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RENDELETEK
A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1676 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
(2020. augusztus 31.)
az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikkének az egyedi festékek tekintetében történő
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 53. cikke (1) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az 1272/2008/EK rendeletet az (EU) 2017/542 bizottsági rendelet (2) módosította, kiegészítve azt néhány
követelménnyel egyrészt az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálásra vonatkozó információk benyújtásával,
másrészt az „egyedi formulaazonosítóknak” (UFI) a veszélyes keverékek címkéjén szereplő kiegészítő információk
közé történő felvételével kapcsolatban. Az importőröknek és a továbbfelhasználóknak szakaszosan kell elkezdeniük
a követelményeknek való megfelelést, különböző megfelelési időpontoktól kezdődően, attól függően, hogy egy adott
keveréket milyen felhasználási célból hoznak forgalomba.

(2)

A festékágazat konkrét aggályt vetett fel az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos
követelmények megvalósíthatóságát illetően az olyan festékekkel kapcsolatban, amelyeket korlátozott
mennyiségben, igényre szabottan, egyéni fogyasztó vagy foglalkozásszerű felhasználó számára állítanak elő az
értékesítés helyszínén. A különleges festékárnyalatok iránti fogyasztói kereslet kielégítése érdekében a készítmény
előállítóját alkalmanként azzal bízzák meg, hogy keverjen ki egyedi festékeket, amelyek gyakorlatilag korlátlan
számban, eltérő összetétellel keverhetők ki. Az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos
követelmények teljesítése tehát azzal járna, hogy az egyedi festékek előállítóinak vagy a színskála összes lehetséges
színkombinációját lefedő, rendkívül nagy számú festékre vonatkozóan kellene előre információkat benyújtaniuk és
egyedi formulaazonosítókat (UFI-kat) létrehozniuk – olyan színkombinációkra is, amelyek közül sokat a valóságban
soha nem állítanának elő –, vagy minden egyes esetben el kellene halasztaniuk az értékesítést a kérdéses információk
benyújtásáig és az UFI létrehozásáig. Mindkét megközelítés aránytalan terhet róna az egyedi festékek ágazatára.

(3)

A különösen a kis- és középvállalkozásokra nehezedő aránytalan adminisztratív terhek elkerülése érdekében az
egyedi festékekre vonatkozó követelményeket az (EU) 2020/1677 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel (3)
módosítani kell, rendelkezve arról, hogy az egyedi festékek mentesülhessenek az 1272/2008/EK rendelet VIII.

(1) HL L 353., 2008.12.31., 1. o.
(2) A Bizottság (EU) 2017/542 rendelete (2017. március 22.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról
szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egy, az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos
harmonizált információkról szóló melléklet hozzáadásával történő módosításáról (HL L 78., 2017.3.23., 1. o.).
(3) A Bizottság (EU) 2020/1677 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. augusztus 31.) az anyagok és keverékek osztályozásáról,
címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egészséget érintő vészhelyzetre
való reagálással kapcsolatos információszolgáltatási követelmények megvalósíthatóságának javítása érdekében történő módosításáról
(lásd e Hivatalos lap 3. oldalát).
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melléklete szerinti bejelentési kötelezettségek és az UFI létrehozásának kötelezettsége alól. Annak érdekében
azonban, hogy a toxikológiai központok az egészséget érintő vészhelyzetre megfelelően tudjanak reagálni, az egyedi
festékekben található önálló keverékekre továbbra is alkalmazni kell a VIII. melléklet szerinti összes követelményt.
(4)

Mindezek alapján indokolt módosítani az 1272/2008/EK rendelet 25. cikkét egy olyan, a bejelentési kötelezettség és
az UFI létrehozása alól mentesülő egyedi festékekre vonatkozó szabály rögzítésével, amely előírja, hogy az egyedi
festékben található valamennyi keverék egyedi formulaazonosítóját kell feltüntetni az egyedi festék címkéjén.
Ezenfelül ha az egyedi festékben található, UFI-val rendelkező valamelyik keverék koncentrációja meghaladja az
5 %-ot, a koncentrációt fel kell tüntetni az egyedi festék címkéjének kiegészítő információs mezőjében, mivel az
egyedi festékekben ekkora koncentrációban található keverékek nagyobb valószínűséggel relevánsak az egészséget
érintő vészhelyzetekben.

(5)

Figyelembe véve, hogy közeledik az 1272/2008/EK rendelet VIII. mellékletében megállapított, a fogyasztói és
foglalkozásszerű felhasználásra szánt keverékekre vonatkozó 2021. január 1-jei megfelelési időpont, továbbá hogy
ez a rendelet valamennyi ágazat számára lehetővé teszi az említett mellékletnek való megfelelést, e rendeletnek a
lehető leghamarabb hatályba kell lépnie.

(6)

Az 1272/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1272/2008/EK rendelet 25. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:
„(8)
Az olyan egyedi festék esetében, amelyre vonatkozóan nem nyújtották be a VIII. melléklet szerinti
információkat és nem hozták létre a megfelelő egyedi formulaazonosítót, az egyedi festékben 0,1 %-ot meghaladó
koncentrációban található, a 45. cikk szerint bejelentési kötelezettség alá tartozó összes keverék egyedi formulaazo
nosítóját a keverékek egyedi festékben jelen lévő koncentrációjának csökkenő sorrendjében felsorolva fel kell tüntetni
az egyedi festék címkéjének kiegészítő információs mezőjében, a VIII. melléklet A. részének 5. pontjában előírt
rendelkezésekkel összhangban.
Az első albekezdés szerinti esetekben, ha az egyedi festékben található, UFI-val rendelkező valamelyik keverék
koncentrációja meghaladja az 5 %-ot, az adott keverék koncentrációját is fel kell tüntetni a keverék egyedi formulaazo
nosítója mellett az egyedi festék címkéjének kiegészítő információs mezőjében, a VIII. melléklet B. része 3.4. pontjának
megfelelően.
E bekezdés alkalmazásában az »egyedi festék« olyan festéket jelent, amelyet korlátozott mennyiségben, igényre
szabottan, egyéni fogyasztó vagy foglalkozásszerű felhasználó számára állítanak elő színárnyalat-hangolással vagy
színkeveréssel az értékesítés helyszínén.”
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2020. augusztus 31-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

