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(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK
A TANÁCS (EU) 2017/997 RENDELETE
(2017. június 8.)
a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a HP 14 „környezetre
veszélyes (ökotoxikus)” veszélyességi tulajdonság tekintetében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 38. cikke (2) bekezdésére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
mivel:
(1)

A 2008/98/EK irányelv III. melléklete a hulladékok veszélyességét eredményező tulajdonságokat sorolja fel.

(2)

A 2008/98/EK irányelv kimondja, hogy a hulladék veszélyesként való besorolásának többek között a vegyi
anyagokról, különösen a keverékek veszélyességi besorolásáról és az erre a célra használt koncentrációs határérté
kekről szóló uniós jogszabályokon kell alapulnia. A 2000/532/EK bizottsági határozat (2) létrehozta a hulladék
típusok jegyzékét a hulladékok Unión belüli harmonizált besorolásának ösztönzése és a hulladékok veszélyes
tulajdonságainak Unión belüli harmonizált meghatározása érdekében.

(3)

A 2008/98/EK irányelv III. melléklete úgy rendelkezik, hogy a HP 14 „környezetre veszélyes (ökotoxikus)”
veszélyességi tulajdonságot a 67/548/EGK tanácsi irányelv (3) VI. mellékletében megállapított kritériumok alapján
kell hozzárendelni a hulladékokhoz.

(4)

A 67/548/EGK irányelv 2015. június 1-jével hatályát vesztette, és helyébe az 1272/2008/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet (4) lépett. Az említett irányelv azonban alkalmazható 2017. június 1-jéig bizonyos keverékek
esetében, amennyiben azok besorolása, címkézése és csomagolása az 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek (5) megfelelően történt, valamint azokat 2015. június 1-jét megelőzően hozták forgalomba.

(1) HL L 312., 2008.11.22., 3. o.
(2) A Bizottság 2000/532/EK határozata (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv
1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének
a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló
94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról (HL L 226., 2000.9.6., 3. o.).
(3) A Tanács 67/548/EGK irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL 196., 1967.8.16., 1. o.).
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) 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 (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).
5
( ) Az Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására,
csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről (HL L 200., 1999.7.30.,
1. o.).
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(5)

A 2008/98/EK irányelv III. mellékletét felváltotta az 1357/2014/EU bizottsági rendelet (1), amely a veszélyességi
tulajdonságok fogalommeghatározását adott esetben az 1272/2008/EK rendelethez igazította, valamint
a 67/548/EGK irányelvre való hivatkozásokat felváltotta az 1272/2008/EK rendeletre való hivatkozásokkal.

(6)

Az 1357/2014/EU bizottsági rendelet nem módosította a HP 14 „környezetre veszélyes (ökotoxikus)”
veszélyességi tulajdonság meghatározását, mivel egy további tanulmányra volt szükség ahhoz, hogy teljeskörű és
reprezentatív információk álljanak rendelkezésre a HP 14 „környezetre veszélyes (ökotoxikus)” veszélyességi
tulajdonság értékelésének az 1272/2008/EK rendeletben megállapított kritériumokhoz való hozzáigazítása
lehetséges hatásaival kapcsolatban. Ez a tanulmány mára lezárult, és helyénvaló, hogy annak ajánlásai
tükröződjenek a hulladékokra vonatkozó HP 14 „környezetre veszélyes (ökotoxikus)” veszélyességi tulajdonságnak
a 2008/98/EK irányelv III. mellékletében foglalt értékelésében, illetve ezt az értékelést a lehetőségeken belül
összhangba kell hozni az 1272/2008/EK rendeletben a vegyi anyagok ökotoxicitásának értékelése kapcsán
megállapított kritériumokkal. A hulladék veszélyességi besorolásának a HP 14 „környezetre veszélyes
(ökotoxikus)” veszélyességi tulajdonság tekintetében való, számítási képletek alkalmazásával történő meghatáro
zásakor az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott általános küszöbértékeket kell alkalmazni.

(7)

Az 1272/2008/EK rendelet VI. melléklete harmonizált szorzótényezőket határoz meg „a vízi környezetre
veszélyes, akut 1” és „a vízi környezetre veszélyes, krónikus 1” kategóriába besorolt, kisszámú anyagra
vonatkozóan – e szorzótényezők alkalmazásával kell megállapítani azon keverékek besorolását, amelyekben
megtalálhatók a szóban forgó anyagok. A szorzótényezők meghatározása terén elért eredmények fényében
a Bizottság a 2008/98/EK irányelv 38. cikkének (2) bekezdésével összhangban felülvizsgálhatja az anyagoknak
a HP 14 „környezetre veszélyes (ökotoxikus)” veszélyességi tulajdonság tekintetében való értékelésére szolgáló
számítási módszert, hogy a módszernek esetlegesen szorzótényezők is a részét képezzék.

(8)

A hulladékoknak a HP 14 „környezetre veszélyes (ökotoxikus)” veszélyességi tulajdonság értékelésére végzett
vizsgálatához helyénvaló a 440/2008/EK bizottsági rendeletben (2) előírt vonatkozó módszereket vagy más
nemzetközileg elismert megfelelő vizsgálati módszereket és iránymutatásokat alkalmazni. A 2000/532/EK
határozat értelmében, ha egy hulladék valamely veszélyességi tulajdonságát vizsgálattal és a 2008/98/EK irányelv
III. melléklete szerint a veszélyes anyagok koncentrációjának határértékei alapján is értékelik, akkor a vizsgálat
eredményeit kell mérvadónak tekinteni. Ezenfelül figyelembe kell venni az 1272/2008/EK rendelet 12. cikkét,
különösen a 12. cikk b) pontját és az annak alkalmazására vonatkozó módszereket. A Bizottságnak célszerű
ösztönöznie a legjobb gyakorlatok cseréjét az anyagoknak a HP 14„környezetre veszélyes (ökotoxikus)”
veszélyességi tulajdonság tekintetében történő értékelésére szolgáló vizsgálati módszerekre vonatkozóan, annak
érdekében, hogy ezeket a módszereket adott esetben harmonizálni lehessen.

(9)

Az új követelményekhez való alkalmazkodásra kellő időt kell biztosítani a vállalkozások és az illetékes hatóságok
számára.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedésekről a 2008/98/EK irányelv 39. cikkében említett bizottság nem nyilvánított
véleményt. Az említett intézkedéseket a Tanácsnak ezért az 1999/468/EK tanácsi határozat (3) 5a. cikke
(4) bekezdésének megfelelően kell elfogadnia,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 2008/98/EK irányelv III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2018. július 5-től kell alkalmazni.
(1) A Bizottság 1357/2014/EU rendelete (2014. december 18.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló
2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének felváltásáról (HL L 365., 2014.12.19., 89. o.).
(2) A Bizottság 440/2008/EK rendelete (2008. május 30.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
(REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról
(HL L 142., 2008.5.31., 1. o.).
(3) A Tanács 1999/468/EK határozata (1999. június 28.) a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások
megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Luxembourgban, 2017. június 8-án.
a Tanács részéről
az elnök
K. SIMSON
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MELLÉKLET

A 2008/98/EK irányelv III. melléklete a következőképpen módosul:
1. a HP 14 „környezetre veszélyes (ökotoxikus)” veszélyességi tulajdonságra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő
szöveg lép:
„HP 14 »környezetre veszélyes (ökotoxikus)«: olyan hulladék, amely azonnal vagy késleltetve veszélyt jelent vagy
jelenthet egy vagy több környezeti elemre.
Az alábbi feltételek bármelyikének megfelelő hulladékot a HP 14 veszélyességi kategóriába kell sorolni:
— a hulladék »ózonkárosító« besorolású anyagot tartalmaz, amelyhez az 1272/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (*) értelmében a H420 figyelmeztető mondat van hozzárendelve, és ezen anyag koncentrációja
eléri vagy túllépi a 0,1 %-os koncentrációs határértéket.
[c(H420) ≥ 0,1 %];
— a hulladék egy vagy több »vízi, akut« besorolású anyagot tartalmaz, amelyhez az 1272/2008/EK rendelet
értelmében a H400 figyelmeztető mondat van hozzárendelve, és ezen anyag koncentrációja eléri vagy túllépi
a 25 %-os koncentrációs határértéket. Az ilyen anyagokra 0,1 %-os küszöbértéket kell figyelembe venni.
[Σ c (H400) ≥ 25 %];
— a hulladék egy vagy több »vízi, krónikus 1«, »vízi, krónikus 2« vagy »vízi, krónikus 3« besorolású anyagot
tartalmaz, amelyekhez az 1272/2008/EK rendelet értelmében a H410, H411, illetve H412 figyelmeztető mondat
van hozzárendelve, és az összes »vízi, krónikus 1« (H410) besorolású anyag koncentrációjának összegét százzal
szorozva, hozzáadva az összes »vízi, krónikus 2« (H411) besorolású anyag koncentrációjának tízzel szorzott
összegét, valamint az összes »vízi, krónikus 3« (H412) besorolású anyag koncentrációjának összegét, az eredmény
eléri vagy túllépi a 25 %-os koncentrációs határértéket. A H410 besorolású anyagokra 0,1 %-os küszöbértéket,
a H411 vagy H412 besorolású anyagokra pedig 1 %-os küszöbértéket kell figyelembe venni.
[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %];
— a hulladék egy vagy több »vízi, krónikus 1«, »vízi, krónikus 2«, »vízi, krónikus 3« vagy »vízi, krónikus 4«
besorolású anyagot tartalmaz, amelyekhez az 1272/2008/EK rendelet értelmében a H410, H411, H412, illetve
H413 figyelmeztető mondat van hozzárendelve, és az összes »vízi, krónikus« besorolású anyag koncentrációjának
összege eléri vagy túllépi a 25 %-os koncentrációs határértéket. A H410 besorolású anyagokra 0,1 %-os
küszöbértéket, a H411, H412, illetve H413 besorolású anyagokra pedig 1 %-os küszöbértéket kell figyelembe
venni.
[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %].
ahol: Σ = az összeg és c = az anyagok koncentrációja.
(*) Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) 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 (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).”;
2. a HP 15-re vonatkozó bejegyzés alatti megjegyzést el kell hagyni.
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A BIZOTTSÁG (EU) 2017/998 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2017. június 12.)
az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és
szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló
881/2002/EK tanácsi rendelet 268. alkalommal történő módosításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel
szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 7a. cikkének (5) bekezdésére,
mivel:
(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre
a rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(2)

2017. június 7-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankcióbizottsága úgy határozott, hogy egy
bejegyzést módosít az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó listáján, akikre vagy amelyekre
vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell. A 881/2002/EK rendelet
I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 881/2002/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.
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, 2017. június 12-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat vezetője

(1) HL L 139., 2002.5.29., 9. o.
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MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. mellékletének „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” részében az „Al-Nusrah Front for
the People of the Levant (más néven a) the Victory Front; b) Jabhat al-Nusrah; c) Jabhet al-Nusra; d) Al-Nusrah Front;
e) Al-Nusra Front; f) Ansar al-Mujahideen Network; g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad). Egyéb
információ: a) Szíriában működik; b) korábban, 2013. május 30. és 2014. május 13. között, Al-Qaida in Iraq néven
szerepelt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.5.14.” bejegyzés helyébe
a következő szöveg lép:
„Al-Nusrah Front for the People of the Levant (más néven a) the Victory Front; b) Jabhat al-Nusrah; c) Jabhet
al-Nusra; d) Al-Nusrah Front; e) Al-Nusra Front; f) Ansar al-Mujahideen Network; g) Levantine Mujahideen on the
Battlefields of Jihad; h) Jabhat Fath al Sham; i) Jabhat Fath al-Sham; j) Jabhat Fatah al-Sham; k) Jabhat Fateh Al-Sham;
l) Fatah al-Sham Front; m) Fateh al-Sham Front; n) Conquest of the Levant Front; o) The Front for the Liberation of
al Sham; p) Front for the Conquest of Syria/the Levant; q) Front for the Liberation of the Levant; r) Front for the
Conquest of Syria). Egyéb információ: a) a Szíriai Arab Köztársaságban és b) Irakban működik; c) korábban, 2013.
május 30. és 2014. május 13. között, Al-Qaida in Iraq néven szerepelt. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában
meghatározott megjelölés időpontja: 2014.5.14.”
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A BIZOTTSÁG (EU) 2017/999 RENDELETE
(2017. június 13.)
a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletének módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről 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 szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 58. és 131. cikkére,
mivel:
(1)

Az 1-bróm-propán (n-propil-bromid) anyag esetében az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek (2) megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú reprodukciót károsító anyagként történő besorolás
kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellék
letébe történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének c) pontja határoz meg.

(2)

A di-izopentil-ftalát anyag esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú
reprodukciót károsító anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében
teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet
57. cikkének c) pontja határoz meg.

(3)

Az 1,2-benzoldikarbonsav, di-C6-8-elágazó láncú alkilészterek, C7-ben gazdag anyag esetében az 1272/2008/EK
rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú reprodukciót károsító anyagként történő besorolás
kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe
történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének c) pontja határoz meg.

(4)

Az 1,2-benzoldikarbonsav, di-C7-11-elágazó és egyenes láncú alkilészterek anyag esetében az 1272/2008/EK
rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú reprodukciót károsító anyagként történő besorolás
kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe
történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének c) pontja határoz meg.

(5)

Az 1,2-benzoldikarbonsav-dipentilészter, elágazó és egyenes láncú anyag esetében az 1272/2008/EK rendeletnek
megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú reprodukciót károsító anyagként történő besorolás kritériumai, ennek
megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel
kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének c) pontja határoz meg.

(6)

A bisz(2-metoxietil) ftalát anyag esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az
1B. kategóriájú reprodukciót károsító anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett
anyag tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is,
melyeket a rendelet 57. cikkének c) pontja határoz meg.

(7)

A di-pentil-ftalát anyag esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú
reprodukciót károsító anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében
teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet
57. cikkének c) pontja határoz meg.

(1) HL L 396., 2006.12.30., 1. o.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről
és csomagolásáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).
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(8)

Az n-pentil-izopentil-ftalát anyag esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az
1B. kategóriájú reprodukciót károsító anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett
anyag tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is,
melyeket a rendelet 57. cikkének c) pontja határoz meg.

(9)

Amennyiben bizonyos százalékban benzo(a)pirént tartalmaz, az antracénolaj anyag esetében az 1272/2008/EK
rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú rákkeltő anyagként történő besorolás kritériumai, ennek
megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő
felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének a) pontja határoz meg. Az említett anyag az
1907/2006/EK rendelet XIII. mellékletében meghatározott kritériumok alapján perzisztens, bioakkumulatív,
mérgező, valamint nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag, ennek megfelelően teljesülnek rá az
említett rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének d) és e) pontja
határoz meg.

(10)

A szurok, kőszénkátrány, magas hőmérsékletű anyag esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően
fennállnak az 1B. kategóriájú rákkeltő anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett
anyag tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is,
melyeket a rendelet 57. cikkének a) pontja határoz meg. Az említett anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. mellék
letében meghatározott kritériumok alapján perzisztens, bioakkumulatív, mérgező, valamint nagyon perzisztens és
nagyon bioakkumulatív anyag, ennek megfelelően teljesülnek rá az említett rendelet XIV. mellékletébe történő
felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének d) és e) pontja határoz meg.

(11)

A 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilált anyagcsoport (amelybe jól meghatározott anyagok, valamint ismeretlen
vagy változó összetételű, összetett reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagok (UVCB-anyagok),
polimerek és homológok tartoznak) olyan anyagok, amelyek bomlásuk révén endokrin károsító tulajdonságokkal
rendelkeznek, amelyek esetében tudományosan igazolható, hogy ezen bomlástermékek valószínűleg súlyos hatást
gyakorolnak a környezetre. Mint ilyenek, azonos mértékű aggodalomra adnak okot, mint az 1907/2006/EK
rendelet 57. cikkének a)–e) pontjában felsorolt anyagok, ennek megfelelően teljesülnek az említett rendelet
XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének f) pontja határoz meg.

(12)

A 4-nonilfenol, elágazó és egyenes láncú, etoxilált anyagcsoport (egyenes és/vagy elágazó alkilláncú, 9 szénatomot
tartalmazó anyagok, amelyekben a 4. pozícióban kovalens kötéssel kapcsolódó fenol található, etoxilálva, ide
tartoznak UVCB anyagok és jól meghatározott anyagok, polimerek és homológok, beleértve az egyedi izomereket
és/vagy azok kombinációját), olyan anyagok, amelyek bomlásuk révén endokrin károsító tulajdonságokkal
rendelkeznek, és tudományosan igazolható, hogy ezen bomlástermékek valószínűleg súlyos hatást gyakorolnak
a környezetre. Mint ilyenek, azonos mértékű aggodalomra adnak okot, mint az 1907/2006/EK rendelet
57. cikkének a)–e) pontjában felsorolt anyagok, ennek megfelelően tekintetükben teljesülnek az említett rendelet
XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének f) pontja határoz meg.

(13)

Ezeket az anyagokat az 1907/2006/EK rendelet 59. cikke alapján azonosították és felvették a jelöltlistára. A fenti
anyagoknak az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvételét az Európai Vegyianyag-ügynökség
(a továbbiakban: Ügynökség) 2014. február 6-án (1) és 2015. július 1-jén (2) közzétett ajánlásaiban prioritásként
határozta meg, az említett rendelet 58. cikkével összhangban. Ezenfelül a Bizottság számos érdekelttől kapott
a társadalmi-gazdasági hatásokra vonatkozó információkat az Ügynökség ötödik ajánlásának nyomán nyújtott
beadványokban, vagy az Ügynökség hatodik ajánlásának tervezetére vonatkozó nyilvános konzultációjával
párhuzamosan zajló nyilvános konzultáció során. A kapott információk ellenére helyénvaló ezeket az anyagokat
felvenni az említett mellékletbe.

(14)

Helyénvaló az Ügynökség 2014. február 6-i és 2015. július 1-jei ajánlásainak megfelelően meghatározni az
1907/2006/EK rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában hivatkozott időpontokat. Ezeket az
időpontokat az engedélyezés iránti kérelem összeállításához szükséges becsült időt és a különböző anyagokra
vonatkozóan rendelkezésre álló, valamint az 1907/2006/EK rendelet 58. cikkének (4) bekezdése szerint folytatott
nyilvános konzultáció során kapott információkat figyelembe véve határozták meg. E célból azt is figyelembe kell
venni az említett rendelet 58. cikke (3) bekezdésének megfelelően, hogy az Ügynökség az 1907/2006/EK rendelet
által előírt határidőn belül hány kérelmet tud feldolgozni.

(15)

Az e rendelet mellékletében felsorolt anyagok egyikének esetében sem indokolt az 1907/2006/EK rendelet
58. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. alpontjában említett időpontot az említett rendelet 58. cikke (1) bekezdése
c) pontjának ii. alpontjában említett időpontot követő 18 hónapnál későbbi határidőben meghatározni.

(1) http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf
(2) http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf
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(16)

Az 1907/2006/EK rendelet 58. cikke (1) bekezdése e) pontjának az 58. cikk (2) bekezdésével együtt értelmezett
rendelkezései előírják, hogy egyes felhasználásokra vagy felhasználási kategóriákra mentesség állapítható meg,
amennyiben a kockázatok megfelelő ellenőrzésére az emberi egészség, illetve a környezet védelmét biztosító
egyéb uniós jogszabályokban előírt minimumkövetelmények vannak hatályban. A jelenleg rendelkezésre álló
információk alapján nem indokolt e rendelkezések alapján mentességet megállapítani.

(17)

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem indokolt mentességet megállapítani a termék- és folyamato
rientált kutatásra és fejlesztésre.

(18)

A rendelkezésre álló információk alapján nem indokolt továbbá felülvizsgálati időszakot megállapítani egyes
alkalmazásokra. Az 1907/2006/EK rendelet 60. cikkének (8) bekezdésével összhangban a felülvizsgálati
időszakokat eseti alapon kell meghatározni, többek között az anyag felhasználásból származó kockázatoknak és
társadalmi-gazdasági előnyöknek, valamint az engedélyezési kérelem tárgyát képező felhasználásra vonatkozóan
benyújtott alternatív anyagok és technológiák vagy bármely helyettesítési terv elemzésének figyelembevételével.
Amennyiben nincsenek megfelelő alternatív anyagok vagy technológiák, a felhasználás kockázatait megfelelő és
hatékony kockázatkezelési intézkedéssekkel kell korlátozni, és amennyiben a felhasználásból származó előnyök
várhatóan jelentősek – mint a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök előállításában való felhasználás esetén
–, a felülvizsgálati időszak hosszú lehet.

(19)

Az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletében hivatkozott lejárati idők után már nem gyártott árucikkek időelőtti
elavulásának megelőzése érdekében egyes, az említett mellékletbe felvett anyagoknak (önmagukban vagy
keverékekben) rendelkezésre kell állniuk az említett árucikkek javításához szükséges cserealkatrészek gyártásához,
amennyiben az említett árucikkek rendeltetésszerű működése nem biztosítható az említett alkatrész hiányában,
valamint amennyiben a XIV. mellékletben szereplő egyes anyagok (önmagukban vagy keverékekben) szükségesek
az ilyen árucikkek javításához. Ennek érdekében egyszerűbbé kell tenni az ilyen alkatrészek gyártásához és az
ilyen árucikkek javításához szükséges, a XIV. mellékletbe felvett anyagok felhasználására vonatkozó engedélyezési
kérelmeket. Az ilyen egyszerűsített engedélyezési kérelmekre vonatkozó végrehajtási intézkedések elfogadásának
lehetővé tétele érdekében az ilyen felhasználású anyagokra alkalmazandó átmeneti szabályozás hatályát ki kell
terjeszteni.

(20)

Ezért az 1907/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(21)

Az N,N-dimetil-formamid (DMF) esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az
1B. kategóriájú reprodukciót károsító anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett
anyag tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is,
melyeket a rendelet 57. cikkének c) pontja határoz meg. A fenti anyagot az 1907/2006/EK rendelet 59. cikke
alapján azonosították és vették fel a javasolt anyagok jelöltlistájára, továbbá az említett rendelet mellékletébe
történő felvételét az Ügynökség 2014. február 6-án közzétett ajánlásában prioritásként határozta meg az említett
rendelet 58. cikkének megfelelően. A DMF lényegi tulajdonságai hasonlítanak az N,N-dimetil-acetamid (DMAC) és
az N-metil-2-pirrolidon (NMP) lényegi tulajdonságaihoz, és mindhárom anyag a másik lehetséges alternatív
anyagának tekinthető bizonyos fontos felhasználásuk tekintetében. Az NMP az 1907/2006/EK rendelet
69. cikkének megfelelő, folyamatban lévő korlátozási eljárás tárgyát képezi. A három anyag lényegi tulajdonsá
gainak és ipari alkalmazásának hasonlóságaira figyelemmel, valamint a következetes szabályozói megközelítés
biztosítása érdekében a Bizottság helyénvalónak ítéli a DMF XIV. mellékletbe való felvételére vonatkozó döntés
elhalasztását, amint azt a DMAC esetében tette, figyelembe véve az Ügynökség 2013. január 17-i ajánlását.

(22)

A diazén-1,2-dikarboxamid (C,C′-azodi(formamid)) (ADCA) esetében fennállnak a légzőszervi szenzibilizálóként
(Légz. szenz. 1.) történő besorolás kritériumai. Az ADCA lényegi tulajdonságaira és káros hatására vonatkozó
valamennyi rendelkezésre álló információ figyelembevételével az Ügynökség megállapította, hogy az olyan
anyagnak tekinthető, amelyre vonatkozóan tudományos adatok bizonyítják hogy valószínűleg súlyos hatást
gyakorol az emberi egészségre, ami azonos mértékű aggodalomra ad okot, mint az 1907/2006/EK rendelet
57. cikkének a)–e) pontjában felsorolt anyagok, ennek megfelelően tekintetében teljesülnek az említett rendelet
XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének f) pontja határoz meg. A fenti
anyagot az 1907/2006/EK rendelet 59. cikke alapján azonosították és felvették a javasolt anyagok jelöltlistájára,
továbbá az említett rendelet XIV. mellékletébe történő felvételét az Ügynökség 2014. február 6-án közzétett
ajánlásában prioritásként határozta meg az említett rendelet 58. cikkének megfelelően. Az ADCA a feldolgozóipar
különböző ágainak széles körében, sokrétűen felhasznált anyag, ami várhatóan igen összetett engedélyezési
kérelmeket fog eredményezni. A felhasználások széles körére vonatkozó engedélyezési kérelmek kezelésében
megszerezett tapasztalat korlátozott voltára tekintettel helyénvaló egyelőre elhalasztani az ADCA XIV. mellékletbe
való felvételére vonatkozó döntést.

(23)

Egyes alumínium-szilikát tűzálló kerámiarostok (Al-RCF) és cirkónium-alumínium-szilikát tűzálló kerámiarostok
(Zr-RCF) esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú rákkeltő anyagként
történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK
rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének a) pontja határoz meg.
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A fenti anyagokat az 1907/2006/EK rendelet 59. cikke alapján azonosították és felvették a javasolt anyagok jelölt
listájára, továbbá az említett rendelet mellékletébe történő felvételüket az Ügynökség 2014. február 6-án közzétett
ajánlásában prioritásként határozta meg az említett rendelet 58. cikkének megfelelően. Magukat a rostokat igen
korlátozott számú ipari üzemben állítják elő, és általában közvetlenül, ugyanazon gyártási folyamat során olyan
árucikkekké alakítják át, amelyeket azután sokféle, magas hőmérsékleti szigetelésre szolgáló ipari berendezésben
használnak fel, ami a munkavállalók jelentős kitettségét eredményezheti. Ugyanakkor az e rostokból készült
árucikkek felhasználása az 1907/2006/EK rendelet értelmében nem képezi engedélyezés tárgyát. A legmegfelelőbb
szabályozói megközelítés meghatározása érdekében a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egyelőre helyénvaló
elhalasztani az Al-RCF-nek és a Zr-RCF-nek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe való felvételére
vonatkozó döntést.
(24)

A bórsav, a dinátrium tetraborát (vízmentes), a dibór-trioxid és a tetrabór-dinátrium-heptaoxid (hidrát) esetében az
1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú reprodukciót károsító anyagként történő
besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyagok tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet
XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének c) pontja határoz meg. A fenti
anyagokat az 1907/2006/EK rendelet 59. cikke alapján azonosították és felvették a javasolt anyagok jelöltlistájára,
továbbá az említett rendelet mellékletébe történő felvételüket az Ügynökség 2015. július 1-jén közzétett
ajánlásában prioritásként határozta meg az említett rendelet 58. cikkének megfelelően. Továbbá ezen anyagok
a feldolgozóipar különböző ágainak széles körében, sokrétűen felhasznált anyagok, ami várhatóan igen összetett
engedélyezési kérelmeket fog eredményezni. A felhasználások széles körére vonatkozó engedélyezési kérelmek
kezelésében megszerezett tapasztalat korlátozott voltára tekintettel helyénvaló egyelőre elhalasztani az ezen
anyagok XIV. mellékletbe való felvételére vonatkozó döntést.

(25)

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1907/2006/EK rendelet XIV. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2017. június 13-án.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER
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MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletének táblázata a következőképpen módosul:
1. A melléklet a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Átmeneti intézkedések
Bejegy
zés
száma

„32

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Anyag

Lényegi tulajdonság az
57. cikk szerint

1-bróm-propán (n-propilbromid)

Reprodukciót károsító
anyag

EK-szám:

203-445-0

(1B. kategória)

CAS-szám:

106-94-5

di-izopentil-ftalát
EK-szám:

210-088-4

Reprodukciót károsító
anyag

CAS-szám:

605-50-5

(1B. kategória)

1,2-benzoldikarbonsav, diC6-8-elágazó láncú alkilész
terek, C7-ben gazdag
EK-szám:

276-158-1

CAS-szám:

71888-89-6

1,2-benzoldikarbonsav diC7-11, elágazó- és egyenes
láncú alkilészterek
EK-szám:

271-084-6

CAS-szám:

68515-42-4

1,2-benzol-dikarbonsav-di
pentilészter, elágazó és
egyenes láncú
EK-szám:

284-032-2

CAS-szám:

84777-06-0

Bisz(2-metoxietil) ftalát

Reprodukciót károsító
anyag

Lejárati
idő (2)

2019. ja
nuár 4.

Mentesség
(felhaszná
lási kate
góriák)

Felülvizs
gálati
időszak

2020. jú
lius 4.

—

—

2019. ja
nuár 4.

2020. jú
lius 4.

—

—

2019. ja
nuár 4.

2020. jú
lius 4.

—

—

2019. ja
nuár 4.

2020. jú
lius 4.

—

—

2019. ja
nuár 4.

2020. jú
lius 4.

—

—

2019. ja
nuár 4.

2020. jú
lius 4.

—

—

2019. ja
nuár 4.

2020. jú
lius 4.

—

—

(1B. kategória)

Reprodukciót károsító
anyag
(1B. kategória)

Reprodukciót károsító
anyag
(1B. kategória)

EK-szám:

204-212-6

Reprodukciót károsító
anyag

CAS-szám:

117-82-8

(1B. kategória)

Dipentil-ftalát

Kérelem
benyújtá
sának határ
ideje (1)

EK-szám:

205-017-9

Reprodukciót károsító
anyag

CAS-szám:

131-18-0

(1B. kategória)
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Átmeneti intézkedések
Bejegy
zés
száma

39.

40.

41.

42.

Anyag

n-pentil-izopentil-ftalát

—

2019. áp
rilis 4.

2020. ok
tóber 4.

—

—

2019. áp
rilis 4.

2020. ok
tóber 4.

—

—

Endokrin károsító
tulajdonságok (57. cikk
f) pont – környezet)

2019. jú
lius 4.

2021. ja
nuár 4.

—

—

Endokrin károsító
tulajdonságok (57. cikk
f) pont – környezet)

2019. jú
lius 4.

2021. ja
nuár 4.

—

—”

CAS-szám:

776297-69-9

(1B. kategória)

Rákkeltő

CAS-szám:

90640-80-5

szurok, kőszénkátrány, ma
gas hőmérsékletű
EK-szám:

266-028-2

CAS-szám:

65996-93-2

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fe
nol, etoxilált
(idetartoznak jól meghatá
rozott anyagok és UVCB
anyagok, polimerek és ho
mológok)

43.

—

Reprodukciót károsító
anyag

292-602-7

EK-szám:

—

CAS-szám:

—

4-nonilfenol, elágazó és
egyenes láncú, etoxilált
(egyenes és/vagy elágazó al
killáncú, 9 szénatomot
tartalmazó anyagok, ame
lyekben a 4. pozícióban ko
valens kötéssel kapcsolódó
fenol található, etoxilálva,
ide tartoznak UVCB
anyagok és jól meghatáro
zott anyagok, polimerek és
homológok, beleértve az
egyedi izomereket és/vagy
azok kombinációját)
EK-szám:

—

CAS-szám:

—

2019. ja
nuár 4.

2020. jú
lius 4.

—

EK-szám:

Lejárati
idő (2)

Felülvizs
gálati
időszak

EK-szám:

antracénolaj

Kérelem
benyújtá
sának határ
ideje (1)

Mentesség
(felhaszná
lási kate
góriák)

Lényegi tulajdonság az
57. cikk szerint

(1B. kategória)***, PBT,
vPvB

Rákkeltő
(1B. kategória), PBT,
vPvB

(1) Az 58. cikk (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában szereplő adat.
(2) Az 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. alpontjában szereplő adat.

2. A szöveg a „Kérelem benyújtásának határideje” oszlopában jelzett időpont mellett a „(*)” jellel egészül ki a következő
számú bejegyzések tekintetében: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30
és 31.
3. A szöveg a „Lejárati idő” oszlopában jelzett időpont mellett a „(**)” jellel egészül ki a következő számú bejegyzések
tekintetében: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 és 31.
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4. A táblázat után a szöveg a következő megjegyzésekkel egészül ki:
„(*) 2019. szeptember 1-je az anyagnak azon árucikkek javításához szükséges alkatrészek gyártásában való felhasz
nálására, amelyek gyártása az anyagra vonatkozó bejegyzésben lejárati időként megjelölt időpont előtt
abbamaradt vagy abba fog maradni, amennyiben az anyagot azon árucikkek gyártásában használták, és az
említett árucikkek rendeltetésszerű működése nem biztosítható az említett alkatrészek hiányában, valamint az
anyagnak az ilyen árucikkek javításához (önmagában vagy készítményben) való felhasználására, amennyiben az
említett anyagot önmagában vagy készítményben felhasználták az említett árucikkek gyártásához, és az
utóbbiak nem javíthatók másként, csak az említett anyag felhasználásával.
(**) 2021. március 1-je az anyagnak azon árucikkek javításához szükséges alkatrészek gyártásában való felhaszná
lására, amelyek gyártása az anyagra vonatkozó bejegyzésben lejárati időként megjelölt időpont előtt
abbamaradt vagy abba fog maradni, amennyiben az anyagot azon árucikkek gyártásában használták, és az
említett árucikkek rendeltetésszerű működése nem biztosítható az említett alkatrészek hiányában, valamint az
anyagnak az ilyen árucikkek javításához (önmagában vagy készítményben) való felhasználására, amennyiben az
említett anyagot felhasználták az említett árucikkek gyártásához, és az utóbbiak nem javíthatók másként, csak
az említett anyag felhasználásával.
(***) Nem felel meg a rákkeltő anyagként való azonosítás kritériumának, amennyiben benzo(a)pirén (EINECS-szám
200-028-5) tartalma kevesebb mint 0,005 tömegszázalék.”
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A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1000 RENDELETE
(2017. június 13.)
a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a perfluor-oktánsav
(PFOA), a PFOA sói és a PFOA-rokon anyagok tekintetében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről 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 szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 68. cikke (1) bekezdésére,
mivel:
(1)

A perfluor-oktánsav (a továbbiakban: PFOA), a PFOA sói és a PFOA-rokon anyagok (2) olyan különleges tulajdon
ságokkal rendelkeznek, mint a nagy súrlódási ellenállás, a dielektromos tulajdonság, a hőnek és vegyi anyagoknak
való ellenálló képesség és a kis felületi energia. Felhasználási körük igen változatos: felhasználják őket például
a fluoropolimerek és fluoroelasztomerek gyártására, felületaktív anyagként tűzoltó habokban, valamint a textil- és
a papírgyártás során a víz-, zsír-, olaj- és/vagy szennyeződéstaszító tulajdonság biztosítására.

(2)

2013. június 14-én az 1907/2006/EK rendelet 76. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerinti tagállami bizottság az
ugyanazon rendelet 57. cikke d) pontjának megfelelően a PFOA-t perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT)
anyagként azonosította. 2013. június 20-án a PFOA-t az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe való esetleges
felvétele céljából felvették a különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistájára.

(3)

2014. október 17-én Németország és Norvégia az 1907/2006/EK rendelet 69. cikke (4) bekezdésének értelmében
dokumentációt (3) (a továbbiakban: a XV. melléklet szerinti dokumentáció) nyújtott be az Európai Vegyianyagügynökségnek (a továbbiakban: Ügynökség), amelyben az emberi egészségre és a környezetre jelentett kockázatok
kiküszöbölése érdekében a PFOA, a PFOA sói és a PFOA-rokon anyagok gyártásának, forgalomba hozatalának és
felhasználásának korlátozására tesznek javaslatot. Németország és Norvégia 2 ppb koncentrációs határértéket
javasolt ezen anyagok más anyagokban, keverékekben vagy árucikkekben való jelenlétére, és nem tett javaslatot
mentességre, kivéve az olyan használt árucikkek esetében, amelyek tekintetében bizonyítható, hogy az Unióban
való felhasználásuk vége megelőzi a korlátozás alkalmazásának kezdetét.

(4)

2015. szeptember 8-án az Ügynökség kockázatértékelési bizottsága (a továbbiakban: RAC) véleményt fogadott el,
amely azt a következtetést vonta le, hogy a XV. melléklet szerinti dokumentációban az alkalmazási kör és
a feltételek tekintetében javasolt módosításokat figyelembe véve a PFOA, a PFOA sói és a PFOA-rokon anyagok
gyártásának, forgalomba hozatalának és felhasználásának általános korlátozása jelenti a legmegfelelőbb uniós
szintű intézkedést, amely a legeredményesebben csökkenti az azonosított kockázatokat. A RAC két különböző
koncentrációs határértéket javasolt, nevezetesen 25 ppb-t a PFOA-nak és a PFOA sóinak, valamint 1 000 ppb-t
egy PFOA-rokon anyagnak vagy több PFOA-rokon anyag kombinációjának más anyagokban, keverékekben vagy
árucikkekben való előfordulása tekintetében, ami azt tükrözi, hogy előfordulhatnak elkerülhetetlen szennye
ződések és nem szándékolt szennyező anyagok, és figyelembe veszi az analitikai módszerek kimutatási
képességeit. A RAC javasolta, hogy viszonylag kicsi környezeti hatásukra és a hosszú helyettesítési határidőkre
tekintettel kapjanak mentességet a korlátozás alól a filmekre, papírokra vagy nyomdaipari klisékre felhordott
fotográfiai rétegek, a beültethető orvostechnikai eszközök, valamint a félvezetőkben és fotolitográfiai eljárásokban
felhasznált anyagok és keverékek. A RAC a mentesség megadását javasolta továbbá az olyan anyagok felhaszná
lására, mint a szállított elkülönített intermedierek, annak érdekében, hogy alternatív anyagokat lehessen gyártani,
valamint a használt árucikkek forgalomba hozatalára.

(1) HL L 396., 2006.12.30., 1. o.
(2) A PFOA-rokon anyagok olyan anyagok, amelyek esetében – molekulaszerkezetük alapján – fennáll a lehetőség, hogy PFOA-vá bomlanak
le vagy alakulnak át.
(3) http://echa.europa.eu/documents/10162/e9cddee6-3164-473d-b590-8fcf9caa50e7
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(5)

2015. december 4-én az Ügynökség társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottsága (a továbbiakban:
SEAC) véleményt fogadott el, amelyben kifejtette, hogy a XV. melléklet szerinti dokumentációban javasolt, a RAC
és a SEAC által módosított korlátozás a társadalmi-gazdasági hasznait és a társadalmi-gazdasági költségeit tekintve
a legmegfelelőbb uniós szintű fellépés az azonosított kockázatok csökkentésére.

(6)

A SEAC egyetértett a RAC által javasolt mentességekkel. Emellett a SEAC a korlátozás alkalmazásának
a XV. melléklet szerinti dokumentációban javasolt tizennyolc hónap helyett három évvel való elhalasztását
javasolta, hogy az érdekelt felek meg tudják hozni a megfeleléshez szükséges intézkedéseket. Az olyan társadalmigazdasági megfontolások alapján, mint például a magas költségek, a jelentős gazdasági teher, az alternatívák
hiánya, a környezetbe történő kibocsátások viszonylag alacsony mértéke és a nagy társadalmi előnyöket biztosító
kritikus alkalmazások, a SEAC a korlátozás hosszabb időre való elhalasztását javasolta a latex nyomdafestékek,
a munkavállalók védelmére szolgáló textilek, a gyógyászati textilekhez, a vízkezelés során történő szűréshez, az
előállítási folyamatokhoz, valamint a folyékonyhulladék-kezeléshez szánt membránok, egyes nanovastagságú
plazmabevonatok és a nem beültethető orvostechnikai eszközök tekintetében.

(7)

A SEAC javasolta továbbá a korlátozás alkalmazása kezdetének időpontja előtt már forgalomba hozott tűzoltó
habok, továbbá a félvezetőgyártó berendezések mentesítését a javasolt korlátozás alól.

(8)

A korlátozási eljárás során konzultáció folyt az Ügynökségnek az 1907/2006/EK rendelet 76. cikke
(1) bekezdésének f) pontjában említett, a végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórumával, melynek
véleményét figyelembe vették.

(9)

2016. január 12-én az Ügynökség benyújtotta a Bizottsághoz a RAC és a SEAC véleményét (1).

(10)

E vélemények alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a PFOA, a PFOA sói és a PFOA-rokon
anyagok gyártása, forgalomba hozatala vagy felhasználása – akár önmagukban, akár más vegyi anyagok összete
vőjeként, keverékekben és árucikkekben fordulnak elő – az emberi egészség és a környezet tekintetében elfogadha
tatlan kockázatokkal jár. A Bizottság úgy véli, hogy e kockázatokat uniós szinten szükséges kezelni.

(11)

A perfluoroktán-szulfonsavat (PFOS) és származékait mentesíteni kell a javasolt korlátozás alól, mivel ezen
anyagok szabályozását már biztosítja a 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2). A legfeljebb hat
szénatomból álló szénláncú, fluortartalmú vegyi anyagok gyártása során elkerülhetetlenül képződő PFOA-t is
mentesíteni kell a javasolt korlátozás alól.

(12)

A SEAC javaslatának megfelelően a korlátozás alkalmazását általában három évvel, meghatározott ágazatokban
pedig még hosszabb idővel el kell halasztani annak érdekében, hogy az érdekelt felek be tudják tartani a javasolt
korlátozást. Noha a bevont és impregnált szilárd árucikkekben, folyadékokban és tűzoltó habokban található,
extrahálható perfluoroktán-szulfonsav mennyiségének meghatározására szabványos analitikai módszer (CEN/TS
15968:2010) áll rendelkezésre, amelyet nagy valószínűséggel át lehet úgy alakítani, hogy a PFOA-ra és a PFOArokon anyagokra is alkalmazni lehessen megfelelő érzékelési határ mellett, azonban az említett anyagok extrahá
lására és kémiai elemzésére ilyen szabványos módszer jelenleg nem áll rendelkezésre. A korlátozásra vonatkozó
halasztási időszaknak elegendőnek kell lennie arra, hogy olyan megfelelő analitikai módszereket fejlesszenek
tovább, amelyeket valamennyi mátrix esetében alkalmazni lehet.

(13)

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

(14)

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.
(1) https://echa.europa.eu/documents/10162/2f0dfce0-3dcf-4398-8d6b-2e59c86446be
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 850/2004/EK rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező
anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról (HL L 158., 2004.4.30., 7. o.).
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2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2017. június 13-án.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER
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MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete a következő bejegyzéssel egészül ki:

„68. Perfluor-oktánsav (PFOA)
CAS-szám: 335-67-1
EK-szám: 206-397-9
és sói.
Bármely olyan rokon anyag (a sóit és polimereit is be
leértve), amely szerkezeti elemként tartalmaz egy má
sik szénatomhoz közvetlenül kapcsolódó, C7F15- kép
letű, lineáris vagy elágazó láncú perfluor-heptilcsoportot.
Bármely olyan rokon anyag (a sóit és polimereit is be
leértve), amely szerkezeti elemként tartalmaz egy
C8F17- képletű, lineáris vagy elágazó láncú perfluoroktil-csoportot.
A következő anyagok nem tartoznak a fenti meghatá
rozásba:

1. Anyagként önmagukban nem gyárthatók és nem hoz
hatók forgalomba 2020. július 4. után.
2. 2020. július 4. után nem használhatók fel a következők
előállítására, és nem hozhatók forgalomba a következők
ben:
a) másik anyag, annak összetevőjeként;
b) keverék;
c) árucikk;
a PFOA és a PFOA sói esetében 25 ppb, egy PFOA-ro
kon anyag vagy több PFOA-rokon anyag kombinációja
esetében pedig 1 000 ppb mértékű vagy azt meghaladó
koncentrációban.
3. Az 1. és a 2. pont alkalmazásának kezdete:
a) 2022. július 4. az alábbiak esetében:

— C8F17-X, ahol X = F, Cl, Br.

i. a félvezetők gyártásához használt berendezések;

— C8F17-C(= O)OH, C8F17-C(= O)O-X′ vagy C8F17CF2-X′ (ahol X′ = bármilyen csoport, beleértve
a sókat is).

ii. latex nyomdafestékek;
b) 2023. július 4. az alábbiak esetében:
i.

a munkavállalók egészségét és biztonságát veszé
lyeztető kockázatokkal szembeni védelemre szol
gáló textilek;

ii. a gyógyászati textilekhez, a vízkezelés során tör
ténő szűréshez, az előállítási folyamatokhoz, va
lamint a folyékonyhulladék-kezeléshez szánt
membránok;
iii. nanovastagságú plazmabevonatok;
c) 2032. július 4. a 93/42/EGK irányelv hatálya alá tar
tozó beültethető orvostechnikai eszközöktől eltérő
orvostechnikai eszközök.
4. Az 1. és a 2. pont az alábbiak egyikére sem alkalma
zandó:
a) a perfluoroktán-szulfonsav és származékai, amelyek
szerepelnek a 850/2004/EK rendelet I. mellékletének
A. részében;
b) olyan anyag gyártása, amely elkerülhetetlenül képző
dik melléktermékként a legfeljebb hat szénatomból
álló szénláncú, fluortartalmú vegyi anyagok gyártása
során;
c) olyan anyag, amelyet szállított elkülönített interme
dierként való használatra szánnak, vagy szállított el
különített intermedierként használnak, feltéve, hogy
az e rendelet 18. cikke (4) bekezdésének a)–f) pontjá
ban meghatározott feltételek teljesülnek;
d) olyan anyag vagy más anyag összetevője vagy keve
rék, amelyet a következő területeken való felhaszná
lásra szánnak, vagy ilyen területeken használnak fel:
i.

a 93/42/EGK irányelv hatálya alá tartozó beültet
hető orvostechnikai eszközök előállítása;
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ii. filmekre, papírokra vagy nyomdaipari klisékre
felhordott fotográfiai rétegek;
iii. félvezetőipari fotolitográfiai eljárások és összetett
félvezetők előállítása során alkalmazott maratási
eljárások;
e) olyan koncentrált tűzoltó habkeverékek, amelyeket
2020. július 4. előtt hoztak forgalomba, és amelye
ket egyéb tűzoltó habkeverékek előállításához való
felhasználásra szánnak, vagy azok előállításához
használnak fel.
5. A 2. pont b) alpontja nem alkalmazandó az olyan tűz
oltó habokra, amelyeket:
a) 2020. július 4. előtt hoztak forgalomba; vagy
b) a 4. pont e) alpontjának megfelelően állítottak elő,
feltéve, hogy ahol azokat képzési célokra használják,
ott a környezetbe történő kibocsátásokat a lehető
legkisebb mértékűre csökkentik, a folyékony hulladé
kot pedig összegyűjtik és ártalmatlanítják.
6. A 2. pont c) alpontja nem alkalmazandó a követke
zőkre:
a) a 2020. július 4. előtt forgalomba hozott árucikkek;
b) a 4. pont d) alpontja i. alpontjának megfelelően elő
állított beültethető orvostechnikai eszközök;
c) a 4. pont d) alpontjának ii. alpontjában említett fo
tográfiai bevonatokkal bevont árucikkek;
d) a 4. pont d) alpontjának iii. alpontjában említett fél
vezetők vagy összetett félvezetők.”
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HELYESBÍTÉSEK
Helyesbítés a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló
2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2016. október 6-i (EU)
2016/1821 bizottsági végrehajtási rendelethez
(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 294., 2016. október 28.)
1. A 182. oldalon a 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletét felváltó mellékletben a 2204 22 KN-kódhoz tartozó
sor 2. oszlopában (árumegnevezés):
a következő szövegrész:

„Legalább 2 literes, de legfeljebb 10 literes tartályban (palackban)”

helyesen:

„Több mint 2 literes, de legfeljebb 10 literes tartályban (palackban)”.

2. A 207. oldalon a 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletét felváltó mellékletben a 27. árucsoporthoz tartozó
kiegészítő megjegyzések 2. f) pontjának harmadik bekezdésében:
a következő szövegrész:

„A »C hígított szín« kifejezés a terméknek az ISO 2049 szerinti módszerrel (egyenértékű az
ASTM D 1500 módszerrel) mért színét jelenti azután, hogy a termék egy térfogategységét
100 térfogategység xilollal, toluollal vagy más alkalmas oldószerrel összekeverték. A színt
a hígítás után azonnal meg kell határozni.”

helyesen:

„A »C hígított szín« kifejezés a terméknek az ISO 2049 szerinti módszerrel (egyenértékű az
ASTM D 1500 módszerrel) mért színét jelenti azután, hogy a termék egy térfogategységét
100 térfogategység xilollal, toluollal vagy más alkalmas oldószerrel elkészítették. A színt
közvetlenül a hígítás után kell meghatározni.”

3. A 212. oldalon a 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletét felváltó mellékletben a 2710 19 87 KN-kódhoz tartozó
sor 2. oszlopában (árumegnevezés):
a következő szövegrész:

„Differenciálolaj és reduktorolaj”

helyesen:

„Hajtóműolaj és reduktorolaj”.

4. Az 584. oldalon a 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletét felváltó mellékletben a 8483 90 KN-kódhoz tartozó
sor 2. oszlopában (árumegnevezés):
a következő szövegrész:

„Fogazott kerék, lánckerék és más közműrész külön bemutatva; alkatrész”

helyesen:

„Fogazott kerék, lánckerék és más közlőműrész külön bemutatva; alkatrész”.

ISSN 1977-0731 (elektronikus kiadás)
ISSN 1725-5090 (nyomtatott kiadás)

★

★

★

★
★
★

★
★
★
★ ★ ★

Az Európai Unió Kiadóhivatala
2985 Luxembourg
LUXEMBURG

HU

