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a nátrium-kromátra, a nátrium-dikromátra és a 2,2′,6,6′-tetrabróm-4,4′-izopropilidén-difenolra
(tetrabróm-biszfenol-A) alkalmazandó kockázatcsökkentő intézkedésekről

(az értesítés a C(2008) 2256. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/454/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

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 keretében elsőbbségi anyagnak
minősítették a következő anyagokat az elsőbbségi anya-
goknak a 793/93/EGK rendelet szerinti harmadik és
negyedik listájára vonatkozó 143/97/EK bizottsági rende-
lettel (2), illetve 2364/2000/EK bizottsági rendelettel (3)
összhangban történő értékelés szempontjából:

— nátrium-kromát,

— nátrium-dikromát,

— 2,2′,6,6′-tetrabróm-4,4′-izopropilidén-difenol
(tetrabróm-biszfenol-A).

(2) A 793/93/EGK és a 143/97/EK rendeletnek megfelelően
kijelölt referens tagállamok – a létező anyagok embert és

környezetet érintő kockázatainak becslésére vonatkozó
elvek megállapításáról szóló, 1994. június 28-i
1488/94/EK bizottsági rendelettel (4) összhangban – befe-
jezték az említett anyagok emberi és környezeti kocká-
zatainak értékelését, és – a 793/93/EGK rendeletnek
megfelelően – stratégiát javasoltak a kockázatok csökken-
tésére.

(3) A toxicitási, ökotoxicitási és környezetvédelmi tudomá-
nyos bizottság és az egészségügyi és környezeti kocká-
zatok tudományos bizottsága konzultáción vett részt és
véleményt bocsátott ki a referens tagállamok által elvég-
zett kockázatelemzések tekintetében. A szóban forgó
vélemények megjelentek az említett bizottságok
honlapján.

(4) A kockázatértékelés eredményeit és a kockázatcsökken-
tésre irányuló stratégiák további eredményeit a vonat-
kozó bizottsági közlemény (5) ismerteti.

(5) Az értékelés alapján egyes anyagok tekintetében indokolt
ajánlást tenni bizonyos kockázatcsökkentő intézkedé-
sekre.

(6) A munkavállalók tekintetében ajánlott kockázatcsökkentő
intézkedéseket a munkavállalók védelmére vonatkozó
jogi szabályozás keretében indokolt mérlegelni, ez a
keret ugyanis alkalmasnak tekinthető arra, hogy a kocká-
zatokat a szükséges mértékben mérsékelje.

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

1. SZAKASZ

NÁTRIUM-KROMÁT

(CAS-szám 7775-11-3; Einecs-szám 231-889-5)

Intézkedések a munkavállalói (1) és a környezeti (2, 3, 4, 5,
6) kockázatok csökkentésére

1. A festékek és színezékek előállításához, fémkezelő termékek
összetevőjeként, elektrolitos plattírozáshoz és faszínező
pácként króm(VI)-vegyületeket használó munkáltatóknak
figyelmen kívül kell hagyniuk minden olyan, nemzeti
szinten kialakított ágazatspecifikus iránymutatást, amely a
98/24/EK tanácsi irányelv (1) 12. cikkének (2) bekezdése
szerinti gyakorlati, nem kötelező iránymutatáson alapul.

2. Indokolt, hogy az érintett tagállamok illetékes hatóságai a
2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) alapján
kibocsátott engedélyekben a króm(VI)-ra vonatkozó feltéte-
leket, kibocsátási határértékeket vagy azzal egyenértékű
paramétereket, illetve technikai intézkedéseket állapítsanak
meg annak érdekében, hogy az érintett létesítmények a
rendelkezésre álló legjobb technológiák szerint működ-
jenek, figyelembe véve ezen létesítmények műszaki jellem-
zőit, földrajzi elhelyezkedését és a helyi környezeti ténye-
zőket.

3. A tagállamoknak pontosan nyomon kell követniük a
rendelkezésre álló legjobb technológiáknak a króm(VI)
tekintetében történő alkalmazását, és a rendelkezésre álló
legjobb technológiákról való információcsere keretében
minden fontos fejleményt be kell jelenteniük a Bizott-
ságnak.

4. A 2008/1/EK irányelv szerinti engedélyezés és ellenőrzés
megkönnyítése érdekében indokolt a króm(VI)-ra kiterjesz-
teni a rendelkezésre álló legjobb technológiákra vonatkozó
iránymutatás folyamatban lévő kidolgozási munkálatait.

5. A környezeti kockázat elkerülésére indokolt adott esetben
nemzeti szabályozással korlátozni a helyi kibocsátást a
környezetbe.

6. A króm(VI)-kibocsátás miatt kockázatnak kitett víztestek
tekintetében az érintett tagállamok környezetminőségi előí-
rásokat állapítanak meg, valamint nemzeti szennyezéscsök-
kentő intézkedéseket hoznak, hogy a 2000/60/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel (3) összhangban 2015-re
teljesítsék a szóban forgó előírásokat.

2. SZAKASZ

NÁTRIUM-DIKROMÁT

(CAS-szám 10588-01-9; Einecs-szám 234-190-3)

Intézkedések a munkavállalói (7) és a környezeti (8, 9, 10,
11, 12) kockázatok csökkentésére

7. A festékek és színezékek előállításához, fémkezelő termékek
összetevőjeként, elektrolitos plattírozáshoz és faszínező
pácként króm(VI)-vegyületeket használó munkáltatóknak
figyelmen kívül kell hagyniuk minden olyan, nemzeti
szinten kialakított ágazatspecifikus iránymutatást, amely a
98/24/EK irányelv 12. cikkének (2) bekezdése szerinti
gyakorlati, nem kötelező iránymutatáson alapul.

8. Indokolt, hogy az érintett tagállamok illetékes hatóságai a
2008/1/EK irányelv alapján kibocsátott engedélyekben a
króm(VI)-ra vonatkozó feltételeket, kibocsátási határérté-
keket vagy azzal egyenértékű paramétereket, illetve tech-
nikai intézkedéseket állapítsanak meg annak érdekében,
hogy az érintett létesítmények a rendelkezésre álló legjobb
technológiák szerint működjenek, figyelembe véve ezen
létesítmények műszaki jellemzőit, földrajzi elhelyezkedését
és a helyi környezeti tényezőket.

9. A tagállamoknak pontosan nyomon kell követniük a
rendelkezésre álló legjobb technológiáknak a króm(VI)
tekintetében történő alkalmazását, és a rendelkezésre álló
legjobb technológiákról való információcsere keretében
minden fontos fejleményt be kell jelenteniük a Bizott-
ságnak.

10. A 2008/1/EK irányelv szerinti engedélyezés és ellenőrzés
megkönnyítése érdekében indokolt a króm(VI)-ra kiterjesz-
teni a rendelkezésre álló legjobb technológiákra vonatkozó
iránymutatás folyamatban lévő kidolgozási munkálatait.

11. A környezeti kockázat elkerülésére indokolt adott esetben
nemzeti szabályozással korlátozni a helyi kibocsátást a
környezetbe.

12. A króm(VI)-kibocsátás miatt kockázatnak kitett víztestek
tekintetében az érintett tagállamok környezetminőségi előí-
rásokat állapítanak meg, továbbá nemzeti szennyezéscsök-
kentő intézkedéseket hoznak, hogy a 2000/60/EK irány-
elvvel összhangban 2015-re teljesítsék a szóban forgó előí-
rásokat.
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3. SZAKASZ

2,2′,6,6′-TETRABRÓM-4,4′-IZOPROPILIDÉN-DIFENOL
(TETRABRÓM-BISZFENOL-A)

(CAS-szám 79-94-7; Einecs-szám 201-236-9)

Intézkedések a környezeti kockázatok csökkentésére (13,
14)

13. Indokolt, hogy az érintett tagállamok illetékes hatóságai a
2008/1/EK irányelv alapján kibocsátott engedélyekben a
TBBPA-ra vonatkozó feltételeket, kibocsátási határértékeket
vagy azzal egyenértékű paramétereket, illetve technikai
intézkedéseket állapítsanak meg annak érdekében, hogy az
érintett létesítmények a rendelkezésre álló legjobb techno-
lógiák szerint működjenek, figyelembe véve ezen létesítmé-
nyek műszaki jellemzőit, földrajzi elhelyezkedését és a helyi
környezeti tényezőket.

14. A környezeti kockázat elkerülésére indokolt adott esetben
nemzeti szabályozással korlátozni a TBBPA helyi kibocsá-
tását a környezetbe.

4. SZAKASZ

CÍMZETTEK

15. Ennek az ajánlásnak a szóban forgó anyagokat importáló,
előállító, szállító, tároló, készítmény összeállításához vagy
más módon feldolgozó, felhasználó, ártalmatlanító vagy
hasznosító valamennyi ágazat és a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. május 30-án.

a Bizottság részéről
Stavros DIMAS

a Bizottság tagja
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