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DIREKTIVA 2006/122/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
z dne 12. decembra 2006
o trideseti spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav
članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov
(perfluorooktan sulfonati)
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

zdravje ljudi, pod pogojem, da se emisije v okolje in
izpostavljenost na delovnem mestu zmanjšajo na najmanjšo možno mero. Glede pen za gašenje požarov se
SCHER strinja, da bi bilo treba pred sprejetjem končne
odločitve opraviti oceno tveganja nadomestnih snovi za
okolje. SCHER se prav tako strinja z omejevanjem uporabe
PFOS v galvanski industriji, če ni na voljo drugih ukrepov,
ki jih je mogoče uporabiti pri površinski obdelavi kovin za
znatno znižanje obsega emisij.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti člena 95 Pogodbe,
ob upoštevanju predloga Komisije,
ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora (1),
v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Ocena nevarnosti OECD (Organizacija za ekonomsko
sodelovanje in razvoj) je bila opravljena na podlagi
podatkov, ki so bili na voljo do julija 2002. Navedena
ocena je pokazala, da so perfluorooktan sulfonati (v nadaljevanju „PFOS“) obstojni, bioakumulativni in strupeni za
sesalce ter zato predstavljajo razlog za zaskrbljenost.

(2)

Tveganja za zdravje in okolje zaradi PFOS so bila ocenjena
v skladu z načeli Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 z dne
23. marca 1993 o oceni in nadzoru tveganja, ki ga
predstavljajo obstoječe snovi (3). Ocena tveganja je pokazala, da je treba zmanjšati tveganja za zdravje in okolje.

(3)

Opravljena so bila posvetovanja z Znanstvenim odborom
za zdravstvena in okoljska tveganja (v nadaljevanju
„SCHER“). SCHER je ugotovil, da PFOS izpolnjujejo merila,
na podlagi katerih se jih lahko razvrsti kot zelo obstojne,
zelo bioakumulativne in strupene. PFOS imajo prav tako
zmožnost za prenos v okolju na velike razdalje in imajo
lahko škodljive učinke in tako izpolnjujejo merila, na
podlagi katerih se jih v skladu s Stockholmsko konvencijo (4) uvrsti med obstojna organska onesnaževala. Po
mnenju SCHER so potrebne nadaljnje znanstvene ocene
tveganja zaradi PFOS, vendar se je SCHER strinjal s potrebo
po ukrepih za zmanjšanje tveganja zaradi preprečevanja
ponovnega pojava nekdanjih načinov uporabe. Po mnenju
SCHER obstoječe neobhodne uporabe v letalski industriji,
v industriji polprevodnikov in v fotografski industriji
najverjetneje ne predstavljajo večjega tveganja za okolje in

(1) UL C 195, 18.8.2006, str. 10.
(2) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2006 (še ni
objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 11. decembra 2006.
(3) UL L 84, 5.4.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena
z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL
L 284, 31.10.2003, str. 1).
(4) Sklep Sveta 2006/507/ES z dne 14. oktobra 2004 o sklenitvi,
v imenu Evropske skupnosti, Stockholmske konvencije o obstojnih
organskih onesnaževalih (UL L 209, 31.7.2006, str. 1).

(4)

Zaradi varovanja okolja in zdravja bi bilo zato treba omejiti
dajanje PFOS v promet in njihovo uporabo. Namen te
direktive je zajeti večji del tveganja zaradi izpostavljenosti.
Preostale stranske uporabe PFOS predvidoma ne predstavljajo tveganja, zato so trenutno izvzete. Vendar pa bi bilo
treba posebno pozornost nameniti površinskim obdelavam,
pri katerih se uporabljajo PFOS, in zmanjšanju emisij
v največji možni meri pri teh postopkih z uporabo
najboljših razpoložljivih tehnologij, pri čemer se v celoti
upošteva vse zadevne informacije iz referenčnega dokumenta o najboljših razpoložljivih tehnologijah glede
površinskih obdelav kovin in plastike, kot je bil oblikovan
na podlagi Direktive Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra
1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (5) (Direktiva IPPC). Poleg tega bi morale države
članice napraviti popis teh uporab, da bi pridobile podatke
o dejanskih uporabljenih količinah in količinah emisij.

(5)

Zaradi varovanja okolja bi bilo treba omejiti tudi polizdelke
in predmete, ki vsebujejo PFOS. Omejitev bi morala veljati
za vse izdelke in predmete, v katere se PFOS dodajo
namenoma, pri čemer se upošteva, da se PFOS lahko
uporablja le v nekaterih ločenih delih ali v premazih
nekaterih izdelkov in predmetov, kot na primer tekstila. Ta
direktiva bi morala omejevati samo nove izdelke in se ne bi
smela uporabljati za izdelke, ki so že v uporabi ali ki so na
trgu rabljenih izdelkov. Vendar bi bilo treba ugotoviti,
kakšne so obstoječe zaloge pene za gašenje požarov, ki
vsebuje PFOS, in dovoliti njihovo uporabo le še za omejen
čas, da bi preprečili morebitne dodatne emisije pri uporabi
teh izdelkov.

(5) UL L 257, 10.10.1996, str. 26. Direktiva, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Uredbo (ES) št. 166/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta (UL L 33, 4.2.2006, str. 1).
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Ko se pojavijo novi podatki o uporabah in razvoju varnejših
alternativ, bi morala Komisija pregledati vsako odstopanje
v skladu s to direktivo, s končnim ciljem zagotoviti
opustitev uporabe PFOS. Odstopanje bi bilo še naprej
dovoljeno le za nujne uporabe, in sicer pod pogojem, da ni
na voljo varnejših snovi ali tehnologij, ki so tehnično in
ekonomsko izvedljive, in da se uporabljajo najboljše
razpoložljive tehnologije, zato da se v največji možni meri
zmanjšajo emisije PFOS.
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posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/
EGS) (4) –
SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1
Priloga I k Direktivi 76/769/EGS se spremeni v skladu s Prilogo
k tej direktivi.
Člen 2

Domneva se, da perfluorooktanojska kislina (PFOA) in
njene soli predstavljajo podobno tveganje kot PFOS, zato bi
bilo treba stalno spremljati dejavnosti za oceno tveganja
v teku in razpoložljivost varnejših alternativ ter določiti,
kakšne ukrepe za zmanjšanje tveganja, vključno z omejitvami pri trženju in uporabi, bi bilo treba po potrebi uvesti
v okviru Evropske unije.

1. Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge
predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do
27. decembra 2007. Države članice Komisiji nemudoma
sporočijo besedila teh predpisov, skupaj s korelacijsko tabelo
med določbami teh predpisov in določbami te direktive.

(8)

Direktivo Sveta 76/769/EGS (1) bi bilo treba ustrezno
spremeniti.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo
ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način
sklicevanja določijo države članice.

(9)

Cilj te direktive je uvesti usklajene določbe v zvezi s PFOS,
s čimer se ob zagotavljanju visoke ravni varovanja okolja in
zdravja ljudi, kakor zahteva člen 95 Pogodbe, ohranja
notranji trg.

2. Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta
direktiva.

(7)

(10) Ta direktiva ne posega v zakonodajo Skupnosti, ki določa

minimalne zahteve za varstvo delavcev, na primer v Direktivo Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju
ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja
delavcev pri delu (2), ter v posebne direktive, ki temeljijo
na navedeni direktivi, zlasti Direktivo 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004
o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (šesta
posebna direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive Sveta
89/391/EGS) (kodificirana različica) (3), in Direktivo Sveta
98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in
zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (štirinajsta

(1) UL L 262, 27.9.1976, str. 201. Direktiva, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Direktivo 2005/90/ES Evropskega parlamenta in
Sveta (UL L 33, 4.2.2006, str. 28).
(2) UL L 183, 29.6.1989, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena
z Uredbo (ES) št. 1882/2003.
(3) UL L 158, 30.4.2004, str. 50. Popravek v UL L 229, 29.6.2004,
str. 23.

Države članice te predpise uporabljajo od 27. junija 2008.

Člen 3
Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske
unije.
Člen 4
Ta direktiva je naslovljena na države članice.
V Strasbourgu, 12. decembra 2006.
Za Evropski parlament
Predsednik
J. BORRELL FONTELLES

Za Svet
Predsednik
M. PEKKARINEN

(4) UL L 131, 5.5.1998, str. 11. Direktiva, kakor je bila spremenjena
z Aktom o pristopu iz leta 2003.
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PRILOG A

V Prilogi I k Direktivi 76/769/EGS se doda naslednja točka:

„52.
Perfluorooktan sulfonati
(PFOS)
C8F17SO2X
(X = OH, kovinska sol (O-M+), halogenid, amid
in drugi derivati, vključno s polimeri)

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

(*)

Se ne smejo dajati v promet ali uporabljati kot snov ali kot
sestavina pripravkov v koncentracijah, enakih ali večjih od
0,005 masnih %.
Se ne smejo dajati v promet kot polizdelki ali predmeti, ali deli leteh, v koncentracijah PFOS, enakih ali večjih od 0,1 masnih %,
računano glede na maso strukturno ali mikrostrukturno ločenih
delov, ki vsebujejo PFOS, ali pri tekstilu ali drugih prevlečenih
materialih, če je količina PFOS enaka ali večja od 1 μg/m2
prevlečenega materiala.
Z odstopanjem se odstavka 1 in 2 ne uporabljata za naslednje
izdelke ter za snovi in pripravke, potrebne za njihovo proizvodnjo:
(a) svetlobno obstojne ali antirefleksne premaze v fotolitografskem postopku,
(b) industrijske fotografske premaze za film, papir ali tiskarske
plošče,
(c) snovi, ki preprečujejo rosenje na nedekorativnih oblogah iz
trdega kroma (VI), in omočila za uporabo v nadzorovanih
sistemih galvanizacije, kjer je izpust PFOS v okolje zmanjšan
do najmanjše možne mere, in sicer z uvedbo ustreznih
najboljših razpoložljivih tehnik v celoti, ki so bile razvite
v okviru Direktive Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996
o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja
(*),
(d) hidravlične tekočine, ki se uporabljajo v letalstvu.
Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko pene za gašenje požarov, ki
so bile dane na trg pred 27. decembrom 2006, uporabljajo do
27. junija 2011.
Odstavka 1 in 2 se uporabljata brez poseganja v Uredbo (ES)
št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca
2004 o detergentih (**).
Najpozneje do 27. decembra 2008 države članice pripravijo ter
posredujejo Komisiji seznam, ki obsega:
(a) postopke, za katere velja odstopanje iz odstavka 3(c), in
količine PFOS, ki se pri tem uporabijo in sprostijo,
(b) sedanje zaloge pene za gašenje požarov, ki vsebuje PFOS.
Kakor hitro so na voljo nove informacije o podrobnostih uporabe
in varnejše alternativne snovi ali tehnologije za uporabo, Komisija
ponovno oceni vsako odstopanje v odstavkih 3(a) do (d), tako da:
(a) se opusti uporaba PFOS, kakor hitro je uporaba varnejših
alternativ tehnično in ekonomsko izvedljiva,
(b) odstopanje lahko še naprej velja le za nujno uporabo, kjer ni
varnejših alternativ in kjer se poroča o poteku iskanja
varnejših alternativ,
(c) se z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik sproščanje
PFOS v okolje kar najbolj zmanjša.
Komisija stalno spremlja dejavnosti za oceno tveganja v teku in
razpoložljivost varnejših nadomestnih snovi ali tehnologij pri
uporabi perfluorooktanojske kisline (PFOA) in sorodnih snovi ter
predlaga vse potrebne ukrepe za zmanjšanje ugotovljenih tveganj,
skupaj z omejitvami pri trženju in uporabi, zlasti kadar so na voljo
varnejše nadomestne snovi ali tehnologije, ki so tehnično in
ekonomsko izvedljive.“

UL L 257, 10.10.1996, str. 26. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 166/2006 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L 33, 4.2.2006, str. 1).
(**) UL L 104, 8.4.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 907/2006 (UL L 168, 21.6.2006, str. 5).
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