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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/122/EÜ,
12. detsember 2006,
millega muudetakse 30. korda nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ liikmesriikide õigus- ja haldusnormide
ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise
piirangutega (perfluorooktaansulfonaadid)
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

keskkonnale, kui nende keskkonda viimine ja nendega
kokkupuuted töökohtadel on minimaalsed. Tuletõrje vahtkustutite puhul nõustub SCHER, et enne lõpliku otsuse
vastuvõtmist tuleks hinnata ainete tervise- ja keskkonnariske. SCHER nõustub ka PFOSide kasutamise piiramisega
pindamistööstuses, kui ei ole saadaval teisi meetmeid, mida
võiks kohaldada, et vähendada heitmeid metalli pindamisel
tunduvalt madalamale tasemele.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 95,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut,
võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),
toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)
ning arvestades järgmist:
(1)

OECD (Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon) ohuhinnang koostati teabe alusel, mis oli kättesaadav 2002.
aasta juulis. Hinnangus jõuti järeldusele, et perfluorooktaansulfonaadid (edaspidi “PFOS”) on püsivad, bioakumuleeruvad ja imetajatele mürgised ning seetõttu annavad
põhjust muretsemiseks.

(2)

PFOSide riski tervisele ja keskkonnale on hinnatud
kooskõlas nõukogu 23. märtsi 1993. aasta määruse
(EMÜ) nr 793/93 (olemasolevate ainete ohtlikkuse hindamise ja kontrolli kohta) (3) põhimõtetele. Riskihindamise
tulemusena on selgunud vajadus vähendada tervise- ja
keskkonnariske.

(3)

Samuti on konsulteeritud tervise- ja keskkonnariskide
teaduskomiteega (edaspidi “SCHER”). SCHER järeldas, et
PFOSid vastavad väga püsivateks, väga bioakumuleeruvateks ja mürgisteks klassifitseerimise kriteeriumidele. Samuti
on PFOSidel keskkonnas kaugkande potentsiaal ja need
võivad avaldada negatiivset mõju ning seetõttu vastavad
need püsivate orgaaniliste saasteainete (POP) kriteeriumidele vastavalt Stockholmi konventsioonile (4). SCHER tegi
kindlaks vajaduse PFOSide edasise teadusliku riskihindamise järele, nõustudes samas, et ohtude vähendamise
meetmed võivad olla vajalikud, et vältida endiste kasutusviiside taasesinemist. Vastavalt SCHERile ei ilmne PFOSide
praeguses olulise tähtsusega kasutuses lennundus-, pooljuhtide ja fototööstuses vastavat ohtu inimeste tervisele ja

(1) ELT C 195, 18.8.2006, lk 10.
(2) Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2006. aasta arvamus (Euroopa
Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 11. detsembri 2006. aasta
otsus.
(3) EÜT L 84, 5.4.1993, lk 1. Määrust on muudetud Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003,
lk 1).
(4) Nõukogu 14. oktoobri 2004. aasta otsus 2006/507/EÜ, mis käsitleb
püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 209, 31.7.2006, lk 1).

(4)

Tervise- ja keskkonnakaitse huvides näib seetõttu olevat
vajalik PFOSide turustamist ja kasutamist piirata. Käesoleva
direktiivi eesmärgiks on katta suurem osa kokkupuutest
tulenevaid riske. Muud väiksema tähtsusega kasutusviisid ei
näi olevat ohtlikud ning seega tehakse käesolevaga nende
suhtes erand. Erilist tähelepanu tuleks siiski pöörata
pindamisprotsessidele, kus kasutatakse PFOSe, ning seetõttu tuleb nendes protsessides vabanevaid koguseid
minimeerida, kohaldades parimat võimalikku tehnikat,
võttes täielikult arvesse kogu asjaomast teavet, mis on
toodud parima võimaliku tehnika viitedokumendis metallide ja plastide pinnatöötlemise kohta, mis on välja töötatud
kasutamiseks nõukogu 24. septembri 1996. aasta direktiivi
96/61/EÜ (saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli
kohta) (5) (IPPC direktiiv) alusel. Lisaks peaksid liikmesriigid
koostama nimistud selliste kasutusviiside kohta, et saada
teavet tegelike kasutatud ja keskkonda heidetud koguste
kohta.

(5)

Keskkonna kaitsmiseks tuleks piirata ka PFOSe sisaldavad
pooltooteid ja tooteid. Piirang peaks hõlmama kõiki tooteid
ja kaupu, millele PFOSe on tahtlikult lisatud, võttes arvesse,
et PFOSe võib olla kasutatud üksnes mõnedes eraldi osades
või teatud toodete ja kaupade kattekihtides, näiteks
tekstiilides. Käesoleva direktiiviga tuleks piirata ainult uusi
tooteid ning seda ei tuleks kohaldada juba kasutuses olevate
toodete või nende edasimüümise suhtes. Siiski tuleks
olemasolevad PFOSe sisaldavate tuletõrje vahtkustutite
varud kindlaks teha ja nende kasutamise jätkamist tuleks
lubada üksnes piiratud aja jooksul, et hoida ära võimalikku
täiendavat emissiooni selliste toodete kasutamisest.

(5) EÜT L 257, 10.10.1996, lk 26. Direktiivi on viimati muudetud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 166/2006 (ELT
L 33, 4.2.2006, lk 1).
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(6)

(7)
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Et tagada lõplikult PFOSide kasutamise järkjärguline
lõpetamine, peaks komisjon vaatama läbi iga käesoleva
direktiivi alusel sätestatud erandi, kui uus teave kasutamise
ja ohutumate alternatiivide kohta annab selleks alust. Erandi
jätkumist tuleks lubada üksnes olulistes valdkondades,
tingimusel et ohutumaid aineid või tehnoloogiaid, mis
oleksid tehniliselt ja majanduslikult võimalikud, ei ole
olemas ja PFOSide emissiooni minimeerimiseks kohaldatakse parimat võimalikku tehnikat.
Arvatakse, et perfluorooktaanhappel (PFOH) ja selle
sooladel on sarnane riskiprofiil nagu PFOSidel, seetõttu
on vaja jälgida käimasolevat riskihindamistegevust ning
ohutumate alternatiivide olemasolu ja määratleda, milliseid
ohtude vähendamise meetmeid, kaasa arvatud turustamise
ja kasutamise piiranguid, kui see on asjakohane, tuleks
Euroopa Liidu piires kohaldada.

(8)

Nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ (1) tuleks vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva direktiivi eesmärk on kehtestada PFOSe käsitlevad ühtlustatud sätted, millega säilitatakse siseturg, tagades
samal ajal inimeste tervise ja keskkonna kaitstuse kõrge
taseme asutamislepingu artikli 95 kohaselt.

(10) Käesoleva direktiiviga ei piirata ühenduse õigusaktide

kohaldamist, millega on töötajate kaitseks kehtestatud
miinimumnõuded, nagu nõukogu 12. juuni 1989. aasta
direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse
parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta (2)
ning sellel põhinevad üksikdirektiivid, eelkõige Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv
2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja
mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kuues
üksikdirektiiv nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16
lõike 1 tähenduses) (kodifitseeritud versioon) (3) ja nõukogu
7. aprilli 1998. aasta direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja
ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude
eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/
EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (4),

(1) EÜT L 262, 27.9.1976, lk 201. Direktiivi on viimati muudetud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2005/90/EÜ (ELT L 33,
4.2.2006, lk 28).
(2) EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ)
nr 1882/2003.
(3) ELT L 158, 30.4.2004, lk 50. Parandus ELT L 229, 29.6.2004, lk 23.
(4) EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11. Direktiivi on muudetud 2003. aasta
ühinemisaktiga.
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1
Direktiivi 76/769/EMÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva
direktiivi lisale.
Artikkel 2
1. Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu ja avaldavad need hiljemalt
27. detsembril 2007. Liikmesriigid edastavad nende normide
teksti ning nende normide ja käesoleva direktiivi vahelise
vastavustabeli viivitamata komisjonile.
Nad kohaldavad kõnealuseid meetmeid alates 27. juunist 2008.
Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad
nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde
viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette
liikmesriigid.
2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste
siseriiklike õigusnormide teksti.
Artikkel 3
Käesolev direktiiv jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise
päeval.
Artikkel 4
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
Strasbourg, 12. Detsember 2006.
Euroopa Parlamendi nimel
president
J. BORRELL FONTELLES

Nõukogu nimel
eesistuja
M. PEKKARINEN
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Direktiivi 76/769/EMÜ I lisasse lisatakse järgmine punkt:

“52.
Perfluorooktaansulfonaadid
(PFOS)
C8F17SO2X
(X = OH, metallisool (O-M+), halogeniid, amiid
ja muud derivaadid, sealhulgas polümeerid)

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

(*)

Ei tohi turustada või kasutada ainena või komponendina
valmististes sisaldusega 0,005 massiprotsenti või rohkem.
Ei tohi turustada pooltoodetes või toodetes või nende osades, kui
PFOSide sisaldus on 0,1 massiprotsenti või rohkem, arvutatuna
PFOSe sisaldavate konstruktsiooniliselt või mikrostruktuurselt
eristatavate osade massi kohta, või tekstiilis või muus kattekihiga
materjalis, kui PFOSide sisaldus kattekihi materjalis on 1 μg/m2 või
rohkem.
Erandina ei kohaldata lõikeid 1 ja 2 järgmiste toodete ega nende
tootmiseks kasutatavate ainete ja valmististe suhtes:
a)
valguskindlate või peegelduvate kattekihtide suhtes fotolitograafia protsessides,
b)
filmide, paberi või trükiplaatide puhul kasutatavate fotograafiliste kattekihtide suhtes,
c)
pihustusudu vähendajate suhtes mittedekoratiivsel kõvakroomimisel (VI) ja märgavate toimeainete suhtes, mida
kasutatakse ohjatavates galvaanilise katmise süsteemides, kus
keskkonda sattuvate PFOSide kogus on minimeeritud,
kohaldades täielikult asjakohast parimat võimalikku tehnikat, mis on välja töötatud nõukogu 24. septembri 1996.
aasta direktiivi 96/61/EÜ (saastuse kompleksse vältimise ja
kontrolli kohta) (*) raames,
d)
hüdrauliliste vedelike suhtes lennunduses.
Erandina lõikest 1 tohib tuletõrje vahtkustuteid, mis on turustatud
enne 27. detsembrit 2006, kasutada kuni 27. juunini 2011.
Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse, ilma et see piiraks Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ)
nr 648/2004 (detergentide kohta) (**) kohaldamist.
Hiljemalt 27. detsembril 2008 koostavad ja edastavad liikmesriigid
komisjonile nimistu, mis sisaldab:
a)
protsesse, mille kohta kohaldatakse lõike 3 punktis c toodud
erandit ning neis kasutatud ja neist keskkonda eralduvaid
PFOSide koguseid;
b)
PFOSe sisaldavate tuletõrje vahtkustutite olemasolevaid
varusid.
Niipea, kui uus teave kasutamise üksikasjade ja ohutumate
alternatiivsete ainete või tehnoloogiate kohta on kättesaadav,
vaatab komisjon kõik lõike 3 punktides a kuni d toodud erandid
läbi, tagamaks et:
a)
PFOSide kasutamine lõpetatakse järk-järgult niipea, kui
ohutumate alternatiivide kasutamine on tehniliselt ja
majanduslikult võimalik;
b)
erandit saab jätkata üksnes olulistes valdkondades, mille
jaoks ohutumaid alternatiive ei ole olemas ja kui on esitatud
aruanne selle kohta, mis on ohutumate alternatiivide
leidmiseks ette võetud;
c)
PFOSide eraldumine keskkonda on minimeeritud, kohaldades parimat võimalikku tehnikat.
Komisjon jälgib perfluorooktaanhappe (PFOH) ja sellega seotud
ainete kasutamisega seotud käimasolevat riskihindamistegevust
ning ohutumate alternatiivsete ainete või tehnoloogiate olemasolu
ning esitab ettepanekud kõigi vajalike meetmete kohta kindlakstehtud riskide vähendamiseks, kaasa arvatud turustamise ja
kasutamise piiramise kohta, eriti kui ohutumad alternatiivsed
ained või tehnoloogiad, mis on tehniliselt ja majanduslikult
võimalikud, on olemas.”

EÜT L 257, 10.10.1996, lk 26. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 166/2006 (ELT L 33,
4.2.2006, lk 1).
(**) ELT L 104, 8.4.2004, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 907/2006 (ELT L 168, 21.6.2006, lk 5).
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