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(2008/405/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésére,

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

mivel:

(1) A 793/93/EGK rendelet értelmében az alábbi anyagok
értékelendő elsőbbségi anyagoknak minősülnek, az
elsőbbségi anyagoknak a 793/93/EGK tanácsi rendeletben
előírt negyedik listájáról szóló, 2000. október 25-i
2364/2000/EK bizottsági rendelettel (2) összhangban:

— 2-nitrotoluol,

— 2,4-dinitro-toluol.

(2) Az említett rendeleteknek 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) Az egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos
bizottsága (SCHER) konzultációt követően véleményeket
bocsátott ki a referens által elvégzett kockázatértékelé-
sekre vonatkozóan. A véleményeket közzétették a tudo-
mányos bizottság weboldalán.

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

(5) Az értékelés alapján egyes anyagokra vonatkozóan indo-
kolt bizonyos kockázatcsökkentő intézkedések ajánlása.
A Bizottság nem javasol semmit ezen ajánlás címzett-
jeinek a kifejezetten fel nem sorolt anyagok vonatkozá-
sában.

(6) A munkavállalók számára ajánlott kockázatcsökkentő
intézkedéseket a munkavállalók védelmére vonatkozó
jogszabályok keretében kell figyelembe venni, amelyek
megfelelő keretet nyújtanak az adott anyagok kockáza-
tainak szükséges mértékű korlátozásához.

(7) 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

2,4-DINITRO-TOLUOL

(CAS-SZÁM: 121-14-2; EINECS-SZÁM: 204-450-0)

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

1. Az érintett tagállamok illetékes hatóságainak a 2008/1/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) értelmében kibo-
csátott engedélyekben feltételeket, kibocsátási határértékeket
vagy ekvivalens paramétereket, illetve technikai intézkedé-
seket kell meghatározniuk a 2,4-dinitro-toluolra vonatko-
zóan annak érdekében, hogy a létesítmények a rendelkezésre
álló legjobb technológiák szerint működjenek, figyelembe
véve ezen létesítmények műszaki jellemzőit, földrajzi elhe-
lyezkedését és a helyi környezeti tényezőket.

2. A tagállamok körültekintően ellenőrzik a rendelkezésre álló
legjobb technológiák 2,4-dinitro-toluol tekintetében történő
alkalmazását, és minden fontos fejleményről jelentést

tesznek a Bizottságnak a rendelkezésre álló legjobb techno-
lógiákról való információcsere keretében.

3. Az 2,4-dinitro-toluol vízi környezetbe és a légkörbe történő
helyi kibocsátását szükség szerint nemzeti szabályok által
ellenőrzik a környezetet érintő kockázat elkerülésének bizto-
sítására.

2. SZAKASZ

CÍMZETTEK

4. Ennek az ajánlásnak az anyagokat importáló, előállító, szál-
lító, tároló, készítménnyé összeállító vagy más módon
feldolgozó, felhasználó, ártalmatlanító vagy visszanyerő vala-
mennyi ágazat és a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. május 28-án.

a Bizottság részéről
Stavros DIMAS

a Bizottság tagja
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