ل.ا.ك :3/15-فينوالت النونيل وإيثوكسيالت فينول النونيل
إن جلنة استعراض املواد الكيميائية،
إذ تشري إىل املادة  5من اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية
ومبيدات آفات معيِّنة خطرة متداولة يف التجارة الدولية،
 -1تستنتج أن اإلخطارين ابإلجراء التنظيمي النهائي املتعلقني بفينوالت النونيل وإيثوكسيالت فينول
النونيل اللذين قدمهما االحتاد األورويب وسويسرا( )1يستوفيان املعايري املنصوص عليها يف املرفق الثاين لالتفاقية؛
 -2تعتمد األساس املنطقي الستنتاج اللجنة الوارد يف مرفق هذا املقرر؛
 -3تالحظ أنه نظراً لكون اإلخطارات إبجراء تنظيمي هنائي الواردة من منطقة واحدة من مناطق
املوافقة املسبقة عن علم ،بشأن فينوالت النونيل وإيثوكسيالت فينول النونيل تستويف املعاير الواردة يف املرفق الثاين
لالتفاقية ،فإهنا لن تتخذ أية إجراءات أخرى بشأن هذه املواد الكيميائية يف الوقت الراهن.
مرفق املقرر ل.ا.ك 3/15 -
األساس املنطقي الذي استندت إليه جلنة استعراض املواد الكيميائية يف استنتاجها أبن اإلخطارين إبجراء
تنظيمي هنائي اللذين قدمهما االحتاد األورويب وسويسرا بشأن فينوالت النونيل وإيثوكسيالت فينول النونيل
ضمن الفئة الصناعية وفئة مبيدات اآلفات يستوفيان معايري املرفق الثاين التفاقية روتردام
 -1حتققت األمانة من أن اإلخطارين اللذين قدمهما االحتاد األورويب وسويسرا بشأن فينوالت النونيل
وإيثوكسيالت فينول النونيل يتضمنان املعلومات املطلوبة مبقتضى املرفق األول التفاقية روتردام .وخضع اإلخطاران
الستعراض أويل أجرته األمانة واملكتب ،للنظر فيما إذا كاان يستوفيان متطلبات االتفاقية على ما يبدو.
 -2وقد أتيح اإلخطاران والواثئق الداعمة هلما ونتائج االستعراض األويل للجنة استعراض املواد
الكيميائيـ ـ ـة للنظـ ـ ـر فيه ـ ـا (ال ـ ـواثئق  UNEP/FAO/RC/CRC.15/6وUNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/13/Rev.1
و.)UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/14

أوالا  -االحتاد األورويب
(أ)

نطاق اإلجراء التنظيمي الذي أخطر به االحتاد األورويب
 -3يشري اإلجراء التنظيمي املـخطر به إىل فينوالت النونيل وإيثوكسيالت فينول النونيل على أهنا مواد
كيميائية صناعية ومبيدات آفات .ويشري اإلخطار إىل أن هناك أرقاماً خمتلفة يف سجل دائرة املستخلصات
الكيميائية لفينوالت النونيل وإيثوكسيالت فينول النونيل مدرجة يف النطاق ،مبا يف ذلك 3-52-25154
(الفينول ،نونيل) ،و( 3-15-84852الفينول-4 ،نونيل ،-متفرع) ،و( 2-49-11066اإليسونونيل
فينول) و( 2-04-90481الفينول ،نونيل ،-متفرع) ،و ،9-45-9016و3-38-26027
( )1انظر .UNEP/FAO/RC/CRC.15/6

(النونوكسينوالت) ،و ،1-87-37205و( 4-54-68412فينول النونيل املتفرع ،إيثوكسيالت)،
و( 0-87-127087بويل (أكسي-1,2-إيثان داييل) ،ألفا-4(-نونيل فينول)-اوميغا-هيدروكسي،-
متفرع).
 -4ووفقاً لإلخطار الصادر يف  2كانون األول/ديسمرب  ،2005فإن فينوالت النونيل وإيثوكسيالت فينول
النونيل كانت مقيدة بشدة وال ميكن طرحها يف السوق أو استخدامها إال وفق الشروط احملددة يف النقطة 46
من املرفق األول لألمر التوجيهي  .76/769/EECوتنص النقطة  46على أنه ال جيوز طرح فينوالت النونيل
وإيثوكسيالت فينول النونيل يف السوق أو استخدامها كمادة أو كمكون يف املستحضرات برتكيزات تساوي أو
تزيد عن  0,1يف املائة من حيث الكتلة ألغراض معينة ( ،UNEP/FAO/RC/CRC.15/6إخطار االحتاد األورويب).
(ب)

املعيار الوارد يف الفقرة (أ) من املرفق الثاين

(أ)
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التأكد من أن اإلجراء التنظيمي النهائي قد خاُّتذ من أجل محاية صحة البشر ،أو البيئة؛

تؤكد اللجنة أن اإلجراء التنظيمي النهائي اُّتذ حلماية البيئة.

 -6ويشري اإلخطار إىل تقييم للبياانت العلمية خلص إىل أن فينوالت النونيل وإيثوكسيالت فينول النونيل
تشكل خطراً غري مقبول على البيئة وأن اإلجراء التنظيمي النهائي قد اُّتذ حلماية النظم اإليكولوجية املائية والربية.
وقد حددت جماالت االهتمام التالية :اآلاثر على اجملاالت البيئية املائية احمللية واإلقليمية مبا يف ذلك الرواسب،
واآلاثر على اجملاالت الربية ،واآلاثر بشأن التسمم الثانوي لألمساك والكائنات املفرتسة لدودة األرض ،نتيجة
للتعرض الناشئ عن إنتاج وتركيب واستخدام فينوالت النونيل وإيثوكسيالت فينول النونيل.
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(ج)

بناءً على ذلك تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة (أ) من املرفق الثاين قد استويف.

املعايري الواردة يف الفقرة (ب) من املرفق الثاين

(ب) التأ خكد من أن اإلجراء التنظيمي النهائي قد اُّتذ نتيجة لتقييم املخاطر .وأن ذلك التقييم يستند
إىل استعراض للبياانت العلمية يف إطار الظروف السائدة يف الطرف املعين .وهلذا الغرض ،تبني الواثئق املقدمة ما
يلي:
’ ‘1أن البياانت استخلصت وفقاً لألساليب املتعارف عليها علمياً؛
عموماً؛

’ ‘2أن استعراض البياانت أجري ومت توثيقه وفقاً للمبادئ واإلجراءات العلمية املتعارف عليها

 -8يعترب ما ق ـ ـدم م ـ ـن استعراض ـ ـات أجرهتـ ـا حكومـ ـ ـات ووك ـ ـاالت وم ـ ـا ق ـ ـدم مـ ـن آراء علمية
) (UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/13/Rev.1سليماً من الناحية العلمية ،وأهنا أنتجت وفقاً لألساليب املعرتف
هبا علمياً ،وأبلغ عنها وفقاً للمبادئ واإلجراءات العلمية املتعارف عليها بصورة عامة.
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وتؤكد اللجنة أن املعايري الواردة يف الفقرة (ب) ’ ‘1و’ ‘2من املرفق الثاين قد استوفيت.

’ ‘3استند اإلجراء التنظيمي النهائي إىل تقييم للمخاطر مشل الظروف السائدة لدى الطرف الذي
اُّتذ اإلجراء؛
 -10أعد تقرير تقييم املخاطر الوارد يف الواثئق الداعمة وفقاً لألساليب املنصوص عليها يف الئحة املفوضية
األوروبية  ،94/1488اليت تدعمها وثيقة توجيهية (وثيقة التوجيهات التقنية ،اجلزء األول  -اخلامس ،الرقم
الدويل املعياري للكتاب  .)801-827-92واستخدم تقييم املخاطر معلومات من االحتاد األورويب عن اإلنتاج
واالستخدامات واالجتاهات يف أحجام اإلنتاج .وقد حسبت االنبعااثت الالزمة لتقييم املخاطر البيئية ابستخدام
وثيقة التوجيهات التقنية ونفذت يف منوذج تقييم املخاطر الذي وضع ملنطقة االحتاد األورويب.
 -11واستند تقييم مصري فينوالت النونيل وإيثوكسيالت فينول النونيل يف البيئة أساساً إىل النمذجة والدراسات
ابستخدام أساليب اختبار منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،وكذلك الدراسات امليدانية من أورواب
بشأن التحلل والرتاكم البيولوجي .وتتوفر الرتكيزات املقيسة لفينوالت النونيل وإيثوكسيالت فينول النونيل يف املياه
السطحية واجلوفية والرواسب ومحأة مياه اجملارير وتستخدم من البلدان ذات الصلة.
 -12بناءً على ذلك تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة (ب) ’ ‘3من املرفق الثاين قد استويف.
 -13وتؤكد اللجنة أن املعايري الواردة يف الفقرة (ب) من املرفق الثاين قد استوفيت.
(د)

املعايري الواردة يف الفقرة (ج) من املرفق الثاين

(ج) النظر فيما إذا كان اإلجراء التنظيمي النهائي يوفر أساساً عريضاً مبا يكفي لتربير إدراج املادة
الكيميائية يف املرفق الثالث ،وذلك مبراعاة ما يلي:
’ ‘1ما إذا كان اإلجراء التنظيمي النهائي قد أدى ،أو من املتوقع أن يؤدي إىل ُّتفيض كبري يف كمية
املادة الكيميائية املستخدمة ،أو عدد استخداماهتا؛
 -14يشري اإلخطار إىل أن األثر املتوقع لإلجراء التنظيمي النهائي هو احلد من املخاطر اليت تتعرض هلا
البيئة .ويقيد اإلجراء التنظيمي النهائي بشدة استخدام فينوالت النونيل وإيثوكسيالت فينول النونيل يف
استخدامات معينة ،ال جيوز أن يكون الرتكيز فيها مساويً لـ ـ  0,1يف املائة أو أكثر من ذلك.
 -15ويشري تقييم املخاطر الوارد يف الواثئق الداعمة إىل أن تركيز إيثوكسيالت فينول النونيل يف منتجات
التنظيف لصناعة املعادن ،على سبيل املثال ،بلغ زهاء  5يف املائة وزن/وزن ،يف الرتكيبات النهائية املستخدمة يف
املغاسل ،ولتنظيف األرضيات واألسطح يف املباين ،وكمنظفات للمركبات ،ومنظفات مضادة للكهرابء الساكنة،
وتنظيف املعادن بنسبة أقل من  5يف املائة وزن/وزن .وتضمنت الدهاانت النموذجية نسبة ترتاوح من  0,6إىل
 3يف املائة من إيثوكسيالت فينول النونيل .ويف تركيبات مبيدات اآلفات ،أبلغ عن أن مستوى إيثوكسيالت فينول
النونيل يف املنتج النهائي يرتاوح بني  0,1و 2يف املائة ،بينما يبلغ يف املواد الكيميائية ملعاجلة املياه الصناعية واملواد
املساعدة املعاجلة يف صناعة الورق زهاء  20يف املائة.

 -16وال تتوافر معلومات كمية عن اخنفاض االستخدام بسبب اإلجراء التنظيمي .ووفقاً للمعلومات املتاحة
فقد أنتج  73,500طناً من فينوالت النونيل يف االحتاد األورويب يف عام  ،1997استخدم  60يف املائة منها
إلنتاج إيثوكسيالت فينول النونيل .ومتثل تطبيقات عوامل التنظيف والغسل ،اليت كان الكثري منها مقيداً44,7 ،
يف املائة من هذا االستخدام .واستخدم ما جمموعه  18يف املائة من إيثوكسيالت فينول النونيل يف تطبيقات
النسيج واجللود ،وهو استخدام كان مقيداً أيضاً ).(UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/13/Rev.1
 -17وابلنظر إىل مستويت استخدام فينوالت النونيل وإيثوكسيالت فينول النونيل يف املنتجات اليت تعرض
يف السوق قبل فرض القيود الشديدة ،ميكن اعتبار أنه من خالل حظر االستخدامات وتقييد املستويت حبيث
تكون أقل من  0,1يف املائة فيما خيص االستخدامات املتبقية ،فإن من املتوقع أن تنخفض كمية املادة الكيميائية
املستخدمة إىل حد كبري.
 -18بناءً على ذلك تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة (ج) ’ ‘1قد استويف.

’ ‘2ما إذا كان اإلجراء التنظيمي النهائي قد أدى إىل خفض فعلي للمخاطر ،أو يتوقع أن يسفر
عن خفض كبري للمخاطر على صحة البشر أو البيئة لدى الطرف الذي قدم اإلخطار؛

 -19وخلص تقييم املخاطر الوارد يف الواثئق الداعمة إىل أن هناك حاجة إىل احلد من املخاطر النامجة عن
العديد من عمليات اإلنتاج والرتكيبات واالستخدامات املتصلة بفينوالت النونيل وإيثوكسيالت فينول النونيل.
 -20إضافةً إىل ذلك ،أثريت بعض الشواغل يف تقييم املخاطر فيما يتعلق بعمال القطاعات الصناعية اليت
تصنع فينوالت النونيل واستخدامها كمادة وسيطة .وكان اهلامش بني التعرض الفعلي واملستويت اليت ليس هلا
أتثري ضار مالحظ/أدىن مستويت ذات أتثري ضار مالحظ فيما خيص مسية اجلرعة املتكررة واآلاثر اإلجنابية
منخفضاً .وابلتايل فإن من املتوقع احلد من املخاطر اليت يتعرض هلا العمال.
 -21ومبا أن اإلجراء التنظيمي حيدد قيماً حدية للرتكيز املنخفض للمصادر اليت حددت على أهنا تشكل
خطراً على البيئة يف تقييم املخاطر ،فقد أدى إىل اخنفاض كبري يف املخاطر اليت تتعرض هلا البيئة.
 -22وتؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة (ج) ’ ‘2قد استويف.

’ ‘3ما إذا كانت االعتبارات اليت أدت إىل اُّتاذ اإلجراء التنظيمي النهائي غري منطبقة سوى على
منطقة جغرافية حمدودة ،أو يف ظروف حمدودة أخرى؛
 -23ويشري اإلخطار إىل أنه من املرجح أن توجد شواغل مماثلة لتلك احملددة يف االحتاد األورويب يف بلدان
أخرى تستخدم فيها هذه املواد ،وال سيما يف البلدان النامية.
 -24بناءً على ذلك تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة (ج) ’ ‘3قد استويف.

’ ‘4ما إذا كان هناك دليل على استمرار التداول التجاري يف املادة الكيميائية على الصعيد الدويل؛

 -25وميكن االطالع على عدة إخطارات بتصدير إيثوكسيالت فينول النونيل من االحتاد األورويب إىل بلدان
اثلثة على املوقع الشبكي للوكالة األوروبية للمواد الكيميائية ( .)https://echa.europa.euوقدمت كندا
معلومات حديثة عن استخدام إيثوكسيالت فينول النونيل كمادة مساعدة يف مبيدات اآلفات
) .(UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/4وتوجد إيثوكسيالت فينول النونيل كمواد خاملة يف أكثر من  400منتج
من منتجات مبيدات اآلفات يف كندا .وأكدت منظمة كروباليف الدولية أن هناك جتارة دولية يف فينوالت النونيل
وإيثوكسيالت فينول النونيل ).(UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/4
 -26بناءً على ذلك تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة (ج) ’ ‘4قد استويف.

 -27وتؤكد اللجنة أن املعايري الواردة يف الفقرة (ج) من املرفق الثاين قد استوفيت.
(هـ)

املعيار الوارد يف الفقرة (د) من املرفق الثاين

(د) أن يؤخذ يف االعتبار أن إساءة االستخدام املتعمدة ال تشكل حبد ذاهتا سبباًكافياً إلدراج املادة
الكيميائية يف املرفق الثالث.
 -28ال يوجد يف اإلخطار ما يشري إىل أن اإلجراء التنظيمي خاُّتذ خمافة إساءة االستخدام املتعمدة للمادة.
 -29واستناداً إىل النقطة املذكورة أعاله ،تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة (د) من املرفق الثاين قد
استويف.
(و)

االستنتاج
 -30تستنتج اللجنة أن اإلخطار ابإلجراء التنظيمي النهائي الذي قدمه االحتاد األورويب يستويف املعايري
املنصوص عليها يف املرفق الثاين لالتفاقية.

اثنيا  -سويسرا
(أ)

نطاق اإلجراء التنظيمي الذي أخطرت به سويسرا
 -31يشري اإلجراء التنظيمي املـخطر به إىل فينوالت النونيل وإيثوكسيالت فينول النونيل على أهنا مواد
كيميائية صناعية ومبيدات آفات .ويشمل اإلخطار أمساء املواد الكيميائية التالية -4 :فينول النونيل (متفرع)،
فينول النونيل-4 ،فينول النونيل؛ وإيثر فينيل نونيل غليكول البويل ايثيلني ،وإيثر فينيل نونيل غليكول البويل
ايثيلني-س ،والنونيكسينول-س (س أكرب من أو تساوي )1؛ وبويل (أوكسي-1،2-إيثاندايل) ،ألفا(-فينيل
النونيل)-اوميغا-هيدروكسي ،-متفرع .ومن بني األمساء التجارية وأمساء الرتكيبات اليت أدرجت املارلوبني
( ،)Marlophen NP9واإلمبنتني ( ،)Imbentin-N/020والسيمباتينز ( ،)Sympatens NP090والبريول Berol ( 09
 ،)09والبريول  ،)Berol 268( 268واإليغبال ( ،)Igepal CO 630واللوتينسول ( ،)Lutensol AP10واآلركوابل
( ،)Arkopal N090والداوفاكس ( .)Dowfax 9N20واألرقام يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية اخلاضعة
لإلجراء التنظيمي هي 3-52-25154 ،3-15-84852 :و 2-04-90481و104-40-5

و 1-87-37205و 9-45-9016و 4-54-68412و 0-87-127087و3-38-26027
و .2-49-11066وهناك رمزان يف النظام املنسق مها  2907 13و.3402 13
 -32وحيظر اإلجراء التنظيمي طرح أنواع املنتجات التالية يف السوق إذا كان حمتواها من فينول األوكتيل
(الصيغة اجلزيئية  )C14H22Oأو فينول النونيل (الصيغة اجلزيئية  )C15H24Oأو إيثوكسيالت يساوي أو يزيد عن
 0,1يف املائة من حيث الكتلة ألغراض معينة ( ،UNEP/FAO/RC/CRC.15/6إخطار سويسرا).
(ب)

املعيار الوارد يف الفقرة (أ) من املرفق الثاين

(أ)

التأكد من أن اإلجراء التنظيمي النهائي قد خاُّتذ من أجل محاية صحة البشر ،أو البيئة؛

 -33تؤكد اللجنة أن اإلجراء التنظيمي قد اُّتذ للحد من املخاطر اليت تتعرض هلا الصحة البشرية والبيئة
جراء استخدم فينوالت النونيل وإيثوكسيالت فينول النونيل.
 -34وخلص اإلخطار إىل أن تعرض املستهلكني املباشر لفينوالت النونيل قد يكون حدث من خالل
استخدام منتجات حتتوي عليها على الرغم من أن مستوى التعرض املقدر كان منخفضاً .أما سيناريوهات
التعرض احمللية مثل القرب من صناعة النسيج فهي تقود إىل مستويت عالية من التعرض .وتشري التقديرات إىل
أن تعرض البشر غري املباشر الرئيسي هلذه الفينوالت حيدث عن طريق تناول األغذية (وبشكل أساسي األمساك
واحملاصيل اجلذرية) .وميكن أن حيدث تلوث احملاصيل بفينوالت النونيل عن طريق استخدام مبيدات اآلفات اليت
حتتوي على إيثوكسيات فينول النونيل كمادة مضافة خاملة (مبا يصل إىل  5يف املائة) .غري أنه ال توجد بياانت
عن مستويت املخلفات يف احملاصيل اليت جرى حصادها .وقد حددت شواغل متعلقة بصحة العمال يف بعض
العمليات (مثل تطبيقات الرش يف الدهاانت املتخصصة) يف تقييم املخاطر الذي أجراه االحتاد األورويب.
 -35وفيما يتعلق ابملخاطر اليت هتدد صحة اإلنسان ،ينص اإلخطار كذلك على أن تلوث أنسجة األمساك
املختلفة مبستقلبات إيثوكسيالت فينول النونيل يف األهنار السويسرية قد وثق يف الفرتة  .1985/1984عالوة
على ذلك ،يلخص اإلخطار عدة دراسات مسية على القوارض تظهر آاثراً ضارة.
 -36وفيما يتعلق ابملخاطر على البيئة ،يشري اإلخطار إىل أن إيثوكسيالت فينول النونيل املستخدمة يف
منظفات الغسيل قد حظرت ابلفعل يف سويسرا يف عام  ،1987مما أدى إىل اخنفاض تركيزات هذا املستقلب
يف مياه الصرف الصحي إىل حد كبري .ومع ذلك وجدت يف بعض احلاالت تركيزات من فينوالت النونيل جتاوزت
الرتكيز الذي يعترب غري مؤثر على الكائنات املائية ،وال سيما يف النفايت السائلة حملطات معاجلة املياه.
(ج)

 -37بناءً على ذلك تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة (أ) من املرفق الثاين قد استويف.
املعايري الواردة يف الفقرة (ب) من املرفق الثاين

(ب) التأ خكد من أن اإلجراء التنظيمي النهائي قد اُّتذ نتيجة لتقييم املخاطر .وأن ذلك التقييم يستند
إىل استعراض للبياانت العلمية يف إطار الظروف السائدة يف الطرف املعين .وهلذا الغرض ،تبني الواثئق املقدمة ما
يلي:

’ ‘1أن البياانت استخلصت وفقاً لألساليب املتعارف عليها علمياً؛
’ ‘2أن استعراض البياانت أجري ومت توثيقه وفقاً للمبادئ واإلجراءات العلمية املتعارف عليها
عموماً؛
 -38ترى اللجنة أن التقييمات احلكومية الثالثة الواردة يف الواثئق الداعمة
سليمة علمياً ،وأهنا أعدت وفقاً ألساليب معرتف هبا علمياً وأبلغ عنها وفقاً للمبادئ واإلجراءات العلمية املعرتف
هبا عموماً.
)(UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/14

 -39وتؤكد اللجنة أن املعايري الواردة يف الفقرة (ب) ’ ‘1و’ ‘2من املرفق الثاين قد استوفيت.

’ ‘3استند اإلجراء التنظيمي النهائي إىل تقييم للمخاطر مشل الظروف السائدة لدى الطرف الذي
اُّتذ اإلجراء؛
 -40وينص اإلخطار على أن سويسرا تتوىل تنفيذ معظم أنظمة االحتاد األورويب املتعلقة ابملواد الكيميائية
وتكيفها يف بعض احلاالت مع الظروف السويسرية .ويف موجز تقييم املخاطر ،يشري اإلخطار إىل البياانت
السويسرية عن تركيزات إيثوكسيالت فينول النونيل يف األمساك ،وإحصاءات سرطان اخلصية ،فضالً عن تركيزات
فينوالت النونيل يف األهنار السويسرية ،والنفايت السائلة يف حمطات معاجلة املياه املستعملة.
 -41وقد أعد تقرير االحتاد األورويب عن تقييم املخاطر الوارد يف الواثئق الداعمة ابستخدام معلومات من
االحتاد األورويب عن اإلنتاج واالستخدامات واالجتاهات يف أحجام اإلنتاج .وقد حسبت االنبعااثت االفرتاضية
لتقييم املخاطر البيئية ابستخدام وثيقة التوجيهات التقنية ونفذت يف منوذج تقييم املخاطر الذي وضع ملنطقة
االحتاد األورويب ،اليت يتشابه اجلزء الغريب منها  -كما ورد يف اإلخطار  -اجتماعياً واقتصاديً مع سويسرا .واستند
تقييم مصري فينوالت النونيل وإيثوكسيالت فينول النونيل يف البيئة أساساً إىل النمذجة والدراسات ابستخدام
أساليب اختبار منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،وكذلك الدراسات امليدانية من أورواب بشأن التحلل
والرتاكم البيولوجي .وأخذت بعض الرتكيزات املقيسة لفينوالت النونيل وإيثوكسيالت فينول النونيل ،يف املياه
السطحية واجلوفية أو الرواسب ،املستخدمة يف تقييم خماطر االحتاد األورويب من سويسرا أيضاً.
 -42بناءً على ذلك تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة (ب) ’ ‘3من املرفق الثاين قد استويف.
 -43وتؤكد اللجنة أن املعايري الواردة يف الفقرة (ب) من املرفق الثاين قد استوفيت.
(د)

املعايري الواردة يف الفقرة (ج) من املرفق الثاين

(ج) النظر فيما إذا كان اإلجراء التنظيمي النهائي يوفر أساساً عريضاً مبا يكفي لتربير إدراج املادة
الكيميائية يف املرفق الثالث ،وذلك مبراعاة ما يلي:
’ ‘1ما إذا كان اإلجراء التنظيمي النهائي قد أدى ،أو من املتوقع أن يؤدي إىل ُّتفيض كبري يف كمية
املادة الكيميائية املستخدمة ،أو عدد استخداماهتا؛
 -44وقدمت معلومات عن كميات اإلنتاج واالسترياد والتصدير ملدة سنة واحدة فقط.

 -45ويشري تقييم املخاطر الوارد يف الواثئق الداعمة إىل أن تركيز إيثوكسيالت فينول النونيل يف منتجات
التنظيف لصناعة املعادن ،على سبيل املثال ،بلغ زهاء  5يف املائة وزن/وزن ،يف الرتكيبات النهائية املستخدمة يف
املغاسل ،ولتنظيف األرضيات واألسطح يف املباين ،وكمنظفات للمركبات ،ومنظفات مضادة للكهرابء الساكنة،
وتنظيف املعادن بنسبة أقل من  5يف املائة وزن/وزن .وتضمنت الدهاانت النموذجية نسبة ترتاوح من  0,6إىل
 3يف املائة من إيثوكسيالت فينول النونيل .ويف تركيبات مبيدات اآلفات ،أبلغ عن أن مستوى إيثوكسيالت فينول
النونيل يف املنتج النهائي يرتاوح بني  0,1و 2يف املائة ،بينما يبلغ يف املواد الكيميائية ملعاجلة املياه الصناعية واملواد
املساعدة املعاجلة يف صناعة الورق زهاء  20يف املائة.
 -46وابلنظر إىل مستويت استخدام فينوالت النونيل وإيثوكسيالت فينول النونيل يف املنتجات اليت تعرض
يف السوق قبل فرض القيود الشديدة ،ميكن اعتبار أنه من خالل حظر االستخدامات وتقييد املستويت حبيث
تكون أقل من  0,1يف املائة فيما خيص االستخدامات املتبقية ،فإن من املتوقع أن تنخفض كمية املادة الكيميائية
املستخدمة إىل حد كبري.
 -47بناءً على ذلك تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة (ج) ’ ‘1قد استويف.

’ ‘2ما إذا كان اإلجراء التنظيمي النهائي قد أدى إىل خفض فعلي للمخاطر ،أو يتوقع أن يسفر
عن خفض كبري للمخاطر على صحة البشر أو البيئة لدى الطرف الذي قدم اإلخطار؛

 -48وخلص تقييم املخاطر الوارد يف الواثئق الداعمة إىل أن هناك حاجة إىل احلد من املخاطر النامجة عن
فينوالت النونيل وإيثوكسيالت فينول النونيل ).(UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/14
 -49ومبا أن اإلجراء التنظيمي حيدد قيماً حدية للرتكيز املنخفض للكثري من املصادر اليت حددت على أهنا
تشكل خطراً على البيئة يف تقييم املخاطر املقدم لدعم اإلخطار ،فقد اعترب أنه يؤدي إىل اخنفاض كبري يف
املخاطر اليت تتعرض هلا البيئة.
 -50وتؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة (ج) ’ ‘2قد استويف.

’ ‘3ما إذا كانت االعتبارات اليت أدت إىل اُّتاذ اإلجراء التنظيمي النهائي غري منطبقة سوى على
منطقة جغرافية حمدودة ،أو يف ظروف حمدودة أخرى؛
 -51ويشري اإلخطار إىل أن العديد من استخدامات إيثوكسيالت فينول النونيل (مثل استخدامها كمادة
خاملة مشرتكة يف مبيدات اآلفات) اليت حظرت يف سويسرا ال تزال مسموحاً هبا يف العديد من البلدان .وميكن
أن تكون الشواغل املذكورة يف تقييم املخاطر ،مثل تلوث املياه ،ذات صلة للبلدان األخرى أيضاً.
 -52بناءً على ذلك تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة (ج) ’ ‘3قد استويف.

’ ‘4ما إذا كان هناك دليل على استمرار التداول التجاري يف املادة الكيميائية على الصعيد الدويل؛

 -53وميكن االطالع على عدة إخطارات بتصدير إيثوكسيالت فينول النونيل من االحتاد األورويب إىل
بلدان اثلثة على املوقع الشبكي للوكالة األوروبية للمواد الكيميائية ( .)https://echa.europa.euوقدمت كندا

معلومات حديثة عن استخدام إيثوكسيالت فينول النونيل كمادة مساعدة يف مبيدات اآلفات
) .(UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/4وتوجد إيثوكسيالت فينول النونيل كمواد خاملة يف أكثر من  400منتج
من منتجات مبيدات اآلفات يف كندا .وأكدت منظمة كروباليف الدولية أن هناك جتارة دولية يف فينوالت النونيل
وإيثوكسيالت فينول النونيل ).(UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/4
 -54بناءً على ذلك تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة (ج) ’ ‘4قد استويف.

 -55وتؤكد اللجنة أن املعايري الواردة يف الفقرة (ج) من املرفق الثاين قد استوفيت.
(هـ)

املعيار الوارد يف الفقرة (د) من املرفق الثاين

(د) أن يؤخذ يف االعتبار أن إساءة االستخدام املتعمدة ال تشكل حبد ذاهتا سبباًكافياً إلدراج املادة
الكيميائية يف املرفق الثالث.
 -56ال يوجد يف اإلخطار ما يشري إىل أن اإلجراء التنظيمي خاُّتذ خمافة إساءة االستخدام املتعمدة للمادة.
 -57واستناداً إىل النقطة املذكورة أعاله ،تؤكد اللجنة أن املعيار الوارد يف الفقرة (د) من املرفق الثاين قد
استويف.
(و)

االستنتاج
 -58تستنتج اللجنة أن اإلخطار ابإلجراء التنظيمي النهائي الذي قدمته سويسرا يستويف املعايري املنصوص
عليها يف املرفق الثاين لالتفاقية.

اثلثا  -االستنتاج
ُّ -59تلص اللجنة إىل أن اإلخطارين ابإلجراء التنظيمي النهائي اللذين قدمهما االحتاد األورويب وسويسرا
يستوفيان مجيع املعايري املنصوص عليها يف املرفق الثاين لالتفاقية.

