulkopuolella, jätevedenkäsittelylaitoksen pitäjä noudattaa tätä
arviointiperustetta.

3.3 Luonnonkumin ja synteettisen kumin käsittelystä peräisin olevan jäteveden kemiallinen hapenkulutus (COD)
Luonnonkumin tai tapauksen mukaan synteettisen kumin käsittelystä peräisin olevan jäteveden kemiallinen
hapenkulutus, kun jätevedet päästetään pintavesiin käsittelyn jälkeen (joko laitoksessa tai muualla), saa olla enintään
150,0 mg/l. Tätä vaatimusta sovelletaan kumin valmistuksessa käytettyihin märkäprosesseihin.
Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tapauksen mukaan materiaalitoimittajan on annettava vakuutus arviointi
perusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi ISO 6060 -standardin mukaiset yksityiskohtaiset asiakirjat ja
testausselosteet, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen kuukausittaisten keskiarvojen perusteella,
hakemusta edeltäviltä kuudelta kuukaudelta. Tietojen on osoitettava, että tuotantolaitos tai, jos jätevedet käsitellään
laitoksen ulkopuolella, jätevedenkäsittelylaitoksen pitäjä noudattaa tätä arviointiperustetta.

3.4 Käsittelyn jälkeinen kromi parkituslaitoksen jätevesissä
Nahanparkituslaitosten jätevesien kokonaiskromipitoisuus saa käsittelyn jälkeen olla enintään 1,0 mg/l, kuten
komission täytäntöönpanopäätöksessä 2013/84/EU (1) täsmennetään.
Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tapauksen mukaan materiaalitoimittajan on annettava vakuutus arviointi
perusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi jollakin seuraavista menetelmistä suoritetun testin testausseloste:
ISO 9174, EN 1233 tai EN ISO 11885 kromin osalta; testausselosteesta on käytävä ilmi tämän arviointiperusteen
noudattaminen kuukausittaisten keskiarvojen perusteella hakemusta edeltäviltä kuudelta kuukaudelta. Hakijan on
annettava vakuutus täytäntöönpanopäätöksen 2013/84/EU BAT-päätelmän 10 ja tapauksen mukaan joko
BAT-päätelmän 11 tai 12 noudattamisesta jätevesien kromipitoisuuden vähentämiseksi.

Arviointiperuste 4 – Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaiskäyttö jalkineiden lopputuotannossa ei saa ylittää keskimääräistä arvoa, joka
on 18,0 grammaa VOC/pari.
Henkilönsuojaimiksi direktiivin 89/686/ETY mukaisesti luokiteltujen jalkineiden lopputuotannossa haihtuvien
orgaanisten yhdisteiden kokonaiskäyttö ei saa ylittää keskimääräistä arvoa, joka on 20,0 grammaa VOC/pari.
Arviointi ja todentaminen: hakijan on annettava vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi
laskelma haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaiskäytöstä jalkineiden lopputuotannossa standardin EN 14602
mukaisesti. Laskelman tueksi on esitettävä asianmukaiset testitulokset ja asiakirjat (nahan, liimojen ja pintakäsitte
lyaineiden ostot sekä jalkineiden tuotanto on kirjattava).
Tarvittaessa on toimitettava jäljennös direktiivin 89/686/ETY mukaisesti ilmoitetun sertifiointielimen antamasta
sertifikaatista, joka todistaa, että tuote luokitellaan henkilönsuojaimeksi.
(1) Komission täytäntöönpanopäätös 2013/84/EU, annettu 11 päivänä helmikuuta 2013, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisista vuotien ja nahkojen parkituksen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa
(BAT) koskevista päätelmistä) (EUVL L 45, 16.2.2013, s. 13).
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Arviointiperuste 5 – Tuotteessa ja jalkineiden osissa olevat vaaralliset aineet
Aineiden ja seosten, jotka täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) 57 artiklan
mukaisesti kriteerit niiden luokittelemiseksi erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC-luokat), tai aineiden tai seosten,
jotka täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (2) mukaiset luokitusta, merkintöjä ja
pakkaamista (CLP-asetus) koskevat kriteerit taulukossa 2 lueteltujen riskien osalta, esiintymistä lopputuotteessa ja sen
homogeenisissa materiaaleissa tai tarvikkeissa, on rajoitettava arviointiperusteiden 5.1 ja 5.2 mukaisesti.
Tämän perusteen soveltamiseksi erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelon aineet ja CLP-vaaraluokituksen
mukaiset aineet on ryhmitelty taulukossa 2 vaaraominaisuuksiensa mukaisesti.
Tätä arviointiperustetta ei sovelleta aineisiin tai seoksiin, joiden ominaisuudet muuttuvat prosessoinnin aikana (toisin
sanoen aineisiin, jotka eivät ole enää biologisesti hyödyntämiskelpoisia tai muuntuvat kemiallisesti) siten, että yksilöityä
vaaraa ei ole enää olemassa. Tähän sisältyvät kemialliset reaktiot, joissa aineita on muutettu, kuten polymerointi, jossa
monomeerit tai lisäaineet muodostavat kovalenttisen sidoksen.
Tekstiilituotteiden, joille on myönnetty EU:n ympäristömerkki komission päätöksessä 2014/350/EU vahvistettujen
ekologisten arviointiperusteiden perusteella, katsotaan täyttävän arviointiperusteen 5.

Taulukko 2
Rajoitettujen aineiden vaarojen ryhmittely

Ryhmän 1 vaarat – Erityistä huolta aiheuttavat aineet
Vaarat, joiden perusteella aine tai seos kuuluu ryhmään 1:
— Aineet, jotka sisältyvät Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi yksilöityjen aineiden
ehdokasluetteloon (1)
— Syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava tai lisääntymiselle vaarallinen (CMR), luokka 1A tai 1B: H340, H350, H350i,
H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df
Ryhmän 2 vaarat – CLP-vaarat
Vaarat, joiden perusteella aine tai seos kuuluu ryhmään 2:
— Luokka 2 CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362
— Luokka 1, myrkyllistä vesieliöille: H400, H410
— Luokka 1 ja 2, akuutisti myrkylliset: H300, H310, H330,
— Luokka 1, aspiraatiovaara: H304
— Luokka 1, elinkohtainen myrkyllisyys (STOT): H370, H372
— Luokka 1 Ihoa herkistävä: H317
Ryhmän 3 vaarat – CLP-vaarat
Vaarat, joiden perusteella aine tai seos kuuluu ryhmään 3:
— Luokka 2, 3 ja 4, myrkyllistä vesieliöille: H411, H412, H413
— Luokka 3, akuutisti myrkylliset: H301, H311, H331, EUH070
— Luokka 2 STOT (*): H371, H373
(1) Euroopan kemikaalivirasto (ECHA), Candidate List of substances of very high concern for Authorisation, http://www.echa.europa.eu/
candidate-list-table.
(*) STOT = Elinkohtainen myrkyllisyys.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä,
arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) ja Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta (EUVL L 136, 29.5.2007, s. 3).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta,
merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY)
N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).
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5.1 Erityistä huolta aiheuttavien aineiden rajoittaminen
Lopputuote ja kaikki sen homogeeniset materiaalit tai tarvikkeet saavat sisältää enintään 0,10 painoprosenttia
aineita, jotka on yksilöity asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdassa kuvatun menetelmän mukaisesti ja
jotka sisältyvät erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi yksilöityjen aineiden ehdokasluetteloon.
Poikkeuksia ei voida myöntää erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluetteloon sisältyvien aineiden suhteen,
jos niitä esiintyy lopputuotteessa, eikä homogeenisten materiaalien tai tarvikkeiden suhteen, joiden pitoisuus
lopputuotteessa on suurempi kuin 0,10 painoprosenttia.
Ennakkotarkastuksessa todetaan, voiko tuotteessa mahdollisesti olla kyseisiä aineita.
Arviointi ja todentaminen: hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta ja tarvittaessa
vakuutukset raaka-ainetoimittajalta siitä, että erityistä huolta aiheuttavia aineita ei esiinny 0,10 painoprosenttia
suurempina pitoisuuksina lopputuotteessa eikä homogeenisissa aineissa tai tarvikkeissa, jotka ovat osa tuotetta.
Vakuutuksissa on viitattava kemikaaliviraston julkaiseman ehdokasluettelon (1) viimeisimpään versioon.
Mikäli käytetään EU-ympäristömerkin saaneita tekstiilituotteita, hakijan on toimitettava jäljennös EU:n ympäristö
merkkitodistuksesta, josta käy ilmi, että merkki on myönnetty päätöksen 2014/350/EU mukaisesti.

5.2 CLP-luokiteltuihin aineisiin ja seoksiin perustuva rajoittaminen
Lukuun ottamatta vuoria ja sisäpohjia, sellaisina kuin ne on määritelty tämän päätöksen 2 artiklan 2 kohdassa, tätä
arviointiperustetta sovelletaan, kun jalkineen päällisissä tai ulkopohjissa olevan homogeenisen materiaalin tai
tarvikkeen määrä on suurempi kuin 3,0 painoprosenttia jommastakummasta osasta. Vuorissa ja sisäpohjissa
käytettyyn homogeeniseen materiaaliin tai tarvikkeeseen sovelletaan seuraavassa kohdassa vahvistettua rajoitusta.
Taulukossa 3 yksilöityihin ryhmiin kuuluvia aineita ja seoksia, jotka täyttävät CLP-vaaraluokituksen kriteerit
taulukossa 2 mainittujen vaarojen osalta, ei saa esiintyä osan lopputuotetta muodostavissa homogeenisissa
materiaaleissa tai tarvikkeissa enempää kuin 0,10 painoprosenttia.
Taulukko 3
Aine- ja seosryhmät, joihin sovelletaan arviointiperustetta 5.2

— Biosidivalmisteiden tehoaineet;
— Väriaineet (mukaan lukien musteet, pigmentit ja lakat);
— Apukantoaineet, tasoitus-, puhallus- ja dispergointiaineet, pinta-aktiiviset aineet;
— Rasvausaineet;
— Liuotinaineet;
— Painannassa käytetyt sakeuttamisaineet, sideaineet, stabilointiaineet ja pehmittimet;
— Palonesto-aineet;
— Silloiteaineet, liimat;
— Vettä, likaa ja tahroja hylkivät aineet.

Tietyt taulukossa 3 mainitut aineet ja seokset on vapautettu arviointiperusteen 5.2 vaatimuksista taulukossa 4
esitetyin edellytyksin.
(1) ECHA, Candidate List of substances of very high concern for Authorisation, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table
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Taulukko 4

Poikkeuksia koskevat edellytykset, joita sovelletaan toiminnallisten aineiden ja seosten käyttöön

Aineet ja seokset

Nikkeli

Poikkeuksen sovelta
misala

H317, H351, H372

Poikkeuksen edellytykset

Sovellettavuus jalkinei
siin

Nikkeliä voi sisältyä ainoastaan ruostumat Metalliset kärkikovik
tomaan teräkseen.
keet ja jalkinetarvik
Nikkelin vapautumismäärän ruostumatto keet
masta teräksestä on oltava pienempi tai
yhtä suuri kuin 0,5 μg/cm2/viikko arviointi
periaatteen 6 mukaisesti (rajoitettujen aine
iden luettelo).

Värjäyksessä ja pig
mentittömässä pai
nannassa käytettävät
väriaineet

H301, H311, H331,
H317

Värjäämöissä ja painokoneissa on käytet Väriaineet
tävä pölyämättömiä värivalmisteita tai vä
riaineen automaattista annostelua ja levittä
mistä työntekijöiden altistumisen minimoi
miseksi.

Värjäyksessä ja pig
mentittömässä pai
nannassa käytettävät
väriaineet

H411, H412, H413

Värjäysprosessien, joissa käytetään näihin Väriaineet
luokituksiin kuuluvia reaktiivisia, suora-,
kyyppi- tai rikkivärejä, on täytettävä vähin
tään yksi seuraavista ehdoista:
1) Käytetään värejä, joiden värjäävyys on
suuri;
2) Hylkäysmäärä on alle 3,0 prosenttia;
3) Käytetään sävytyslaitteita;
4) Käytetään värjäysprosessin vakiotoimin
tamenettelyjä;
5) Käytetään värin poistoa jätevesien käsit
telemiseksi.
Näitä edellytyksiä ei sovelleta liuosvärjäyk
sen ja/tai digitaalisen painatuksen käyttöön.

Vettä, likaa ja tahroja
hylkivät aineet

H413

Hylkivän aineen ja sen hajoamistuotteiden Vedenhylkivyys
on oltava helposti ja/tai luontaisesti bioha
joavia ja biokertymättömiä aineita vesiym
päristössä, vesiympäristön sedimentti mu
kaan luettuna.

Osan lopputuotetta muodostavissa homogeenisissa materiaaleissa tai tarvikkeissa havaitut apuainejäämät

Apuaineet, mukaan
lukien: kantoaineet,
tasoitusaineet, disper
gointiaineet, pinta-ak
tiiviset aineet, sakeut
tamisaineet, sideaineet

H301, H311, H331,
H371, H373, H317
(1B), H411, H412,
H413, EUH070,

Tuotantoreseptien formuloinnin on perus Apuaineet
tuttava automaattisten annostelujärjestel
mien käyttöön, ja prosesseissa on noudatet
tava vakiotoimintamenettelyjä.
Luokkiin H311, H331, H317 (1B) luokitel
tuja aineita ei saa esiintyä 1,0 painopro
senttia suurempina pitoisuuksina homogee
nisissa aineissa tai tarvikkeissa, jotka ovat
osa lopputuotetta.
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Arviointi ja todentaminen: hakijan on annettava vakuutus arviointiperusteen 5.2 noudattamisesta ja esitettävä
tarvittaessa sen tueksi materiaalitoimittajan tai -toimittajien vakuutukset. Vakuutuksen tueksi on esitettävä luettelo
taulukossa 3 täsmennetyistä aineista ja/tai seosten sisältämistä aineista, joita esiintyy homogeenisissa aineissa tai
tarvikkeissa, jotka ovat osa lopputuotetta, sekä tiedot niiden vaaraluokituksesta tai siitä, ettei niitä ole luokiteltu.
Kunkin aineen ja materiaalin vaaraluokitusta tai luokittelemattomuutta koskevan vakuutuksen tueksi on toimitettava
seuraavat tiedot:
— aineen CAS-numero, EC-numero tai luettelonumero (jos saatavilla seoksista);
— fyysinen muoto ja olomuoto, jossa ainetta tai seosta käytetään;
— yhdenmukaistetut CLP-vaaraluokitukset;
— itseluokittelun mukaiset merkinnät REACH-järjestelmässä rekisteröityjen aineiden tietokannassa (1), jos
yhdenmukaistettua luokitusta ei ole saatavilla;
— seosten luokittelut CLP-asetuksessa vahvistettuja kriteereiden mukaisesti.
Tarkasteltaessa REACH-järjestelmässä rekisteröityjen aineiden tietokannassa olevia itseluokittelun mukaisia
merkintöjä etusijalle asetetaan yhteenliittymien toimittamat tiedot.
Jos luokitteluun merkitään, että tietoja puuttuu tai tiedot ovat epäluotettavia REACH-järjestelmässä rekisteröityjen
aineiden tietokannan mukaan tai jos ainetta ei vielä ole rekisteröity REACH-asetuksen nojalla, on toimitettava
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen VII vaatimukset täyttävät toksikologiset tiedot, jotka ovat riittävät tukemaan
luotettavaa itseluokittelua asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteen I ja kemikaaliviraston ohjeiden mukaisesti. Jos
tietoja puuttuu tai tiedot ovat epäluotettavia tietokannan merkinnöissä, itseluokittelut on todennettava, missä
yhteydessä hyväksytään seuraavat tietolähteet:
— Kemikaalivirastoa vastaavien sääntelyviranomaisten (2), jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten tai hallitusten
välisten elinten toksikologiset tutkimukset ja vaara-arvioinnit.
— Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti täydellisesti täytetty käyttöturvallisuustiedote.
— Ammattimaisen toksikologin dokumentoitu asiantuntija-arviointi. Arvioinnin on perustuttava tieteellisen
kirjallisuuden ja olemassa olevien testaustietojen tarkasteluun, ja sen tueksi on tarvittaessa esitettävä tulokset
riippumattomien laboratorioiden suorittamista testeistä, jotka on tehty kemikaaliviraston tunnustamien
menetelmien mukaisesti.
— Todistus, joka tarvittaessa perustuu asiantuntija-arviointiin ja jonka on myöntänyt vaara-arviointeja maailmanlaa
juisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmän (GHS) tai CLP-vaaraluokitusjärjestelmien
mukaisesti suorittava akkreditoitu vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos.
Tietoa aineiden tai seosten ominaisuuksista voidaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XI mukaisesti tuottaa
muillakin keinoilla kuin testaamalla, esimerkiksi käyttämällä vaihtoehtoisia menetelmiä, kuten in vitro -menetelmiä,
kvantitatiivisia rakenne-aktiivisuusmalleja, ryhmittelyä tai interpolaatiota.
Hakijan on toimitettava taulukossa 4 lueteltujen aineiden ja seosten osalta, joille myönnetään poikkeus, todisteet
kaikkien poikkeuksen edellytysten täyttymisestä.
Mikäli käytetään EU-ympäristömerkin saaneita tekstiilituotteita, hakijan on toimitettava jäljennös EU:n ympäristö
merkkitodistuksesta, josta käy ilmi, että merkki on myönnetty päätöksen 2014/350/EU mukaisesti.

Arviointiperuste 6 – Rajoitettujen aineiden luettelo
Arviointiperustetta sovelletaan, kun jalkineiden päälliset tai ulkopohjat sisältävät homogeenisia materiaaleja tai
tarvikkeita enemmän kuin 3,0 painoprosenttia jommastakummasta osasta.
(1) ECHA, REACH registered substances database, http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
(2) ECHA, Co-operation with peer regulatory agencies, http://echa.europa.eu/en/about-us/partners-and-networks/internationalcooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies

9.8.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 214/31

Lopputuote, homogeeniset aineet tai tarvikkeet, jotka ovat osa lopputuotetta, tai käytetyt tuotantoreseptit, tapauksen
mukaan, eivät saa sisältää rajoitettujen aineiden luettelossa lueteltuja aineita. Sovellettavuutta, rajoitusten soveltamisalaa,
todentamista ja testausta koskevat vaatimukset on vahvistettu rajoitettujen aineiden luettelossa kunkin aineen tai
aineryhmän osalta. Rajoitettujen aineiden luettelo on tämän päätöksen lisäyksessä.
Rajoitettujen aineiden luettelo on annettava tiedoksi kaikille toimittajille, jotka toimittavat EU:n ympäristömerkin
saaneen tuotteen osina käytettäviä materiaaleja tai tarvikkeita.
Tekstiilituotteiden, joille on myönnetty EU:n ympäristömerkki komission päätöksessä 2014/350/EU vahvistettujen
ekologisten arviointiperusteiden perusteella, katsotaan täyttävän arviointiperusteen 6.
Arviointi ja todentaminen: hakijan ja tapauksen mukaan materiaalitoimittajan tai -toimittajien on annettava vakuutus
rajoitettujen aineiden luettelon noudattamisesta ja sen tueksi todisteet lopputuotteen tai sen materiaalien valmistuksessa
käytetyistä aineista ja seoksista. Todentaminen on suoritettava kunkin asianomaisen vaatimuksen osalta rajoitettujen
aineiden luettelon mukaisesti, ja siihen voi sisältyä seuraavaa:
— eri tuotantovaiheista vastaavien tahojen vakuutukset;
— kemikaalitoimittajien vakuutukset; tai
— lopputuotteen näytteiden laboratorioanalyysin testitulokset.
Jos käyttöturvallisuustiedotteet vaaditaan, ne on täytettävä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä II olevien 10, 11 ja
12 osan mukaisesti (käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat vaatimukset). Jos käyttöturvallisuustiedotteet ovat
puutteellisia, kemikaalitoimittajien on annettava täydentävät vakuutukset.
Jos lopputuotteen laboratorioanalyysi vaaditaan, se on tehtävä määrätyille tuotelinjoille ja sen on perustuttava satunnai
sotantaan. Mikäli niin on täsmennetty, analyysi on suoritettava vuosittain ympäristömerkin voimassaoloaikana
rajoitettujen aineiden luetteloa koskevan arviointiperusteen noudattamisen osoittamiseksi ja tulokset on toimitettava
asianomaiselle toimivaltaiselle elimelle.
Teollisuudenalan rajoitettujen aineiden listojen ja jalkineiden muiden sertifiointijärjestelmien noudattamisen
osoittamiseksi hankitut testitulokset hyväksytään, mikäli testimenetelmät ovat vastaavat.
Mikäli käytetään EU-ympäristömerkin saaneita tekstiilituotteita, hakijan on toimitettava jäljennös EU:n ympäristömerkki
todistuksesta, josta käy ilmi, että merkki on myönnetty päätöksen 2014/350/EU mukaisesti.
Arviointiperuste 7 – Kestävyyteen vaikuttavat muuttujat
Työ- ja turvajalkineissa on oltava CE-merkintä ja niiden on täytettävä kestävyyttä koskevat vaatimukset direktiivin
89/686/ETY mukaisesti. Kaikkien muiden jalkineiden on täytettävä taulukossa 5 esitetyt vaatimukset.
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Taulukko 5
Kestävyyteen liittyvät muuttujat
Koulukengät

Vapaa-ajanjalki
neet

Miesten kävely
kengät

Kylmän sään
jalkineet

Naisten kävely
kengät

Muotijalkineet

Lastenkengät

Sisäkengät

Päällisen taivutuksenkestävyys:

Kuiva = 100

Kuiva = 100

Kuiva = 80

Kuiva = 80

Kuiva = 100

Kuiva = 50

Kuiva = 15

Kuiva = 15

Kuiva = 15

(kc ilman näkyviä vaurioita) / EN
13512

Märkä = 20

Märkä = 20

Märkä = 20

Märkä = 20

Märkä = 20

Märkä = 10
≥ 30
≥ 30

≥ 30
≥ 30

≥ 30
≥ 30

– 20° = 30
≥ 80
≥ 40

≥ 60
≥ 40

≥ 60
≥ 40

≥ 60
≥ 40

≥ 60
≥ 40

≥ 40
≥ 40

Ulkopohjan taivu
tuksenkestävyys:

Viillon kasvu
(mm)

≤4

≤4

≤4

≤4

≤4

≤4

Nsc

Nsc

Nsc

Nsc

Nsc = ei itsestään
syntyviä halke
amia

Nsc
– 10 °C:ssa

Nsc

EN 17707

Ulkopohjan han
kauslujuus/EN
12770

D ≥ 0,9 g/cm3
(mm3)
D < 0,9 g/cm3
(mg)

≤ 200

≤ 200

≤ 250

≤ 350

≤ 200

≤ 400

≤ 450

≤ 150

≤ 150

≤ 170

≤ 200

≤ 150

≤ 250

≤ 300

≥ 4,0

≥ 4,0

≥ 3,0

≥ 3,5

≥ 3,5

≥ 3,0

≥ 2,5

≥ 3,0

≥ 2,5

8
6

8
6

8
6

6
4

8
6

6
4

5
4

6
5

5
4

Jalkineen sisäosan (vuorin tai päällisen
sisäpinnan) värin kesto. Harmaa-as
teikko huovalla 50 märkäsyklin jälkeen
/ EN ISO 17700

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

Vuorin ja sisäpohjien kulutuksenkestä
vyyssykli / EN 17704

> 25 600
kuiva

> 25 600
kuiva

> 25 600
kuiva

> 25 600
kuiva

> 25 600
kuiva

> 25 600
kuiva

> 25 600
kuiva

>= 25 600
kuiva

> 8 400
kuiva

> 12 800
märkä

> 12 800
märkä

> 12 800
märkä

> 6 400
märkä

> 12 800
märkä

> 6 400
märkä

> 3 200
märkä

>= 12 800
märkä

> 1 600
märkä

Ulkopohjan repeä
mislujuus

D ≥ 0,9 g/cm3
D < 0,9 g/cm3
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Päällisen repäisylu Nahka
juus
Muut materiaalit
(Keskimääräinen
repäisyvoima, N)/
EN 13571

Päällisen adheesio (N/mm) / EN 17708

FI

Yleiskäyttöiset
urheilujalkineet

Muuttuja/Standarditestausmenetelmä

(Keskimääräinen
lujuus, N/mm) /
EN 12771

9.8.2016

9.8.2016
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Arviointi ja todentaminen: hakijan on annettava vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi
taulukossa 5 täsmennetyt testausselosteet.
Tarvittaessa on toimitettava jäljennös direktiivin 89/686/ETY mukaisesti ilmoitetun sertifiointielimen myöntämästä
sertifikaatista, joka todistaa, että tuote luokitellaan henkilönsuojaimeksi.
Arviointiperuste 8 – Yrityksen yhteiskuntavastuu työvoimanäkökohtien osalta
Tämän arviointiperusteen vaatimuksia sovelletaan jalkineiden lopullisesta kokoamisesta vastaavaan laitokseen.
Hakijan on otettava huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kolmikantainen periaatejulistus monikansallisista
yrityksistä ja sosiaalipolitiikasta, YK:n Global Compact -aloite (osa 2), yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n
suuntaviivat ja taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeet monikansallisille yrityksille ja
hankittava kolmannen osapuolen suorittama todentaminen, jota tuetaan paikalla tehtävillä tarkastuksilla, siitä, että
Kansainvälisen työjärjestön ILOn yleissopimuksiin sisältyviä periaatteita ja jäljempänä esitettyjä lisämääräyksiä
noudatetaan tuotteen lopullisesta kokoamisesta vastaavissa laitoksissa.
ILOn keskeiset yleissopimukset:
i)

Lapsityövoima:
— Yleissopimus vähimmäisiästä, 1973 (nro 138);
— Yleissopimus lapsityön pahimpien muotojen kieltämisestä, 1999 (nro 182).

ii) Pakkotyö ja pakollinen työ:
— Yleissopimus pakollisesta työstä, 1930 (nro 29) ja pakollista työtä koskevan sopimuksen pöytäkirja, 2014:
— Yleissopimus pakkotyön poistamisesta, 1957 (nro 105).
iii) Järjestäytymisvapaus ja työntekijöiden kollektiivinen neuvotteluoikeus:
— Yleissopimus ammatillisesta järjestäytymisvapaudesta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelusta, 1948
(nro 87);
— Yleissopimus järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltamisesta, 1949
(nro 98).
iv) Syrjintä:
— Yleissopimus samanarvoisesta työstä maksettavasta samasta palkasta, 1951 (nro 100);
— Yleissopimus työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuvasta syrjinnästä, 1958 (nro 111).
Lisämääräykset:
v)

Työtunnit:
— ILOn yleissopimus työajan rajoittamisesta teollisuusyrityksissä, 1919 (nro 1).

vi) Palkka:
— ILOn yleissopimus vähimmäispalkoista, 1970 (nro 131);
— Toimeentuloon riittävä palkka: Hakijan on varmistettava, että normaalista työviikosta maksettavat palkat
täyttävät aina vähintään oikeudelliset tai teollisuuden vähimmäisvaatimukset, ovat riittävät henkilökunnan
perustarpeiden tyydyttämiseksi ja ovat riittävän suuret, jotta niistä jää osa myös harkinnanvaraisiin kuluihin.
Täytäntöönpano tarkistetaan viitaten palkkoja koskeviin SA8000-ohjeisiin (1);
vii) Terveys ja turvallisuus:
— ILOn yleissopimus työturvallisuudesta kemikaaleja käytettäessä, 1981, (nro 170);
— ILOn yleissopimus työturvallisuudesta ja -terveydestä, 1990, (nro 155).
Paikoissa, joissa yhdistymisvapautta ja työehtosopimusneuvotteluja rajoitetaan lain nojalla, yrityksen on tunnustettava
lailliset työntekijäjärjestöt, joiden kanssa se voi neuvotella työpaikkojen asioista.
(1) Social Accountability International, Social Accountability 8000 International Standard, http://www.sa-intl.org
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Tarkastusprosessiin on kuuluttava laitosten läheisyydessä sijaitsevien paikallisten ulkopuolisten sidosryhmien kuuleminen,
mukaan lukien ammattiyhdistykset, yhteisön järjestöt, kansallisjärjestöt ja työelämän asiantuntijat. Hakijan on julkaistava
tarkastusten yhdistetyt tulokset ja tärkeimmät havainnot verkossa, jotta asiasta kiinnostuneet kuluttajat saavat näyttöä
tavarantoimittajiensa toiminnasta.
Arviointi ja todentaminen: hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta ja toimitettava
jäljennökset sertifikaateista ja kunkin tuotteen lopullisesta kokoamisesta vastaavan laitoksen tätä tukevat tarkastusraportit
niiden mallien osalta, joille ympäristömerkki on tarkoitus myöntää.
Kolmannen osapuolen paikalla tehtävän tarkastuksen suorittajien on oltava yksityisiä tarkastajia, jotka ovat päteviä
arvioimaan, noudattaako jalkineteollisuuden toimitusketju sosiaalisia normeja tai menettelytapasääntöjä, tai maissa, joissa
ammattientarkastusta koskeva ILOn yleissopimus (N:o 81, 1947) on ratifioitu ja ILOn valvonta osoittaa, että kansallisten
työsuojelutarkastusjärjestelmä on toimiva (1) ja joissa tarkastusjärjestelmät kattavat edellä mainitut alat, tarkastuksen
suorittajien on oltava kansallisen viranomaisen nimeämiä työsuojelutarkastajia.
Sellaiset sertifikaatit hyväksytään, jotka on myönnetty enintään 12 kuukautta ennen hakemuksen jättämistä järjestelmissä
tai prosesseissa, joissa tarkastetaan, että lueteltujen ILOn keskeisten yleissopimusten sovellettavia periaatteita sekä
työtunteja, palkkaa, terveyttä ja turvallisuutta koskevia lisäsäännöksiä noudatetaan.
Arviointiperuste 9 – Pakkaukset
Tätä arviointiperustetta sovelletaan ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/62/EY (2)
määriteltyihin primaaripakkauksiin.
9.1 Pahvi ja paperi
Jalkineiden tuotepakkauksessa käytetyn pahvin ja paperin on oltava tehty 100-prosenttisesta kierrätysmateriaalista.
9.2 Muovi
Jalkineiden tuotepakkauksessa käytetyn muovin on oltava tehty vähintään 80-prosenttisesta kierrätysmateriaalista.
Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tapauksen mukaan pakkausten toimittajan on annettava arviointiperusteen
noudattamisesta vakuutus, jossa täsmennetään pakkauksen materiaalikoostumus ja kierrätetyn materiaalin ja
ensiömateriaalin osuudet.
Arviointiperuste 10 – Pakkauksessa olevat tiedot
10.1 Ohjeet käyttäjälle
Tuotteen mukana on toimitettava seuraavat tiedot:
— Kunkin tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeet.
— ”Älä heitä jalkineitasi pois vaan korjauta ne. Näin vähennät ympäristön kuormitusta.”
— ”Vie vanhat jalkineesi paikalliseen keräyspisteeseen.”
Arviointi ja todentaminen: hakijan on toimitettava pakkauksen näyte tai ehdotettu graafinen esitys, josta ilmenevät
yhdessä tuotteen kanssa toimitettavat ohjeet käyttäjälle.
10.2 EU-ympäristömerkissä olevat tiedot
Jos käytetään vapaaehtoista merkkiä, sen tekstikentässä on tarvittaessa oltava kolme seuraavista lausumista:
i)

kestävästi tuotetut luonnon raaka-aineet (mikäli sovelletaan arviointiperustetta 1);

ii) tuotantoprosessien epäpuhtauksia vähennetty;
iii) vaarallisten aineiden käyttöä vähennetty;
iv) kestävyys testattu;
v) xx % luonnonmukaisesti tuotettua puuvillaa (tämä väite voidaan esittää ainoastaan, jos enemmän kuin
95 prosenttia puuvillaan kokonaismäärästä on luonnonmukaisesti tuotettua arviointiperusteen 1.2 b
mukaisesti).
(1) Ks. ILO NORMLEX (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en) ja ohjeet.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä
(EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10).
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Vapaaehtoisen merkin ja tekstikentän käyttöä koskevat ohjeet ovat asiakirjassa ”Guidelines for the use of the
Ecolabel logo”, joka on saatavilla verkkosivulla
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.
Arviointi ja todentaminen: hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen täyttymisestä sekä tuotteen
merkintöjen malli tai ehdotettu graafinen esitys, josta ilmenee EU-ympäristömerkin sijoituspaikka.
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LISÄYS
RAJOITETTUJEN AINEIDEN LUETTELO

Luetteloa sovelletaan aineisiin, joita saatetaan käyttää tuotantoprosessissa tai joita saattaa esiintyä lopputuotteessa.
EU-ympäristömerkin jalkineita koskevaan rajoitettujen aineiden luetteloon on koottu aineet tai aineryhmät, joiden
esiintyminen lopputuotteessa, sen materiaaleissa tai tarvikkeissa taikka tuotantoresepteissä, tapauksen mukaan, on
nimenomaisesti rajoitettu tai se tarkastetaan. Rajoituksia sovelletaan
— tuotantovaiheisiin (esimerkiksi värjäys);
— jalkineiden tuotantovaiheissa käytettyihin tuotantoresepteihin (esim. apuaineet);
— homogeenisiin materiaaleihin tai tarvikkeisiin (esim. synteettinen kumi tai luonnonkumi);
— lopputuotteisiin.
Sovellettavuus, materiaali(t) ja/tai tarvittaessa tuotantovaihe(et), rajoituksen soveltamisala, todentaminen ja/tai testausta
koskevat vaatimukset on määritetty kunkin vaatimuksen osalta.
Hakijan on toimitettava rajoitettujen aineiden luettelo kaikille materiaalitoimittajille.
Tekstiilituotteiden, joille on myönnetty EU:n ympäristömerkki komission päätöksessä 2014/350/EU vahvistettujen
ekologisten arviointiperusteiden perusteella, katsotaan täyttävän arviointiperusteen 6.
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Taulukko 1

Seuraavia rajoituksia sovelletaan täsmennettyihin tuotantovaiheisiin

FI

Sovellettavuus

a)

Rajoituksen soveltamisala

Raja-arvot

Todentaminen

Apuaineet

Seuraavia aineita ei saa käyttää missään tuotantovaiheissa käytettävissä 25 mg/kg yhteismäärä Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimit
tekstiileissä
tajan on esitettävä joko vakuutus siitä, ettei näitä ai
seoksissa, ja niiden raja-arvoja lopputuotteessa on noudatettava:
100 mg/kg yhteismäärä neita ole käytetty, ja sen tueksi käyttöturvallisuustie
— nonyylifenoli, isomeerien seokset, CAS-nro 25154-52-3
dote taikka lopputuotteen tai lopputuotteen muo
nahassa
— 4-nonyylifenoli, CAS-nro 104-40-5
dostavan nahan, tekstiilien, pinnoitetun nahan tai
pinnoitettujen tekstiilien testitulokset. Testimene
— 4-nonyylifenoli, haaroittunut, CAS-nro 84852-15-3
telmä: Nahka: EN ISO 18218–2 (epäsuora mene
— oktyylifenoli, CAS-nro 27193-28-8
telmä); tekstiilit ja pinnoitetut tekstiilit: EN ISO
18254 alkyylifenolietoksylaattien osalta; alkyylifeno
— 4-oktyylifenoli, CAS-nro 1806-26-4
lien osalta lopputuotteen testaus on suoritettava
— 4-tert-oktyylifenoli, CAS-nro 140-66-9
liuotinuutolla ja sen jälkeen LC-MS- tai GC-MS-ana
Seuraavat alkyylifenolietoksylaatit (APEO):
lyysillä
— polyoksietyloitu oktyylifenoli, CAS-nro 9002-93-1
— polyoksietyloitu nonyylifenoli, CAS-nro 9016-45-9

Euroopan unionin virallinen lehti

Kaikki nahan, tekstiilien,
pinnoitetun nahan ja pin
noitettujen tekstiilien val
mistusvaiheissa
käytetyt
seokset

— polyoksietyloitu p-nonyylifenoli, CAS-nro 26027-38-3

Nahan, tekstiilien, pinnoi Seuraavia aineita ei saa käyttää missään seoksissa, joita käytetään na Ei sovelleta
tetun nahan ja pinnoitettu han, pinnoitetun nahan ja tekstiilien värjäyksessä tai viimeistelyssä:
jen tekstiilien värjäys ja vii — bis(hydrogenoitu talialkyyli) dimetyyliammoniumkloridi (DTDMAC)
meistely
— distearyylidimetyyliammoniumkloridi (DSDMAC)

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimit
tajan on annettava vakuutus siitä, ettei tällaisia aine
ita ole käytetty.

— di(kovetettu tali) dimetyyliammoniumkloridi (DHTDMAC)
— etyleenidiamiinitetraetikkahappo (EDTA)
— dietyleenitriamiinipentaetikkahappo (DTPA)
— nitrilotrietikkahappo (NTA)
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— 4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoli

b)

Rajoituksen soveltamisala

Raja-arvot

Kolofoni
Painaminen, lakkaus ja lii Kolofonia ei saa käyttää ainesosana painoväreissä, lakoissa tai liimoissa. Ei sovelleta
maus

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimit
tajan on annettava vakuutus siitä, ettei ainetta ole
käytetty.

FI

c)

Todentaminen

L 214/38

Sovellettavuus

Liuottimet
Seuraavia aineita ei saa käyttää missään osien materiaalien käsittelyyn Ei sovelleta
tarkoitetuissa seoksissa tai valmisteissa eikä lopputuotteen kokoami
sessa käytetyissä liimoissa:

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimit
tajan on annettava vakuutus siitä, ettei tällaisia aine
ita ole käytetty.

— 2-metoksietanoli
— N, N-dimetyyliformamidi

Euroopan unionin virallinen lehti

Nahkaan, tekstiileihin, pin
noitettuun nahkaan, pin
noitettuihin tekstiileihin,
muoviin ja lopputuotteisiin
tarkoitetuissa
seoksissa,
valmisteissa ja liimoissa
käytetyt apuaineet

— 1-metyyli-2-pyrrolidoni
— bis(2-metoksietyyli)eetteri
— 4,4′-diaminodifenyylimetaani
— 1,2,3-triklooripropaani
— 1,2-dikloorietaani; etyleenidikloridi
— 2-etoksietanoli
— bentseeni-1,4-diamiinidihydrokloridi
— bis(2-metoksietyyli)eetteri
— formamidi
— N-metyyli-2-pyrrolidoni
— trikloorietyleeni

d)

Klooratut parafiinit
Kaikkia nahan, synteettisen Lyhytketjuisia kloorattuja parafiinejä (SCCP), C10-C13, ei saa käyttää Ei havaittavissa
kumin, muovien, tekstiilien nahan, synteettisen kumin, muovien, tekstiilien tai pinnoitteiden tuo
ja pinnoitteiden tuotanto tannossa ja viimeistelyssä.
vaiheet

9.8.2016

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimit
tajan on annettava vakuutus siitä, että lyhytketjuisia
kloorattuja parafiinejä C10-C13, ei ole käytetty, ja
esitettävä sen tueksi käyttöturvallisuustiedote.
Muussa tapauksessa hakijan ja/tai materiaalitoimitta
jan on annettava vakuutus arviointiperusteiden nou
dattamisesta ja esitettävä sen tueksi testausmenetel
män EN ISO 18219 mukaisesti suoritetun testin tes
tausselosteen tulokset.

Rajoituksen soveltamisala

Raja-arvot

Materiaalien käsittely nah Keskipitkäketjuisten kloorattujen parafiinien (MCCP), C14-C17, käyttö 1 000 mg/kg
kaa, synteettistä kumia, on rajoitettu nahan, synteettisen kumin, muovien, tekstiilien tai pin
muoveja, tekstiilejä ja pin noitteiden tuotannossa ja viimeistelyssä.
noitteita varten

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimit
tajan on annettava vakuutus siitä, että keskipitkäket
juisia kloorattuja parafiinejä C14-C17 ei ole käytetty,
ja esitettävä sen tueksi käyttöturvallisuustiedote.
Muussa tapauksessa hakijan ja/tai materiaalitoimitta
jan on annettava vakuutus arviointiperusteiden nou
dattamisesta ja esitettävä sen tueksi testausmenetel
män EN ISO 18219 mukaisesti suoritetun testin tes
tausselosteen tulokset.
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e)

Todentaminen
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Sovellettavuus

Biosidivalmisteet (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut) (1)

— kyseisen asetuksen liitteeseen I sisältyvät tehoaineet edellyttäen,
että siinä täsmennettyjä ehtoja tai rajoituksia noudatetaan;
— tehoaineet, joita arvioidaan asianomaista valmisteryhmää varten
asetuksen (EU) N:o 528/2012 89 artiklan 1 kohdassa tarkoite
tussa työohjelmassa.

Arviointi ja todentaminen: hakijan ja materiaalitoimit
tajan on esitettävä joko vakuutukset siitä, ettei biosi
divalmisteita ole käytetty ennen kuljetusta ja varas
tointia, tai todisteet siitä, että biosiditehoaineen
käyttö on hyväksytty asetuksen (EU) N:o 528/2012
nojalla.
Jos biosidivalmisteita on käytetty, on toimitettava
luettelo raaka-aineiden tai puolivalmisteiden kulje
tuksen tai varastoinnin aikana tai lopputuotteen
pakkaukseen lisätyistä tehoaineista, mukaan lukien
niihin liittyvät H-lausekkeet.

ii) Biosidivalmisteita ei saa lisätä lopputuotteisiin tai mihinkään niiden Ei sovelleta
osiin jalkineiden kokoamisen aikana biosidiominaisuuksien antami
seksi lopputuotteelle.

Arviointi ja todentaminen: hakijan ja materiaalitoimit
tajan on annettava vakuutus siitä, ettei biosidivalmis
teita ole käytetty lopputuotteessa eikä missään sen
osassa.

iii) Kloorifenoleja (niiden suoloja ja estereitä), orgaanisia tinayhdisteitä Ei havaittavissa
(TBT, TPhT, DBT ja DOT), dimetyylifumaraattia (DMFu), triklosaa
nia ja nanohopeaa ei saa käyttää tuotteen, sen tarvikkeiden tai sen
homogeenisten osien kuljetuksen tai varastoinnin aikana eikä niitä
saa sisällyttää lopputuotteeseen tai tuotteen pakkaukseen.

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimit
tajan on annettava vakuutus siitä, ettei tällaisia aine
ita ole käytetty. Vakuutuksen tueksi on toimitettava
tulokset lopputuotteen testauksesta seuraavien aine
iden varalta:
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Käytetty
raaka-aineiden, i) Ainoastaan seuraavat (asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 1 koh Ei sovelleta
dan c alakohdassa tarkoitetut) tehoaineet sallitaan:
puolivalmisteiden tai val
miiden tuotteiden kuljetuk
— tehoaineet, jotka sisältyvät asetuksen (EU) N:o 528/2012 9 artik
sen tai varastoinnin aikana
lan 2 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon asianomaisen val
tai lopputuotteen pakkauk
misteryhmän osalta (esim. kuitu, nahka, kumi ja polymeeriset
sissa
materiaalit) edellyttäen, että siinä täsmennettyjä ehtoja tai rajoi
tuksia noudatetaan;

Kloorifenolit: nahka, EN ISO 17070; tekstiilit,
XP G 08–015 (havaitsemisrajat: nahka: 0,1 ppm;
tekstiilit: 0,05 ppm);
L 214/39

Dietyylifumaraatti: ISO/TS 16186.

f)

Rajoituksen soveltamisala

Raja-arvot

Todentaminen

Muut erityiset aineet
Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimit
tajan on annettava vakuutus siitä, ettei tällaisia aine
ita ole käytetty.

— Klooratut hiilivedyt (1,1,2,2-tetrakloorietaani, pentakloorietaani,
1,1,2-trikloorietaani, 1,1-dikloorietyleeni)

FI

Tuotantoreseptit ja loppu Seuraavia aineita ei saa tarkoituksellisesti lisätä seoksiin ja valmisteisiin Ei sovelleta
tuotteessa tai jossakin sen eikä jalkineiden kokoamisessa käytettäviin liimoihin:
osassa käytettävät liimat
— Klooratut tai bromatut dioksiinit tai furaanit

L 214/40

Sovellettavuus

— Heksakloorisykloheksaani
— Monometyylidibromi–difenyylimetaani
— Monometyylidikloori-difenyylimetaani
— Nitriitit
— Polybromatut bifenyylit (PBB)
— Oktabromidifenyylieetteri (OBDE)
— Polyklooratut bifenyylit (PCB)
— Polyklooratut terfenyylit (PCT)
— Tri-(2,3-dibromi-propyyli)-fosfaatti (TRIS)
— Trimetylifosfaatti
— Tris(atsiridinyyli)fosfiinioksidi (TEPA)
— Tris(2-kloorietyyli)fosfaatti (TCEP)
— Dimetyylimetyylifosfonaatti (DMMP)

Euroopan unionin virallinen lehti

— Pentabromidifenyylieetteri (PeBDE)

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (ETA:n kannalta merkitykselli
nen teksti) (EYVL L 167, 27.6.2012, s. 1).
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Taulukko 2

Värjäämöissä tapahtuviin prosesseihin sovelletaan seuraavia rajoituksia

a)

Raja-arvot

Todentaminen

Kantoaineet

Kantoaineet, joita on käy Halogenoituja värjäyksen kiihdytinaineita (kantoaineita) ei saa käyttää Ei sovelleta
tetty
värjäysprosesseissa, (esimerkkejä kantoaineista: 1,2-diklooribentseeni, 1,2,4-triklooribent
joissa käytetään dispersio seeni, kloorifenoksietanoli).
värejä

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimit
tajan on annettava vakuutus arviointiperusteen nou
dattamisesta ja esitettävä sen tueksi käyttöturvalli
suustiedote.

Puhallusaineena muoveille Halogenoituja orgaanisia yhdisteitä ei saa käyttää puhallusaineena tai Ei sovelleta
ja vaahdoille käytetyt kan puhalluksen apuaineena.
toaineet

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimit
tajan on annettava vakuutus arviointiperusteen nou
dattamisesta ja esitettävä sen tueksi käyttöturvalli
suustiedote.

Rajoitetut väriaineet

Atsoväriaineet ja atsovärit
Käyttö värjäysprosessissa

Seuraavia syöpää aiheuttavia aromaattisia amiineja ei saa esiintyä lop 30
mg/kg
kunkin Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tavarantoi
putuotteessa.
lopputuotteessa olevan mittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen
aryyliamiinin osalta
noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi erityisen
testauksen tulokset standardin EN 14362–1:2012
aryyliamiini
CAS-numero
ja 3:2012 mukaisesti tekstiilien osalta ja standardin
CEN ISO/TS 17234–1 ja 2 mukaisesti nahan osalta.
4-aminodifenyyli
92-67-1
(Huomautus: 4-aminoatsobentseenin osalta voidaan
bentsidiini
92-87-5
saada vääriä positiivisia tuloksia, jotka on siksi
ilmoitettava).
4-kloro-o-toluidiini
95-69-2
91-59-8

o-amino-atsotolueeni

97-56-3

2-amino-4-nitrotolueeni

99-55-8

p-kloorianiliini

106-47-8

2,4-diaminoanisyyli

615-05-4
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2-naftyyliamiini
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b)

Rajoituksen soveltamisala

FI

Sovellettavuus

Rajoituksen soveltamisala

Raja-arvot
CAS-numero

4,4′-diaminodifenyylimetaani

101-77-9

3,3′-diklooribentsidiini

91-94-1

3,3′-dimetoksibentsidiini

119-90-4

3,3′-dimetyylibentsidiini

119-93-7

3,3′-dimetyyli-4,4-diaminodifenyylimetaani

838-88-0

p-kresidiini

120-71-8

4,4′-metyleeni-bis-(2-kloorianiliini)

101-14-4

4,4′-oksidianiliini

101-80-4

4,4′-tiodianiliini

139-65-1

o-toluidiini

95-53-4

2,4-diaminotolueeni

95-80-7

2,4,5-trimetyylianiliini

137-17-7

o-anisidiini (2-metoksianiliini)

90-04-0

2,4-ksylidiini

95-68-1

2,6-ksylidiini

87-62-7

4-aminoatsobentseeni

60-09-3

FI

aryyliamiini

Todentaminen
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Sovellettavuus

Seuraavia syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle Ei sovelleta
vaarallisia väriaineita ei saa käyttää.
Karsinogeeniset, perimää vaurioittavat tai lisäänty
miselle vaaralliset värit

CAS-numero

3761-53-3

C.I. Basic Red 9

569-61-9

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoi
mittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen
noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi käyttöturval
lisuustiedote.

9.8.2016

C.I. Acid Red 26
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CMR-väriaineet

Rajoituksen soveltamisala
Karsinogeeniset, perimää vaurioittavat tai lisäänty
miselle vaaralliset värit

C.I. Direct Black 38

1937-37-7

C.I. Direct Blue 6

2602-46-2

C.I. Direct Red 28

573-58-0

C.I. Disperse Blue 1

2475-45-8
82-28-0
2832-40-8

CAS-numero

2475-45-8

C.I. Disperse Blue 3

2475-46-9

C.I. Disperse Blue 7

3179-90-6

C.I. Disperse Blue 26

3860-63-7

C.I. Disperse Blue 35

12222-75-2

C.I. Disperse Blue 102

12222-97-8

C.I. Disperse Blue 106

12223-01-7

C.I. Disperse Blue 124

61951-51-7

C.I. Disperse Brown 1

23355-64-8

C.I. Disperse Orange 1

2581-69-3

C.I. Disperse Orange 3

730-40-5

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tavarantoi
mittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen
noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi käyttöturval
lisuustiedote.
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C.I. Disperse Blue 1

Ei sovelleta
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herkistävät Seuraavia mahdollisesti herkistäviä väriaineita ei saa käyttää.
Mahdollisesti herkistävät dispersiovärit

FI

632-99-5

C.I. Disperse Yellow 3

Todentaminen

CAS-numero

C.I. Basic Violet 14

C.I. Disperse Orange 11

Mahdollisesti
väriaineet

Raja-arvot

9.8.2016

Sovellettavuus

Rajoituksen soveltamisala
Mahdollisesti herkistävät dispersiovärit

Raja-arvot

Todentaminen

CAS-numero

12223-33-5

C.I. Disperse Orange 76

13301-61-6

C.I. Disperse Red 1

2872-52-8

C.I. Disperse Red 11

2872-48-2

C.I. Disperse Red 17

3179-89-3

C.I. Disperse Yellow 1

119-15-3

C.I. Disperse Yellow 3

2832-40-8

C.I. Disperse Yellow 9

6373-73-5

C.I. Disperse Yellow 39

12236-29-2

C.I. Disperse Yellow 49

54824-37-2

FI

C.I. Disperse Orange 37

L 214/44

Sovellettavuus

Kromipeittavärejä ei saa käyttää.

Ei sovelleta

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoi
mittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen
noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi käyttöturval
lisuustiedote.

Metallikompleksivärit

Kupari-, kromi- tai nikkelipohjaisia metallikompleksivärejä saa käyttää Ei sovelleta
vain nahan, villa- ja polyamidikuitujen tai niiden ja selluloosamuunto
kuitujen (esim. viskoosin) sekoitusten värjäykseen.

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoi
mittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen
noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi käyttöturval
lisuustiedote.

Pigmentit

Kadmium-, lyijy-, kromi VI-, elohopea- ja/tai antimonipohjaisia Ei sovelleta
pigmenttejä ei saa käyttää.

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoi
mittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen
noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi käyttöturval
lisuustiedote.

Euroopan unionin virallinen lehti

Kromipeittavärit
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Taulukko 3

Seuraavia rajoituksia sovelletaan lopputuotteen viimeistelyprosessiin

FI

Sovellettavuus

a)

Raja-arvot

Todentaminen

Per-ja polyfluoratut yhdisteet (PFC-yhdisteet)

Lopputuote

i) Fluorattua vettä, tahroja ja öljyä hylkiviä pintakäsittelyaineita ei saa Ei sovelleta
käyttää jalkineen kyllästämisessä. Näihin kuuluvat perfluoratut ja po
lyfluoratut käsittelyt.
Fluoraamattomien käsittelyaineiden on oltava helposti biohajoavia ei
vätkä ne saa kertyä vesiympäristöön eivätkä vesisedimenttiin.

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoimit
tajan on annettava vakuutus arviointiperusteen nou
dattamisesta ja esitettävä sen tueksi käyttöturvalli
suustiedote.

Jalkineet, joissa on ilmoi ii) Fluoripolymeerikalvoja ja -laminaatteja saa käyttää jalkineissa vain, Ei sovelleta
jos materiaalin vaadittu veden läpäisykyky on pienempi kuin 0,2 g
tettu olevan vettä hylkivä
ja veden absorptio on alle 30 % ISO 20347 -standardin mukaisesti.
ominaisuus
Fluoripolymeerikalvojen valmistuksessa ei saa käyttää perfluoriok
taanihappoa (PFOA) tai sen korkeampia OECD:n määritelmän mu
kaisia homologeja.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on esitettävä kalvotai laminaattivalmistajan vakuutus arviointiperusteen
noudattamisesta polymeerituotannon osalta. Vakuu
tuksen tueksi on toimitettava tulokset materiaalin
ISO 20347 -standardin mukaisesta teknisestä veden
absorptiotestistä.
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b)

Rajoituksen soveltamisala

Palonesto-aineet

Jalkineet, joihin sisältyy pa Palonestoaineiden käyttö on sallittua ainoastaan silloin, kun jalkineet Ei sovelleta
lonesto-ominaisuus
on luokiteltu ja CE-merkitty luokan III henkilönsuojaimiksi, joissa on
palonesto-ominaisuus turvallisuuden varmistamiseksi työssä direktii
vissä 89/686/ETY vahvistettujen eritelmien mukaisesti. Palonkestävyy
den aikaansaamiseksi käytettyjen aineiden on noudatettava arviointipe
rustetta 5.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on joko annettava
vakuutus siitä, ettei palonestoaineita ole käytetty, tai
vakuutus arviointiperusteen 5 noudattamisesta.
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Molemmissa tapauksissa vakuutukseen on liitettävä
käyttöturvallisuustiedote. Tarvittaessa on toimitet
tava luettelo tuotteessa käytetyistä palonestoaineista
sekä niihin liittyvät H-lausekkeet/R-lausekkeet. On
toimitettava jäljennös direktiivin 89/686/ETY mu
kaisesti ilmoitetun sertifiointielimen myöntämästä
sertifikaatista, joka todistaa, että tuotetta markkinoi
daan tulenkestävänä luokan III henkilönsuojaimena.
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Taulukko 4

Seuraavia rajoituksia sovelletaan lopulliseen tuotteeseen tai sen tiettyihin osiin

FI

Sovellettavuus

a)

Rajoituksen soveltamisala

Raja-arvot

Todentaminen

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt

Seuraavien polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen esiintyminen
ja pitoisuus on tarkistettava:
Asetuksella (EY) N:o 1907/2006 rajoitetut polysykliset aromaat
tiset hiilivedyt:
Nimi

CAS

218-01-9

Bentso[a]antraseeni

56-55-3

Bentso[k]fluoranteeni

207-08-9

Bentso(a)pyreeni

50-32-8

Dibentso[a,h]antraseeni

53-70-3

Bentso[j]fluoranteeni

205-82-3

Bentso[b]fluoranteeni

205-99-2

Bentso[e]pyreeni

192-97-2

Alle kolmivuotiaille
tarkoitetut jalkineet:

lapsille

1) Asetuksella (EY)
N:o 1907/2006 rajoitettujen
polysyklisten aromaattisten
hiilivetyjen yksittäisten pitoi
suusrajojen on oltava alle
0,5 mg/kg.
2) Yhteenlasketun kokonaispi
toisuusrajan 18 luetellulle
polysykliselle aromaattiselle
hiilivedylle on oltava alle
1 mg/kg.

9.8.2016

Kryseeni

toisuusrajan 18 luetellulle
polysykliselle aromaattiselle
hiilivedylle on oltava alle
10 mg/kg.

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoi
mittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen
noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi testausme
netelmän AfPS GS 2014:01 PAK mukaisesti
suoritetun testin testausseloste.
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Muovit ja synteettinen Jäljempänä lueteltuja polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH) ei Kaikkien jalkineiden osalta:
kumi, tekstiilit tai nahan saa esiintyä määriteltyjä rajoja suurempia määriä muoveissa, syn 1) Asetuksella (EY)
teettisessä kumissa, tekstiileissä tai nahan pinnoitteissa.
pinnoitteet
N:o 1907/2006 rajoitettujen
Ryhmän 1 ja 2 vaaroja omaaviksi luokiteltuja polysyklisiä aro
polysyklisten aromaattisten
maattisia hiilivetyjä (PAH) ei saa esiintyä muoveissa, synteetti
hiilivetyjen yksittäisten pitoi
sessä kumissa, tekstiileissä tai nahan pinnoitteissa pitoisuuksina,
suusrajojen on oltava alle
jotka ovat yhtä suuret tai suuremmat kuin yksittäiset ja yhteen
1 mg/kg.
lasketut kokonaispitoisuudet.
2) Yhteenlasketun kokonaispi

Rajoituksen soveltamisala

Raja-arvot

Todentaminen

Muut rajoitettavat polysykliset aromaattiset hiilivedyt:
Nimi

9.8.2016

Sovellettavuus

CAS

91-20-3

Asenaftyleeni

208-96-8

Asenafteeni

83-32-9

Fluoreeni

86-73-7

Fenantreeni

85-1-8

Antraseeni

120-12-7

Fluoranteeni

206-44-0

Pyreeni

129-00-0

Indeno[1,2,3-cd]pyreeni

193-39-5

Bentso[g,h,i]peryleeni

191-24-2

FI

Naftaleeni
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b)

N-Nitrosamiinit

Luonnonkumi
synteettinen kumi

ja Seuraavia N-nitrosamiineja ei saa
luonnonkumissa ja synteettisessä kumissa.
N-nitrosamiini

olla

havaittavissa Ei havaittavissa

CAS

1116-54-7

N-nitrosodimetyyliamiini (NDMA)

62-75-9

N-nitrosodipropyyliamiini (NDPA)

621-64-7

L 214/47

N-nitrosodietanolamiini (NDELA)

Arviointi ja todentaminen: hakijan ja/tai materiaalitoi
mittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen
noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi testausme
netelmän EN 12868 tai EN 14602 mukaisesti
suoritetun testintestausseloste.

Rajoituksen soveltamisala
N-nitrosamiini

Raja-arvot

Todentaminen

CAS

55-18-5

N-nitrosodi-isopropyyliamiini (NdiPA)

601-77-4

N-nitrosodibutyyliamiini (NDBA)

924-16-3

N-nitrosopiperidiini (NPIP)

100-75-4

N-nitrosodi-isobutylamiini (NdiBA)

997-95-5

N-nitrosodi-isononylamiini (NdiNA)

1207995-62-7

FI

N-nitrosodietyyliamiini (NDEA)
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Sovellettavuus

59-89-2

N-nitroso
(NMPhA)

N-metyyli

N-fenyyliamiini

614-00-6

N-nitroso
(NEPhA)

N-etyyli

N-fenyyliamiini

612-64-6

N-nitrosopyrrolidiini

c)

Euroopan unionin virallinen lehti

N-nitrosomorfoliini (NMOR)

930-55-2

Orgaaniset tinayhdisteet

Lopputuote

Jäljempänä lueteltuja orgaanisia tinayhdisteitä ei saa esiintyä Raja-arvot, jotka on mainittu
kullekin orgaaniselle tinayhdis
lopputuotteessa yli sallittujen rajojen.
teelle
Tributyylitinayhdisteet (TBT)
0,025 mg/kg
Dibutyylitinayhdisteet (DBT)

1 mg/kg

Monobutyylitinayhdisteet (MBT)

1 mg/kg

Dioktyylitinayhdisteet (DOT)

1 mg/kg

Trifenyylitina (TPT)

1 mg/kg

Arviointi ja todentaminen: hakijan on annettava
vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja
esitettävä sen tueksi testausmenetelmän ISO/TS
16179 mukaiset testitulokset.
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d)

Rajoituksen soveltamisala

Raja-arvot

Todentaminen

9.8.2016

Sovellettavuus

Ftalaatit

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoi
mittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen
noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi käyttöturval
lisuustiedote.

— bis(2-metoksietyyli)ftalaatti (DMEP) CAS: 117-82-8
— Di-isobutyyliftalaatti (DIBP) CAS: 84-69-5
— bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) CAS: 117-81-7
— dibutyyliftalaatti (DBP) CAS: 84-74-2
— bentsyylibutyyliftalaatti (BBP) CAS: 85-68-7

Euroopan unionin virallinen lehti

pehmittimien Arviointi ja todentaminen: hakijan on toimitettava
ii) Tuotteessa, sen tarvikkeissa tai sen homogeenisissa osissa ei Rajoitettujen
yhteismäärän on oltava alle joko materiaalivalmistajalta saatu vakuutus siitä,
saa käyttää seuraavia pehmittimiä:
ettei aineita ole käytetty, ja esitettävä sen tueksi
— 1,2-bentseenidikarboksyylihappo, haaroittuneet di-C6- 0,10 painoprosenttia;
käyttöturvallisuustiedote
valmisteessa käytetyistä
pehmittimien
C8-alkyyliesterit, C7-pitoisuus suuri (DIHP) CAS: 71888- Rajoitettujen
yhteismäärän alle kolmivuo pehmitteistä tai ISO/TS 16181 -standardin mukaiset
89-6
testitulokset.
— 1,2-bentseenidikarboksyylihappo,
haaroittuneet
ja tiaille lapsille tarkoitetuissa
suoraketjuiset di-C7-11-alkyyliesterit (DHNUP) CAS: jalkineissa on oltava alle
0,05 painoprosenttia;
68515-42-4

FI

Muovit, kumi, synteettiset i) Tuotteessa saa käyttää ainoastaan ftalaatteja, joille on Ei sovelleta
hakemuksen tekoajankohtaan mennessä tehty riskiarviointi ja
materiaalit, pinnoitteet ja
jotka täyttävät arviointiperusteen 5 vaatimukset.
materiaalien painatukset

— di-n-pentyyliftalaatti (DPP) CAS: 131-18-0
— 1–2-bentseenidikarboksyylihappo,
haaroittunut
suoraketjuinen dipentyyliesteri CAS: 84777-06-0

ja

— di-isopentyyliftalaatti (DIPP) CAS: 605-50-5
— diheksyyliftalaatti (DnHP) CAS: 84-75-3
— N-pentyyli-isopentyyliftalaatti CAS: 607-426-00–1
iii) Seuraavia ftalaatteja ei saa käyttää alle kolmivuotiaiden lasten
jalkineissa:
— di-isononyyliftalaatti (DINP)* CAS: 28553-12-0; 6851548-0
— di-n-oktyyliftalaatti (DNOP)* CAS: 117-84-0
L 214/49

— di-isodekyyliftalaatti (DIDP)* CAS: 26761-40-0; 6851549-1

e)

Rajoituksen soveltamisala

Raja-arvot

Todentaminen
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Uuttuvat metallit
FI

Lopputuote

Koboltti (Co)

1,0 mg/kg

Kupari (Cu)

25,0 mg/kg

Lyijy (Pb)

0,2 mg/kg

Nikkeli (Ni)

1,0 mg/kg

Elohopea (Hg)

0,02 mg/kg
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Alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitettujen jalkineiden osalta Kunkin aineen osalta määritetyt Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoi
mittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen
jäljempänä lueteltuja aineita ei saa esiintyä lopputuotteessa yli raja-arvot
noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi seuraavien
sallittujen pitoisuusrajojen.
testausmenetelmien mukaisesti suoritettujen testien
tulokset: Uuttaminen – EN ISO 105-E04-2013
Antimoni (Sb)
30,0 mg/kg
(hapan hikiliuos). Havaitseminen: EN ISO 17072-1
nahan osalta, ICP-MS, ICP-OES (tekstiilit ja muovi).
Arseeni (As)
0,2 mg/kg
Testaus on suoritettava vuosittain ympäristömerkin
Kadmium (Cd)
0,1 mg/kg
voimassaoloaikana
arviointiperusteen
jatkuvan
noudattamisen
osoittamiseksi.
Kromi (Cr)
1,0 mg/kg (tekstiilit)

Seuraavia raja-arvoja on sovellettava muihin jalkineisiin kuin alle
kolmivuotiaille lapsille tarkoitettuihin.
Antimoni (Sb)

30,0 mg/kg

Arseeni (As)

1,0 mg/kg

Kadmium (Cd)

0,1 mg/kg

Kromi (Cr)

2,0 mg/kg (tekstiilit)
4,0 mg/kg

Kupari (Cu)

50,0 mg/kg
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Koboltti (Co)

Rajoituksen soveltamisala

Raja-arvot

Lyijy (Pb)

1,0 mg/kg

Nikkeli (Ni)

1,0 mg/kg

Elohopea (Hg)

0,02 mg/kg

Todentaminen

9.8.2016

Sovellettavuus

FI

Nikkelin kulkeutumisen nikkeliä sisältävistä metalliseoksista, 0,5μg/cm2/viikko
jotka ovat suorassa ja pitkäaikaisessa kosketuksessa ihon kanssa,
on oltava pienempi kuin 0,5 μg/cm2/viikko.

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai tavarantoi
mittajan on annettava vakuutus siitä, ettei
jalkineiden osissa ole nikkeliä, ja esitettävä sen
tueksi metalliosien valmistajan sertifikaatti tai
vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja sen
tueksi EN 1811 -standardin mukaisen testausme
netelmän tulokset.

Kromiparkittu nahka

Kromiparkittua
nahkaa
sisältävien
lopputuotteessa ei saa olla kromia (VI).

Arviointi ja todentaminen: hakijan ja/tai materiaalitoi
mittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen
noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi testausme
netelmän EN ISO 17075 mukaisesti suoritetun
testin testausselosteen tulokset (havaitsemisraja:
3 ppm). Näytteen valmistuksessa on noudatettava
EN ISO 4044-standardin ohjeita.

jalkineiden

osalta Ei havaittavissa

Testaus on suoritettava vuosittain ympäristömerkin
voimassaoloaikana
arviointiperusteen
jatkuvan
noudattamisen osoittamiseksi. Nahka, jota ei ole
kromiparkittu, on vapautettu tästä vaatimuksesta.

Kromiparkittua
nahkaa
sisältävien
jalkineiden
osalta 200 mg/kg
kromin uutettavan pitoisuuden lopputuotteessa on oltava alle
200 mg/kg.

Euroopan unionin virallinen lehti

Metalliosat

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoi
mittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen
noudattamisesta ja esitettävä sen tueksi testausme
netelmän EN ISO 17072-1 mukaisesti suoritetun
testin testausselosteen tulokset.

L 214/51

Testaus on suoritettava vuosittain ympäristömerkin
voimassaoloaikana
arviointiperusteen
jatkuvan
noudattamisen osoittamiseksi. Nahka, jota ei ole
kromiparkittu, on vapautettu tästä vaatimuksesta.

f)

Rajoituksen soveltamisala

Raja-arvot

TDA ja MDA
PU

2,4-tolueenidiamiini (2,4-TDA, 95-80-7)

Alle 5 mg/kg kutakin

4,4′-diaminodifenyylimetaani (4,4′-MDA, 101-77-9)

Vapaan ja hydrolysoidun formaldehydin määrä jalkineen osissa Määrätyt raja-arvot
ei saa ylittää seuraavia rajoja:
— tekstiilit: < 20 mg/kg,
— nahka: < 20 mg/kg (lasten jalkineet); 75 mg/kg (vuori ja
sisäpohjat); 100 mg/kg tuotteen muut osat.

Arviointi ja todentaminen: hakijan tai materiaalitoi
mittajan on annettava vakuutus arviointiperusteen
noudattamisesta
ja
esitettävä
sen
tueksi
testausselosteen tulokset seuraavien testausme
netelmien mukaisesti suoritetuista testeistä: tekstiilit:
EN ISO 14184–1; nahka: EN ISO 17226–1.

Antimoni
Polyesteriraakakuidut

Polyesteriraakakuitujen antimonipitoisuus saa olla enintään 260 mg/kg
260 ppm.

Euroopan unionin virallinen lehti

Formaldehydi
Lopputuote/nahka, tekstiili

h)

Arviointi ja todentaminen: hakijan on annettava
vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta ja
esitettävä sen tueksi seuraavan menettelyn mukaiset
tulokset: Uutto 1-prosenttisella etikkahapon
vesiliuoksella. Näytteen on oltava yhdistetty näyte,
joka koostuu kuudesta kunkin näytekappaleen
etupinnan alapuolelta (enintään 2 cm päästä
pinnasta)
otetusta
kappaleesta.
Saman
vaahtonäytteen uutto toistetaan neljä kertaa, ja
näytteen painon suhteen tilavuuteen on joka kerralla
oltava 1:5. Uutteet yhdistetään, laimennetaan
tiettyyn tilavuuteen, suodatetaan ja analysoidaan
HPLC-UV- tai HPLC-MS-analyysillä. Jos HPLC-UVanalyysiä suoritettaessa epäillään interferenssiä,
analyysi toistetaan HPLC-MS-analyysillä.

FI

g)

Todentaminen

L 214/52

Sovellettavuus

Arviointi ja todentaminen: hakijan on toimitettava
joko vakuutus siitä, ettei ainetta ole käytetty
valmistusprosessissa, tai vakuutus arviointiperusteen
noudattamisesta
ja
esitettävä
sen
tueksi
testausseloste seuraavien menetelmien mukaisesti
suoritetusta
testistä:
suora
määrittäminen
atomiabsorptiospektrometrialla tai induktiivisesti
kytketyllä plasma-massaspektrometrialla. Testi on
tehtävä raakakuitujen kokoomanäytteelle ennen
märkäkäsittelyä.
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