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(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

AJÁNLÁSOK

BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA

(2008. december 22.)

a klóralkáli-iparágban már nem használatos fémhigany biztonságos tárolásáról

(az értesítés a C(2008) 8422. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2009/39/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 211. cikke második francia bekezdésére,

mivel:

(1) A Bizottság a higanyra vonatkozóan közösségi straté
giát (1) fogadott el.

(2) A stratégia 9. intézkedése rendelkezik a klóralkáli-ipar
ágból származó higany tárolásáról, és a Bizottság
számára előírja, hogy mérje fel az iparággal kötendő
megállapodás lehetőségét.

(3) A Tanács 2005. június 24-én elfogadott következteté
seiben méltatta a stratégiát, egyúttal felkérte a Bizottságot
a – többek között a klóralkáli-iparágból származó –

higany biztonságos tárolását vagy ártalmatlanítását bizto
sító intézkedések meghozására, a higanykivitel tervezett
fokozatos leállításának megfelelő ütemezésben.

(4) 2006. március 14-én az Európai Parlament a stratégiát
üdvözlő állásfoglalást fogadott el, felkérve a Bizottságot a
klóralkáli-iparágból származó összes higany biztonságos
tárolását szolgáló fellépésre.

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. október 22-én
elfogadta a fémhigany és egyes higanyvegyületek és
-keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany
biztonságos tárolásáról szóló 1102/2008/EK rende
letet (2).

(6) A klóralkáli-iparág európai szövetsége, az Euro Chlor és
annak tagvállalatai kötelezettségvállalási határozatot

fogadtak el a klóralkáli-gyártáshoz a továbbiakban már
nem szükséges higany (a gyártási folyamatból kivont
higany) biztonságos tárolására vonatkozóan. Ehhez a
kötelezettségvállaláshoz a klóralkáli-iparágban tevékeny
kedő összes közösségi vállalat objektív és egyenlő felté
telek mellett csatlakozhat.

(7) A Bizottság elégedett az Euro Chlor kötelezettségvállalá
saival, amelyek kiegészítik a vonatkozó rendeletben
foglaltakat.

(8) A kötelezettségvállalás megfelel a Bizottság „A közösségi
szintű környezetvédelmi megállapodásokról a szabályo
zási környezet egyszerűsítésének és javításának akcióterve
keretében” című közleményében (3) foglalt követelmé
nyeknek,

AJÁNLJA:

1. Az Euro Chlor vállalatcsoport tagjai, valamint a gyártási
folyamatból kivont higany biztonságos tárolására vonatkozó
önkéntes, az Euro Chlor-megállapodást aláíró egyéb válla
latok a lehető leggondosabban kötelesek eljárni a gyártási
folyamatból kivont higany (azaz a higanycellás eljárást alkal
mazó üzemek jövőbeni működéséhez már nem szükséges
fémhigany) tárolására szolgáló létesítmények megválasztá
sakor, illetőleg olyan létesítmények üzemeltetőivel kell szer
ződést kötniük, amelyek besorolásuk szerint a veszélyes
hulladékok ártalmatlanítására vonatkozóan engedéllyel
rendelkeznek. Az említett szerződéseknek objektív és megkü
lönböztetésmentes feltételeken kell alapulniuk.
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(1) COM(2005) 20 végleges, 2005.1.28.
(2) HL L 304., 2008.11.14., 75. o. (3) COM(2002) 412 végleges, 2002.7.17.



2. Az Euro Chlor vállalatcsoport tagjai a higany elkülönítésére, az előkészítő és töltési műveletekre, valamint
a tárolótartályok be- és kirakodására vonatkozóan magas szintű műszaki követelményeket kötelesek
érvényesíteni.

3. Az Euro Chlor vállalatnak éves rendszerességgel érdemleges adatokat kell szolgáltatnia a gyártási folya
matból kivont higannyal kapcsolatban.

Ennek az ajánlásnak az Euro Chlor a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 22-én.

a Bizottság részéről
Stavros DIMAS

a Bizottság tagja
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