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AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel a létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellen-
őrzéséről szóló, 1993. március 23-i 793/93/EGK tanácsi rende-
letre (1) és különösen annak 11. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 793/93/EGK rendelet értelmében az alábbi anyagok
értékelendő elsőbbségi anyagoknak minősülnek, össz-
hangban a 793/93/EGK tanácsi rendeletben megállapított
elsőbbségi anyagok második listájáról rendelkező, 1995.
szeptember 27-i 2268/95/EK bizottsági rendelettel (2):

— cink,

— cink-klorid,

— cink-disztearát.

(2) A bizottsági rendeletnek megfelelően kijelölt referens
tagállam a létező anyagok embert és környezetet érintő

kockázatainak becslésére vonatkozó elvek megállapítá-
sáról szóló, 1994. június 28-i 1488/94/EK bizottsági
rendelettel (3) összhangban befejezte az említett anyagok-
kal kapcsolatos, az embert és a környezetet érintő kocká-
zatok értékelését, és a 793/93/EGK tanácsi rendeletnek
megfelelően stratégiát javasolt a kockázatok csökkenté-
sére.

(3) A toxicitási, ökotoxicitási és környezetvédelmi tudomá-
nyos bizottság (a továbbiakban: SCTEE) és az egészség-
ügyi és környezeti kockázatok tudományos bizottsága (a
továbbiakban: EKKTB) konzultációt követően véleményt
bocsátott ki a referens tagállam által elvégzett kockázat-
értékelésekre vonatkozóan. A véleményeket közzétették a
tudományos bizottságok weboldalán.

(4) A kockázatértékelés eredményei és a kockázatcsökken-
tésre irányuló stratégiák további eredményei a vonatkozó
bizottsági közleményben (4) találhatók.

(5) Az értékelés ismeretében indokolt kockázatcsökkentési
intézkedéseket javasolni az ebben az ajánlásban és a
közleményben foglalt anyagok tekintetében.

(6) Az ebben az ajánlásban megfogalmazott kockázatcsök-
kentő intézkedések összhangban vannak a 793/93/EGK
rendelet 15. cikke (1) bekezdésének megfelelően felállított
bizottság véleményével,
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AJÁNLJA:

1. SZAKASZ

CINK

(CAS-szám: 7440-66-6; Einecs-szám: 231-175-3);

CINK-KLORID

(CAS-szám: 7646-85-7; Einecs-szám: 231-592-0);

CINK-DISZTEARÁT

(CAS-szám: 557-05-1 és 91051-01-3; Einecs-szám: 209-151-9 és
293-049-4)

A környezetet érintő kockázatot csökkentő intézkedések
(1, 2, 3, 4, 5)

1. Az érintett tagállamoknak hozzanak létre környezetminőségi
szabványokat (a továbbiakban: szabványok) a folyók azon
vízgyűjtő területeire vonatkozóan, ahol a cinkkibocsátás
kockázatot jelenthet. Az e szabványok 2015-ig történő
elérésre irányuló nemzeti környezetszennyezési intézkedé-
seket foglalják bele a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekbe, össz-
hangban a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (1) rendelkezéseivel.

2. A tagállamok tájékoztassák a Bizottságot a különböző cink-
források kibocsátásáról, a cink vízi környezetbe vezető
útjáról, az ellenőrzés lehetséges módjairól, valamint a vízi
környezet cinkszintjéről, hogy így megfontolható legyen az
anyag belefoglalása a 2000/60/EK irányelv X. mellékletébe
annak következő felülvizsgálata során.

3. Az érintett tagállamok illetékes hatóságai a 2008/1/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) szerint kibocsátott
engedélyekben határozzanak meg feltételeket, kibocsátási
határértékeket vagy ekvivalens paramétereket, illetve tech-
nikai intézkedéseket a cinkre és vegyületeire vonatkozóan
annak érdekében, hogy az érintett létesítmények a rendelke-
zésre álló legjobb technológiák szerint működjenek, figye-
lembe véve ezen létesítmények műszaki jellemzőit, földrajzi
elhelyezkedését és a helyi környezeti tényezőket.

4. A tagállamok ellenőrizzék körültekintően a rendelkezésre
álló legjobb technológiák a cink és vegyületei tekintetében
történő alkalmazását, és minden fontos fejleményről
tegyenek jelentést a Bizottságnak a rendelkezésre álló legjobb
technológiákról való információcsere keretében.

5. A környezetbe történő helyi kibocsátást szükség szerint
nemzeti szabályok alkalmazásával ellenőrizzék annak bizto-
sítására, hogy ne merüljön fel a környezetet érintő kockázat.

2. SZAKASZ

CÍMZETTEK

6. Ennek az ajánlásnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. május 30-án.

a Bizottság részéről
Stavros DIMAS

a Bizottság tagja
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