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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/122/EK IRÁNYELVE
(2006. december 12.)
az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának
korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről
szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv 30. módosításáról (perfluoroktán-szulfonátok)
(EGT vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

félvezető-gyártó iparban és a fényképészeti iparban történő
jelenlegi kulcsfontosságú felhasználásai nem jelentenek
releváns kockázatot a környezetre vagy az emberi egészségre, amennyiben a környezetbe való kibocsátás vagy az
anyagnak való munkahelyi expozíció mértéke minimálisra
korlátozódik. A tűzoltó habok tekintetében az EKKTB
egyetért azzal, hogy a helyettesítő anyagok egészségügyi és
környezeti kockázatait értékelni kell a végső döntés előtt.
Az EKKTB egyetért azzal is, hogy korlátozni kell a PFOS
felhasználását a galvanizáló iparban, amennyiben más
alkalmazható intézkedések nem állnak rendelkezésre
ahhoz, hogy a fémbevonással járó kibocsátás jóval alacsonyabb szintre csökkenjen.

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és
különösen annak 95. cikkére,
tekintettel a Bizottság javaslatára,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),
a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),
mivel:
(1)

A 2002 júliusában rendelkezésre álló információ alapján az
OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet)
keretében egy veszélyértékelés készült. Ezen értékelés
következtetései alapján a perfluoroktán-szulfonátok (a
továbbiakban: PFOS) a környezetben tartósan megmaradó,
biológiailag felhalmozódó és az emlős fajokra mérgező
anyagok, ezért aggodalomra adnak okot.

(2)

A PFOS egészségi és környezeti kockázatait a létező
anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről
szóló, 1993. március 23-i 793/93/EGK tanácsi rendelet (3)
alapelveivel összhangban értékelték. A kockázatértékelés
megállapította, hogy a PFOS egészségi és környezeti
kockázatait csökkenteni szükséges.

(3)

Sor került az egészségügyi és környezeti kockázatok
tudományos bizottságával (a továbbiakban: az EKKTB)
folytatott konzultációra. Az EKKTB arra a megállapításra
jutott, hogy a PFOS-ok megfelelnek mindazon kritériumoknak, melyek az igen tartósan megmaradó, biológiailag
nagymértékben felhalmozódó, mérgező anyagokat jellemzik. A PFOS-ok képesek a környezetben nagy távolságra
szétterjedni és káros hatásokat előidézni, ennélfogva megfelelnek azoknak a kritériumoknak, amelyek alapján a
Stockholmi Egyezmény (4) értelmében környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagnak (POP)
minősülnek. Az EKKTB felismerte a PFOS további
tudományos kockázatértékelésének szükségességét, valamint egyetértett azzal is, hogy a korábbi felhasználások
ismételt előfordulásának elkerülése érdekében kockázatcsökkentési intézkedésekre lehet szükség. Az EKKTB
véleménye alapján az anyagnak a repülőgépiparban, a

(1) HL C 195., 2006.8.18., 10. o.
(2) Az Európai Parlament 2006. október 25-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2006. december 11-i
határozata.
(3) HL L 84., 1993.4.5., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított
rendelet.
(4) A Tanács 2004. október 14-i 2006/507/EK határozata a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló
Stockholmi Egyezménynek az Európai Közösség részéről való
megkötéséről (HL L 209., 2006.7.31., 1. o.).

(4)

Az egészség és a környezet védelme érdekében ezért
szükségesnek tűnik a PFOS forgalomba hozatalának és
felhasználásának korlátozása. Ezen irányelv az expozícióval
kapcsolatos kockázatok veszélyének nagy részét szabályozni kívánja. A PFOS kisebb mértékű egyéb felhasználásai
nem tűnnek kockázatosnak, ezért ezek jelenleg kivételt
képeznek. Mindazonáltal külön figyelmet kell fordítani a
PFOS-t felhasználó galvanizáló folyamatokra, az ezek során
történő kibocsátás ennélfogva minimalizálandó az elérhető
legjobb technikák (a továbbiakban: a BAT) révén, figyelembe véve – a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/
EK tanácsi irányelv (5) (IPPC irányelv) alapján kidolgozott –
a felhasználásra kifejlesztett fémek és műanyagok felületkezelése tekintetében az elérhető legjobb technikákról szóló
referenciadokumentumban található valamennyi vonatkozó
információt. Ezen túlmenően a tagállamoknak el kell
készíteniük az említett felhasználások nyilvántartását annak
érdekében, hogy a ténylegesen felhasznált mennyiségek és
kibocsátások vonatkozásában megfelelő információkkal
rendelkezzenek.

(5)

A PFOS-tartalmú félkész termékeket és árucikkeket a
környezet védelme érdekében szintén korlátozni kell. A
korlátozásnak ki kell terjednie valamennyi olyan termékre
és árucikkre, amelyekhez a PFOS-t szándékosan adják
hozzá, figyelembe véve azt, hogy előfordul, hogy a PFOSfelhasználásra kizárólag bizonyos termékek és árucikkek –
így például textilek – egyes különálló részei vagy bevonata
tekintetében került sor. Ezen irányelv csak az új termékeket
korlátozza, és nem alkalmazandó a már használatban lévő
vagy használtáru-piaci termékekre. A PFOS-tartalmú meglévő tűzoltóhab-készleteket azonban be kell azonosítani, és
használatukat továbbra is engedélyezni kell, de csak
korlátozott ideig, az ezen termékek használatából esetlegesen adódó további kibocsátások megakadályozása érdekében.

(5) HL L 257., 1996.10.10., 26. o. A legutóbb a 166/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 33., 2006.2.4., 1. o.)
módosított irányelv.
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A PFOS-alkalmazások fokozatos megszüntetésének biztosítása érdekében szükséges, hogy a Bizottság felülvizsgáljon
minden eltérést ezen irányelv értelmében, amikor az
alkalmazásra vonatkozó új információk és kifejlesztett
biztonságosabb alternatívák erre alapot adnak. Az eltérés
kizárólag alapvető felhasználások érdekében tartható fenn,
feltéve hogy – technikailag és gazdaságilag elérhető –
biztonságosabb anyagok vagy technológiák nem léteznek,
és a BAT-ot alkalmazzák a PFOS-kibocsátások minimalizálása érdekében.
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16. cikkének (1) bekezdése értelmében) szóló, 1998.
április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelvet (4),
ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk
A 76/769/EGK irányelv I. melléklete az ezen irányelv mellékletében meghatározottak szerint módosul.
2. cikk

A perfluor-oktánsav (PFOA) és sói vonatkozásában feltételezhető, hogy a kockázati profil hasonló, mint a PFOS
tekintetében, következésképpen a folyamatban lévő kockázatbecslési tevékenységeket és a biztonságosabb alternatívák rendelkezésre állását folyamatosan felül kell vizsgálni,
és meg kell határozni, hogy milyen kockázatcsökkentési
intézkedések alkalmazandók adott esetben az Európai
Unión belül, a forgalomba hozatal és a felhasználás
korlátozásait is beleértve.

(1) A tagállamok legkésőbb 2007. december 27 -ig elfogadják
és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az
irányelvnek megfeleljenek. A tagállamok a Bizottság számára
megküldik e rendelkezések szövegét, valamint egy táblázatot az
elfogadott nemzeti rendelkezések és ezen irányelv rendelkezései
közötti megfelelésről.

(8)

A 76/769/EGK irányelvet (1) ennek megfelelően módosítani
kell.

(9)

Ezen irányelv célja, hogy a PFOS tekintetében összehangolt
szabályozást vezessen be a belső piac védelme érdekében,
biztosítva eközben az emberi egészség és a környezet
magas fokú védelmét a Szerződés 95. cikkében előírtaknak
megfelelően.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz
hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A
hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(7)

(10) Ezen irányelv nem érinti a munkavállalók védelmére

vonatkozó minimumkövetelményeket meghatározó közösségi jogszabályokat, így a munkavállalók munkahelyi
biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző
intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/
EGK tanácsi irányelvet (2), valamint az ezen alapuló egyedi
irányelveket, különösen a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett
munkavállalók védelméről (hatodik egyedi irányelv a
89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése
értelmében) szóló, 2004. április 29-i 2004/37/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvet (3) és a munkájuk során
vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
(tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv

(1) HL L 262., 1976.9.27., 201. o. A legutóbb a 2005/90/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 33., 2006.2.4., 28. o.)
módosított irányelv.
(2) HL L 183., 1989.6.29., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel
módosított irányelv.
(3) HL L 158., 2004.4.30., 50. o. Helyesbítve: HL L 229., 2004.6.29.,
23. o.

Ezeket a rendelkezéseket 2008. június 27-tól kell alkalmazni.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon
főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott
területen fogadnak el.
3. cikk
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való
kihirdetésének napján lép hatályba.
4. cikk
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.
Kelt Strasbourgban, 2006. december 12-én.
az Európai Parlament részéről
az elnök
J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről
az elnök
M. PEKKARINEN

(4) HL L 131., 1998.5.5., 11. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal
módosított irányelv.
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MELLÉKLET

A 76/769/EGK irányelv I. melléklete a következő ponttal egészül ki:
„52
perfluoroktán-szulfonátok
(PFOS)
C8F17SO2X
(X = OH, fémsó (O-M+), halogenid, amid és
egyéb származékok, beleértve a polimereket)

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

(*)

Nem hozhatók forgalomba anyagként, illetve nem használhatók
fel készítmények összetevőjeként 0,005 tömegszázalékot elérő
vagy azt meghaladó koncentrációban.
Nem hozhatók forgalomba félkész termékekben vagy árucikkekben, vagy azok részeiben, ha a PFOS-koncentráció eléri vagy
meghaladja a 0,1 tömegszázalékot, a strukturálisan vagy mikrostrukturálisan különálló, PFOS-t tartalmazó tömeg vonatkozásában számítva, vagy textíliák vagy egyéb bevont anyagok esetében,
ha a PFOS mennyisége eléri vagy meghaladja a bevont anyag
1 μg/m2 értéket.
A korábbiaktól eltérve, az 1. és 2. bekezdés nem alkalmazandó a
következő cikkekre, illetve az azok elkészítéséhez szükséges
anyagokra és készítményekre:
a)
fényálló vagy fényvisszaverő rétegekre fotolitográfiai eljárásokban,
b)
filmekhez, papírokhoz vagy nyomdaipari klisékhez alkalmazott fotográfiai rétegekre,
c)
nem dekoratív, kemény krómbevonathoz (VI) alkalmazott
párátlanító eljárásokra, és a szabályozott galvanizáló rendszerekben alkalmazott nedvesítő szerekre, amennyiben a
környezetbe kibocsátott PFOS-mennyiség minimalizált – a
környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi
irányelv (*) keretében kidolgozott elérhető legjobb technikák
teljes körű alkalmazásával,
d)
légi közlekedésben használatos hidraulikus folyadékokra.
Az 1. bekezdéstől eltérve a 2006. december 27. előtt forgalomba
hozott tűzoltó habokat 2011. június 27-ig lehet felhasználni.
Az 1. és 2. bekezdést a mosó- és tisztítószerekről szóló, 2004.
március 31-i 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(**) sérelme nélkül kell alkalmazni.
Legkésőbb 2008. december 27-ig a tagállamok létrehoznak egy
nyilvántartást az alábbiakról, és tájékoztatják erről a Bizottságot:
a)
a 3. bekezdés c) pontja szerinti eltérések alá tartozó
folyamatok, és a bennük felhasznált vagy belőlük felszabaduló PFOS mennyisége,
b)
PFOS-tartalmú meglévő tűzoltóhab-készletek.
Amint a felhasználásokra és a biztonságosabb alternatív anyagokra
vagy technológiákra vonatkozó új információk rendelkezésre
állnak, a Bizottság a 3. bekezdés a– d) pontja szerinti eltérések
mindegyikét felülvizsgálja, a következők érdekében:
a)
a PFOS alkalmazásainak fokozatos megszüntetése, amint
biztonságosabb alternatívák alkalmazása technikailag és
gazdaságilag kivitelezhetővé válik,
b)
az eltérést csak olyan alapvető felhasználások esetében lehet
továbbra is fenntartani, amelyekre nem léteznek biztonságosabb alternatívák, és amelyek esetén beszámoló készült a
biztonságosabb alternatívák megtalálása érdekében tett
erőfeszítésekről,
c)
a PFOS környezetbe való kibocsátásának minimalizálása, az
elérhető legjobb technikák alkalmazásával.
A Bizottság figyelemmel kíséri a folyamatos kockázatértékelési
tevékenységet, valamint a perfluoroktánsav (PFOA) és rokon
vegyületei felhasználásával kapcsolatos biztonságosabb alternatív
anyagok vagy technológiák hozzáférhetőségét, és javaslatokat tesz
az azonosított kockázatok csökkentéséhez szükséges valamennyi
intézkedésre, beleértve a forgalomba hozatal és a használat
korlátozásait is, különösen amennyiben rendelkezésre állnak
technikailag és gazdaságilag kivitelezhető, biztonságosabb alternatív anyagok vagy technológiák.

HL L 257., 1996.10.10., 26. o. A legutóbb a 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 33., 2006.2.4., 1. o.) módosított
irányelv.
(**) HL L 104., 2004.4.8., 1. o. A 907/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 168., 2006.6.21., 5. o.) módosított rendelet.”
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