
ZALECENIE KOMISJI

z dnia 30 maja 2008 r.

w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka stwarzanego przez następujące
substancje: chlorek 2,3-epoksypropylotrimetyloamoniowy (EPTAC), chlorek (3-chloro-2-

hydroksypropylo) trimetyloamoniowy (CHPTAC) oraz heksachlorocyklopentadien

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2316)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/472/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 rozporządzeniami Komisji
(WE) nr 143/97 (2) oraz (WE) nr 2364/2000 (3), dotyczą-
cymi odpowiednio trzeciego i czwartego wykazu
substancji priorytetowych, przewidzianych w rozporzą-
dzeniu Rady (EWG) nr 793/93:

— chlorek 2,3-epoksypropylotrimetyloamoniowy
(EPTAC),

— chlorek (3-chloro-2-hydroksypropylo) trimetyloamo-
niowy (CHPTAC),

— heksachlorocyklopentadien.

(2) Państwa członkowskie wyznaczone jako sprawozdawcy
na mocy powyższych rozporządzeń zakończyły działania
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 naturalnego
ze strony istniejących substancji zgodnie
z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 (4) oraz
zaproponowały strategię ograniczenia ryzyka.

(3) Przeprowadzono konsultacje z Komitetem Naukowym
ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska (SCHER), który
wydał opinie na temat ocen ryzyka przeprowadzonych

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 (5).

(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 zostały wyraźnie 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,

NINIEJSZYM ZALECA:

SEKCJA 1

CHLOREK 2,3-EPOKSYPROPYLOTRIMETYLOAMONIOWY
(EPTAC)

(nr CAS 3033-77-0; nr Einecs 221-221-0)

Środki mające na celu zmniejszenie ryzyka dla
pracowników (1) i środowiska (2)

1. Pracodawcy stosujący EPTAC w produkcji oraz jako
odczynnik służący do wytwarzania skrobi kationowej
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 (6) (dyrektywa w sprawie środków chemicz-
nych).
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2. Lokalne emisje EPTAC do środowiska podlegają
w stosownych przypadkach przepisom prawa krajowego
w celu wykluczenia wszelkiego ryzyka dla środowiska.

SEKCJA 2

CHLOREK (3-CHLORO-2-HYDROKSYPROPYLO)
TRIMETYLOAMONIOWY (CHPTAC)

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

Środki mające na celu zmniejszenie ryzyka dla
pracowników (3) i środowiska (4)

3. Pracodawcy stosujący CHPTAC jako czynnik służący do
wytwarzania skrobi kationowej powinni uwzględnić wszelkie
wytyczne branżowe, które zostały wypracowane na
poziomie krajowym w oparciu o praktyczne wytyczne
o niewiążącym charakterze, sporządzone przez Komisję na
podstawie art. 12 ust. 2 dyrektywy 98/24/WE.

4. Lokalne emisje CHPTAC do środowiska podlegają
w stosownych przypadkach przepisom prawa krajowego
w celu wykluczenia wszelkiego ryzyka dla środowiska.

SEKCJA 3

ADRESACI

5. 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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