
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. Nem hozhatók forgalomba anyagként, illetve nem használhatók fel készítmények
összetevőjeként 0,005 tömegszázalékot elérő vagy azt meghaladó koncentrá-
cióban.

2. 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.

3. 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 eljárá-
sokra, és a szabályozott galvanizáló rendszerekben alkalmazott nedvesítő sze-
rekre, amennyiben a környezetbe kibocsátott PFOS-mennyiség minimalizált –
a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996.
szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi irányelv (1) keretében kidolgozott elérhető
legjobb technikák teljes körű alkalmazásával,

d) légi közlekedésben használatos hidraulikus folyadékokra.

4. Az (1) bekezdéstől eltérve a … (*) előtt forgalomba hozott tűzoltó habokat …-ig (**)
lehet felhasználni.

5. Az (1) és (2) bekezdést a mosó- és tisztítószerekről szóló, 2004. március 31-i
648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(2) sérelme nélkül kell alkal-
mazni.

6. Legkésőbb …-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 tűzoltóhabkészletek.

7. Amint a felhasználásokra és a biztonságosabb alternatív anyagokra vagy technoló-
giákra 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 alter-
natívák alkalmazása technikailag és gazdaságilag kivitelezhetővé válik,

b) az eltérést csak olyan alapvető felhasználások esetében lehet továbbra is fenn-
tartani, amelyekre nem léteznek biztonságosabb alternatívák, és amelyek ese-
tén beszámoló készült a biztonságosabb alternatívák megtalálása érdekében
tett erőfeszítésekről,

c) a PFOS környezetbe való kibocsátásának minimalizálása, az elérhető legjobb
technikák alkalmazásával.

8. A Bizottság figyelemmel kíséri a folyamatos kockázatértékelési tevékenységet, vala-
mint a perfluoroktánsav (PFOA) és rokon vegyületei felhasználásával kapcsolatos
biztonságosabb alternatív anyagok vagy technológiák hozzáférhetőségét, és javas-
latokat tesz az azonosított kockázatok csökkentéséhez szükséges valamennyi
intézkedésre, beleértve a forgalomba hozatal és a használat korlátozásait is, külö-
nösen amennyiben rendelkezésre állnak technikailag és gazdaságilag kivitelezhető,
biztonságosabb alternatív anyagok vagy technológiák.

_____
(1) HL L 257., 1996.10.10., 26. o. A legutóbb a 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi ren-
delettel (HL L 33., 2006.2.4., 1. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 104., 2004.4.8., 1. o. A 907/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 168., 2006.6.21., 5. o.)
módosított rendelet.

(*) Ezen irányelv hatálybalépésének időpontja.
(**) 54 hónappal ezen irányelv hatálybalépését követően.
(***) 24 hónappal ezen irányelv hatálybalépését követően.
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