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a következő anyagok kockázatcsökkentési intézkedéseivel kapcsolatban króm-trioxid, ammónium-
dikromát és kálium-dikromát

(az értesítés a C(2008) 2326. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/455/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 értelmében az alábbi anyagok
értékelendő elsőbbségi anyagoknak minősülnek, a
793/93/EGK rendeletben megállapított elsőbbségi
anyagok harmadik listájáról rendelkező 1997. január
27-i 143/97/EK bizottsági rendelettel (2) összhangban:

— króm-trioxid,

— ammónium-dikromát,

— kálium-dikromát.

(2) Az említett 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 rendeletnek megfe-
lelően stratégiát javasolt a kockázatok csökkentésére.

(3) A toxicitási, ökotoxicitási és környezetvédelmi tudomá-
nyos bizottság (SCTEE) konzultációt követően vélemé-
nyeket bocsátott ki az előadó által elvégzett kockázatér-
tékelésekre vonatkozóan. A véleményeket közzétették a
tudományos bizottság weboldalán.

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

(5) Az értékelés alapján egyes anyagokra vonatkozóan indo-
kolt bizonyos kockázatcsökkentő intézkedések ajánlása.

(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 csökkentéséhez.

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

AJÁNLJA:

1. SZAKASZ

KRÓM-TRIOXID

(CAS-szám 1333-82-0; Einecs-szám 215-607-8)

AMMÓNIUM DIKROMÁT

(CAS-szám 7789-09-05; Einecs-szám 232-143-1)

KÁLIUM DIKROMÁT

(CAS-szám 7778-50-9; Einecs-szám 231-906-6)

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 gyapjúszínező
pácként króm(VI)-vegyületeket használó munkáltatóknak
figyelmen kívül kell hagyniuk minden olyan, nemzeti szinten
kialakított ágazatspecifikus iránymutatást, amely a 98/24/EK
tanácsi irányelv (5) 12. cikkének (2) bekezdése szerinti
gyakorlati, nem kötelező iránymutatáson alapul.
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2. Az érintett tagállamok illetékes hatóságainak a 2008/1/EK
irányelv (1) értelmében kibocsátott engedélyekben feltételeket,
kibocsátási határértékeket vagy ekvivalens paramétereket,
illetve technikai intézkedéseket kell meghatározniuk a
króm(VI)-vegyületekre vonatkozóan annak érdekében, hogy
a létesítmények a rendelkezésre álló legjobb technológiák
szerint működjenek, figyelembe véve ezen létesítmények
műszaki jellemzőit, földrajzi elhelyezkedését és a helyi
környezeti tényezőket.

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

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

5. Különös tekintettel a króm(VI)-vegyületeknek a bőrök és
nyersbőrök cserzésével foglalkozó üzemekben Cr(III)-cserző-
sókká történő redukálására, ajánlott, hogy a bőrök és nyers-
bőrök cserzésével foglalkozó üzemekre vonatkozó BREF
dokumentum következő módosításával megfelelő hivatko-
zások szerepeljenek arra vonatkozóan, hogy a króm(VI)-
vegyületek króm(III)-cserzősók előállítása céljából történő
helyszíni redukálása ne minősüljön rendelkezésre álló
legjobb technológiának.

6. 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 európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel (2) összhangban 2015-re
teljesítsék a szóban forgó előírásokat.

2. SZAKASZ

CÍMZETTEK

7. 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 30-án.

a Bizottság részéről
Stavros DIMAS

a Bizottság tagja
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