
ZALECENIE KOMISJI

z dnia 30 maja 2008 r.

w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do następujących
substancji: tritlenek chromu, dichromian amonu oraz dichromian potasu

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2326)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/455/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 143/97 z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczącym
trzeciego wykazu substancji priorytetowych, przewidzia-
nych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 793/93 (2):

— tritlenek chromu,

— dichromian amonu,

— dichromian potasu.

(2) Państwa członkowskie wyznaczone jako sprawozdawcy
na mocy powyższego rozporządzenia zakończyły dzia-
łania związane z oceną ryzyka dla człowieka
i środowiska naturalnego stwarzanego przez wymienione
substancje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE)
nr 1488/94 z dnia 28 czerwca 1994 r. ustanawiającym
zasady oceny ryzyka dla człowieka i środowiska natural-
nego ze strony istniejących substancji zgodnie
z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 (3) oraz
zaproponowały strategię ograniczenia ryzyka.

(3) Przeprowadzono konsultacje z Komitetem Naukowym
ds. Toksyczności, Ekotoksyczności i Środowiska
(SCTEE), który wydał opinie na temat ocen ryzyka prze-
prowadzanych przez sprawozdawców. 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.

(6) Zalecane środki mające na celu zmniejszenie ryzyka
w odniesieniu do pracowników należy rozważyć
w ramach ustawodawstwa o ochronie pracowników,
które uznaje się za stanowiące odpowiednie ramy do
ograniczenia ryzyka ze strony omawianych substancji
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,

NINIEJSZYM ZALECA:

SEKCJA 1

TRITLENEK CHROMU

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

DICHROMIAN AMONU

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

DICHROMIAN POTASU

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

Środki mające na celu zmniejszenie ryzyka dla
pracowników (1) i środowiska (2, 3, 4, 5, 6)

1) Pracownicy stosujący związki chromu (VI) w produkcji
pigmentów i barwników, preparatów do obróbki produktów
metalowych, w procesie pokrywania galwanicznego oraz
jako barwniki zaprawowe w procesie barwienia wełny
powinni uwzględnić wszelkie wytyczne branżowe, które
zostały wypracowane na poziomie krajowym w oparciu
o praktyczne wytyczne o niewiążącym charakterze, sporzą-
dzone przez Komisję na podstawie art. 12 ust. 2 dyrektywy
Rady 98/24/WE (5).
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2) Właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich
powinny w pozwoleniach wydawanych na mocy dyrektywy
2008/1/WE (1) określać warunki, dopuszczalne wartości
emisji lub równoważne parametry bądź środki techniczne
w odniesieniu do związków chromu (VI) w celu zagwaran-
towania, że dane instalacje zaczną działać zgodnie
z najlepszymi dostępnymi technikami (zwanymi dalej
„BAT”), z uwzględnieniem technicznych właściwości odnoś-
nych instalacji, ich geograficznego położenia i lokalnych
warunków środowiska.

3) Państwa członkowskie powinny ściśle monitorować wdra-
żanie BAT w odniesieniu do związków chromu (VI) oraz
informować Komisję o wszelkich istotnych zmianach
w ramach wymiany informacji o BAT.

4) Lokalne emisje do środowiska podlegają w stosownych przy-
padkach przepisom prawa krajowego w celu wykluczenia
wszelkiego ryzyka dla środowiska.

5) Szczególnie w odniesieniu do przeprowadzanego
w zakładzie procesu redukcji związków chromu (VI) do
chromu (III) w celu wyprodukowania soli wykorzystywanych
w garbarstwie zaleca się umieszczenie przy kolejnej zmianie
dokumentu BREF dla garbarni odpowiednich informacji
podkreślających fakt, że przeprowadzanie na terenie zakładu
redukcji związków chromu (VI) do chromu (III) w celu

wyprodukowania soli wykorzystywanych w garbarstwie nie
może być uznawane za BAT.

6) W odniesieniu do wód, w których emisje chromu (VI) mogą
stwarzać ryzyko, dane państwo członkowskie powinno usta-
nowić normy jakości środowiska oraz krajowe środki ogra-
niczenia zanieczyszczeń mające przyczynić się do osiągnięcia
wspomnianych norm jakości do 2015 r. zgodnie
z przepisami dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady (2).

SEKCJA 2

ADRESACI

7) 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 30 maja 2008 r.

W imieniu Komisji
Stavros DIMAS

Członek Komisji
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