
A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA

(2008. május 30.)

a következő anyagok kockázatcsökkentési intézkedéseivel kapcsolatban: 2,3-epoxi-propil-trimetil-
ammónium-klorid (EPTAC), 3-klór-2-hidroxi-propil-trimetil-ammónium-klorid (CHPTAC) és

hexaklór-ciklopentadién

(az értesítés a C(2008) 2316. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/472/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 harmadik és negyedik listájáról rendelkező
143/97/EK (2), illetve 2364/2000/EK (3) bizottsági rende-
lettel összhangban:

— 2,3-epoxi-propil-trimetil-ammónium-klorid (EPTAC),

— 3-klór-2-hidroxi-propil-trimetil-ammónium-klorid
(CHPTAC),

— hexaklór-ciklopentadién.

(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) Az egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos
bizottsága (SCHER) konzultációt követően véleményeket
bocsátott ki a referensek 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 (5) találhatók.

(5) Az értékelés alapján egyes anyagokra vonatkozóan indo-
kolt bizonyos kockázatcsökkentő intézkedések ajánlása.
A kifejezetten meg nem nevezett anyagok vonatkozá-
sában a Bizottság nem tesz ajánlást ezen ajánlás
címzettjei részére.

(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

2,3-EPOXI-PROPIL-TRIMETIL-AMMÓNIUM-KLORID(EPTAC)

(CAS-szám: 3033-77-0; Einecs-szám: 221-221-0)

A munkavállalókat (1) és a környezetet (2) érintő
kockázatot csökkentő intézkedések

1. Az EPTAC-ot a gyártásban használó vagy a keményítő katio-
nizálása során kationizáló szerként alkalmazó munkavállalók
legyenek figyelemmel a kifejezetten az adott ágazatra vonat-
kozó, nemzeti szinten kialakított valamennyi iránymutatásra,
amelyet a Bizottság által a (vegyi anyagokról szóló) 98/24/EK
tanácsi irányelv (6) 12. cikkének (2) bekezdése szerint kiala-
kított nem kötelező gyakorlati iránymutatások alapján
hoztak létre.
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2. Az EPTAC környezetbe történő helyi kibocsátását szükség
szerint nemzeti szabályok által ellenőrzik annak biztosítá-
sára, hogy ne merüljön fel környezetet érintő kockázat.

2. SZAKASZ

3-KLÓR-2-HIDROXI-PROPIL-TRIMETIL-AMMÓNIUM-
KLORID(CHPTAC)

(CAS-szám: 3327-22-8; Einecs-szám: 222-048-3)

A munkavállalókat (3) és a környezetet (4) érintő
kockázatot csökkentő intézkedések

3. A CHPTAC-ot a keményítő kationizálása során kationizáló
szerként alkalmazó munkavállalók legyenek figyelemmel a
kifejezetten az adott ágazatra vonatkozó, nemzeti szinten
kialakított valamennyi iránymutatásra, amelyet a Bizottság
által a 98/24/EK irányelv 12. cikkének (2) bekezdése szerint
kialakított nem kötelező gyakorlati iránymutatások alapján
hoztak létre.

4. A CHPTAC környezetbe történő helyi kibocsátását szükség
szerint nemzeti szabályok által ellenőrzik annak biztosítá-
sára, hogy ne merüljön fel környezetet érintő kockázat.

3. SZAKASZ

CÍMZETTEK

5. Ennek az ajánlásnak az anyagokat importáló, előállító, szál-
lító, tároló, készítménnyé összeállító vagy más módon feldol-
gozó, 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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