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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/122/EK
(2006. gada 12. decembris),
ar ko trīsdesmito reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un
lietošanas ierobežojumiem (perfluoroktānsulfonāti)
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

iespējami samazinātas izplūdes vidē un darba vietās.
Attiecībā uz ugunsdzēšamajām putām SCHER piekrīt tam,
ka pirms pieņemt galīgu lēmumu, būtu jāizvērtē aizstājēju
vides un veselības riska faktori, kam ir kaitīga ietekme uz
cilvēku veselību un vidi. SCHER piekrīt arī PFOS izmantošanas ierobežojumiem galvanizācijas nozarē, ja nav iespējams veikt citus pasākumus, lai līdz ievērojami zemākam
līmenim samazinātu metālu galvanizācijas laikā radušās
emisijas.

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā
95. pantu,
ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,
ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas
atzinumu (1),
saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2)
tā kā:
(1)

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO)
bīstamības novērtējums izstrādāts, pamatojoties uz informāciju, kas bija pieejama līdz 2002. gada jūlijam. Minētajā
novērtējumā izdarīts secinājums, ka perfluoroktānsulfonāti
(turpmāk – “PFOS”) ir noturīgi, bioakumulatīvi un toksiski
zīdītāju sugām, un tāpēc ir pamats bažām.

(2)

PFOS kaitīguma risks veselībai un videi novērtēts saskaņā ar
principiem, kas noteikti Padomes Regulā (EEK) Nr. 793/93
(1993. gada 23. marts) par esošo vielu riska faktoru
novērtējumu un kontroli (3). Riska faktoru novērtējums
liecina par nepieciešamību samazināt PFOS kaitīgās
iedarbības iespējas uz cilvēka veselību un vidi.

(3)

Notikušas konsultācijas ar Veselības un vides apdraudējumu
zinātniskā komiteju (turpmāk – “SCHER”). SCHER paziņoja,
ka PFOS atbilst kritērijiem, lai tos klasificētu kā ļoti
noturīgas, ļoti bioakumulatīvas un toksiskas vielas. Turklāt
vidē PFOS piemīt pārneses spēja lielā attālumā, un to
ietekme var būt nelabvēlīga, un tādējādi tie atbilst
kritērijiem, lai tos uzskatītu par noturīgiem organiskiem
piesārņotājiem (NOP) saskaņā ar Stokholmas Konvenciju (4). SCHER ir konstatējusi nepieciešamību veikt sīkāku
zinātnisku PFOS bīstamības risku novērtējumu, bet tā
piekritusi arī tam, ka var būt nepieciešami risku samazināšanas pasākumi, lai nepieļautu atgriešanos pie agrākajiem
lietojumiem. Saskaņā ar SCHER pašlaik svarīgākie ir
lietojumi aviācijā, pusvadītāju ražošanā un fotogrāfijā, kas
šķietami nerada būtiskus riskus videi un veselībai, ja tiek

(1) OV C 195, 18.8.2006., 10. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta 2006. gada 25. oktobra Atzinums (Oficiālajā
Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2006. gada 11. decembra
Lēmums.
(3) OV L 84, 5.4.1993., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284,
31.10.2003., 1. lpp.).
(4) Padomes Lēmums Nr. 2006/507/EK (2004. gada 14. oktobris) par
to, kā Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Stokholmas Konvenciju par
noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 209, 31.07.2006.,
1. lpp.).

(4)

Lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi, jāierobežo PFOS
laišana tirgū un lietošana. Šī direktīva attiektos uz kaitīgās
iedarbības risku lielāko daļu. Citi neliela apjoma PFOS
lietojumi šķietami risku nerada, un tāpēc pašlaik tiem ir
ierobežojumu atbrīvojums. Tomēr īpaša uzmanība būtu
jāpievērš galvanizācijas procesiem, kuros tiek izmantoti
PFOS, un tādējādi šo procesu rezultātā radušās izplūdes
būtu jāsamazina līdz minimumam, izmantojot labākās
pieejamās tehnoloģijas (turpmāk – “BAT”), turklāt pilnībā
ņemot vērā visu būtisko informāciju, kas iekļauta BAT
atsauces dokumentā attiecībā uz metālu un plastmasas
virsmas apstrādi, kā tas izstrādāts izmantošanai saskaņā ar
Padomes Direktīvu 96/61/EK (1996. gada 24. septembrs)
par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (5) (IPPC
direktīvu). Turklāt dalībvalstīm jāievieš šo lietojumu
uzskaite, lai iegūtu informāciju par pašreiz lietoto vielu un
to izplūžu daudzumiem.

(5)

Vides aizsardzības labad ierobežojumi jānosaka arī PFOS
saturošajiem pusfabrikātiem un izstrādājumiem. Ierobežojumam jāattiecas uz visiem produktiem un izstrādājumiem,
kuriem PFOS ir speciāli pievienoti, ņemot vērā, ka PFOS,
iespējams, tika izmantoti noteiktu produktu un izstrādājumu, piemēram, tekstilizstrādājumu, tikai atsevišķās daļās
vai pārklājumos. Ar šo direktīvu ierobežojumus nosaka
tikai jauniem produktiem, un tie neattiecas ne uz lietošanā
jau esošajiem produktiem, ne lietoto preču tirgu. Tomēr
būtu jānosaka PFOS saturošo ugunsdzēšamo putu krājumi,
un to turpmākā lietošanas būtu jāatļauj tikai uz noteiktu
laiku, lai tādējādi novērstu papildu emisijas, kas rodas,
izmantojot šādus produktus.

(5) OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 166/2006 (OV
L 33, 4.2.2006., 1. lpp.).
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(6)

(7)
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Lai galu galā nodrošinātu, ka PFOS lietošana tiek
pakāpeniski pārtraukta, Komisijai, pamatojoties uz jaunu
informāciju par lietojumiem un izstrādātajām drošākām
alternatīvām, vajadzētu pārskatīt šajā direktīvā noteiktos
atbrīvojumus. Atbrīvojumu var arī turpmāk piemērot tikai
būtiski svarīgos nolūkos ar noteikumu, ka nav pieejamas
drošākas tehniski un ekonomiski iespējamas vielas vai
tehnoloģijas un ka, lai samazinātu PFOS emisijas, tiek
izmantotas labākās pieejamās tehnoloģijas.
Pastāv aizdomas, ka perfluoroktānskābei (PFOA) un tās
sāļiem piemīt tāds pats riska profils kā PFOS, un tāpēc ir
regulāri jāpārbauda īstenojamās risku novērtēšanas darbības
un drošāku alternatīvu pieejamība, kā arī jānosaka, kādus
riska samazināšanas pasākumus, tostarp arī tirgū laišanas
un lietošanas ierobežojumus, nepieciešamības gadījumā
vajadzētu piemērot Eiropas Savienībā.

(8)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 76/769/EEK (1).

(9)

Šīs direktīvas mērķis ir ieviest saskaņotus noteikumus par
PFOS, tādējādi pasargājot iekšējo tirgu, un, kā paredzēts
Līguma 95. pantā, vienlaikus nodrošinot augsta līmeņa
veselības un vides aizsardzību.

(10) Šī direktīva neskar Kopienas tiesību aktus, kuros noteiktas

strādājošo aizsardzības minimālās prasības, piemēram,
Padomes Direktīvu 89/391/EEK (1989. gada 12 jūnijs) par
tādu pasākumu ieviešanu, kas uzlabo darbinieku drošību un
veselības aizsardzību darbā (2) , un atsevišķas direktīvas, kas
uz to pamatojas, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvu 2004/37/EK (2004. gada 29. aprīlis) par
darbinieku aizsardzību pret riska faktoriem, kas saistīti ar
pakļaušanu kancerogēnu vai mutagēnu vielu iedarbībai
darba vietā (sestā atsevišķā Padomes direktīva Direktīvas 89/
391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē (kodificētā versija) (3)
un Padomes Direktīvu 98/24/EK (1998. gada 7. aprīlis) par
darbinieku veselības un drošības aizsardzību darba vietā
pret riska faktoriem, kas saistīti ar ķīmiskām vielām
(četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK
16. panta 1. punkta nozīmē) (4),

(1) OV L 262, 27.9.1976., 201. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/90/EK (OV L 33,
4.2.2006., 28. lpp.).
(2) OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu
(EK) Nr. 1882/2003.
(3) OV L 158, 30.4.2004., 50. lpp. Kļūdas labojums OV L 229,
29.6.2004., 23. lpp.
(4) OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar 2003.
gada Pievienošanās aktu.
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IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU:

1. pants
Direktīvas 76/769/EEK I pielikumu groza, kā noteikts šīs
direktīvas pielikumā.
2. pants
1. Dalībvalstis pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2007. gada 27. decembrim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara
zināmu Komisijai šo noteikumu tekstu kopā ar atbilstības tabulu,
kur atspoguļota atbilstība starp minētajiem noteikumiem un šo
direktīvu.
Šos pasākumus tās piemēro no 2008. gada 27. jūnija.
Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci
uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai
publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas
atsauces.
2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos
noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī
direktīva.
3. pants
Šī direktīva stājas spēkā publicēšanas dienā Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī.
4. pants
Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
Strasbūrā, 2006. gada 12. decembrī.
Eiropas Parlamenta vārdā –
priekšsēdētājs
J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
M. PEKKARINEN
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PIELIKUMS

I pielikumam Direktīvā 76/769/EEK pievieno šādu punktu:

“52.
Perfluoroktānsulfonāti
(PFOS)
C8F17SO2X
(X = OH, metāla sāls (O-M+), halogenīds,
amīds, u.c. atvasinājumi, ieskaitot polimērus)

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

(*)

Nedrīkst laist tirgū vai izmantot par vielu vai sastāvdaļu preparātos
masas koncentrācijā, kas ir vienāda vai lielāka par 0,005 %.
Nedrīkst laist tirgū pusfabrikātos un izstrādājumos vai to daļās, ja
PFOS masas koncentrācija ir vienāda vai lielāka par 0,1 % un tā ir
aprēķināta, pamatojoties uz strukturāli vai mikrostrukturāli
noteiktu daļu, kas satur PFOS, masu, vai tekstilizstrādājumos un
citos pārklātos materiālos, ja PFOS daudzums ir vienāds vai lielāks
par 1 μg/m2 no pārklātā materiāla.
Atkāpjoties no iepriekšminētā, 1. punkts un 2. punkts neattiecas
uz šiem izstrādājumiem, kā arī vielām un preparātiem, kas
nepieciešami šādu izstrādājumu izgatavošanai:
a)
gaismas izturīgiem un atstarojošiem pārklājumiem fotolitogrāfijas procesos,
b)
fotogrāfiskajiem pārklājumiem, ko izmanto filmām, papīriem vai iespiedplatēm,
c)
miglas supresantiem nedekoratīvās cietās hromēšanas (VI)
procesā un mitrinātājiem, ko izmanto kontrolējamās
elektrogalvanizācijas sistēmās, kad vidē izplūdušo PFOS
daudzums ir samazināts līdz minimumam, pilnībā izmantojot attiecīgās labākās pieejamās tehnoloģijas, kas izstrādātas atbilstīgi Padomes Direktīvai 96/61/EK (1996. gada
24. septembris) par piesārņojuma integrētu novēršanu un
kontroli (*),
d)
aviācijā izmantojamajiem hidrauliskajiem šķidrumiem.
Atkāpjoties no 1. punkta, ugunsdzēšamās putas, kas laistas tirgū
pirms 2006. gada 27. decembra, var izmantot līdz 2011. gada
27. jūnijam.
1. un 2. punktu piemēro, neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulu (EK) Nr. 648/2004 (2004. gada 31. marts) par mazgāšanas
līdzekļiem (**).
Ne vēlāk kā līdz 2008. gada 27. decembrim dalībvalstis ievieš,
informējot par to Komisiju, uzskaiti, kurā iekļauj informāciju par:
a)
3. punkta c) apakšpunktā minētajiem procesiem, attiecībā uz
kuriem tiek piemēroti atbrīvojumi, kā arī lietojamo PFOS un
to izplūžu daudzumiem,
b)
PFOS saturošo ugunsdzēšamo putu pašreizējiem krājumiem.
Tiklīdz ir pieejama detalizēta informācija par lietojumiem un
drošākām, izmantošanai paredzētām alternatīvām vielām vai
tehnoloģijām, Komisija pārskata katru 3.a– 3.d punktā iekļauto
atbrīvojumu tā, ka:
a)
pakāpeniski tiek pārtraukta PFOS izmantošana, ja drošāku
alternatīvu izmantošana ir tehniski un ekonomiski iespējama,
b)
atbrīvojumus var piemērot arī turpmāk tikai attiecībā uz
būtiski svarīgiem nolūkiem, ja to gadījumos nepastāv
drošākas alternatīvas un ja tika ziņots par pasākumiem,
kas veikti drošāku alternatīvu rašanai,
c)
PFOS izplūdes vidē ir samazinātas līdz minimumam,
piemērojot labākās pieejamās tehnoloģijas.
Komisija regulāri pārbauda īstenojamās risku novērtēšanas
darbības, kā arī to, vai ir pieejamas drošākas alternatīvas vielām
un tehnoloģijām, kurās tiek izmantota perfluoroktānskābe (PFOA)
un ar to saistītas vielas, un ierosina pasākumus, tostarp arī tirgū
laišanas un lietošanas ierobežojumus, kas nepieciešami noteikto
risku samazināšanai, jo īpaši, ja ir pieejamas tehniski un
ekonomiski iespējamas drošākas alternatīvas vielas vai tehnoloģijas.

OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 166/2006 (OV
L 33, 4.2.2006., 1. lpp.).
(**) OV L 104, 8.4.2004., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 907/2006 (OV L 168, 21.6.2006., 5. lpp.).”
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