
1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy forduljon ismét a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani kívánja a javas-
latot, vagy annak helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

P6_TC1-COD(2005)0244

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2006. október 25-én került elfogadásra a
perfluoroktán-szulfonát forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásairól (a 76/769/EGK
tanácsi irányelv módosítása) szóló 2006/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására

tekintettel

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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 ellenőr-
zéséről szóló, 1993. március 23-i 793/93/EGK tanácsi rendelet (3) alapelveivel összhangban értékel-
ték. 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 felhal-
mozódó, mérgező anyagokat jellemzik. A PFOS-ok képesek a környezetben nagy távolságra szétter-
jedni és káros hatásokat előidézni, ennélfogva megfelelnek azoknak a kritériumoknak, amelyek alap-
ján 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 félvezető-gyártó iparban és a fényképészeti iparban történő jelen-
legi 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, ameny-
nyiben más alkalmazható intézkedések nem állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a fémbevonással járó
kibocsátás jóval alacsonyabb szintre csökkenjen.

(1) HL C 195., 2006.8.18., 10. o.
(2) Az Európai Parlament 2006. október 25-i álláspontja.
(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 anya-

gokról szóló Stockholmi Egyezménynek az Európai Közösség részéről való megkötéséről (HL L 209., 2006.7.31.,
1. o.).
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(4) Az egészség és a környezet védelme érdekében ezért szükségesnek tűnik a PFOS forgalomba hozata-
lának és felhasználásának korlátozása. Ezen irányelv az expozícióval kapcsolatos kockázatok veszélyé-
nek nagy részét szabályozni kívánja. A PFOS kisebb mértékű egyéb felhasználásai nem tűnnek koc-
kázatosnak, ezért ezek jelenleg kivételt képeznek. Mindazonáltal külön figyelmet kell fordítani a
PFOS-t felhasználó galvanizáló folyamatokra, az ezek során történő kibocsátás ennélfogva minimali-
zálandó az elérhető legjobb technikák (a továbbiakban: a BAT) révén, figyelembe véve – a környezet-
szennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi
irányelv (1) (IPPC irányelv) alapján kidolgozott – a felhasználásra kifejlesztett fémek és műanyagok
felületkezelése tekintetében az elérhető legjobb technikákról szóló referenciadokumentumban talál-
ható 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 PFOS-felhasználásra kizárólag
bizonyos termékek és árucikkek – így például textilek – egyes különálló részei vagy bevonata tekinte-
tében került sor. Ezen irányelv csak az új termékeket korlátozza, és nem alkalmazandó a már hasz-
nálatban lévő vagy használtáru-piaci termékekre. A PFOS-tartalmú meglévő tűzoltóhabkészleteket
azonban be kell azonosítani, és használatukat továbbra is engedélyezni kell, de csak korlátozott
ideig, az ezen termékek használatából esetlegesen adódó további kibocsátások megakadályozása érde-
kében.

(6) A PFOS-alkalmazások fokozatos megszüntetésének biztosítása érdekében szükséges, hogy a Bizottság
felülvizsgáljon minden eltérést ezen irányelv értelmében, amikor az alkalmazásra vonatkozó új infor-
mációk és kifejlesztett biztonságosabb alternatívák erre alapot adnak. Az eltérés kizárólag alapvető
felhasználások érdekében tartható fenn, feltéve hogy – technikailag és gazdaságilag elérhető – bizton-
ságosabb anyagok vagy technológiák nem léteznek, és a BAT-ot alkalmazzák a PFOS-kibocsátások
minimalizálása érdekében.

(7) 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 hatá-
rozni, hogy milyen kockázatcsökkentési intézkedések alkalmazandók adott esetben az Európai Unión
belül, a forgalomba hozatal és a felhasználás korlátozásait is beleértve.

(8) A 76/769/EGK irányelvet (2) 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.

(10) Ezen irányelv nem érinti a munkavállalók védelmére vonatkozó minimumkövetelményeket meghatá-
rozó közösségi jogszabályokat, így a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmé-
nek javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irány-
elvet (3), 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 (4) és a munkájuk során vegyi anya-
gokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
(tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) szóló,
1998. április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelvet (5),

(1) 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.

(2) 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.

(3) HL L 183., 1989.6.29., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított irányelv.
(4) HL L 158., 2004.4.30., 50. o. Helyesbítve: HL L 229., 2004.6.29., 23. o.
(5) HL L 131., 1998.5.5., 11. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.
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ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

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

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb …-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 ren-
delkezések és ezen irányelv rendelkezései közötti megfelelésről.

Ezeket a rendelkezéseket …-től (**) kell alkalmazni.

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.

(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 …-ban/-ben, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

(*) Az irányelv hatálybalépése után egy évvel.
(**) Az irányelv hatálybalépése után tizennyolc hónap elteltével.
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