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KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI

z dnia 28 maja 2008 r.

w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka stwarzanego przez następujące
substancje: 2-nitrotoluen i 2,4-dinitrotoluen

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2233)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/405/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 z dnia
23 marca 1993 r. w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarza-
nych przez istniejące substancje (1), w szczególności jego art. 11
ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W ramach rozporządzenia (EWG) nr 793/93 następujące
substancje zostały określone jako substancje priorytetowe
wymagające oceny zgodnie z rozporządzeniem Komisji
(WE) nr 2364/2000 z dnia 25 października 2000 r.
dotyczącym czwartego wykazu substancji prioryteto-
wych, jak przewidziano w rozporządzeniu Rady (EWG)
nr 793/93 (2):

— 2-nitrotoluen,

— 2,4-dinitrotoluen.

(2) Państwo członkowskie wyznaczone jako sprawozdawca
na mocy powyższych rozporządzeń zakończyło działania
związane z oceną ryzyka dla człowieka i środowiska
naturalnego stwarzanego przez te substancje, zgodnie
z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1488/94 z dnia

28 czerwca 1994 r. ustanawiającym zasady oceny ryzyka
dla człowieka i środowiska naturalnego ze strony istnie-
jących substancji zgodnie z rozporządzeniem Rady
(EWG) nr 793/93 (3) oraz zaproponowało strategię ogra-
niczenia ryzyka.

(3) Przeprowadzono konsultacje z Komitetem Naukowym
ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska (SCHER), który
wydał opinie na temat ocen ryzyka przeprowadzanych
przez sprawozdawcę. Opinie te zostały opublikowane na
stronie internetowej tego komitetu.

(4) Wyniki oceny ryzyka i dalsze rezultaty strategii ograni-
czania ryzyka są przedstawione w odpowiednim komu-
nikacie Komisji (4).

(5) Na podstawie powyższej oceny należy zalecić podjęcie
pewnych środków mających na celu zmniejszenie ryzyka
w odniesieniu do niektórych substancji. W odniesieniu
do substancji, które nie są wymienione, brak jest zaleceń
dla adresatów niniejszego zalecenia.

(6) Zalecane dla pracowników środki mające na celu zmniej-
szenie ryzyka należy rozważyć w ramach ustawodawstwa
o ochronie pracowników, uznawanego za stanowiące
odpowiednie ramy dla ograniczenia ryzyka stwarzanego
przez omawiane substancje w zakresie, w jakim jest to
niezbędne.

(7) Środki mające na celu zmniejszenie ryzyka przewidziane
w niniejszym zaleceniu są zgodne z opinią komitetu
powołanego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia
(EWG) nr 793/93,
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NINIEJSZYM ZALECA:

SEKCJA 1

2,4-DINITROTOLUEN

(NR CAS 121-14-2; NR EINECS 204-450-0)

Środki mające na celu zmniejszenie ryzyka dla środowiska
(1, 2, 3)

1) Właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich
powinny w pozwoleniach wydawanych na mocy dyrektywy
2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1) określać
warunki, dopuszczalne wartości emisji lub równoważne
parametry bądź środki techniczne w odniesieniu do 2,4-dini-
trotoluenu w celu zagwarantowania, że dane instalacje
zaczną działać zgodnie z najlepszymi dostępnymi techni-
kami (zwanymi dalej „BAT”), z uwzględnieniem technicz-
nych właściwości odnośnych instalacji, ich geograficznego
położenia i lokalnych warunków środowiska.

2) Państwa członkowskie powinny ściśle monitorować wdra-
żanie BAT w odniesieniu do 2,4-dinitrotoluenu oraz
w ramach wymiany informacji dotyczących BAT infor-
mować Komisję o wszelkich istotnych zmianach.

3) Lokalne emisje 2,4-DNT do środowiska wodnego i do atmo-
sfery podlegają w stosownych przypadkach przepisom prawa
krajowego w celu wykluczenia wszelkiego ryzyka dla środo-
wiska.

SEKCJA 2

ADRESACI

4) Niniejsze zalecenie skierowane jest do wszystkich sektorów,
w których dokonuje się przywozu powyższych substancji,
produkuje się je, transportuje, przechowuje, przetwarza na
preparaty lub przetwarza w inny sposób, stosuje, usuwa lub
odzyskuje oraz do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 maja 2008 r.

W imieniu Komisji
Stavros DIMAS

Członek Komisji
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