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A BIZOTTSÁG 276/2010/EU RENDELETE
(2010. március 31.)
a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének (diklór-metán, lámpaolajok
és grillgyújtó folyadékok, valamint szerves ónvegyületek) módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

talának és felhasználásának korlátozásai tekintetében
történő módosításáról szóló, 2009/424/EK bizottsági
határozatot (4) 2009. május 28-án fogadták el.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, enge
délyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyagügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosítá
sáról, 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 szóló, 2006.
december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 131. cikkére,

(4)

A szerves ónvegyületek forgalomba hozatalának és
felhasználásának korlátozásai tekintetében az I. mellék
letnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása
céljából a 76/769/EGK tanácsi irányelv módosításáról
szóló, 2009/425/EK tanácsi határozatot (5) 2009. május
28-án fogadták el.

(5)

A REACH rendelet átmeneti intézkedésekről szóló
137. cikkének rendelkezései értelmében helyénvaló
módosítani az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletét
a 455/2009/EK, 2009/424/EK és 2009/425/EK határoza
tokban előírt korlátozások felvétele céljából.

(6)

Az 1907/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(7)

E rendeletnek sürgősen kell hatályba lépnie annak érde
kében, hogy az említett korlátozások a lehető leghama
rabb bekerüljenek az 1907/2006/EK rendelet XVII.
mellékletébe.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
az 1907/2006/EK rendelet 133. cikkével létrehozott
bizottság véleményével,

mivel:

(1)

(2)

(3)

Az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba
hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó
tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelke
zések közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/769/EGK
tanácsi irányelv (2) az I. mellékletében korlátozásokat álla
pított meg egyes veszélyes anyagokra és készítményekre.
Az 1907/2006/EK rendelet 2009. június 1-jei hatállyal
hatályon kívül helyezte a 76/769/EGK irányelvet és
annak helyébe lépett. Az említett rendelet XVII. mellék
lete a 76/769/EGK irányelv I. mellékletének helyébe lép.

A 76/769/EGK tanácsi irányelvnek a diklór-metán forgal
mazásának és felhasználásának korlátozása tekintetében
való módosításáról szóló, 455/2009/EK európai parla
menti és tanácsi határozatot (3) 2009. május 6-án
fogadták el.

A 76/769/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a
műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából, a
lámpaolajok és a grillgyújtó folyadékok forgalomba hoza

(1) HL L 396., 2006.12.30., 1. o.
(2) HL L 262., 1976.9.27., 201. o.
(3) HL L 137., 2009.6.3., 3. o.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete e rendelet mellék
letének megfelelően módosul.
(4) HL L 138., 2009.6.4., 8. o.
(5) HL L 138., 2009.6.4., 11. o.
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2. cikk
E 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, 2010. március 31-én.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

2010.4.1.

2010.4.1.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

MELLÉKLET
Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletében az anyagok, anyagcsoportok és keverékek megnevezését, valamint a
korlátozás feltételeit tartalmazó táblázat az alábbiak szerint módosul:
1. A 3. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
„3. A 67/548/EGK tanácsi irányelv, valamint az
1999/45/EK irányelv meghatározásai szerint
veszélyesnek minősülő folyékony anyagok és
keverékek.

1.

Nem használhatók fel:

— dísztárgyakban, amelyek különböző szakaszokban fény- vagy
színhatást nyújtanak, például díszlámpákban és hamutar
tókban,
— tréfás termékekben,
— egy vagy több résztvevőnek szánt játékoknál vagy ilyen célra
szánt tárgyaknál, amelyeknek dekorációs funkciója is van.
2.
Az 1. pontnak nem megfelelő árucikkek nem hozhatók
forgalomba.
3.
Nem hozhatók forgalomba, ha színezőanyagot – kivéve
adózási okokból –, illetve illatszert, vagy mindkettőt tartalmaznak,
és ha:
— lakossági felhasználásra szánt dekoratív olajlámpákban tüzelő
anyagként használhatók, valamint
— aspirációs kockázatot jelentenek, és R65 vagy H304 címkével
vannak ellátva.
4.
A lakossági felhasználásra szánt dekoratív olajlámpák csak
abban az esetben hozhatók forgalomba, ha megfelelnek a dekoratív
olajlámpákra vonatkozó, az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN)
által elfogadott európai szabványnak (EN 14059).
5.
A veszélyes anyagok és keverékek osztályozására, csomago
lására és címkézésére vonatkozó egyéb közösségi rendelkezések
alkalmazásának sérelme nélkül, a szállítóknak biztosítaniuk kell,
hogy a forgalomba hozatalt megelőzően teljesülnek az alábbi köve
telmények:
a) a lakossági felhasználásra szánt, R65 vagy H304 címkével ellá
tott lámpaolajok csomagolásán a következő tájékoztatás
szerepel jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül: »Az
ilyen folyadékkal töltött lámpa gyermekek kezébe nem
kerülhet«; 2010. december 1-jétől pedig: »Kis mennyiségű
lámpaolaj lenyelése – vagy a kanóc szájbavétele – is életveszé
lyes tüdőkárosodást okozhat«;
b) a lakossági felhasználásra szánt, R65 vagy H304 címkével ellá
tott grillgyújtó folyadékok csomagolásán 2010. december 1jétől a következő tájékoztatás szerepel olvashatóan és letöröl
hetetlenül: »Kis mennyiségű grillgyújtó folyadék lenyelése is élet
veszélyes tüdőkárosodást okozhat«;
c) a lakossági felhasználásra szánt, R65 vagy H304 címkével ellá
tott lámpaolajok és grillgyújtó folyadékok csomagolóeszközei
2010. december 1-jétől legfeljebb 1 literes, nem átlátszó, fekete
tartályok lehetnek.
6.
Legkésőbb 2014. június 1-jéig a Bizottság felkéri az Európai
Vegyianyag-ügynökséget, hogy állítson össze egy dossziét e
rendelet 69. cikkének megfelelően, – adott esetben – a lakossági
felhasználásra szánt, R65 vagy H304 címkével ellátott grillgyújtó
folyadékok és dekoratív lámpába való tüzelőanyag tilalma céljából.
7.
Az R65 vagy H304 címkével ellátott lámpaolajokat és grill
gyújtó folyadékokat első alkalommal forgalomba hozó természetes
vagy jogi személyeknek 2011. december 1-jétől, azt követően
pedig évente adatokat kell szolgáltatniuk az érintett tagállam ille
tékes hatósága számára az R65 vagy H304 címkével ellátott
lámpaolajokra és grillgyújtó folyadékokra vonatkozó alternatí
vákról. A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják az emlí
tett adatokat.”

L 86/9

L 86/10

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2010.4.1.

2. A 20. bejegyzés esetében a második oszlop az alábbi 4., 5. és 6. ponttal egészül ki:
„4.

Triszubsztituált szerves ónvegyületek:

a) A triszubsztituált szerves ónvegyületeket, mint pl. a tributil-ón
vegyületeket (TBT) és a trifenil-ón vegyületeket (TPT) 2010.
július 1-je után nem lehet felhasználni olyan árucikkben,
amelyben vagy amelynek egy részében az ón-egyenértékben
kifejezett koncentráció nagyobb, mint 0,1 tömegszázalék.
b) Az a) alpontnak nem megfelelő árucikkeket 2010. július 1-je
után nem lehet forgalomba hozni, kivéve azokat az árucikkeket,
amelyek az említett időpontot megelőzően már használatban
voltak a Közösségben.
5.

Dibutil-ón vegyületek (DBT):

a) A dibutil-ón vegyületeket (DBT) 2012. január 1-je után nem
lehet felhasználni lakossági felhasználásra szánt olyan keveré
kekben és árucikkekben, amelyekben az ón-egyenértékben kife
jezett koncentráció a keverékben, az árucikkben vagy annak egy
részében nagyobb, mint 0,1 tömegszázalék.
b) Az a) alpontnak nem megfelelő árucikkeket és keverékeket
2012. január 1-je után nem lehet forgalomba hozni, kivéve
azokat az árucikkeket, amelyek az említett időpontot megelő
zően már használatban voltak a Közösségben.
c) A fentiektől eltérve az a) és b) alpont 2015. január 1-jéig nem
alkalmazandó a lakossági felhasználásra szánt alábbi árucik
kekre és keverékekre:
— egykomponensű és kétkomponensű, szobahőmérsékleten
vulkanizált tömítőanyagok (RTV-1 és RTV-2 tömítő
anyagok) és ragasztók,
— katalizátorként DBT-vegyületeket tartalmazó festékek és
bevonatok árucikkek felületén alkalmazva,
— lágy polivinil-klorid (PVC) profilok, önmagukban vagy
kemény PVC-vel koextrudálva,
— stabilizátorként DBT-vegyületeket tartalmazó
bevont szövetek kültéri használatra,

PVC-vel

— kültéri esővíz-elvezető csövek, csatornák és szerelvények,
valamint a tetőszerkezet és homlokzat bevonóanyaga.
d) A fentiektől eltérve az a) és b) alpont nem alkalmazandó az
1935/2004/EK rendelettel szabályozott anyagokra és árucik
kekre.
6.

Dioktil-ón vegyületek (DOT):

a) A dioktil-ón vegyületeket (DOT) 2012. január 1-je után nem
lehet felhasználni lakossági célokra – ellátásra vagy felhaszná
lásra – szánt olyan alábbi árucikkekben, amelyekben vagy
amelyek egy részében az ón-egyenértékben kifejezett koncent
ráció nagyobb, mint 0,1 tömegszázalék:
— rendeltetésszerűen a bőrrel érintkező textilárucikkek,
— kesztyűk,
— rendeltetésszerűen a bőrrel érintkező lábbeli vagy annak egy
része,
— fal- és padlóburkolat,
— gyermekápolási cikkek,
— női higiéniai termékek,
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— pelenkák,
— kétkomponensű, szobahőmérsékleten vulkanizált formázó
készlet (RTV-2 formázókészlet).
b) Az a) alpontnak nem megfelelő árucikkeket 2012. január 1-je
után nem lehet forgalomba hozni, kivéve azokat az árucikkeket,
amelyek az említett időpontot megelőzően már használatban
voltak a Közösségben.”

3. A táblázat az alábbi 59. bejegyzéssel egészül ki:
„59. Diklór-metán
CAS-szám: 75-09-2
EC-szám: 200-838-9

1.
Diklór-metánt 0,1 tömegszázalékos, vagy azt meghaladó
koncentrációban tartalmazó festék-eltávolítók:
a) nem hozhatók első alkalommal forgalomba a lakosság vagy
szakmai felhasználók ellátása céljából 2010. december 6-át
követően;
b) nem hozhatók forgalomba a lakosság vagy szakmai felhasz
nálók ellátása céljából 2011. december 6-át követően;
c) nem használhatók szakmai felhasználók által 2012. június 6-át
követően.
E bejegyzés alkalmazásában:
i. »szakmai felhasználó«: minden olyan természetes vagy jogi
személy, beleértve munkavállalókat és önálló vállalkozókat
is, aki ipari létesítményen kívüli szakmai tevékenysége
során festék-eltávolítást végez;
ii. »ipari létesítmény«: olyan létesítmény, amelyben festék-eltá
volító tevékenységeket végeznek.
2.
Az 1. ponttól eltérően a tagállamok engedélyezhetik terüle
tükön és bizonyos tevékenységek esetében a diklór-metánt tartal
mazó festék-eltávolítók használatát a különleges képzésben része
sült szakmai felhasználók számára és engedélyezhetik ilyen festékeltávolítók forgalomba helyezését ezen szakmai felhasználók ellá
tása céljából.
Az ezen eltérést alkalmazó tagállamok megfelelő rendelkezéseket
határoznak meg a diklór-metánt tartalmazó festék-eltávolítókat
használó szakmai felhasználók egészségének és biztonságának
védelme érdekében, és ezekről tájékoztatják a Bizottságot.
E rendelkezések tartalmazzák azt a követelményt, mely szerint a
szakmai felhasználónak a működése szerinti tagállam által elfoga
dott olyan tanúsítvánnyal, vagy egyéb okirati bizonyítékkal, illetve
az adott tagállam egyéb jóváhagyásával kell rendelkeznie, amely
bizonyítja, hogy megfelelően képzett és képesített a diklór-metánt
tartalmazó festék-eltávolítók biztonságos használatához.
A Bizottság jegyzéket készít az e pontban szereplő eltérést alkal
mazó tagállamokról, és a listát interneten közzéteszi.
3.
A 2. pontban említett eltérést igénybe vevő szakmai felhasz
nálók csak az ezen eltérést alkalmazó tagállamokban működ
hetnek. A 2. pontban említett képzés legalább a következőket
tartalmazza:
a) az egészségi kockázatok tudatosítása, értékelése és kezelése,
beleértve az olyan, már meglévő helyettesítőkről vagy folyama
tokról szóló tájékoztatást, amelyek felhasználási körülményeik
között kevésbé veszélyeztetik a munkavállalók egészségét és
biztonságát;
b) megfelelő szellőzés alkalmazása;
c) a 89/686/EGK tanácsi irányelvnek eleget tevő, megfelelő egyéni
védőeszköz használata.
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A munkáltatók és az önálló vállalkozók lehetőség szerint olyan
vegyi anyaggal vagy folyamattal helyettesítik a diklór-metánt,
amely adott felhasználási körülmények között nem, vagy csak
kisebb mértékben veszélyezteti a munkavállalók egészségét és
biztonságát.
A szakmai felhasználó valamennyi vonatkozó biztonsági intézke
dést alkalmazza a gyakorlatban, beleértve az egyéni védőeszköz
használatát.
4.
A munkavállalók védelmével kapcsolatos egyéb közösségi
jogszabályok sérelme nélkül, a diklór-metánt 0,1 tömegszázalékos,
vagy azt meghaladó koncentrációban tartalmazó festék-eltávolítók
csak akkor használhatók ipari létesítményekben, ha legalább a
következő feltételek teljesülnek:
a) hatékony szellőzés valamennyi kezelési területen, különösen a
nedves kezelés és a festéktől megtisztított árucikkek szárítása
során: helyi légelszívás a merítőkádaknál, kiegészítve e területek
gépi szellőztetésével az expozíció minimalizálása és – amenynyiben műszakilag lehetséges – a releváns munkahelyi expozí
ciós határértékeknek való megfelelés biztosítása érdekében;
b) intézkedések kerülnek bevezetésre a merítőkádakból való kipá
rolgás minimalizálása érdekében, beleértve az alábbiakat: tetők a
merítőkádak lefedéséhez – a betöltés és kiürítés kivételével –;
megfelelő betöltő és kiürítő rendszer a merítőkádaknál, vala
mint a kiürítést követően a kádak vízzel vagy sóoldattal való
kimosása a felesleges oldószer eltávolítása érdekében;
c) a diklór-metán merítőkádakban való biztonságos kezelését célzó
intézkedések, beleértve az alábbiakat: szivattyúk és csövek a
festék-eltávolítók merítőkádakba és azokból történő továbbítá
sára, valamint megfelelő intézkedések a kádak biztonságos tisz
títására és az üledék eltávolítására;
d) a 89/686/EGK irányelvnek megfelelő, a következőket tartal
mazó egyéni védőeszközök: megfelelő védőkesztyű, védőszem
üveg és védőruha, valamint megfelelő légzésvédő eszköz,
amennyiben másként nem megvalósítható a releváns munka
helyi expozíciós határértékeknek való megfelelés;
e) megfelelő tájékoztatás, betanítás és képzés az üzemeltetők
számára a védőeszköz használatát illetően.
5.
Az anyagok és keverékek osztályozására, csomagolására és
címkézésére vonatkozó egyéb közösségi rendelkezések sérelme
nélkül, a diklór-metánt 0,1 tömegszázalékos, vagy azt meghaladó
koncentrációban tartalmazó festék-eltávolítókon 2011. december
6-tól jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlanul fel kell
tüntetni a következő szöveget:
»Kizárólag ipari és a bizonyos EU-tagállamokban jóváhagyott
szakmai felhasználók általi felhasználásra – ellenőrizze, hogy a
felhasználás engedélyezett-e.«”
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