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A BIZOTTSÁG 207/2011/EU RENDELETE
(2011. március 2.)
a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a XVII. melléklete (difenil-éter,
pentabrómszármazék és perfluoroktán-szulfonátok) tekintetében történő módosításáról
alapján – befejezte az anyagok egy csoportjának vizs
gálatát, és azokat az egyezményben szereplő kritériu
moknak megfelelőnek ítélte. Az egyezmény részes felei
konferenciájának 2009. május 4–8-i negyedik ülésén (a
továbbiakban: COP4) megállapodás született arról, hogy
kilenc anyagot felvesznek az egyezmény mellékleteibe,
beleértve a pentabróm-difenil-étert és a perfluoroktánszulfonátokat is.

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 környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező
anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek az I. és III. melléklete tekintetében
történő módosításáról szóló, 2010. augusztus 24-i
757/2010/EU bizottsági rendelet (5) átülteti az uniós
jogba a COP4 határozatait azáltal, hogy az egyez
ményben vagy a jegyzőkönyvben, illetve mindkettőben
felsorolt anyagokat felveszi a 850/2004/EK rendelet I.
mellékletébe. Ezek között az anyagok között a
pentabróm-difenil-éter és a perfluoroktán-szulfonátok is
szerepelnek. A 850/2004/EK rendelet megtiltja az I.
mellékletben felsorolt anyagok előállítását és forgalomba
hozatalát, továbbá szabályozza az ezeket az anyagokat
tartalmazó hulladék kezelését. A perfluoroktán-szulfo
nátok esetében a 850/2004/EK rendelet I. melléklete
átveszi és felsorolja a REACH-rendelet XVII. melléklete
szerint alkalmazandó eltéréseket, a COP4 határozatainak
figyelembevétele érdekében néhány helyen módosítva
azokat.

(5)

Ezzel az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének a
difenil-éter pentabrómszármazékra és a perfluoroktánszulfonátokra vonatkozó korlátozásai tárgytalanná váltak,
így a 44. és 53. tételeket el kell hagyni.

(6)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban
vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikkével létreho
zott bizottság véleményével,

mivel:

(1)

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 44. és
53. tételei korlátozásokat vezetnek be a difenil-éter,
pentabrómszármazék és a perfluoroktán-szulfonátok
forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatban.

(2)

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező
anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról
szóló, 2004. április 29-i 850/2004/EK európai parla
menti és tanácsi rendelet (2) átülteti az uniós jogba a
2006/507/EK tanácsi határozattal (3) jóváhagyott, a
környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező
anyagokról szóló Stockholmi Egyezményben (a további
akban: egyezmény), valamint a nagy távolságra jutó,
országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló
1979. évi egyezményhez csatolt, a 2004/259/EK tanácsi
határozattal (4) jóváhagyott 1998. évi jegyzőkönyvben (a
továbbiakban: jegyzőkönyv) meghatározott kötelezettség
vállalásokat.

ELFOGADTA EZT AZ RENDELETET:

Az egyezmény keretében létrehozott, a környezetben
tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat felül
vizsgáló bizottság – az Európai Közösségtől és tagállamaitól, Norvégiától, valamint Mexikótól kapott javaslatok

(3)
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1. cikk
Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 44. és 53. téte
leit el kell hagyni.
(5) HL L 223., 2010.8.25., 29. o.
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2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2011. március 2-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO
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