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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/122/EY,
annettu 12 päivänä joulukuuta 2006,
tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden (perfluorioktaanisulfonaattien) markkinoille
saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten
määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta
kolmannenkymmenennen kerran
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ympäristöön ja altistuminen työpaikoilla pidetään mahdollisimman pieninä. Sammutusvaahtojen osalta SCHER
toteaa, että korvaavien aineiden terveys- ja ympäristöriskit
olisi arvioitava ennen lopullisen päätöksen tekemistä.
SCHER on myös yhtä mieltä siitä, että perfluorioktaanisulfonaattien käyttöä pinnoiteteollisuudessa on rajoitettava,
jos metallipinnoitetta tehtäessä syntyvien päästöjen vähentämiseksi ei ole käytettävissä muita keinoja, joilla päästöjä
voitaisiin vähentää huomattavasti.

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 95 artiklan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (2),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD)
vaaranarviointi on tehty heinäkuuhun 2002 mennessä
käytettävissä olleiden tietojen perusteella. Arvioinnin päätelmänä oli, että perfluorioktaanisulfonaatit (PFOS) ovat
hitaasti hajoavia, biokertyviä ja nisäkkäille myrkyllisiä ja
antavat siksi aihetta huoleen.

(2)

Perfluorioktaanisulfonaattien terveys- ja ympäristövaarat on
arvioitu olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja
valvonnasta 23 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93 (3) periaatteiden
mukaisesti. Arvioinnissa todettiin tarve vähentää terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia vaaroja.

(3)

Terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevää tiedekomiteaa
(SCHER) on kuultu. Sen päätelmänä oli, että perfluorioktaanisulfonaatit täyttävät erittäin hitaasti hajoavien, erittäin
biokertyvien ja myrkyllisten aineiden luokitteluperusteet.
Ne voivat kaukokulkeutua ympäristössä ja aiheuttaa
kielteisiä vaikutuksia ja täyttävät siksi Tukholman yleissopimuksen (4) mukaiset pysyvien orgaanisten yhdisteiden
(POP) perusteet. Tiedekomitea havaitsi tarpeen jatkaa
perfluorioktaanisulfonaattien aiheuttamien vaarojen tieteellistä arviointia, mutta se katsoi myös, että toimenpiteet
vaarojen vähentämiseksi voivat osoittautua välttämättömiksi, jottei ainetta alettaisi käyttää uudelleen aikaisemmissa
käyttökohteissa.
SCHER:in
mukaan
perfluorioktaanisulfonaattien käytön jatkaminen nykyisissä
kriittisissä käyttökohteissa ilmailu- ja puolijohdeteollisuudessa ja valokuvausalalla ei näytä aiheuttavan vaaraa
ympäristölle tai ihmisten terveydelle, jos päästöt

(1) EUVL C 195, 18.8.2006, s. 10.
(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 25. lokakuuta 2006 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 11.
joulukuuta 2006.
(3) EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003
(EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).
(4) Neuvoston päätös 2006/507/EY, tehty 14 päivänä lokakuuta 2004,
pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen
hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 209,
31.7.2006, s. 1).

(4)

Terveyden ja ympäristön suojelemiseksi näyttää sen vuoksi
tarpeelliselta rajoittaa perfluorioktaanisulfonaattien markkinoille saattamista ja käyttöä. Tämän direktiivin tarkoituksena on kattaa suurin osa altistumisriskeistä. Muut vähäiset
perfluorioktaanisulfonaattien käyttötarkoitukset eivät näytä
aiheuttavan vaaraa, ja ne voidaan toistaiseksi jättää
rajoitusten ulkopuolelle. Erityistä huomiota olisi kuitenkin
kiinnitettävä pinnoitusprosesseihin, joissa käytetään perfluorioktaanisulfonaatteja, ja siksi kyseisten prosessien
päästöt olisi saatava mahdollisimman pieniksi parasta
käytettävissä olevaa tekniikkaa soveltamalla ja ottaen
täysimääräisesti huomioon ympäristön pilaantumisen
ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 24 päivänä
syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/61/EY (5)
nojalla käytettäväksi laaditussa, parasta käytettävissä olevaa
tekniikkaa koskevassa vertailuasiakirjassa olevat tiedot
metallien ja muovien pintakäsittelystä. Tämän lisäksi
jäsenvaltioiden olisi laadittava luettelot tällaisista käyttötavoista saadakseen tietoja todellisista käyttö- ja päästömääristä.

(5)

Perfluorioktaanisulfonaatteja sisältäviin puolivalmisteisiin ja
esineisiin olisi sovellettava rajoituksia ympäristön suojelemiseksi. Rajoitusten olisi koskettava kaikkia sellaisia
tuotteita ja esineitä, joihin perfluorioktaanisulfonaatteja
lisätään tarkoituksella ottaen huomioon, että niitä on
saatettu käyttää vain joissain erillisissä osissa tai tiettyjen
tuotteiden ja esineiden, kuten tekstiilien, pinnoitteissa.
Tämän direktiivin mukaisia rajoituksia olisi sovellettava
vain uusiin tuotteisiin — ei jo käytössä tai käytettyjen
tavaroiden markkinoilla oleviin tuotteisiin. Perfluorioktaanisulfonaatteja sisältävien sammutusvaahtojen nykyiset
varastot olisi kuitenkin kartoitettava ja niiden käytön
jatkaminen olisi sallittava vain rajoitetuksi ajaksi tällaisten
tuotteiden käytöstä aiheutuvien mahdollisten lisäpäästöjen
estämiseksi.

(5) EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26, direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
(EY) N:o 166/2006 (EUVL L 33, 4.2.2006, s. 1).
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(6)

(7)
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Voidakseen viime kädessä varmistaa, että perfluorioktaanisulfonaattien käytöstä luovutaan asteittain, komission olisi
tarkasteltava uudestaan jokaista tämän direktiivin mukaista
poikkeusta aina kun käyttötapoja ja kehitettyjä turvallisempia vaihtoehtoja koskevat uudet tiedot antavat siihen
aihetta. Poikkeusta pitäisi voida jatkaa vain oleellisiin
käyttötarkoituksiin sillä edellytyksellä, että teknisesti ja
taloudellisesti kannattavia turvallisempia aineita tai tekniikkoja ei ole olemassa ja että sovelletaan parhaita käytettävissä
olevia tekniikoita, jotta perfluorioktaanisulfonaattien päästöt olisivat mahdollisimman pienet.
Perfluorioktaanihapolla (PFOA) ja sen suoloilla epäillään
olevan samanlainen riskiprofiili kuin perfluorioktaanisulfonaateilla, ja näin ollen on seurattava parhaillaan suoritettavia riskinarviointitoimia ja turvallisempien vaihtoehtojen
saatavuutta sekä määriteltävä, minkälaisia vaarojen vähentämistoimenpiteitä, joihin kuuluvat myös markkinoille
saattamisen ja käytön rajoitukset, Euroopan unionissa olisi
tarvittaessa sovellettava.

(8)

Direktiivi 76/769/ETY (1) olisi muutettava vastaavasti.

(9)

Tämän direktiivin tavoitteena on ottaa käyttöön perfluorioktaanisulfonaatteja koskevat yhdenmukaistetut säännökset ja näin huolehtia sisämarkkinoiden toimivuudesta sekä
varmistaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun
korkea taso perustamissopimuksen 95 artiklan mukaisesti.

(10) Tämä direktiivi ei vaikuta työsuojelun vähimmäisvaatimuk-

sia koskevaan yhteisön lainsäädäntöön, kuten toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden
parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta
1989 annettuun neuvoston direktiiviin 89/391/ETY (2) tai
siihen perustuviin erityisdirektiiveihin, joita ovat varsinkin
työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille
altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 2004/37/EY (3) (kuudes neuvoston direktiivin 89/
391/ETY 16 artiklan l kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)
(kodifioitu toisinto) sekä työntekijöiden terveyden ja
turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä 7 päivänä huhtikuuta
1998 annettu neuvoston direktiivi 98/24/EY (4) (neljästoista

(1) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201, direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä
2005/90/EY (EUVL L 33, 4.2.2006, s. 28).
(2) EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.
(3) EUVL L 158, 30.4.2004, s. 50. Oikaisu EUVL L 229, 29.6.2004,
s. 23.
(4) EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11, direktiivi sellaisena kuin se on
muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.
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direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu
erityisdirektiivi),
OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Muutetaan direktiivin 76/769/ETY liite I tämän direktiivin liitteen
mukaisesti.
2 artikla
1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset viimeistään 27 päivänä joulukuuta 2007. Niiden on
viipymättä toimitettava nämä säännökset sekä kyseisten säännösten ja tämän direktiivin välinen vastaavuustaulukko komissiolle.
Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 27 päivästä kesäkuuta
2008.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle.
3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
4 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Strasbourgissa 12 päivänä joulukuuta 2006.
Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies
J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. PEKKARINEN
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Lisätään direktiivin 76/769/ETY liitteeseen I kohta seuraavasti:
”52
Perfluorioktaanisulfonaatit
(PFOS)
C8F17SO2X
(X = OH, metallisuola (O-M+), halogenidi,
amidi ja muut johdannaiset, myös polymeerit)

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

(*)

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineena tai ainesosana
valmisteissa 0,005 painoprosentin tai sen ylittävinä pitoisuuksina.
Ei saa saattaa markkinoille puolivalmisteissa tai esineissä tai niiden
osissa, jos perfluorioktaanisulfonaattipitoisuus on 0,1 painoprosenttia tai sitä korkeampi perfluorioktaanisulfonaatteja sisältävien
rakenteeltaan tai mikrorakenteeltaan erillisten osien massaa kohti
laskettuna, tai tekstiilien tai muiden pinnoitettujen materiaalien
osalta, jos perfluorioktaanisulfonaattien määrä on yhtä suuri tai
suurempi kuin 1μg/m2 pinnoitetusta materiaalista.
Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei poikkeuksellisesti sovelleta seuraaviin
tuotteisiin eikä niiden tuottamiseen tarvittaviin aineisiin ja
valmisteisiin:
(a) fotoresisteihin tai fotolitografiaprosesseissa käytettäviin heijastuksenestopinnoitteisiin
(b) filmien, paperien tai painolaattojen valokuvauspinnoitteisiin
(c) sumunestoaineisiin, joita käytetään kromi (VI) kovakromauksessa lukuun ottamatta koristekromausta ja kostutusaineisiin, joita käytetään valvotuissa sähkökemiallisissa
pinnoitusjärjestelmissä, joissa perfluorioktaanisulfonaattien
päästömäärät ympäristöön on minimoitu soveltamalla
täysimääräisesti parhaita käytettävissä olevia tekniikoita,
jotka on kehitetty tähän tarkoitukseen ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi
24 päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin
96/61/EY (*) puitteissa
(d) ilmailun hydraulinesteisiin.
Edellä 1 kohdasta poiketen sammutusvaahtoja, jotka on saatettu
markkinoille ennen 27 päivää joulukuuta 2006, voidaan käyttää
27 päivään kesäkuuta 2011 saakka.
Edellä 1 ja 2 kohdan soveltaminen ei vaikuta pesuaineista
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 (**) soveltamiseen.
Jäsenvaltioiden on viimeistään 27 päivänä joulukuuta 2008,
laadittava ja toimitettava komissiolle luettelo:
(a) prosesseista, joihin sovelletaan 3 c kohdan poikkeusta, ja
niissä käytetyistä perfluorioktaanisulfonaattimääristä ja niiden aiheuttamista perfluorioktaanisulfonaattipäästöistä
(b) perfluorioktaanisulfonaatteja sisältävien sammutusvaahtojen
nykyisistä varastoista.
Heti kun käytettävissä on uutta tietoa käyttötapojen yksityiskohdista ja turvallisemmista vaihtoehtoisista aineista tai tekniikoista, komissio tarkistaa kunkin 3 kohdan a–d alakohdan
poikkeuksen niin että:
(a) perfluorioktaanisulfonaattien käytöstä luovutaan asteittain
heti kun turvallisempien vaihtoehtojen käyttö on teknisesti
ja taloudellisesti mahdollista
(b) poikkeuksen soveltamista voidaan jatkaa ainoastaan sellaisten oleellisten käyttötarkoitusten osalta, joita varten ei ole
olemassa turvallisempia vaihtoehtoja, ja kun on selvitetty,
mitä on tehty turvallisempien vaihtoehtojen löytämiseksi
(c) perfluorioktaanisulfonaattipäästöt ympäristöön on saatu
mahdollisimman pieniksi parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa soveltamalla.
Komissio seuraa perfluorioktaanihapon (PFOA) ja sen kaltaisten
aineiden käyttöä koskevia parhaillaan suoritettavia riskinarviointitoimia sekä turvallisempien vaihtoehtoisten aineiden tai
tekniikoiden saatavuutta ja ehdottaa todettujen riskien vähentämiseksi kaikkia tarpeellisia toimenpiteitä, myös markkinoille saattamista ja käyttöä koskevia rajoituksia, erityisesti silloin, kun
käytettävissä on turvallisempia vaihtoehtoisia aineita tai tekniikoita, jotka ovat teknisesti ja taloudellisesti mahdollisia.”

EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY)
N:o 166/2006 (EUVL L 33, 4.2.2006, s. 1).
(**) EUVL L 104, 8.4.2004, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 907/2006 (EUVL L 168, 21.6.2006,
s. 5).
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