
A BIZOTTSÁG (EU) 2015/491 RENDELETE 

(2015. március 23.) 

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a horvát nyelvű figyelmeztető és óvintézkedésre 
vonatkozó mondatokkal való kiegészítése, valamint a műszaki és tudományos fejlődéshez való 
hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló 605/2014/EU bizottsági rendelet módosításáról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK 
irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. 
december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 37. cikke (5) bekezdésére, 

mivel: 

(1)  A 2014. június 5-én elfogadott 605/2014/EU bizottsági rendelet (2) bizonyos anyagok tekintetében 2015. 
április 1-jétől alkalmazandó új vagy aktualizált rendelkezéseket ír elő a harmonizált osztályozásra és címkézésre 
vonatkozóan. Az említett rendelet elfogadási folyamatában bekövetkező késések miatt a 605/2014/EU bizottsági 
rendelet alkalmazása kezdetéig tartó átmeneti időszak jelentősen rövidebb, mint a műszaki és tudományos 
fejlődéshez való korábbi hozzáigazítások esetében alkalmazott átmeneti időszakok. Tíz hónap nem tűnik 
elegendőnek ahhoz, hogy a gazdasági szereplők alkalmazkodni tudjanak az új szabályokhoz, melyek némelyike 
széles körben használt vegyi anyagokat érint. Az alkalmazás kezdeti időpontját ezért indokolt elhalasztani egy 
olyan átmeneti időszak biztosítása érdekében, amely összhangban áll az 1272/2008/EK rendelet rendelkezéseinek 
a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása során alkalmazott korábbi gyakorlattal. 

(2)  Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők mihamarabb megbízhatóan tájékozódhassanak a kötelező 
alkalmazás kezdeti időpontjának elhalasztásáról, e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követően a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie. 

(3)  Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (3) 133. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

A 605/2014/EU rendelet 3. cikke (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

„3. Az 1. cikk (3) bekezdését 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.” 

2. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba. 

2015.3.24. L 78/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU   

(1) HL L 353., 2008.12.31., 1. o. 
(2) A Bizottság 2014. június 5-i 605/2014/EU rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 

1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a horvát nyelvű figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokkal való 
kiegészítése, valamint a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (HL L 167., 2014.6.6., 
36. o.). 

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedé
lyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 
93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.). 



Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, 2015. március 23-án. 

a Bizottság részéről 

az elnök 
Jean-Claude JUNCKER  

2015.3.24. L 78/13 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU   
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