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(2008/471/EK)

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, a
793/93/EGK rendeletben megállapított elsőbbségi
anyagok első és negyedik listájáról rendelkező
1179/94/EK (2), illetve 2364/2000/EK (3) bizottsági
rendelettel összhangban:

— triklór-etilén,

— benzol,

— 2-metoxi-2-metil-bután (TAME).

(2) Az említett rendeleteknek megfelelően kijelölt referens
tagállamok a létező anyagok embert és környezetet érintő
kockázatainak becslésére vonatkozó elvek megállapítá-
sáról szóló, 1994. június 28-i 1488/94/EK bizottsági
rendelettel (4) összhangban befejezték az említett anya-
gokkal kapcsolatos, az embert és a környezetet érintő
kockázatok értékelését és a 793/93/EGK tanácsi rende-
letnek megfelelően stratégiát javasoltak a kockázatok
csökkentésére.

(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 vélemé-
nyeket bocsátott ki az előadók által elvégzett kockázatér-
tékelésekre vonatkozóan. A véleményeket közzétették a
tudományos bizottságok weboldalán.

(4) A kockázatértékelés eredményei és a kockázatcsökken-
tésre irányuló stratégiák további eredményei a vonatkozó
bizottsági közleményben (5) találhatók.

(5) Az értékelés alapján egyes anyagokra vonatkozóan indo-
kolt bizonyos kockázatcsökkentő intézkedések ajánlása.
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(1) HL L 84., 1993.4.5., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított ren-
delet.

(2) HL L 131., 1994.5.26., 3. o.
(3) HL L 273., 2000.10.26., 5. o.

(4) HL L 161., 1994.6.29., 3. o.
(5) HL C 157., 2008.6.21., 1. o.



(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,

AJÁNLJA:

1. SZAKASZ

TRIKLÓR-ETILÉN

(CAS-szám 79-01-6; Einecs-szám 201-167-4)

A munkavállalókat érintő kockázatot csökkentő
intézkedések (1)

1. A European Chlorinated Solvents Association (a klórozott
oldószerekkel foglalkozó európai társaság) által az anyag
európai gyártói, forgalmazói és fogyasztói részéről létrejött
önkéntes megállapodás, amely azon vásárlók körére korlá-
tozza az anyag árusítását, akik megfelelnek a triklór-etilén
fémtisztításra töténő biztonságos használatát leíró alapsza-
bálynak. Az alapszabály előírja, hogy a felhasználók a
triklór-etilént fémtisztításra csak zárt vagy elszigetelt rend-
szerekben használhatják az EN 12921 európai szabvány 4.
részének előírásai szerint; a szabály betartását harmadik fél
által elvégzett monitoringgal ellenőrzik.

2. SZAKASZ

BENZOL

(CAS-szám 71-43-2; Einecs-szám 200-753-7)

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

2. A benzol előállító és/vagy feldolgozó egységekben az ipari-
szennyvíz-kezelő telepekkel kapcsolatos, potenciális kocká-
zatok megszüntetése érdekében javasolt, hogy az érintett
tagállamok illetékes hatóságainak a (környezetszennyezés
integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló)
2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) értel-
mében kibocsátott engedélyekben a benzolra vonatkozóan
feltételeket, kibocsátási határértékeket vagy ekvivalens para-
métereket, illetve technikai intézkedéseket meghatározni
annak érdekében, hogy az érintett létesítmények a rendel-
kezésre álló legjobb technológiák szerint működjenek,
figyelembe véve ezen létesítmények műszaki jellemzőit,
földrajzi elhelyezkedését és a helyi környezeti tényezőket.

3. A tagállamok körültekintően ellenőrizzék a rendelkezésre
álló legjobb technológiák benzol tekintetében történő alkal-
mazását, és minden fontos fejleményről tegyenek jelentést a
Bizottságnak a rendelkezésre álló legjobb technológiákról
való információcsere keretében.

4. A (környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökken-
téséről szóló) 2008/1/EK irányelv szerinti engedélyezés és
ellenőrzés megkönnyítése érdekében a benzolnak „a rendel-
kezésre álló legjobb technológiákra” vonatkozó, jelenleg
előkészítés alatt álló iránymutatásba történő belefoglalása.

5. Az ipariszennyvíz-telepek mikroorganizmusainak expozíci-
ójának szükség szerint nemzeti szabályok által történő
ellenőrzése annak biztosítására, hogy ne merüljön fel a
mikroorganizmusokat és a környezetet érintő kockázat.

3. SZAKASZ

2-METOXI-2-METIL-BUTÁN (TAME)

(CAS-szám 994-05-8; Einecs-szám 213-611-4)

A környezetet érintő kockázatot csökkentő intézkedések
(6-11)

6. Az antropogén anyagok – köztük a TAME – felszín alatti
vizekbe történő bejutásának megakadályozása napjaink
közösségi jogalkotásának (2) egyik legfontosabb célja. A
Bizottság tehát azt ajánlja, hogy – ahol megfelelő – kerül-
jenek kialakításra monitoring programok, lehetővé téve a
felszín alatti vizekben jelentkező TAME-szennyezés korai
észlelését.

7. Azt is ajánljuk továbbá, hogy a benzin föld alatti tárolását
és elosztását lehetővé tevő rendszerek kialakítása és működ-
tetése során széleskörűen alkalmazzák a rendelkezésre álló
legjobb technológiákat az üzemanyagtöltő állomásokon.
Ebben a tekintetben a tagállamoknak meg kellene fontol-
niuk kötelező előírások kialakítását kifejezetten az azokon a
területeken lévő valamennyi üzemanyagtöltő állomásra
vonatkozóan, ahol visszatáplálás történik a felszín alatti
vizekbe.

8. Az érintett tagállamok illetékes hatóságainak a 2008/1/EK
irányelv értelmében kibocsátott engedélyekben feltételeket,
kibocsátási határértékeket vagy ekvivalens paramétereket,
illetve technikai intézkedéseket kell meghatározniuk a
TAME-ra vonatkozóan 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 tagállamok körültekintően ellenőrzik a rendelkezésre álló
legjobb technológiák TAME tekintetében történő alkalma-
zását, és minden fontos fejleményről jelentést tesznek a
Bizottságnak a rendelkezésre álló legjobb technológiákról
való információcsere keretében.

10. A felszíni vízbe történő helyi kibocsátásokat szükség szerint
nemzeti szabályok által ellenőrzik annak biztosítására, hogy
ne merüljön fel környezetet érintő kockázat.

11. A felszín alatti víz védelmére javasolt kockázatcsökkentő
intézkedések alkalmasnak tekinthetők a környezeti hatás-
ként jelentkező káros hatások elleni védelemre.
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(1) HL L 24., 2008.1.29., 8. o.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK
irányelve a vízvédelmi politika területén a közösségi fellépés kere-
teinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).



4. SZAKASZ

CÍMZETTEK

12. Ennek az ajánlásnak az anyagokat importáló, előállító, szállító, tároló, készítménnyé összeállító vagy
más módon feldolgozó, felhasználó, ártalmatlanító vagy visszanyerő 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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