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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2006/122/EB,
2006 m. gruodžio 12 d.
trisdešimtą kartą iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų
teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo
apribojimais, suderinimo (perfloruoktano sulfonatų)
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

į aplinką ir poveikis darbo vietoje yra minimalus. SCHER
pritaria, kad prieš priimant galutinį sprendimą dėl ugnies
gesinimo putų reikėtų įvertinti, kokį pavojų sveikatai ir
aplinkai kelia jų pakaitalai. SCHER taip pat sutinka, kad
būtų ribojamas PFOS naudojimas chromavimo pramonėje,
jei nėra kitų priemonių, kurias galima būtų taikyti siekiant
gerokai sumažinti emisiją, atsirandančią chromuojant
metalą.

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos
95 straipsnį,
atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,
atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komiteto nuomonę (1),
laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),
kadangi:
(1)

OECD (Ekonominio bendradarbiavimo ir vystymosi organizacija) pateiktas pavojaus įvertinimas buvo atliktas
remiantis 2002 m. liepos mėn. turėta informacija. Šiame
įvertinime buvo padaryta išvada, kad perfluoroktano
sulfonatai (toliau – PFOS) yra patvarūs, biologiškai
besikaupiantys ir toksiški žinduolių rūšims, taigi tai verčia
susirūpinti.

(2)

PFOS sveikatai ir aplinkai keliamas pavojus buvo įvertintas
pagal 1993 m. kovo 23 d. Tarybos reglamento (EEB)
Nr. 793/93 dėl esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir
kontrolės (3) principus. Rizikos įvertinime nurodytas poreikis sumažinti pavojų sveikatai ir aplinkai.

(3)

Įvyko konsultacijos su Pavojų sveikatai ir aplinkai moksliniu
komitetu (toliau – SCHER). Komitetas priėjo išvados, kad
PFOS turėtų būti priskiriami prie labai patvarių, labai
biologiškai besikaupiančių ir toksiškų medžiagų, nes
atitinka reikiamus kriterijus. PFOS taip pat gali plisti
aplinkoje dideliu atstumu ir daryti aplinkai neigiamą
poveikį, taigi jos atitinka kriterijus, kad galėtų būti laikomos
patvariaisiais organiniais teršalais (POT) pagal Stokholmo
konvenciją. (4) SCHER įvardijo tolesnio mokslinio PFOS
rizikos įvertinimo poreikį, tačiau taip pat sutiko, kad gali
prireikti rizikos mažinimo priemonių, kad nebūtų kartojami ankstesni naudojimo būdai. Pasak SCHER, pagrindiniai
šiuo metu aviacijos pramonėje, puslaidininkių pramonėje ir
fotografijos pramonėje taikomi naudojimo būdai nekelia
pavojaus aplinkai ar žmonių sveikatai, jeigu jų patekimas

(1) OL C 195, 2006 8 18, p. 10.
(2) 2006 m. spalio 25 d. Europos Parlamento nuomonė (dar
nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2006 m. gruodžio 11 d. Tarybos
sprendimas.
(3) OL L 84, 1993 4 5, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL
L 284, 2003 10 31, p. 1).
(4) 2004 m. spalio 14 d. Tarybos sprendimas dėl Stokholmo
konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų sudarymo Europos
bendrijos vardu (OL L 209, 2006 7 31, p. 3).

(4)

Todėl siekiant apsaugoti sveikatą ir aplinką yra būtina
apriboti PFOS pateikimą į rinką ir naudojimą. Siekiama, kad
ši direktyva apimtų didžiąją kenksmingo poveikio rizikos
dalį. Atrodo, kad kiti nedidelių PFOS kiekių naudojimo
būdai nekelia pavojaus ir todėl jiems šiuo metu netaikomi
apribojimai. Tačiau reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį
į chromavimo procesą, kurio metu naudojamos PFOS, taigi
reikia labai sumažinti šio proceso metu atsirandančių
teršalų išmetimą taikant geriausias turimas technologijas
(toliau – GTT), visiškai atsižvelgiant į visą svarbią
informaciją, pateikiamą GTT informaciniame dokumente
ir susijusią su metalo ir plastmasės paviršių apdorojimu,
kuri parengta naudoti pagal 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos
direktyvą 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės (5) (GTTID direktyva). Be to, valstybės narės
turėtų sudaryti šių naudojimo atvejų inventorių siekiant
sukaupti informaciją apie iš tiesų naudojamą minėtų
medžiagų ir išskiriamų teršalų kiekį.

(5)

Siekiant apsaugoti aplinką apribojimai bus taikomi pusfabrikačiams ir gaminiams, kurių sudėtyje yra PFOS. Apribojimas turėtų apimti visus produktus ir gaminius, į kuriuos
sąmoningai pridedama PFOS, atsižvelgiant į tai, kad PFOS
gali būti panaudotos tik atskiroms gaminio dalims arba tam
tikrų produktų arba gaminių, pvz. tekstilės, padengimui.
Šioje direktyvoje numatyti apribojimai bus taikomi tik
naujiems produktams, bet nebus taikomi jau naudojamiems
produktams ar parduodant panaudotus produktus. Tačiau
būtina nustatyti esamas gesinimo putų, kurių sudėtyje yra
PFOS, atsargas ir toliau naudoti šias putas turėtų būti
leidžiama tik ribotą laiką, siekiant užkirsti kelią tolesnei
emisijai, atsirandančiai naudojant šiuos produktus.

(5) OL L 257, 1996 10 10, p. 26. Direktyva su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 166/
2006 (OL L 33, 2006 2 4, p. 1).
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(6)

(7)
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Siekiant galutinai užtikrinti, kad būtų palaipsniui nutrauktas
PFOS naudojimas, Komisija turėtų persvarstyti kiekvieną
šios direktyvos taikymo išimtį, kai tam suteikia pagrindo
nauja informacija apie naudojimą ir sukurtas saugesnes
alternatyvas. Išimtis turėtų ir toliau būti taikoma tik esant
būtinybei ir jei nėra saugesnių medžiagų arba technologijų,
kurios būtų techniškai ir ekonomiškai įmanomos, ir jei
taikomos GTT siekiant sumažinti PFOS emisiją.
Manoma, kad perfluoroktaninė rūgštis ir jos druskos kelia
tokį pat pavojų, kaip PFOS, taigi būtina vis patikrinti
nuolatinę rizikos vertinimo veiklą ir turimas saugesnes
alternatyvas, taip pat nustatyti, kokios rizikos mažinimo
priemonės, įskaitant pardavimo ir naudojimo apribojimus,
jei tinkama, turėtų būti taikomos Europos Sąjungoje.

(8)

Direktyva 76/769/EEB (1) turėtų būti atitinkamai iš dalies
pakeista.

(9)

Šios direktyvos tikslas yra įdiegti suderintas nuostatas dėl
PFOS, taip apsaugant vidaus rinką, kartu užtikrinant aukšto
lygio žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą pagal Sutarties
95 straipsnio nuostatas.

(10) Ši direktyva neriboja Bendrijos teisės aktų, nustatančių

būtiniausius darbuotojų apsaugos reikalavimus, taikymo,
pvz., 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvos 89/391/EEB
dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe
gerinti nustatymo (2) ir atskirų ja pagrįstų direktyvų, ypač
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo
rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu
darbe (šeštoji atskira direktyva, kaip numatyta Tarybos
direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (kodifikuota
redakcija) (3) ir 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyvos
98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo
rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/
EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (4),

(1) OL L 262, 1976 9 27, p. 201. Direktyva su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/90/EB (OL
L 33, 2006 2 4, p. 28).
(2) OL L 183, 1989 6 29, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais
Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.
(3) OL L 158, 2004 4 30, p. 50. Klaidų ištaisymas OL L 229, 2004 6 29,
p. 23.
(4) OL L 131, 1998 5 5, p. 11. Direktyva su pakeitimais, padarytais 2003
m. stojimo aktu.
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PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis
Direktyvos 76/769/EEB I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip
nurodyta šios direktyvos priede.
2 straipsnis
1. Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės
aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 2007 m. gruodžio 27 d.,
įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų
nuostatų tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos atitikties
lentelę.
Jos taiko šias priemones nuo 2008 m. birželio 27 d.
Valstybės narės, patvirtindamos šias priemones, daro jose
nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai
skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.
2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo
srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų
tekstus.
3 straipsnis
Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame
leidinyje dieną.
4 straipsnis
Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
Priimta Strasbūre, 2006 m. gruodžio 12 d.
Europos Parlamento vardu
Pirmininkas
J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu
Pirmininkas
M. PEKKARINEN
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PRIEDAS

Direktyvos 76/769/EEB I priedas papildomas tokiu punktu:

„52.
Perfluoroktano sulfonatai
(PFOS)
C8F17SO2X (X = OH,
metalo druska (O-M+), halogenidas, amidas ir
kiti dariniai, įskaitant polimerus)

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

(*)

Negalima pateikti į rinką arba naudoti kaip medžiagą ar jos
sudedamąją dalį preparatuose, jeigu medžiagos koncentracija lygi
arba viršija 0,005 % masės.
Negalima pateikti į rinką pusfabrikačiuose arba gaminiuose ar jų
dalyse, jeigu PFOS koncentracija lygi arba viršija 0,1 % masės,
apskaičiuotos atsižvelgiant į struktūriškai arba mikrostruktūriškai
atskirų dalių, turinčių PFOS, masę, arba tekstilės gaminiuose ar
kitose padengtose medžiagose, jei PFOS kiekis lygus arba viršija
1 μg/m2 padengtos medžiagos.
Išimties tvarka 1 ir 2 papunkčiai netaikomi šiems gaminiams, taip
pat jų pagaminimui reikalingiems medžiagoms ir preparatams:
a)
fotorezistams ar fotolitografijos procesuose naudojamiems
antirefleksiniams paviršiams;
b)
juostelėms, popieriui ar spausdinimo plokštėms naudojamiems fotografiniams paviršiams;
c)
nedekoratyvinio kietojo chromavimo (naudojant chromą VI)
procese naudojamiems cheminiams rūko inhibitoriams ir
mirkymo medžiagoms, skirtiems naudoti kontroliuojamose
galvanizavimo sistemose, kuriose į aplinką išmetamų PFOS
kiekis labai mažas, nes ligi galo taikomos atitinkamos
geriausios turimos technologijos, sukurtos laikantis
1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyvos 96/61/EB dėl
taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (*);
d)
aviacijoje naudojamiems hidrauliniams skysčiams.
Taikant 1 papunkčio išimtį, ugnies gesinimo putos, pateiktos
į rinką iki 2006 m. gruodžio 27 d., gali būti naudojamos iki
2011 m. birželio 27 d.
1 ir 2 papunkčiai taikomi nepažeidžiant 2004 m. kovo 31 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 648/2004 dėl
ploviklių (**).
Ne vėliau kaip iki 2008 m. gruodžio 27 d. valstybės narės sudaro
inventorių, apimantį toliau nurodytą informaciją, ir pateikia jį
Komisijai:
a)
procesai, kuriems taikoma išimtis pagal 3 papunkčio 3 dalį,
ir šiuose procesuose naudojamų bei jų metu išsiskiriančių
PFOS kiekis;
b)
esamos ugnies gesinimo putų, kurių sudėtyje yra PFOS,
atsargos.
Kai tik gaunama nauja informacija, smulkiai apibūdinanti
saugesnių alternatyvių medžiagų naudojimą ir šias medžiagas ar
naudojimo technologijas, Komisija persvarsto kiekvieną iš išimčių,
nurodytų 3 papunkčio a-d dalyse, siekdama, kad:
a)
PFOS naudojimas būtų palaipsniui nutraukiamas, kai tik
saugesnės alternatyvos tampa techniškai ir ekonomiškai
įmanomos,
b)
išimtis būtų ir toliau taikoma tik esant būtinybei, jei nėra
saugesnių alternatyvų ir jei pranešta, kad imtasi priemonių
siekiant rasti saugesnes alternatyvas,
c)
PFOS išmetimas į aplinką būtų kiek galima sumažintas
taikant geriausias turimas technologijas.
Komisija vis patikrina nuolatinę rizikos vertinimo veiklą ir turimas
saugesnes alternatyvas, taip pat nustato, kokios rizikos mažinimo
priemonės, susijusios su perfluoroktaninės rūgšties (PFOA) ir
susijusių medžiagų naudojimu galimos, ir siūlo visas būtinas
priemones, skirtas nustatytai rizikai mažinti, įskaitant pardavimo
ir naudojimo apribojimus, ypač jei turimos saugesnės alternatyvios
medžiagos ir technologijos, kurios įmanomos techniškai ir
ekonomiškai.“

OL L 257, 1996 10 10, p. 26. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 166/
2006 (OL L 33, 2006 2 4, p. 1).
(**) OL L 104, 2004 4 8, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 907/2006 (OL L 168, 2006 6 21, p. 5).
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