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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1336/2008/EK RENDELETE
(2008. december 16.)
a 648/2004/EK rendeletnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról
szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása érdekében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(4)

A 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv felváltása és a
GHS-kritériumok bevezetése potenciális hatásainak elemzése ahhoz a következtetéshez vezetett, hogy a
648/2004/EK rendelet ezen irányelvekre történő hivatkozásainak kiigazítása mellett a rendelet hatályát fenn kell
tartani.

(5)

A 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvben szereplő
osztályozási kritériumokról való áttérés 2015. június 1-jéig
teljes mértékben megtörténik. A mosó- és tisztítószerek
gyártói az 1272/2008/EK rendelet értelmében vett gyártók, importőrök és továbbfelhasználók, ezért számukra e
rendelettel lehetőséget kell biztosítani arra, hogy hasonló
időkeret álljon rendelkezésükre az átálláshoz, mint amit az
1272/2008/EK rendelet meghatároz.

(6)

A 648/2004/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani
kell,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,
tekintettel a Bizottság javaslatára,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
véleményére (1),
a Szerződés
megfelelően,

251.

cikkében (2)

megállapított

eljárásnak

mivel:
(1)

(2)

(3)

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről
és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i
1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3)
rendelkezik az anyagok és keverékek osztályozásának és
címkézésének a Közösségen belüli harmonizálásáról. E
rendelet a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június
27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv (4), valamint a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999.
május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (5) helyébe lép.
Az 1272/2008/EK rendelet a 67/548/EGK és az
1999/45/EK irányelv tapasztalataira épít, és átveszi a vegyi
anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszerében (GHS) az anyagok és keverékek
osztályozására és címkézésére az Egyesült Nemzetek Szervezetének keretein belül nemzetközi szinten elfogadott
kritériumokat.
A 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv osztályozásra és
címkézésre vonatkozó bizonyos rendelkezései más közösségi jogszabályok, mint például a mosó- és tisztítószerekről szóló, 2004. március 31-i 648/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (6) alkalmazását is szolgálják.

(1) HL C 120., 2008.5.16., 50. o.
(2) Az Európai Parlament 2008. szeptember 3-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. november 28-i határozata.
(3) HL L 353., 2008.12.31., 1. o.
(4) HL 196., 1967.8.16., 1. o.
(5) HL L 200., 1999.7.30., 1. o.
(6) HL L 104., 2004.4.8., 1. o.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 648/2004/EK rendelet módosításai

A 648/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
2006. december 30-i változata 3. cikkének (2) bekezdése
értelmében vett „készítmény” vagy „készítmények” szavak
helyébe a „keverék”, illetve „keverékek” szavak lépnek az
egész szövegben (7).

2.

A 9. cikk (1) bekezdése első mondatának helyébe a következő
szöveg lép:

„Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és
csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (*), 45. cikkének
sérelme nélkül az e rendelet alkalmazási körébe tartozó anyagokat és/vagy keverékeket forgalomba hozó gyártók a tagállamok illetékes hatóságainak rendelkezésére bocsátják:
(*) HL L 353., 2008.12.31., 1. o..”
(7) HL L 396., 2006.12.30., 1. o. Helyesbített változat: HL L 136.,
2007.5.29., 3. o.
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A 11. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
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2. cikk
Hatálybalépés és alkalmazás

„(1)
A (2)–(6) bekezdés nem sérti az anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozó, az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott
rendelkezéseket.”

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.
Az 1. cikk 2. és 3. pontját 2015. június 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Strasbourgban, 2008. december 16-án.
az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök
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