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I
(Jogalkotási aktusok)

RENDELETEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1020 RENDELETE
(2019. június 20.)
a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá
a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 33. és 114. cikkére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),
rendes jogalkotási eljárás keretében (2),
mivel:
(1)

A termékek Unión belüli szabad mozgásának biztosítása érdekében gondoskodni kell arról, hogy a termékek
megfeleljenek az uniós harmonizációs jogszabályoknak, és ezáltal teljesítsék a közérdek, úgymint az egészség és
a biztonság általában, a munkahelyi egészség és biztonság, a fogyasztók védelme, a környezetvédelem,
a közbiztonság magas szintű védelmére, valamint az említett jogszabályok által védett bármely egyéb közérdek
védelmére vonatkozó követelményeket. Ezen előírások szigorú végrehajtása alapvető fontosságú ezen érdekek
megfelelő védelme és a tisztességes verseny – az áruk uniós piacán való – kiteljesedését lehetővé tevő feltételek
megteremtése szempontjából. E végrehajtás biztosításához ezért szabályokra van szükség, függetlenül attól, hogy
a termékeket hagyományos eszközök útján vagy online hozzák forgalomba, illetve hogy azokat az Unióban
állítják-e elő vagy sem.

(2)

Az uniós harmonizációs jogszabályok az előállított termékek széles körét lefedik. A nem megfelelő és nem
biztonságos termékek kockázatot jelentenek a polgárokra nézve, és torzíthatják az Unión belül megfelelő
termékeket értékesítő gazdasági szereplőkkel való versenyt.

(3)

Az egységes árupiac – nem megfelelő termékek uniós piacon történő forgalomba hozatalának megakadályozására
irányuló erőfeszítések fokozásán keresztül történő – megerősítése a Bizottság „Az egységes piac továbbfejlesztése:
a polgárok és vállalkozások lehetőségeinek bővítése” című, 2015. október 28-i közleményében szereplő egyik
prioritás. Ezt a piacfelügyelet megerősítése, a gazdasági szereplők számára világos, átlátható és átfogó szabályok
meghatározása, a megfelelőségre irányuló ellenőrzések intenzívebbé tétele, valamint a végrehajtó hatóságok
közötti szorosabb határokon átnyúló együttműködés – ideértve a vámhatóságokkal való együttműködést –
előmozdítása révén kell elérni.

(1) HL C 283., 2018.8.10., 19. o.
(2) Az Európai Parlament 2019. április 17-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2019. június 14-i határozata.
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(4)

Az e rendelet által létrehozott piacfelügyeleti keretnek ki kell egészítenie és meg kell erősítenie az uniós harmoni
zációs jogszabályok hatályos, a termékek megfelelőségének biztosításával kapcsolatos rendelkezéseit, valamint
a gazdasági szereplőket vagy a végfelhasználókat képviselő szervezetekkel történő együttműködésre, a termékek
piacfelügyeletére és az uniós piacra belépő termékek ellenőrzésére vonatkozó keretszabályozást. A lex specialis
elvvel összhangban azonban e rendeletet csak annyiban kell alkalmazni, amennyiben nincsenek az uniós harmoni
zációs jogszabályokban ugyanilyen célkitűzéssel bíró, jellegű vagy hatályú különös rendelkezések. Így e rendelet
megfelelő rendelkezései nem vonatkoznak az említett különös rendelkezések által szabályozott területekre, például
az 1223/2009/EK (3), az (EU) 2017/745 (4), az (EU) 2017/746 (5) – beleértve az az orvostechnikai eszközök
európai adatbankjának (EUDAMED) használatát –, valamint az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi
rendeletben (6) meghatározottakra.

(5)

A 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) minden fogyasztási cikkre vonatkozóan megállapítja az
általános biztonsági követelményeket, és a veszélyes termékek vonatkozásában előírja a tagállamok különös
kötelezettségeit és hatásköreit, valamint az ehhez kapcsolódó – a Gyors Tájékoztatási Rendszeren (a továbbiakban:
a RAPEX) keresztül történő – információcserét. A piacfelügyeleti hatóságoknak lehetőséget kell adni az említett
irányelv értelmében rendelkezésükre álló, egyedibb intézkedések meghozatalára. A fogyasztási cikkekkel
kapcsolatos magasabb szintű biztonság elérése érdekében az információcserére és a gyors beavatkozást igénylő
helyzetekre a 2001/95/EK irányelvben előírt mechanizmusokat eredményesebbé kell tenni.

(6)

E rendelet piacfelügyeletre vonatkozó rendelkezéseinek ki kell terjedniük az I. mellékletben felsorolt uniós
harmonizációs jogszabályok hatálya alá tartozó, az élelmiszeren, a takarmányon, az emberi, illetve állatgyógy
ászati felhasználásra szánt gyógyszereken, az élő növényeken és állatokon, az emberi eredetű termékeken,
valamint a növények és állatok reprodukciójához közvetlenül kapcsolódó növényi és állati termékeken kívül
előállított termékekre. Ez biztosítja majd az e termékekre vonatkozó piacfelügyelet egységes uniós szintű
keretrendszerét, és segíteni fogja az uniós piacon forgalomba hozott termékek iránti fogyasztói és más végfel
használói bizalom növelését. Ha a jövőben új uniós harmonizációs jogszabály kerül elfogadásra, az elfogadott
jogszabály határozza majd meg, hogy ez a rendelet vonatkozik-e rá.

(7)

A közösségi piacfelügyeleti keretet és a közösségi piacra belépő termékek ellenőrzéseit megállapító 765/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) 15–29. cikkét törölni kell, és a megfelelő rendelkezések helyébe e
rendelet lép. Ez a keret magában foglalja a 765/2008/EK rendelet 27., 28. és 29. cikkében szereplő, a közösségi
piacra belépő termékek ellenőrzéséről szóló rendelkezéseket, amelyek nemcsak a piacfelügyeleti keret hatálya alá
tartozó termékekre vonatkoznak, hanem minden termékre, amennyiben más uniós jog nem tartalmaz az uniós
piacra belépő termékek ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különös rendelkezéseket. Ezért e rendelet
uniós piacra belépő termékekre vonatkozó rendelkezéseinek hatályát valamennyi termékre ki kell terjeszteni.

(8)

A teljes jogszabályi keretrendszer észszerűsítése és egyszerűsítése érdekében, egyúttal szem előtt tartva a minőségi
jogalkotásra vonatkozó célkitűzéseket, az uniós piacra belépő termékek ellenőrzésére alkalmazandó szabályokat
felül kell vizsgálni és a termékeknek az Unió külső határain történő ellenőrzését szabályozó egységes jogszabályi
keretbe kell integrálni.

(9)

Az uniós harmonizációs jogszabályok végrehajtásának a tagállamok hatáskörébe kell tartoznia, és ezek piacfel
ügyeleti hatóságaitól kell megkövetelni, hogy biztosítsák a jogszabályok maradéktalan teljesítését. A tagállamoknak
tehát szisztematikus megközelítést kell alkalmazniuk a piacfelügyeleti és más végrehajtási tevékenységek hatékony
ságának biztosítása érdekében. E tekintetben a kockázatértékelési módszertanokat és kritériumokat valamennyi
tagállamban tovább kell harmonizálni, hogy minden gazdasági szereplő számára egyenlő versenyfeltételeket
biztosítsanak.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről (HL L 342., 2009.12.22.,
59. o.).
(4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelete (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv,
a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezéséről (HL L 117., 2017.5.5., 1. o.).
(5) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/746 rendelete (2017. április 5.) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről,
valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 117., 2017.5.5., 176. o.).
(6) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete (2018. május 30.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek
rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az
595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 151., 2018.6.14., 1. o.).
(7) Az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról (HL L 11., 2002.1.15., 4.
o.).
(8) Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és
piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).
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(10)

Annak érdekében, hogy a piacfelügyeleti hatóságok segítséget kapjanak az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos
tevékenységeik következetességének fokozásához, hatékony szakértői értékelési rendszert kell létrehozni azon
piacfelügyeleti hatóságok számára, amelyek részt kívánnak venni.

(11)

A 765/2008/EK rendeletben jelenleg szereplő egyes fogalommeghatározásokat össze kell hangolni a más uniós
jogi aktusokban szereplő fogalommeghatározásokkal, és azoknak adott esetben tükrözniük kell a modern ellátási
láncok felépítését. A „gyártó” ebben a rendeletben szereplő meghatározása nem mentesíti a gyártókat azon uniós
harmonizációs jogszabályokban meghatározott kötelezettségeik alól, amelyek a gyártó különös meghatározását
alkalmazzák, amely magában foglalhat bármely olyan természetes vagy jogi személyt, aki vagy amely úgy
módosít egy már forgalomba hozott terméket, hogy az kihathat az alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabá
lyoknak való megfelelésre, és azt a terméket hozza forgalomba, illetve bármely olyan természetes vagy jogi
személyt, aki vagy amely a terméket a saját neve vagy védjegye alatt hozza forgalomba.

(12)

Az ellátási lánc minden pontján el kell várni a gazdasági szereplőktől, hogy a termékek forgalomba hozatalakor
vagy forgalmazásakor felelősséggel és az alkalmazandó jogi előírásoknak maradéktalanul megfelelve járjanak el,
biztosítva ezzel a termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok teljesítését. E rendelet nem érintheti
az uniós harmonizációs jogszabályok különös rendelkezései értelmében az ellátási és értékesítési folyamatban
részt vevő egyes gazdasági szereplők szerepének megfelelő kötelezettségeket, és a termék uniós harmonizációs
jogszabályokban előírtaknak való megfeleléséért végső soron a gyártónak kell felelnie.

(13)

A globális piac kihívásai és az egyre összetettebb ellátási láncok, valamint az Unión belül a végfelhasználók
számára online értékesítésre kínált termékek számának növekedése szükségessé teszi a végrehajtási intézkedések
megerősítését a fogyasztói biztonság biztosítása céljából. Továbbá a piacfelügyelettel kapcsolatos gyakorlati tapasz
talatok azt mutatják, hogy az ilyen ellátási láncok néha olyan gazdasági szereplőket is érintenek, amelyek új
formája azt jelenti, hogy a meglévő jogi keret értelmében nem illeszthetők be könnyen a hagyományos ellátási
láncokba. Ez különösen igaz olyan logisztikai szolgáltatók esetében, amelyek számos olyan feladatot ellátnak,
mint az importőrök, de amelyek nem minden esetben felelnek meg az importőr uniós jogban alkalmazott
hagyományos meghatározásának. Annak biztosítása érdekében, hogy a piacfelügyeleti hatóságok hatékonyan
végezhessék feladataikat és megelőzhessék a végrehajtási rendszer hiányosságait, helyénvaló a logisztikai szolgál
tatókat felvenni azon gazdasági szereplők listájába, akikkel szemben a piacfelügyeleti hatóságok végrehajtási
intézkedéseket hozhatnak. A logisztikai szolgáltatók e rendelet hatálya alá történő bevonásával a piacfelügyeleti
hatóságok jobban tudják majd kezelni a gazdasági tevékenység új formáit annak érdekében, hogy biztosítsák
a fogyasztók biztonságát és a belső piac zavartalan működését, ideértve azt is, amikor a gazdasági szereplő
bizonyos termékek tekintetében importőrként, más termékekkel kapcsolatban pedig logisztikai szolgáltatóként jár
el.

(14)

A modern ellátási láncok számos különböző gazdasági szereplőt fognak össze, és ezek mindegyikére vonatkoznia
kell az uniós harmonizációs jogszabályok végrehajtásának, megfelelő mértékben figyelembe véve ugyanakkor az
ellátási láncban betöltött szerepüket, és hogy milyen mértékben járulnak hozzá a termékek uniós piacon történő
forgalmazásához. Ezért e rendeletet alkalmazni kell az e rendelet I. mellékletében felsorolt uniós harmonizációs
jogszabályok által közvetlenül érintett gazdasági szereplőkre, így például az 1907/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletben (9) és az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (10) szereplő meghatá
rozások szerinti árucikkek előállítójára és a továbbfelhasználóra, a 2014/33/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvben (11) meghatározott üzembe helyezőre, az 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (12)
meghatározott beszállítóra, illetve az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (13) meghatá
rozott kereskedőre.

(9) Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedé
lyezéséről 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 (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).
(10) 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.).
(11) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/33/EU irányelve (2014. február 26.) a felvonókra és a felvonókhoz készült biztonsági berende
zésekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29., 251. o.).
(12) Az Európai Parlament és a Tanács 1222/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más
lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről (HL L 342., 2009.12.22., 46. o.).
(13) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1369 rendelete (2017. július 4.) az energiacímkézés keretének meghatározásáról és
a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 198., 2017.7.28., 1. o.).
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(15)

Az online vagy egyéb távértékesítés útján értékesítésre kínált termékek esetében a terméket akkor kell úgy
tekinteni, hogy forgalomba hozták, ha az ajánlat uniós végfelhasználókat céloz meg. A nemzetközi magánjogra
vonatkozó alkalmazandó uniós szabályokkal összhangban eseti elemzést kell végezni annak megállapítására, hogy
az ajánlat uniós végfelhasználókra irányul-e. Az értékesítésre kínálás akkor tekinthető uniós végfelhasználókra
irányulónak, ha az érintett gazdasági szereplő bármely eszközzel valamelyik tagállamba irányítja tevékenységeit.
Az eseti elemzések esetében olyan releváns tényezőket kell figyelembe venni, mint például azok a földrajzi
területek, ahová a feladás lehetséges, és az ajánlat, illetve a megrendelés vagy a fizetési lehetőségek céljára rendel
kezésre álló nyelveket. Online értékesítés esetén annak puszta ténye, hogy a gazdasági szereplők vagy a közvetítők
honlapja elérhető abban a tagállamban, ahol a végfelhasználó letelepedett vagy lakóhellyel rendelkezik, nem
elegendő.

(16)

Az e-kereskedelem fejlődése nagyrészt az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást – általában
platformokon és díjazás ellenében – nyújtó szolgáltatók elterjedésének köszönhető, amelyek harmadik személy
által létrehozott tartalmat tárolva kínálnak közvetítői szolgáltatásokat anélkül, hogy bármiféle ellenőrzést
gyakorolnának e tartalom felett, tehát nem valamely gazdasági szereplő javára járnak el. A szolgáltatásaikon
keresztül kínált nem megfelelő termékekkel kapcsolatos tartalmak eltávolítása vagy – ha ez nem megoldható –
a nem megfelelő termékhez való hozzáférés korlátozása nem érintheti a 2000/31/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvben (14) megállapított szabályokat. Nem állapítható meg különösen az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatókat terhelő olyan általános kötelezettség, amely szerint az általuk
továbbított vagy tárolt információkat nyomon kellene követniük, és olyan általános kötelezettség sem állapítható
meg, amely szerint jogellenes tevékenységre utaló tényeket vagy körülményeket kellene kivizsgálniuk. Ezen
túlmenően a tárhelyszolgáltatókat nem lehet felelősségre vonni egészen addig, ameddig ténylegesen tudomást
nem szereztek a jogellenes tevékenységről vagy információról, illetve ameddig nincsenek tudatában azoknak
a tényeknek vagy körülményeknek, amelyekből nyilvánvaló, hogy jogellenes tevékenységről vagy információról
van szó.

(17)

Jóllehet ez a rendelet nem foglalkozik a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmével, ugyanakkor nem szabad
elfelejteni, hogy a hamisított termékek gyakran nem felelnek meg az uniós harmonizációs jogszabályokban
meghatározott követelményeknek, kockázatot jelentenek a végfelhasználók egészségére és biztonságára, torzítják
a versenyt, veszélyeztetik a közérdeket és más jogellenes tevékenységeket támogatnak. A tagállamoknak ezért –
a 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (15) értelmében – továbbra is hatékony intézkedéseket kell
hozniuk a hamisított termékek uniós piacra való belépésének megakadályozása érdekében.

(18)

A méltányosabb egységes piacnak minden gazdasági szereplő számára biztosítania kell az egyenlő versenyfelté
teleket, valamint a tisztességtelen versennyel szembeni védelmet. Ennek érdekében a termékekre vonatkozó uniós
harmonizációs jogszabályok végrehajtásának megerősítésére van szükség. A gyártók és a piacfelügyeleti hatóságok
között kialakuló jó együttműködés kiemelten fontos, mivel lehetővé teszi a termékekhez kapcsolódó azonnali
beavatkozások és korrekciós intézkedések megtételét. Fontos, hogy bizonyos termékek esetében legyen olyan
gazdasági szereplő, aki az Unióban letelepedett, és akihez a piacfelügyeleti hatóságok kérdéseket tudnak intézni,
beleértve a termék uniós harmonizációs jogszabályoknak való megfelelésére vonatkozó információkérést, és akik
együtt tudnak működni a piacfelügyeleti hatóságokkal annak biztosítása érdekében, hogy azonnali korrekciós
intézkedésre kerüljön sor a meg nem felelés orvoslása érdekében. Az e feladatokat ellátó gazdasági szereplőknek
a gyártónak vagy az importőrnek kell lennie, ha a gyártó nincs az Unióban letelepedve, vagy a gyártó által e
célból megbízott képviselőnek, vagy az általa kezelt termékek tekintetében az Unióban letelepedett logisztikai
szolgáltatónak, ha nincs másik, az Unióban letelepedett gazdasági szereplő.

(19)

Az e-kereskedelem fejlődése bizonyos kihívásokat támaszt a piacfelügyeleti hatóságokkal szemben az online
értékesítésre kínált termékek megfelelőségének biztosítása, illetve az uniós harmonizációs jogszabályok hatékony
végrehajtása tekintetében. Egyre nő azon gazdasági szereplők száma, akik elektronikus eszközök útján
közvetlenül kínálnak termékeket a fogyasztóknak. Ezért a bizonyos uniós harmonizációs jogszabályok hatálya alá
tartozó termékek vonatkozásában feladatokat ellátó gazdasági szereplők alapvető szerepet töltenek be, hiszen
biztosítják, hogy a piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére álljon egy Unióban letelepedett kapcsolattartó, és
hogy időben végre lehessen hajtani a konkrét feladatokat annak érdekében, hogy a termékek megfeleljenek az
uniós harmonizációs jogszabályokban előírt követelményeknek az Unión belüli fogyasztók, más végfelhasználók
és vállalkozások javára.

(14) Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv)
(HL L 178., 2000.7.17., 1. o.).
(15) Az Európai Parlament és a Tanács 608/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és
az 1383/2003/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 181., 2013.6.29., 15. o.).
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(20)

A bizonyos uniós harmonizációs jogszabályok hatálya alá eső termékek vonatkozásában feladatokat ellátó
gazdasági szereplő kötelezettségei nem érinthetik a gyártó, az importőr és a meghatalmazott képviselő vonatkozó
uniós harmonizációs jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeit és felelősségét.

(21)

E rendelet azon kötelezettségei, amelyek értelmében a termékeknek az uniós piacon történő forgalomba hozatala
érdekében a gazdasági szereplőnek az Unióban letelepedettnek kell lennie, csak azokra a területekre alkalma
zandók, ahol kockázatalapú megközelítést figyelembe véve megállapították, hogy egy gazdasági szereplőnek
a piacfelügyeleti hatóságokkal való kapcsolattartó pontként kell működnie, tekintettel az arányosság elvére,
valamint figyelembe véve a végfelhasználók magas szintű védelmét az Unióban.

(22)

Továbbá e kötelezettségek nem alkalmazandók abban az esetben, ha a termékekre vonatkozó egyes jogi
aktusokban – nevezetesen a 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (16), az 1223/2009/EK
rendeletben, a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (17), a 168/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletben (18), a 2014/28/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (19), a 2014/90/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvben (20), az (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (21), az (EU)
2017/745 rendeletben, az (EU) 2017/746 rendeletben, az (EU) 2017/1369 rendeletben és az (EU) 2018/858
rendeletben – meghatározott konkrét követelmények ugyanazt a hatást eredményezik.

Figyelembe kell venni azokat a helyzeteket is, amelyekben a potenciális kockázatok vagy a meg nem felelési
esetek aránya alacsony, vagy amelyekben a termékeket főként hagyományos ellátási láncokon keresztül értékesítik,
például a 2014/33/EU irányelv, az (EU) 2016/424 európai parlamenti és tanácsi rendelet (22) és a 2010/35/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv (23) esetében.

(23)

A terméken meg kell jelölni a bizonyos uniós harmonizációs jogszabályok hatálya alá tartozó termékekkel
kapcsolatban feladatokat ellátó gazdasági szereplők elérhetőségét, az ellenőrzések elvégzésének megkönnyítése
érdekében a teljes ellátási láncban.

(24)

A gazdasági szereplőknek maradéktalanul együtt kell működniük a piacfelügyeleti hatóságokkal és más illetékes
hatóságokkal annak érdekében, hogy biztosítsák a piacfelügyelet zökkenőmentes végrehajtását, és hogy lehetővé
tegyék a hatóságok számára a feladataik ellátását. Ez magában foglalja – amennyiben a hatóságok kérik –
a bizonyos uniós harmonizációs jogszabályok hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatban feladatokat ellátó
gazdasági szereplők elérhetőségének megadását, amennyiben ezek a rendelkezésükre állnak.

(25)

A gazdasági szereplőknek könnyen hozzá kell férniük a magas minőségű, átfogó információkhoz. Mivel az (EU)
2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendelet (24) által létrehozott egységes digitális kapu egyetlen online
hozzáférési pontot biztosít az információkhoz, felhasználható az uniós harmonizációs jogszabályokkal
kapcsolatos releváns információk gazdasági szereplők részére történő nyújtásához. Mindazonáltal a tagállamoknak

(16) Az Európai Parlament és a Tanács 648/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a mosó- és tisztítószerekről (HL L 104., 2004.4.8., 1. o.).
(17) Az Európai Parlament és a Tanács 167/2013/EU rendelete (2013. február 5.) a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és
piacfelügyeletéről (HL L 60., 2013.3.2., 1. o.).
(18) Az Európai Parlament és a Tanács 168/2013/EU rendelete (2013. január 15.) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű
motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről (HL L 60., 2013.3.2., 52. o.).
(19) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/28/EU irányelve (2014. február 26.) a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására és
ellenőrzésére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29., 1. o.).
(20) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/90/EU irányelve (2014. július 23.) a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 146. o.).
(21) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) a nem közúti mozgó gépek belső égésű
motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelmé
nyekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról és a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül
helyezéséről (HL L 252., 2016.9.16., 53 o.).
22
( ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/424 rendelete (2016. március 9.) a kötélpálya-létesítményekről és a 2000/9/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről (HL L 81., 2016.3.31., 1. o.).
(23) Az Európai Parlament és a Tanács 2010/35/EU irányelve (2010. június 16.) a szállítható nyomástartó berendezésekről és a 76/767/EGK,
84/525/EGK, 84/526/EGK, 84/527/EGK és az 1999/36/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 165., 2010.6.30., 1. o.).
(24) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1724 rendelete (2018. október 2.) az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítség
nyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU
rendelet módosításáról (HL L 295., 2018.11.21., 1. o.).
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eljárásokat kell kidolgozniuk az (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet (25) által létrehozott
termékinformációs kapcsolattartó pontokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében, hogy segítsék a gazdasági
szereplőket információkéréseik megfelelő kezelésében. A műszaki leírásokkal vagy a harmonizált szabványokkal
vagy egy meghatározott termék tervezésével kapcsolatos kérdésekre vonatkozó iránymutatás nem képezheti
a tagállamok kötelezettségeinek részét, amikor ilyen információt nyújtanak.

(26)

A piacfelügyeleti hatóságok közös tevékenységeket folytathatnak más hatóságokkal, vagy a gazdasági szereplőket
vagy a végfelhasználókat képviselő szervezetekkel a megfelelés előmozdítása, a meg nem felelés azonosítása,
a tudatosság növelése, valamint iránymutatás nyújtása céljából az uniós harmonizációs jogszabályokkal és
a termékek meghatározott kategóriáira – köztük az online értékesítésre kínált termékekre – vonatkozóan.

(27)

A tagállamoknak ki kell jelölniük a saját piacfelügyeleti hatóságaikat. Ez a rendelet nem akadályozhatja meg
a tagállamokat annak eldöntésében, hogy mely illetékes hatóságokat bízzák meg a piacfelügyeleti feladatok
ellátásával. Az igazgatási segítségnyújtás és együttműködés megkönnyítése érdekében a tagállamoknak egy
összekötő hivatalt is ki kell jelölniük. Az összekötő hivataloknak legalább a piacfelügyeleti hatóságok és az uniós
piacra belépő termékek ellenőrzéséért felelős hatóságok összehangolt álláspontját kell képviselniük.

(28)

Az e-kereskedelem bizonyos kihívásokat támaszt a piacfelügyeleti hatóságok számára a végfelhasználók
egészségének és biztonságának a nem megfelelő termékekkel szembeni védelmét illetően. A tagállamoknak ezért
ugyanolyan hatékonyan kell megszervezniük a piacfelügyeletüket az online forgalmazott termékekkel
kapcsolatban, mint a hagyományos módon forgalmazottakkal kapcsolatban.

(29)

Az online értékesítésre kínált termékek piacfelügyeletének ellátása során a piacfelügyeleti hatóságok számos
nehézséggel néznek szembe, úgymint az online értékesítésre kínált termékek nyomonkövethetőségének megálla
pítása és a velük kapcsolatban felelősséget viselő gazdasági szereplők azonosítása, a kockázatértékelés vagy
a vizsgálatok lefolytatása a termékekhez való fizikai hozzáférés hiánya esetén. Az e rendelet által bevezetett
követelmények mellett a tagállamokat arra ösztönzik, hogy kiegészítő iránymutatást és bevált gyakorlatokat
használjanak a piacfelügyelet, valamint a vállalkozásokkal és a fogyasztókkal folytatott kommunikáció
tekintetében.

(30)

Különös figyelmet kell fordítani a kialakulóban lévő technológiákra, figyelembe véve, hogy a fogyasztók egyre
nagyobb mértékben használnak kapcsolódó eszközöket mindennapi életük során. Az uniós szabályozási keretnek
ezért kezelnie kell az új kockázatokat a végfelhasználók védelmének biztosítása érdekében.

(31)

A digitális technológiák állandó fejlődésének korszakában olyan új megoldásokat kell találni, amelyek hozzájárul
hatnak az Unión belüli hatékony piacfelügyelethez.

(32)

A termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok helyes alkalmazásának biztosításához alapos és
hatékony piacfelügyeletre van szükség. Tekintettel arra, hogy az ellenőrzések a gazdasági szereplők számára terhet
jelenthetnek, a piacfelügyeleti hatóságoknak e gazdasági szereplők érdekeit figyelembe véve és az említett terheket
a hatékony és eredményes ellenőrzések elvégzéséhez szükséges szintre korlátozva, kockázatalapú megközelítést
alkalmazva kell az ellenőrzési tevékenységüket megszervezniük és végrehajtaniuk. Ezenkívül a tagállamok illetékes
hatóságainak a piacfelügyelet elvégzésekor azonos szintű gondossággal kell eljárniuk, függetlenül attól, hogy az
adott termék meg nem felelése a tagállam területére korlátozódik-e vagy valószínűleg hatással lehet valamely
másik tagállam piacára is. A Bizottság a piacfelügyeleti hatóságok által végzett bizonyos ellenőrzési tevékeny
ségekre vonatkozóan egységes feltételeket állapíthat meg, ha termékek vagy termékkategóriák meghatározott
kockázatot jelentenek vagy súlyosan sértik az alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályokat.

(33)

A piacfelügyeleti hatóságok feladataik ellátása során különböző hiányosságokkal szembesülnek az erőforrások,
a koordinációs mechanizmusok, valamint a nem megfelelő termékekkel kapcsolatos hatáskörök tekintetében. Az
ilyen különbségek miatt az uniós harmonizációs jogszabályok végrehajtása széttagolt, egyes tagállamokban
szigorúbb a piacfelügyelet, mint másokban, ami potenciálisan veszélyeztetheti a vállalkozások közötti egyenlő
versenyfeltételeket, és a termékbiztonság szintjével kapcsolatos potenciális egyenlőtlenségeket is előidézhet Uniószerte.

(25) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/515 rendelete (2019. március 19.) a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott
áruk kölcsönös elismeréséről és a 764/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 91., 2019.3.29., 1. o.).
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(34)

A termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében
a piacfelügyeleti hatóságoknak közös vizsgálati és végrehajtási hatáskörökkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé
teszik a piacfelügyeleti hatóságok közötti fokozott együttműködést, és eredményesebb visszatartó hatást
gyakorolnak az uniós harmonizációs jogszabályokat szándékosan megsértő gazdasági szereplőkre. E hatáskö
röknek kellően megalapozottaknak kell lenniük az uniós harmonizációs jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos
kihívások, az e-kereskedelem és a digitális környezet jelentette kihívások kezeléséhez, valamint annak megakadá
lyozásához, hogy a gazdasági szereplők kihasználják a végrehajtási rendszer hiányosságait, és áttelepüljenek
azokba a tagállamokba, amelyek piacfelügyeleti hatóságai nincsenek felkészülve a jogellenes gyakorlatok
kezelésére. A hatásköröknek különösen az információ és a bizonyítékok illetékes hatóságok közötti cseréjét kell
lehetővé tenniük annak érdekében, hogy a végrehajtás bármely tagállamban azonos módon megtörténhessen.

(35)

E rendelet nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy az általuk megfelelőnek tekintett végrehajtási rendszert
szabadon megválasszák. A tagállamok szabadon eldönthetik, hogy a piacfelügyeleti hatóságaik saját hatáskörben
eljárva, más közigazgatási szerveket igénybe véve vagy az illetékes bíróságokhoz fordulva végzik a vizsgálatokat
és a végrehajtást.

(36)

A piacfelügyeleti hatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy ha nem megfelelő termékek forgalomba hozataláról
szereznek tudomást, saját kezdeményezésre vizsgálatot indítsanak.

(37)

Biztosítani kell a piacfelügyeleti hatóságok hozzáférését a vizsgálat tárgyához kapcsolódó minden bizonyítékhoz,
adathoz és információhoz, amely szükséges annak megállapításához, hogy az alkalmazandó uniós harmonizációs
jogszabályokat megsértették-e, és különösen a felelős gazdasági szereplő azonosításához, függetlenül attól, hogy
ki rendelkezik az adott bizonyítékkal, adattal vagy információval, és hogy az hol és milyen formában található
meg. A piacfelügyeleti hatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy előírják minden szükséges bizonyíték, adat és
információ benyújtását a gazdasági szereplők számára, ideértve a digitális értékláncban elhelyezkedő gazdasági
szereplőket is.

(38)

A piacfelügyeleti hatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy a szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezzék, és
a gazdasági szereplő által annak kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó
célokra használt bármely helyiségbe, területre vagy szállítóeszközbe belépjenek.

(39)

A piacfelügyeleti hatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy az érintett gazdasági szereplő képviselőjétől vagy
személyzete illetékes tagjától a helyszíni ellenőrzés tárgyához kapcsolódó magyarázat megadását vagy tények
ismertetését, információk vagy dokumentumok átadását kérjék, valamint a képviselő vagy a személyzet illetékes
tagja által adott választ rögzítsék.

(40)

A piacfelügyeleti hatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy ellenőrizzék, hogy a forgalmazandó termékek
megfelelnek-e az uniós harmonizációs jogszabályoknak, és hogy a meg nem felelésről bizonyítékot szerezzenek
be. Ezért a hatáskörüknek ki kell terjednie a termékek beszerzésére, és ha a bizonyíték más módon nem
szerezhető be, a termékek kilétük felfedése nélkül történő megvásárlására.

(41)

A piacfelügyeleti hatóságok számára – különösen a digitális környezetben – lehetővé kell tenni, hogy a meg nem
felelést gyorsan és eredményesen megszüntessék, nevezetesen, ha a terméket értékesítő gazdasági szereplő elfedi
a személyazonosságát, vagy a jogérvényesítés kikerülése érdekében az Unión belül vagy egy harmadik országba
áttelepül. A piacfelügyeleti hatóságok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy intézkedéseket hozzanak
azokban az esetekben, amikor a meg nem felelés következtében a végfelhasználókra nézve súlyos vagy helyrehoz
hatatlan kár kockázata áll fenn, amennyiben ezen intézkedések kellően indokoltak és arányosak, és az ilyen kár
megelőzésére vagy csökkentésére más eszköz nem áll rendelkezésre, beleértve szükség esetén annak megköve
telését, hogy a tartalmat távolítsák el az online interfészről vagy jelenítsenek meg figyelmeztetést. Amennyiben
nem tartják be ezt a kérést, az illetékes hatóságnak hatáskörrel kell rendelkeznie ahhoz, hogy az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatóktól az online interfészhez való hozzáférés korlátozását
kérje. Ezeket az intézkedéseket a 2000/31/EK irányelvben megállapított elvekkel összhangban kell meghozni.

(42)

E rendelet végrehajtása és a hatáskörök e rendelet alkalmazásában történő gyakorlása során meg kell felelni az
egyéb uniós és tagállami jognak is – például a 2000/31/EK irányelvnek –, ideértve az alkalmazandó eljárási
biztosítékokat és az alapvető jogokra vonatkozó elveket. A hatáskörök e végrehajtásának és e gyakorlásának
arányosnak és megfelelőnek kell lennie a jogsértés jellege és az általa okozott tényleges vagy lehetséges kár
tekintetében. Az illetékes hatóságoknak az esethez kapcsolódó minden tényt és körülményt figyelembe kell
venniük és a legmegfelelőbb – nevezetesen az e rendelet hatálya alá tartozó jogsértés kezelése tekintetében
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alapvető – intézkedéseket kell választaniuk. Ezeknek az intézkedéseknek arányosaknak, hatékonyaknak és
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok a nemzeti jogban továbbra is szabadon meghatározhatják
a feladatok ellátására vonatkozó hatáskörök gyakorlásának feltételeit és korlátozásait. Amennyiben például –
a nemzeti joggal összhangban – az érintett tagállam igazságügyi hatóságától előzetes engedélyre van szükség
a természetes személyek és a jogi személyek helyiségeibe történő belépéshez, az ilyen helyiségekbe való belépésre
vonatkozó hatáskör kizárólag az említett előzetes engedély beszerzését követően gyakorolható.
(43)

A piacfelügyeleti hatóságok a gazdasági szereplők, a végfelhasználók és a köz érdekében járnak el, azzal céllal,
hogy biztosítsák a termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok által meghatározott közérdek –
megfelelő végrehajtási intézkedések révén történő – következetes megőrzését és védelmét, valamint ezen jogszabá
lyoknak a teljes ellátási lánc vonatkozásában – a megfelelő ellenőrzések révén – történő megfelelést, figyelembe
véve, hogy önmagukban az adminisztratív ellenőrzések sok esetben nem helyettesíthetik a fizikai és a labora
tóriumi ellenőrzéseket annak ellenőrzése érdekében, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó uniós harmoni
zációs jogszabályoknak. Következésképpen a piacfelügyeleti hatóságoknak tevékenységük ellátása során magas
szintű átláthatóságot kell biztosítaniuk, és minden olyan információt a nyilvánosság rendelkezésére kell
bocsátaniuk, amelyet az uniós végfelhasználók érdekeinek védelme érdekében relevánsnak tartanak.

(44)

E rendelet nem érinti a RAPEX 2001/95/EK irányelv szerinti működését.

(45)

E rendelet nem érinti az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikke (10) bekezdése értelmében az
ágazati uniós harmonizációs jogszabályok által előírt védzáradék-eljárást. Az Unión belüli azonos szintű védelem
biztosítása érdekében a tagállamok intézkedéseket hozhatnak az egészségre és a biztonságra, vagy a közérdek
védelemének egyéb szempontjaira kockázatot jelentő termékek tekintetében. A tagállamoknak ezen intézkedé
sekről értesíteniük kell a többi tagállamot és a Bizottságot, lehetővé téve a Bizottság számára, hogy a belső piac
működésének biztosítása érdekében állást foglaljon azzal kapcsolatban, hogy a termékek szabad mozgását
korlátozó nemzeti intézkedések indokoltak-e.

(46)

A piacfelügyeleti hatóságok közötti információcsere, valamint a bizonyítékok és a vizsgálat eredményeinek
felhasználása során tiszteletben kell tartani a titoktartás elvét. Az adatokat az alkalmazandó nemzeti joggal
összhangban kell kezelni annak biztosítása érdekében, hogy a vizsgálat ne kerüljön veszélybe és a gazdasági
szereplő jó hírneve ne sérüljön.

(47)

Ha e rendelet alkalmazása céljából személyes adatok kezelésére van szükség, azt a személyes adatok védelmére
vonatkozó uniós joggal összhangban kell elvégezni. A személyes adatok e rendelet céljaira történő bármiféle
kezelésére adott esetben az (EU) 2016/679 (26) és az (EU) 2018/1725 (27) európai parlamenti és tanácsi rendelet
vonatkozik.

(48)

Az Unióban a piacfelügyeleti keretrendszerhez kapcsolódóan, meghatározott termékek vagy termékek egy
meghatározott kategóriája vagy csoportja, vagy a termékek egy kategóriájához vagy csoportjához kapcsolódó
meghatározott kockázatok tekintetében elvégzett vizsgálatok hatékonyságának és következetességének biztosítása
érdekében a Bizottság saját vizsgálóhelyeit vagy a tagállamok vizsgálóhelyeit uniós vizsgálóhelyként jelölheti ki.
Valamennyi uniós vizsgálóhely akkreditálását a 765/2008/EK rendelet követelményeivel összhangban kell
elvégezni. Az összeférhetetlenségek elkerülése érdekében az uniós vizsgálóhelyek csak a piacfelügyeleti hatóságok,
a Bizottság, az uniós termékmegfelelőségi hálózat (a továbbiakban: a hálózat) és más kormány vagy kormányközi
szervezet számára nyújthatnak szolgáltatásokat.

(49)

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a piacfelügyeleti hatóságok megfelelő személyzetéhez és felszere
léséhez szükséges megfelelő pénzügyi forrás mindig rendelkezésre álljon. A hatékony piacfelügyelet erőforrásokat
igényel, és az erőforrásokat folyamatosan és mindig az éppen aktuális végrehajtási igényeknek megfelelő szinten
kell biztosítani. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a közfinanszírozás kiegészítéseképpen beszedjék
az érintett gazdasági szereplőktől a nem megfelelőnek bizonyuló termékek tekintetében végzett piacfelügyeleti
tevékenység kapcsán felmerült költségeket.

(50)

Ki kell alakítani a kölcsönös segítségnyújtást biztosító mechanizmusokat, mivel az uniós árupiac szempontjából
elengedhetetlen, hogy a tagállamok piacfelügyeleti hatóságai hatékonyan együttműködjenek egymással.
A hatóságoknak jóhiszeműen kell eljárniuk, és általános elvként el kell fogadniuk a kölcsönös segítségnyújtás
iránti megkereséseket, különösen az EU-megfelelőségi nyilatkozathoz, a teljesítménynyilatkozathoz és a műszaki
dokumentációhoz való hozzáférésre vonatkozó megkereséseket.

(26) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).
27
( ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós
intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).
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(51)

Helyénvaló, hogy a tagállamok jelöljék ki a vámjogszabályok alkalmazásáért felelős hatóságokat és a nemzeti jog
értelmében az uniós piacra belépő termékek ellenőrzéséért felelős bármely más hatóságot.

(52)

A nem biztonságos vagy nem megfelelő termékek uniós piacon történő forgalomba hozatala leghatékonyabban e
termékeknek a szabad forgalomba bocsátását megelőzően történő felderítésével akadályozható meg. Az uniós
piacra belépő termékek ellenőrzéséért felelős hatóságok teljes rálátással bírnak az Unió külső határain keresztül
történő kereskedelmi forgalomra, és ezért elő kell írni számukra, hogy kockázatértékelésen alapuló megfelelő el
lenőrzéseket végezzenek el, hozzájárulva ezzel a piac biztonságának növeléséhez, ami biztosítja a közérdek magas
szintű védelmét. A tagállamok feladata azoknak a konkrét hatóságoknak a kijelölése, amelyek felelősek
a termékek szabad forgalomba bocsátását megelőzően azok dokumentációjának, valamint szükség esetén fizikai
és laboratóriumi ellenőrzéséért. A termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok egységes végrehajtása
csak a piacfelügyelet és az uniós piacra belépő termékek ellenőrzéséért felelős hatóságként kijelölt más hatóságok
közötti rendszeres együttműködés és információcsere útján valósítható meg. Ezeknek a hatóságoknak jó előre
meg kell kapniuk a piacfelügyeleti hatóságoktól minden szükséges információt a nem megfelelő termékek vagy
azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek esetében azonosították, hogy nagyobb a meg nem felelés
kockázata. Az Unió vámterületére belépő termékek ellenőrzéséért felelős hatóságoknak viszont időben tájékoz
tatniuk kell a piacfelügyeleti hatóságokat a termékek szabad forgalomba bocsátásáról és az ellenőrzések eredmé
nyeiről, amennyiben az adott információ az uniós harmonizációs jogszabályok végrehajtása szempontjából
releváns. Ezenkívül, ha a Bizottság tudomást szerez arról, hogy valamely behozott termék súlyos kockázatot
jelent, a megfelelésre és a végrehajtásra vonatkozó – az Unióba irányuló első belépési pontokon megvalósuló –
összehangolt és hatékonyabb ellenőrzések biztosítása érdekében tájékoztatnia kell a tagállamokat erről
a kockázatról.

(53)

Emlékeztetni kell az importőröket arra, hogy a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (28) 220.,
254., 256., 257. és 258. cikke előírja, hogy az uniós piacra belépő azon termékeket, amelyek az alkalmazandó
uniós harmonizációs jogszabályoknak való megfelelés érdekében további feldolgozást igényelnek, az ezen
feldolgozást lehetővé tevő megfelelő vámeljárás alá kell vonni. Általánosságban véve, a szabad forgalomba
bocsátás nem tekinthető az uniós jognak való megfelelés bizonyítékának, mivel az ilyen forgalomba bocsátás nem
szükségszerűen foglalja magában a megfelelőség teljes mértékű ellenőrzését.

(54)

Az egyablakos uniós vámkörnyezet használata, és ennélfogva a vámhatóságok és a piacfelügyeleti hatóságok
közötti adattovábbítás optimalizálása és tehermentesítése érdekében automatikus adatáttovábbítást lehetővé tevő
elektronikus interfészeket kell kialakítani. A vámhatóságoknak és a piacfelügyeleti hatóságoknak hozzá kell
járulniuk a továbbítandó adatok meghatározásához. Korlátozni kell a vámhatóságok további terhelését, valamint
rendkívül automatikus és könnyen alkalmazható módon kell kialakítani az interfészeket.

(55)

Létre kell hozni a Bizottság által működtetett hálózatot, amelynek célja a tagállamok végrehajtó hatóságai és
a Bizottság közötti strukturált koordináció és együttműködés, valamint az Unión belüli azon piacfelügyeleti
gyakorlatok észszerűbbé tétele, amelyek megkönnyítik a tagállamok közös végrehajtási tevékenységeit, mint
például a közös vizsgálatokat. Ezen igazgatási támogatási struktúrának lehetővé kell tennie az erőforrások
egyesítését, valamint karban kell tartania a tagállamok és a Bizottság közötti kommunikációs és információs
rendszert, ezáltal elősegítve a termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok végrehajtásának megerő
sítését és a jogsértéstől való hatékonyabb elrettentést. Az igazgatási együttműködési csoportok hálózatba való
bevonása nem zárhatja ki az igazgatási együttműködésben részt vevő hasonló csoportok bevonását.
A Bizottságnak biztosítania kell a hálózat számára a szükséges igazgatási és pénzügyi támogatást.

(56)

Hatékony, gyors és pontos információcserét kell kialakítani a tagállamok és a Bizottság között. Számos meglévő
eszköz – például a piacfelügyeleti információs és kommunikációs rendszer (a továbbiakban: az ICSMS) és
a RAPEX – teszi lehetővé az uniós piacfelügyeleti hatóságok közötti koordinációt. Ezeket az eszközöket az
ICSMS-ből a RAPEX-be történő adattovábbítást biztosító interfésszel együtt karban kell tartani és tovább kell
fejleszteni az általuk nyújtott valamennyi lehetőség kiaknázása, valamint a tagállamok és a Bizottság közötti
fokozottabb együttműködés és információcsere elősegítése érdekében.

(28) Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269.,
2013.10.10., 1. o.).
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(57)

Ezzel összefüggésben az ICSMS-t a termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok végrehajtásával
kapcsolatos információk gyűjtése céljából tovább kell fejleszteni, valamint a Bizottság, az összekötő hivatalok,
a vámhatóságok és a piacfelügyeleti hatóságok számára hozzáférhetővé kell tenni. Ezenkívül ki kell fejleszteni egy,
a vámhatóságok és a piacfelügyeleti hatóságok nemzeti rendszerei közötti hatékony információcserét lehetővé
tevő elektronikus interfészt. A kölcsönös jogsegély iránti megkeresés esetei tekintetében az összekötő
hivataloknak minden szükséges támogatást meg kell adniuk az illetékes hatóságok közötti együttműködéshez. Az
ICSMS-nek ezért olyan funkciókat kell ellátnia, amelyek lehetővé teszik az összekötő hivatalok automatikus
értesítését a határidők be nem tartása esetén. Amennyiben az ágazati jogszabályok már előírják az együttmű
ködést és az adatcserét szolgáló elektronikus rendszereket – például az EUDAMED esetében az orvostechnikai
eszközök vonatkozásában –, ezeket a rendszereket adott esetben használatban kell tartani.

(58)

Általában, az ICSMS-t a többi piacfelügyeleti hatóság számára hasznosnak ítélt információk cseréjére kell
használni. Ide tartozhatnak a piacfelügyeleti projektek keretében végzett ellenőrzések, a vizsgálatok eredményétől
függetlenül. Az ICSMS-be feltöltendő adatok mennyisége tekintetében meg kell találni az egyensúlyt az azzal járó
túl nagy teher, amikor az adatok feltöltésére irányuló erőfeszítések túllépnék a tényleges ellenőrzések elvégzésével
járó munkát, valamint az ahhoz eléggé átfogó adatok között, hogy a hatóságok nagyobb hatékonyságát és
eredményességét támogassák. Az ICSMS-be feltöltött adatoknak így a pusztán laboratóriumi vizsgálatoknál
egyszerűbb ellenőrzésekre is ki kell terjedniük. Mindazonáltal nincs szükség a rövid vizuális ellenőrzések
rögzítésére. Iránymutatásként az egyedileg dokumentált ellenőrzéseket az ICSMS-be is fel kell tölteni.

(59)

A tagállamokat arra ösztönzik, hogy a nemzeti rendszerek alternatívájaként az ICSMS-t használják
a vámhatóságok és a piacfelügyeleti hatóságok közötti interakcióra. Ez nem helyettesítheti a vámhatóságok által
alkalmazott közösségi kockázatkezelési rendszert (a továbbiakban: a CRMS). E két rendszer párhuzamosan
működhetne, mivel különböző, egymást kiegészítő szerepet töltenek be: az ICSMS megkönnyíti a vámhatóságok
és a piacfelügyeleti hatóságok közötti kommunikációt annak érdekében, hogy lehetővé tegye a vám-árunyilat
kozatok zökkenőmentes kezelését a termékbiztonsági és megfelelési keretrendszer alkalmazási körében, míg
a CRMS a vámügyi közös kockázatkezelés és ellenőrzések rendszere.

(60)

A nem megfelelő termékek által okozott sérülések fontos információk a piacfelügyeleti hatóságok számára. Az
ICSMS-ben ezért elő kell írni a kapcsolódó adatmezőket annak érdekében, hogy a piacfelügyeleti hatóságok
a vizsgálataik során rendelkezésre álló, könnyen hozzáférhető jelentéseket fel tudják tölteni, megkönnyítve ezáltal
a későbbi statisztikai értékeléseket.

(61)

A Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy piacfelügyelettel kapcsolatos információkat harmadik
országok szabályozó hatóságaival vagy nemzetközi szervezetekkel megosszon az Unió és harmadik országok
vagy nemzetközi szervezetek között megkötött keretmegállapodások keretében annak érdekében, hogy biztosítsa
a termékek megfelelőségét azok uniós piacra történő kivitele előtt.

(62)

A termékekre alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályoknak való magas szintű megfelelőség elérése
érdekében, ugyanakkor biztosítva a hatékony erőforrás-elosztást és az uniós piacra belépő termékek költségha
tékony ellenőrzését, a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy kivitel előtti egyedi ellenőrző rendszereket
hagyjon jóvá. Az uniós piacra belépő termékek ellenőrzéséért felelős hatóságok által végzett kockázatértékelés
részeként az ilyen jóváhagyott rendszerek hatálya alá tartozó termékek iránt magasabb szintű bizalom alakulhat
ki, mint a kivitel előtti ellenőrzésen át nem esett hasonló termékeknél.

(63)

A Bizottságnak, a benne meghatározott célkitűzés alapján, el kell végeznie e rendelet értékelését, figyelembe véve
az új technológiai, gazdasági, kereskedelmi és jogi fejleményeket. A jogalkotás minőségének javításáról szóló,
2016. április 13-i intézményközi megállapodás (29) 22. pontja értelmében a hatékonyságra, eredményességre,
relevanciára, koherenciára és hozzáadott értékre vonatkozó értékelés képezi a további intézkedési lehetőségek
hatásvizsgálatainak alapját, különösen ami e rendelet hatályát, a termékek forgalomba hozatalában részt vevő
gazdasági szereplők feladataihoz kapcsolódó rendelkezések alkalmazását és végrehajtását, valamint a termékre
vonatkozó, kivitel előtti ellenőrző rendszert illeti.

(64)

Az Unió pénzügyi érdekeit a teljes kiadási ciklusban arányos intézkedésekkel kell védeni, ideértve a szabályta
lanságok megelőzését, felderítését és kivizsgálását, az elveszített, jogalap nélkül kifizetett vagy szabálytalanul
felhasznált források visszafizettetését, valamint adott esetben közigazgatási és pénzügyi szankciók alkalmazását.

(29) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
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(65)

A nem megfelelő mértékű visszatartó hatás és az egyenlőtlen szintű védelem egyik fő oka az Unión belüli
szankciók sokfélesége. A szankciók, többek közötti a pénzbírságok megállapítására vonatkozó szabályok
tagállami hatáskörbe tartoznak, és ennek megfelelően ezeket a nemzeti jogban kell meghatározni.

(66)

E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási
hatáskörökkel kell felruházni – amennyiben az uniós harmonizációs jogszabályokkal kapcsolatos meghatározott
kockázatok vagy súlyos jogsértések folyamatosan azonosításra kerültek – az ellenőrzések egységes feltételeinek
meghatározására, az ellenőrzések gyakoriságára vonatkozó kritériumokra és a minták bizonyos termékekkel vagy
termékkategóriákkal kapcsolatban ellenőrizendő mennyiségére; az uniós vizsgálóhelyek kijelöléséhez kapcsolódó
eljárások meghatározására; uniós szintű közös kockázetértékelés alapján az ellenőrzésekre vonatkozó referencia
értékek és technikák megállapítására; az uniós jog hatálya alá tartozó termékek tekintetében a kijelölt hatóságok
által elvégezett ellenőrzésekre vonatkozó statisztikai adatok meghatározására; az információs és kommunikációs
rendszerrel kapcsolatos végrehajtási rendelkezések részleteinek meghatározására, valamint a vámhatóságok által
a „szabad forgalomba bocsátás” vámeljárás alá vont termékekre vonatkozóan továbbított adatok meghatározására;
valamint a termékre vonatkozó, kivitel előtti egyedi ellenőrző rendszerek jóváhagyására és az ilyen jóváhagyások
visszavonására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek (30) megfelelően kell gyakorolni.

(67)

Mivel e rendelet célját, nevezetesen az uniós harmonizációs jogszabályok hatálya alá tartozó termékekre
vonatkozó piacfelügyelet megerősítése révén a belső piac működésének javítását, a tagállamok nem tudják
kielégítően megvalósítani, tekintettel arra, hogy minden tagállam illetékes hatóságai között létrejövő magas szintű
együttműködésre, kölcsönhatásra és egységes fellépésre van szükség, az Unió szintjén azonban terjedelme és
hatásai miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5.
cikkében említett szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez
a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(68)

E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és tekintettel van különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája
által elismert, valamint a tagállamok alkotmányos hagyományainak részét képező elvekre. Ennek megfelelően ezt
a rendeletet az említett jogokkal és elvekkel összhangban kell értelmezni és alkalmazni, ideértve a média szabad
ságával és sokszínűségével kapcsolatos jogokat és elveket is. E rendelet célja különösen, hogy biztosítsa a fogyasz
tóvédelem, a vállalkozás szabadsága, a szólásszabadság és az információ szabadsága, a tulajdonhoz való jog és
a személyes adatok védelme maradéktalan tiszteletben tartását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk
Tárgy
(1) E rendelet célkitűzése a 2. cikkben említett uniós harmonizációs jogszabályok hatálya alá tartozó termékek piacfel
ügyeletének megerősítése révén a belső piac működésének javítása annak biztosítása érdekében, hogy az uniós piacon
csak olyan, megfelelő termékeket forgalmazzanak, amelyek teljesítik a közérdek, úgymint az egészség és a biztonság
általában, a munkahelyi egészség és biztonság, a fogyasztók védelme, a környezetvédelem és a közbiztonság, valamint az
említett jogszabályok által védett bármely egyéb közérdek magas szintű védelmére vonatkozó követelményeket.
(2) E rendelet szabályokat és eljárásokat állapít meg a gazdasági szereplők számára bizonyos uniós harmonizációs
jogszabályok hatálya alá tartozó termékekre vonatkozóan, és létrehozza a gazdasági szereplőkkel való együttműködés
keretét.
(3)

E rendelet meghatározza az uniós piacra belépő termékek ellenőrzésének keretrendszerét is.

(30) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására
vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
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2. cikk
Hatály
(1) E rendelet azokra a termékre vonatkozik, amelyek az I. mellékletben felsorolt uniós harmonizációs jogszabályok
(a továbbiakban: az uniós harmonizációs jogszabályok) hatálya alá tartoznak annyiban, amennyiben nincsenek az uniós
harmonizációs jogszabályokban ugyanilyen célkitűzéssel bíró, különös rendelkezések, amelyek a piacfelügyelet és
a végrehajtás egyes szempontjait konkrétabban szabályozzák.
(2) A 25–28. cikk csak annyiban alkalmazandó az uniós jog hatálya alá tartozó termékekre, amennyiben nincsenek
az uniós jogban az uniós piacra belépő termékek ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különös rendelkezések.
(3) E rendelet alkalmazása nem korlátozza a piacfelügyeleti hatóságokat az általános termékbiztonságról szóló
2001/95/EK irányelvben meghatározott különös intézkedések meghozatalában.
(4)

E rendelet nem érinti a 2000/31/EK irányelv 12–15. cikkének alkalmazását.

3. cikk
Fogalommeghatározások
E rendelet alkalmazásában:
1. „forgalmazás”: az uniós piacon valamely termék kereskedelmi tevékenység keretében történő rendelkezésre
bocsátása értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára, ellenérték fejében vagy ingyenesen;
2. „forgalomba hozatal”: a termék első alkalommal történő forgalmazása az uniós piacon;
3. „piacfelügyelet”: a piacfelügyeleti hatóságok által annak biztosítására végzett tevékenységek és meghozott
intézkedések, hogy a termékek megfeleljenek az alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályokban meghatározott
követelményeknek, és hogy biztosítsák az említett jogszabályok hatálya alá tartozó közérdek védelmét;
4. „piacfelügyeleti hatóság”: a tagállam által a 10. cikk szerint az adott tagállam területén piacfelügyelet elvégzésére
kijelölt hatóság;
5. „megkereső hatóság”: az a piacfelügyeleti hatóság, amely a kölcsönös segítségnyújtás iránti megkeresést benyújtja;
6. „megkeresett hatóság”: az a piacfelügyeleti hatóság, amelyhez a kölcsönös segítségnyújtás iránti megkeresés
beérkezik;
7. „meg nem felelés”: az uniós harmonizációs jogszabályok vagy e rendelet szerinti valamely követelmény teljesítésének
elmulasztása;
8. „gyártó”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely terméket gyárt, vagy terméket terveztet vagy gyártat, és
az adott terméket saját neve vagy védjegye alatt forgalmazza;
9. „importőr”: az Unióban letelepedett olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely harmadik országból
származó terméket hoz forgalomba az uniós piacon;
10. „forgalmazó”: az a gyártótól vagy importőrtől eltérő természetes vagy jogi személy az ellátási láncban, aki vagy
amely terméket forgalmaz;
11. „logisztikai szolgáltató”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely kereskedelmi tevékenysége során
legalább két szolgáltatást kínál az alábbiak közül: raktározás, csomagolás, címzés és feladás, az érintett termékek
tulajdonlása nélkül, kivéve a 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (31) 2. cikkének 1. pontjában meghatá
rozott postai szolgáltatásokat, az (EU) 2018/644 európai parlamenti és tanácsi rendelet (32) 2. cikkének 2. pontjában
meghatározott csomagkézbesítési szolgáltatásokat, valamint bármely más postai szolgáltatást vagy árufuvarozási
szolgáltatást;
(31) Az Európai Parlament és a Tanács 97/67/EK irányelve (1997. december 15.) a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesz
tésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról (HL L 15., 1998.1.21., 14. o.).
(32) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/644 rendelete (2018. április 18.) a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról
(HL L 112., 2018.5.2., 19. o.).
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12. „meghatalmazott képviselő”: az Unióban letelepedett olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely
a gyártótól írásbeli meghatalmazást kapott arra, hogy a gyártónak a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabá
lyokból vagy az e rendelet követelményeiből fakadó kötelezettségeivel összefüggő meghatározott feladatok céljából
a gyártó nevében eljárjon;
13. „gazdasági szereplő”: a gyártó, a meghatalmazott képviselő, az importőr, a forgalmazó, a logisztikai szolgáltató,
illetve minden más olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabá
lyokkal összhangban a termékek gyártása, forgalmazása vagy üzembehelyezése tekintetében kötelezettségekkel
rendelkezik;
14. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti
és tanácsi irányelv (33) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott szolgáltatást nyújtó szolgáltató;
15. „online interfész”: bármely, a gazdasági szereplő által vagy nevében üzemeltetett olyan szoftver – ideértve
a honlapot, a honlap egy részét vagy egy alkalmazást –, amely arra szolgál, hogy a végfelhasználók számára
a gazdasági szereplő termékeihez hozzáférést adjon;
16. „korrekciós intézkedés”: a gazdasági szereplő általi valamely meg nem felelés megszüntetése érdekében egy piacfel
ügyeleti hatóság által előírt vagy a gazdasági szereplő saját kezdeményezésére történő intézkedés;
17. „önkéntes intézkedés”: a piacfelügyeleti hatóság által nem előírt korrekciós intézkedés;
18. „kockázat”: a sérülést okozó veszély előfordulási valószínűségének és e sérülés súlyosságának kombinációja;
19. „kockázatot jelentő termék”: olyan termék, amely a rendeltetését tekintve vagy szokásos vagy észszerűen
előrelátható használati feltételek mellett – beleértve a használat időtartamát és adott esetben a rá vonatkozó haszná
latbavételi, üzembe helyezési és karbantartási követelményeket is – az észszerűnek és elfogadhatónak ítélt mértéket
meghaladó mértékben hátrányosan érintheti az emberek egészségét és biztonságát általában, a munkahelyi
egészséget és biztonságot, a fogyasztók védelmét, a környezetet, a közbiztonságot és az alkalmazandó uniós
harmonizációs jogszabályok által védett egyéb közérdeket;
20. „súlyos kockázatot jelentő termék”: olyan kockázatot jelentő termék, amely kockázatértékelés alapján és figyelembe
véve a termék szokásos és előrelátható használatát, a sérülést okozó veszély előfordulási valószínűségének és
a sérülés súlyosságának kombinációját, a piacfelügyeleti hatóságok gyors beavatkozását igénylőnek minősül, ideértve
az olyan eseteket is, amikor a kockázat hatása nem azonnal jelentkezik;
21. „végfelhasználó”: az Unióban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy
amely számára vagy kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy szakmai tevékenységi körön kívül fogyasztóként, vagy az
ipari vagy szakmai tevékenysége körében szakmai végfelhasználóként terméket forgalmaztak;
22. „visszahívás”: minden olyan intézkedés, amelynek célja a végfelhasználó számára már hozzáférhetővé tett termék
visszavétele;
23. „forgalomból történő kivonás”: minden olyan intézkedés, amelynek célja, hogy megakadályozza az ellátási láncba
már bekerült termék forgalmazását;
24. „vámhatóságok”: a 952/2013/EU rendelet 5. cikkének 1. pontjában meghatározott vámhatóságok;
25. „szabad forgalomba bocsátás”: a 952/2013/EU rendelet 201. cikkében megállapított eljárás;
26. „az uniós piacra belépő termékek”: harmadik országból származó olyan termékek, amelyeket az uniós piacon való
forgalomba hozatalra vagy az Unió vámterületén belüli magáncélú felhasználásra vagy fogyasztásra szánnak, és
amelyek a „szabad forgalomba bocsátás” vámeljárás alatt állnak.
(33) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) a műszaki szabályokkal és az információs
társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról (HL L 241.,
2015.9.17., 1. o.).
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II. FEJEZET
A GAZDASÁGI SZEREPLŐK FELADATAI

4. cikk

A gazdasági szereplők bizonyos uniós harmonizációs jogszabályok hatálya alá tartozó termékekkel
kapcsolatos feladatai

(1) Az alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályokban meghatározott kötelezettségektől eltérve, az (5)
bekezdésben említett jogszabály hatálya alá tartozó termék csak akkor hozható forgalomba, ha van olyan, az Unióban
letelepedett gazdasági szereplő, aki felel e termék tekintetében a (3) bekezdésben meghatározott feladatokért.

(2)

E cikk alkalmazásában az (1) bekezdésben említett gazdasági szereplő a következők valamelyike:

a) az Unióban letelepedett gyártó;
b) az importőr, amennyiben a gyártó nincs az Unióban letelepedve;
c) meghatalmazott képviselő, akit a gyártó írásbeli meghatalmazással a (3) bekezdésben meghatározott feladatoknak
a gyártó nevében történő elvégzésére jelölt ki;
d) az Unióban letelepedett logisztikai szolgáltató az általa kezelt termékek tekintetében, amennyiben az a), a b) és a c)
pontban említett egyéb gazdasági szereplők közül egy sem letelepedett az Unióban.
(3) Az alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályok szerint a gazdasági szereplőkre vonatkozó kötelezettségek
sérelme nélkül az (1) bekezdésben említett gazdasági szereplő a következő feladatokat látja el:
a) ha a termékre alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályok EU-megfelelőségi nyilatkozatot vagy teljesítménynyi
latkozatot és műszaki dokumentációt írnak elő, ellenőrzi, hogy az EU-megfelelőségi nyilatkozat vagy a teljesítménynyi
latkozat és a műszaki dokumentáció elkészült-e, és a megfelelőségi nyilatkozatot vagy a teljesítménynyilatkozatot és
a műszaki dokumentációt az adott jogszabály által meghatározott időszakig a piacfelügyeleti hatóságok számára
elérhetővé teszi, valamint biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció kérésre e hatóságok rendelkezésére bocsátható
legyen;
b) a piacfelügyeleti hatóság indokolt kérésére átad az adott hatóság részére a termék megfelelőségének igazolásához
szükséges minden információt és dokumentációt egy, az e hatóság számára könnyen érthető nyelven;
c) ha okkal feltételezi, hogy egy adott termék kockázatot jelent, erről tájékoztatja a piacfelügyeleti hatóságokat;
d) együttműködik a piacfelügyeleti hatóságokkal, többek között indokolt felkérésre biztosítja az azonnali, szükséges
korrekciós intézkedések meghozatalát az adott termékre alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályokban
meghatározott követelmények nem teljesítése bármely esetének orvoslása érdekében vagy, ha az nem lehetséges,
csökkenti az adott termék jelentette kockázatot a piacfelügyeleti hatóságok felszólítására vagy saját kezdeményezésre,
ha az (1) bekezdésben említett gazdasági szereplő úgy ítéli meg, illetve oka van feltételezni, hogy az adott termék
kockázatot jelent.
(4) Az alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályok szerint a gazdasági szereplőkre alkalmazandó kötelezettségek
sérelme nélkül az (1) bekezdésben említett gazdasági szereplő nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett
védjegyét és elérhetőségeit, beleértve a postai címét fel kell tüntetni a terméken vagy annak csomagolásán, az árukötegen
vagy a kísérő dokumentumon.
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(5) E cikk csak a 305/2011/EU (34), az (EU) 2016/425 (35) és az (EU) 2016/426 (36) európai parlamenti és tanácsi
rendelet, valamint a 2000/14/EK (37), a 2006/42/EK (38), a 2009/48/EK (39), a 2009/125/EK (40), a 2011/65/EU (41),
a 2013/29/EU (42), a 2013/53/EU (43), a 2014/29/EU (44), a 2014/30/EU (45), a 2014/31/EU (46), a 2014/32/EU (47),
a 2014/34/EU (48), a 2014/35/EU (49), a 2014/53/EU (50) és a 2014/68/EU (51) európai parlamenti és tanácsi irányelv
hatálya alá tartozó termékekre vonatkozik.

5. cikk
A meghatalmazott képviselő
(1) A 4. cikk (2) bekezdése c) pontjának alkalmazásában a gyártó megbízza a meghatalmazott képviselőt a 4. cikk (3)
bekezdésében felsorolt feladatok elvégzésével, függetlenül a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok szerinti
bármely egyéb feladatoktól.
(2) A meghatalmazott képviselő a megbízásban meghatározott feladatokat látja el. A felhatalmazás egy példányát
kérésre a piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja a piacfelügyeleti hatóság által meghatározott uniós nyelven.
(3)

A meghatalmazott képviselők rendelkeznek a feladataik ellátásához szükséges megfelelő eszközökkel.

6. cikk
Távértékesítés
Az online vagy egyéb távértékesítés útján értékesítésre kínált termék csak akkor tekinthető forgalmazhatónak, ha az
ajánlat uniós végfelhasználókat céloz meg. Az ajánlatot akkor lehet úgy tekinteni, hogy uniós végfelhasználókat céloz
meg, ha az érintett gazdasági szereplő tevékenységei bármely eszköz révén valamely tagállamba irányulnak.
(34) Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó
harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 88., 2011.4.4., 5. o.).
(35) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete (2016. március 9.) az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi
irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 81., 2016.3.31., 51. o.).
(36) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/426 rendelete (2016. március 9.) a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő
berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 81., 2016.3.31., 99. o.).
(37) Az Európai Parlament és a Tanács 2000/14/EK irányelve (2000. május 8.) a kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 162., 2000.7.3., 1. o.).
(38) Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (HL L 157.,
2006.6.9., 24. o.).
(39) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/48/EK irányelve (2009. június 18.) a játékok biztonságáról (HL L 170., 2009.6.30., 1. o.).
(40) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EK irányelve (2009. október 21.) az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát
tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (HL L 285., 2009.10.31., 10. o.).
(41) Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berende
zésekben való alkalmazásának korlátozásáról (HL L 174., 2011.7.1., 88. o.).
(42) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/29/EU irányelve (2013. június 12.) a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó
tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás) (HL L 178., 2013.6.28., 27. o.).
(43) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/53/EU irányelve (2013. november 20.) a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi
sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 90. o.).
(44) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/29/EU irányelve (2014. február 26.)az egyszerű nyomástartó edények forgalmazására
vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29., 45. o.).
(45) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/30/EU irányelve (2014. február 26.) az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami
jogszabályok harmonizálásáról (átdolgozás) (HL L 96., 2014.3.29., 79. o.).
(46) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/31/EU irányelve (2014. február 26.) a nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására
vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás) (HL L 96., 2014.3.29., 107. o.).
(47) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/32/EU irányelve (2014. február 26.) a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami
jogszabályok harmonizálásáról (HL L 96., 2014.3.29., 149. o.).
(48) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/34/EU irányelve (2014. február 26.) a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt
felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás) (HL L 96., 2014.3.29., 309.
o.).
(49) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/35/EU irányelve (2014. február 26.) a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra
tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29., 357. o.).
(50) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelve (2014. április 16.) a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami
jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 153., 2014.5.22., 62. o.).
(51) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/68/EU irányelve (2014. május 15.) a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó
tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 189., 2014.6.27., 164. o.).
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7. cikk
Együttműködési kötelezettség
(1) A gazdasági szereplők együttműködnek a piacfelügyeleti hatóságokkal azon intézkedések vonatkozásában,
amelyek megszüntethetik vagy csökkenthetik az említett szereplők által forgalmazott termékek jelentette kockázatokat.
(2) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatók – a piacfelügyeleti hatóságok kérésére
és konkrét esetekben – együttműködnek a piacfelügyeleti hatóságokkal annak érdekében, hogy megkönnyítsék az olyan
termék által jelentett kockázatok megszüntetését vagy – ha ez nem lehetséges – csökkentését, amelyeket online kínálnak
vagy kínáltak értékesítésre a szolgáltatásaikon keresztül.
III. FEJEZET
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A GAZDASÁGI SZEREPLŐKNEK ÉS A VELÜK VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS

8. cikk
A gazdasági szereplő tájékoztatása
(1) A Bizottság az (EU) 2018/1724 rendelettel összhangban gondoskodik róla, hogy az Európa Önökért portál
egyszerű online hozzáférést biztosítson a felhasználók számára a termékkövetelményekkel és az uniós harmonizációs
jogszabályokból eredő jogokkal, kötelezettségekkel és szabályokkal kapcsolatos információkhoz.
(2) A tagállamok eljárásokat fogadnak el arra, hogy a termékekre alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályok
nemzeti jogba történő átültetése és végrehajtása tekintetében a gazdasági szereplőknek – azok kérésére és térítésmentesen
– tájékoztatást nyújtsanak. E célból az (EU) 2019/515 rendelet 9. cikkének (1), (4) és (5) bekezdése alkalmazandó.
9. cikk
A megfelelést előmozdító közös tevékenységek
(1) A piacfelügyeleti hatóságok megállapodhatnak más illetékes hatóságokkal vagy a gazdasági szereplőket vagy
a végfelhasználókat képviselő szervezetekkel az uniós harmonizációs jogszabályokkal kapcsolatban, valamint termékek
meghatározott kategóriái, különösen a gyakran súlyos kockázatot jelentő, többek között az online értékesítésre kínált
termékkategóriák tekintetében a megfelelés előmozdítására, a meg nem felelés azonosítására, a tudatosság növelésére és
iránymutatás nyújtására irányuló közös tevékenységek végrehajtása érdekében.
(2) Az adott piacfelügyeleti hatóság és az (1) bekezdésben említett felek biztosítják, hogy a közös tevékenységekről
szóló megállapodás ne vezessen tisztességtelen versenyhez a gazdasági szereplők között, és ne befolyásolja a felek tárgyi
lagosságát, függetlenségét és pártatlanságát.
(3) A piacfelügyeleti hatóság a közös tevékenységekből származó minden olyan információt felhasználhat, amelyet
a meg nem felelés vizsgálatának részeként végzett.
(4) Az adott piacfelügyeleti hatóság a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi a közös tevékenységekről szóló
megállapodást, köztük a részt vevő felek nevét, valamint feltölti ezen megállapodást a 34. cikkben említett információs
és kommunikációs rendszerbe. Valamely tagállam kérésére a 29. cikk alapján létrehozott hálózat segítséget nyújt a közös
tevékenységekről szóló megállapodás kidolgozásában és végrehajtásában.
IV. FEJEZET
A PIACFELÜGYELETI HATÓSÁGOK ÉS AZ ÖSSZEKÖTŐ HIVATAL SZERVEZETE, TEVÉKENYSÉGEI ÉS
KÖTELEZETTSÉGEI

10. cikk
A piacfelügyeleti hatóságok és az összekötő hivatal kijelölése
(1)

A tagállamok piacfelügyeletet szerveznek és hajtanak végre az e rendeletben előírtak szerint.

(2) E cikk (1) bekezdésének alkalmazásában minden egyes tagállam kijelöl a területén egy vagy több piacfelügyeleti
hatóságot. Minden egyes tagállam a 34. cikkben említett információs és kommunikációs rendszert igénybe véve értesíti
a Bizottságot és a többi tagállamot a piacfelügyeleti hatóságairól és azok mindegyikének illetékességi területéről.
(3)

Minden egyes tagállam kijelöl egy összekötő hivatalt.
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(4) Az összekötő hivatal felel legalább a piacfelügyeleti hatóságok és a 25. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt
hatóságok összehangolt álláspontjának képviseletéért, valamint a 13. cikkben meghatározott nemzeti stratégiák
közléséért. Az összekötő hivatal segítséget nyújt a különböző tagállamok piacfelügyeleti hatóságai közötti együttműkö
désben is, a VI. fejezetben meghatározottak szerint.
(5) A valamennyi forgalmazási lánc tekintetében azonos hatékonysággal online és hagyományos módon forgalmazott
termékek piacfelügyeletének végrehajtása érdekében a tagállamok biztosítják a piacfelügyeleti hatóságaik és az összekötő
hivataluk számára a feladataik megfelelő ellátásához szükséges erőforrásokat, ideértve az elegendő költségvetési és egyéb
forrást, úgymint az elegendő számú szakképzett személyzetet, a szakértelmet, az eljárásokat és az egyéb szabályokat.
(6) Amennyiben valamely tagállam területén több piacfelügyeleti hatóság is van, a tagállam biztosítja, hogy
egyértelműen meghatározzák az egyes hatóságok feladatait, és hogy olyan megfelelő kommunikációt és koordinációs
mechanizmusokat alakítsanak ki, amelyek lehetővé teszik e hatóságok számára, hogy szorosan együttműködjenek, és
mindegyikük eredményesen hajtsa végre a feladatait.

11. cikk
A piacfelügyeleti hatóságok tevékenységei
(1)

A piacfelügyeleti hatóságok tevékenységüket a következők biztosítása érdekében végzik:

a) a területükön belül a hatékony piacfelügyelet az online és hagyományos módon forgalmazott, az uniós harmonizációs
jogszabályok hatálya alá tartozó termékek tekintetében;
b) az említett jogszabályoknak és e rendeletnek való megfeleléssel kapcsolatban megfelelő és arányos korrekciós
intézkedések megtétele a gazdasági szereplők által;
c) megfelelő és arányos intézkedések megtétele, ha a gazdasági szereplő nem tesz korrekciós intézkedést.
(2) A piacfelügyeleti hatóságok függetlenül, pártatlanul és elfogulatlanul gyakorolják a hatásköreiket és végzik
feladataikat.
(3) A piacfelügyeleti hatóságok az e cikk (1) bekezdésében meghatározott tevékenységeik részeként megfelelő
mértékben ellenőrzik a termékek jellemzőit a dokumentumok ellenőrzése és adott esetben a megfelelő mintákon alapuló
fizikai és laboratóriumi ellenőrzések révén, előnyben részesítve az erőforrásaikat és intézkedéseiket a hatékony piacfel
ügyelet biztosítása érdekében, és figyelembe véve a 13. cikkben említett nemzeti piacfelügyeleti stratégiát.
Annak eldöntésekor, hogy milyen ellenőrzéseket és mely terméktípusokon végezzenek el, valamint hogy milyen
mértékben, a piacfelügyeleti hatóságok kockázatalapú megközelítést követnek, figyelembe véve a következő tényezőket:
a) a termékekhez kapcsolódó lehetséges veszélyek és meg nem felelés, és adott esetben azok piaci előfordulása;
b) a gazdasági szereplő ellenőrzése alatt álló tevékenységek és műveletek;
c) a gazdasági szereplő korábbi meg nem felelésével kapcsolatosan nyilvántartott adatok;
d) adott esetben a 25. cikk (1) bekezdésében kijelölt hatóságok által alkotott kockázati profil;
e) az egyéb hatóságok, a gazdasági szereplők, a média és az egyéb források által benyújtott fogyasztói panaszok és
egyéb információk, amelyek meg nem felelésre utalhatnak.
(4) A Bizottság, a hálózattal folytatott konzultációt követően végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el – amennyiben az
alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályokkal kapcsolatos meghatározott kockázatok vagy súlyos jogsértések
folyamatosan azonosításra kerültek – az ellenőrzések egységes feltételeinek, az ellenőrzések gyakoriságára vonatkozó
kritériumoknak és a minták bizonyos termékekkel vagy termékkategóriákkal kapcsolatban ellenőrizendő mennyiségének
az egészség és a biztonság, valamint az említett jogszabályok által védett egyéb közérdek magas szintű védelme
érdekében történő meghatározására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 43. cikk (2) bekezdésében
említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.
(5) Amennyiben a gazdasági szereplők a 765/2008/EK rendelettel összhangban akkreditált megfelelőségértékelő
szervezet által kiadott vizsgálati jelentéseket vagy a termékeik uniós harmonizációs jogszabályoknak való megfelelését
alátámasztó tanúsítványokat mutatnak be, a piacfelügyeleti hatóságoknak az ilyen jelentéseket vagy tanúsítványokat
megfelelő módon figyelembe kell venniük.
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(6) Egy tagállam piacfelügyeleti hatósága által felhasznált bizonyítékot valamely másik tagállam piacfelügyeleti
hatóságai a termékmegfelelőség ellenőrzésére irányuló vizsgálatuk részeként minden további formális követelmény nélkül
felhasználhatnak.
(7) A piacfelügyeleti hatóságok az uniós harmonizációs jogszabályok hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatban
a következő eljárásokat alakítják ki:
a) a kockázatokhoz és a meg nem feleléshez kapcsolódó problémákra vonatkozó panaszok és jelentések nyomon
követését szolgáló eljárások;
b) a gazdasági szereplők által végrehajtandó korrekciós intézkedés megtételének ellenőrzését szolgáló eljárások.
(8) A többi tagállamban működő partnereikkel való kommunikáció és koordináció biztosítása érdekében a piacfel
ügyeleti hatóságok aktívan részt vesznek a 30. cikk (2) bekezdésében említett igazgatási együttműködési csoportokban.
(9) Az alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályok szerinti uniós védintézkedési eljárás sérelme nélkül,
a valamely tagállam piacfelügyeleti hatóságának határozata alapján nem megfelelőnek ítélt termékekről egy másik
tagállam piacfelügyeleti hatóságainak vélelmezniük kell, hogy nem megfelelők, kivéve, ha egy másik tagállam illetékes
piacfelügyeleti hatósága a saját vizsgálata alapján, figyelembe véve, amennyiben van ilyen, valamely gazdasági szereplő
által nyújtott információt, ezzel ellentétes következtetésre jutott.

12. cikk
Szakértői értékelés
(1) A szakértői értékeléseket az ilyen felülvizsgálatokban részt venni kívánó piacfelügyeleti hatóságok szervezik az e
rendelet alkalmazásával kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységek következetességének fokozása érdekében.
(2) A hálózat kidolgozza a részt vevő piacfelügyeleti hatóságok közötti szakértői értékelések módszertanát és gördülő
tervét. A módszertan és a gördülő terv kidolgozása során a hálózatnak figyelembe kell vennie legalább a tagállami
piacfelügyeleti hatóságok számát és méretét, a rendelkezésre álló személyzet tagjainak számát és a szakértői értékelés
elvégzéséhez szükséges egyéb erőforrásokat, valamint egyéb vonatkozó kritériumokat.
(3) A szakértői értékeléseknek ki kell terjedniük az egyes piacfelügyeleti hatóságok által kidolgozott, más piacfel
ügyeleti hatóságok számára előnyös bevált gyakorlatokra, valamint a piacfelügyeleti tevékenységek hatékonyságával
kapcsolatos egyéb releváns szempontokra.
(4)

A szakértői értékelések eredményéről be kell számolni a hálózatnak.

13. cikk
Nemzeti piacfelügyeleti stratégiák
(1) Minden egyes tagállam legalább négyévente átfogó nemzeti piacfelügyeleti stratégiát dolgoz ki. Minden egyes
tagállam először 2022. július 16-ig dolgozza ki ezt a stratégiát. A nemzeti stratégiának elő kell mozdítania a piacfel
ügyeletre és az uniós harmonizációs jogszabályok tagállam területén történő végrehajtására vonatkozó következetes,
átfogó és integrált megközelítést. A nemzeti piacfelügyeleti stratégia kidolgozásakor figyelembe kell venni az uniós
harmonizációs jogszabályok hatálya alá tartozó minden ágazatot és a termékellátási lánc minden szakaszát, a behozatalt
és a digitális ellátási láncot is. A hálózat munkaprogramjában meghatározott prioritásokat szintén figyelembe lehet
venni.
(2) A nemzeti piacfelügyeleti stratégiának legalább a következő elemeket kell tartalmaznia, ha ez nem veszélyezteti
a piacfelügyeleti tevékenységeket:
a) a nem megfelelő termékek előfordulásáról rendelkezésre álló információ, figyelembe véve különösen a 11. cikk (3)
bekezdésében és a 25. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéseket, valamint, amennyiben alkalmazandó, a termékka
tegóriákon belüli meg nem felelési arányokat befolyásoló piaci trendeket, illetve a kialakulóban lévő technológiákhoz
kapcsolódó veszélyek és kockázatok;
b) az uniós harmonizációs jogszabályok végrehajtása szempontjából a tagállamok által prioritásként azonosított
területek;
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c) prioritásként azonosított területeken a meg nem felelések csökkentése érdekében tervezett végrehajtási tevékenységek,
ideértve adott esetben a jelentős mértékű meg nem feleléssel bíró termékkategóriákra előirányzott ellenőrzés
minimális szinjét;
d) a más tagállamok piacfelügyeleti hatóságaival történő együttműködésnek a 11. cikk (8) bekezdésében és a VI.
fejezetben említettek szerinti értékelése.
(3) A tagállamok a 34. cikkben említett információs és kommunikációs rendszeren keresztül közlik a Bizottsággal és
a tagállamokkal a nemzeti piacfelügyeleti stratégiájukat. Minden egyes tagállam közzéteszi stratégiája összefoglalóját.
V. FEJEZET
PIACFELÜGYELETI HATÁSKÖRÖK ÉS INTÉZKEDÉSEK

14. cikk
A piacfelügyeleti hatóságok hatáskörei
(1) A tagállamok felruházzák a piacfelügyeleti hatóságaikat az e rendelet és az uniós harmonizációs jogszabályok
alkalmazásához szükséges piacfelügyeleti, vizsgálati és végrehajtási hatáskörökkel.
(2) A piacfelügyeleti hatóságok az e cikkben meghatározott hatásköreiket hatékonyan és eredményesen, az arányosság
elvével összhangban gyakorolják annyiban, amennyiben e gyakorlás kapcsolódik az intézkedések tárgyához és céljához,
a meg nem felelés jellegéhez és a meg nem felelésből eredő általános tényleges vagy lehetséges kárhoz. A hatásköröket az
uniós és a nemzeti joggal, többek között az Európai Unió Alapjogi Chartájának elveivel, továbbá a véleménynyilvánítás
szabadságára, valamint a média szabadságára és pluralizmusára vonatkozó nemzeti jogi elvekkel, az alkalmazandó
eljárási biztosítékokkal és az adatvédelemre vonatkozó uniós szabályokkal, különösen az (EU) 2016/679 rendelettel
összhangban kell átruházni és gyakorolni.
(3) A tagállamok az (1) bekezdés szerinti hatáskörök átruházása esetén előírhatják, hogy a hatásköröket adott esetben
a következő módok egyikén lehet gyakorolni:
a) közvetlenül a piacfelügyeleti hatóság által annak saját hatáskörében eljárva;
b) más közigazgatási szervet igénybe véve, a hatáskörök megosztásával, valamint adott tagállam intézményi és igazgatási
szervezetével összhangban;
c) az adott hatáskör gyakorlásának jóváhagyásához szükséges határozat meghozatala szempontjából illetékes bírósághoz
fordulva, többek között adott esetben fellebbezés útján, ha a szükséges határozat meghozatalára irányuló kereset
elutasításra került.
(4) Az (1) bekezdésnek megfelelően a piacfelügyeleti hatóságokra átruházott hatásköröknek legalább a következőket
kell tartalmazniuk:
a) hatáskör arra, hogy a gazdasági szereplőket arra kötelezzék, hogy rendelkezésre bocsássák a releváns dokumen
tumokat, műszaki leírásokat, a megfelelőségre vonatkozó adatokat vagy információkat és a termék technikai vonatko
zásait, beleértve a beépített szoftverhez való hozzáférést, amennyiben a hozzáférés a termék alkalmazandó uniós
harmonizációs jogszabályoknak való megfelelőségének értékelése céljából szükséges, bármilyen formában vagy
formátumban, és függetlenül az adathordozótól vagy az ilyen dokumentumok, műszaki leírások, megfelelőségre
vonatkozó adatok vagy információk tárolási helyétől, illetve arra, hogy ezekről másolatot készítsenek vagy másolatot
beszerezzenek;
b) hatáskör arra, hogy a gazdasági szereplőket arra kötelezzék, hogy az ellátási láncra, az értékesítési hálózat részleteire,
a forgalomban lévő termékek mennyiségére és más, az adott termékével megegyező műszaki jellemzőkkel rendelkező
termékmodellekre vonatkozó releváns információkat bocsássanak rendelkezésre, amennyiben azok az uniós harmoni
zációs jogszabályok szerinti alkalmazandó követelményeknek való megfeleléshez relevánsak;
c) hatáskör arra, hogy a gazdasági szereplőket arra kötelezzék, hogy a honlapok tulajdonosainak megállapítása céljából
releváns információkat bocsássanak rendelkezésre, amennyiben az adott információk a vizsgálat tárgyához
kapcsolódnak;
d) hatáskör arra, hogy bejelentés nélkül helyszíni ellenőrzéseket és a termékeken fizikai ellenőrzéseket végezzenek;
e) hatáskör arra, hogy az adott gazdasági szereplő által, annak kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy szakmai tevékeny
ségéhez használt helyiségbe, területre vagy szállítóeszközbe belépjenek annak érdekében, hogy a meg nem felelést
azonosítsák és bizonyítékokat szerezzenek be;
f) hatáskör arra, hogy a meg nem felelések azonosítása és megszüntetése érdekében a piacfelügyeleti hatóságok saját
kezdeményezésre vizsgálatokat indítsanak;
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g) hatáskör arra, hogy a gazdasági szereplőket arra kötelezzék, hogy megfelelő intézkedéseket tegyenek egy meg nem
felelés vagy kockázat megszüntetése érdekében;
h) hatáskör arra, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak, amennyiben egy gazdasági szereplő nem tesz megfelelő
korrekciós intézkedést, vagy amennyiben a meg nem felelés vagy a kockázat továbbra is fennáll, ideértve egy termék
forgalmazásának megtiltására vagy korlátozására, illetve a termék forgalomból történő kivonására vagy visszahívására
vonatkozó hatáskört;
i) hatáskör arra, hogy a 41. cikknek megfelelően szankciót állapítsanak meg;
j) hatáskör arra, hogy a meg nem felelés e rendelet szerinti azonosítása és a bizonyítékok beszerzése érdekében, termék
mintákat szerezzenek be, többek között kilétük felfedése nélkül, e minták vizsgálata és visszafejtése céljából;
k) hatáskör arra, hogy amennyiben egy súlyos kockázat megszüntetésére más hatékony eszköz nem áll rendelkezésre:
i. megköveteljék a kapcsolódó termékekre utaló tartalom eltávolítását az online interfészről, vagy megköveteljék
a végfelhasználóknak szóló kifejezett figyelmeztetés megjelenítését az online interfészre való belépéskor; vagy
ii. amennyiben az i. alpont szerinti követelménynek nem feleltek meg, megköveteljék az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatóktól, hogy korlátozzák az online interfészre való belépést, többek között
egy érintett harmadik felet felkérve az ilyen intézkedések végrehajtására.
(5) A piacfelügyeleti hatóságok bármely információt, dokumentumot, megállapítást, nyilatkozatot, vagy bármely
egyéb információt, függetlenül annak formátumától és a tárolás eszközétől, a vizsgálataikhoz bizonyítékként használ
hatnak fel.

15. cikk
A piacfelügyeleti hatóságok költségeinek megtérítése
(1) A tagállamok felhatalmazhatják piacfelügyeleti hatóságaikat, hogy az érintett gazdasági szereplőtől visszaköveteljék
a meg nem feleléssel kapcsolatos tevékenységeik teljes költségét.
(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett költségek tartalmazhatják a vizsgálatok elvégzésének költségeit, a 28. cikk (1)
és (2) bekezdésével összhangban meghozott intézkedések költségeit, valamint a tárolási költségeket és a nem
megfelelőnek bizonyult és a szabad forgalomba bocsátást megelőző korrekciós intézkedés tárgyát képező termékekkel
kapcsolatban végzett tevékenységek költségeit.

16. cikk
Piacfelügyeleti intézkedések
(1) A piacfelügyeleti hatóságok megfelelő intézkedéseket hoznak, amennyiben egy, az uniós harmonizációs
jogszabályok hatálya alá tartozó termék rendeltetésszerű vagy észszerűen előrelátható feltételek mellett történő használat,
valamint megfelelő üzembe helyezés és karbantartás esetén:
a) veszélyezteti a felhasználók egészségét vagy biztonságát; vagy
b) nem felel meg az alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályoknak.
(2) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóságok az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában említett megállapításokat tesznek,
haladéktalanul felszólítják az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő és arányos korrekciós intézkedés megtételére annak
érdekében, hogy a meg nem felelést vagy a kockázatot az általuk meghatározott határidőn belül megszüntessék.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő által meghozandó korrekciós intézkedés többek között
a következőket foglalhatja magában:
a) a termék megfelelővé tétele, ideértve az alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályokban meghatározott formai
meg nem felelés korrigálását vagy annak biztosítását, hogy a termék már nem jelent kockázatot;
b) a termék forgalmazásának megakadályozása;
c) a termék azonnali visszahívása vagy forgalomból történő kivonása és a nyilvánosság figyelmeztetése a fennálló
kockázatra;
d) a termék megsemmisítése vagy egyéb módon történő működésképtelenné tétele;

2019.6.25.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/21

e) megfelelő, egyértelmű és könnyen érthető figyelmeztetések elhelyezése a terméken az általa jelentett kockázatra
vonatkozóan a forgalmazás helye szerinti tagállam által meghatározott nyelven vagy nyelveken;
f) előzetes feltételek meghatározása az érintett termék forgalmazására vonatkozóan;
g) a kockázatnak kitett végfelhasználók azonnali és megfelelő formában történő figyelmeztetése, többek között speciális
figyelmeztetések közzétételével a forgalmazás helye szerinti tagállam által meghatározott nyelven vagy nyelveken.
(4) A (3) bekezdés e), f) és g) pontjában említett korrekciós intézkedésekre csak abban az esetben lehet szükség, ha
a termék csak bizonyos feltételek mellett vagy csak bizonyos végfelhasználókra nézve jelent kockázatot.
(5) Ha a gazdasági szereplő elmulasztja a (3) bekezdésben említett korrekciós intézkedés megtételét, vagy ha az (1)
bekezdésben említett meg nem felelés vagy kockázat továbbra is fennáll, a piacfelügyeleti hatóságok biztosítják a termék
forgalomból történő kivonását vagy visszahívását, illetve forgalmazásának betiltását vagy korlátozását, valamint
a nyilvánosság, a Bizottság és a többi tagállam megfelelő tájékoztatását.
(6) Az e cikk (5) bekezdése értelmében a Bizottságnak és a többi tagállamnak nyújtandó információkat a 34. cikkben
említett információs és kommunikációs rendszeren keresztül kell közölni. Úgy kell tekinteni, hogy ez az információ
közlés megfelel az uniós harmonizációs jogszabályok alapján alkalmazandó védintézkedési eljárásokra vonatkozó
értesítési követelményeknek is.
(7) Ha egy nemzeti intézkedést az alkalmazandó védintézkedési eljárás szerint indokoltnak ítélnek meg, vagy ha egy
másik tagállam piacfelügyeleti hatósága nem jutott ellentétes értelmű megállapításra a 11. cikk (9) bekezdésében
említettek szerint, a többi tagállam illetékes piacfelügyeleti hatóságai megteszik a szükséges intézkedéseket a nem
megfelelő termék tekintetében, és a releváns információkat feltöltik a 34. cikkben említett információs és kommunikációs
rendszerbe.

17. cikk
Az információk felhasználása, valamint szakmai és üzleti titoktartás
A piacfelügyeleti hatóságok tevékenységeiket magas szintű átláthatóság mellett végzik, és a nyilvánosság rendelkezésére
bocsátják az általuk a végfelhasználók érdekeinek védelme érdekében relevánsnak ítélt minden információt. A piacfel
ügyeleti hatóságok tiszteletben tartják a titoktartás, valamint a szakmai és üzleti titoktartás elvét, és megvédik
a személyes adatokat az uniós és a nemzeti joggal összhangban.

18. cikk
A gazdasági szereplők eljárási jogai
(1) A piacfelügyeleti hatóságok által az uniós harmonizációs jogszabályok és e rendelet értelmében meghozott
minden intézkedésnek, határozatnak és végzésnek az annak alapjául szolgáló pontos indokolást kell tartalmaznia.
(2) Bármely ilyen intézkedést, határozatot és végzést haladéktalanul közölni kell az érintett gazdasági szereplővel, aki
ezzel egy időben tájékoztatást kap az érintett tagállam nemzeti joga szerint rendelkezésére álló jogorvoslati lehetősé
gekről és az e jogorvoslatokra vonatkozó határidőkről.
(3) Az (1) bekezdésben említett intézkedés, határozat vagy végzés meghozatalát megelőzően az érintett gazdasági
szereplő lehetőséget kap egy megfelelő, tíz munkanapnál nem rövidebb időszakon belüli meghallgatásra, kivéve, ha e
lehetőség a gazdasági szereplő számára nem biztosítható a meghozandó intézkedés, határozat vagy végzés egészségügyi
vagy biztonsági követelményekre vagy a vonatkozó uniós jogszabályok hatálya alá tartozó egyéb közérdekre alapozott
sürgőssége miatt.
Ha az intézkedés, határozat vagy végzés meghozatalára anélkül kerül sor, hogy a gazdasági szereplő lehetőséget kapna
a meghallgatásra, a gazdasági szereplő számára azt követően a lehető leghamarabb meg kell adni e lehetőséget, és ezt az
intézkedést, határozatot vagy végzést a piacfelügyeleti hatóságnak azonnal felül kell vizsgálnia.
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19. cikk
Súlyos kockázatot jelentő termékek
(1) A piacfelügyeleti hatóságok biztosítják, hogy a súlyos kockázatot jelentő termékeket kivonják a forgalomból vagy
visszahívják, ha nincs más rendelkezésre álló, hatékony eszköz a súlyos kockázat megszüntetésére, vagy hogy e termékek
forgalmazását betiltsák. A piacfelügyeleti hatóságok a 20. cikknek megfelelően haladéktalanul értesítik erről
a Bizottságot.
(2) Annak eldöntése, hogy egy termék súlyos kockázatot jelent-e, a veszély jellegét és előfordulásának valószínűségét
figyelembe vevő megfelelő kockázatértékelésen alapul. A magasabb szintű biztonság elérésének lehetősége és más, kisebb
mértékű kockázatot jelentő termékek rendelkezésre állása nem képezhet alapot arra, hogy egy terméket súlyos
kockázatot jelentő terméknek tekintsenek.

20. cikk
Gyors tájékoztatási rendszer (RAPEX)
(1) Amennyiben egy piacfelügyeleti hatóság a 19. cikk értelmében intézkedést hoz vagy annak meghozatalát tervezi,
és úgy ítéli meg, hogy az intézkedést szükségessé tevő indokok vagy az intézkedés hatásai túllépik a tagállama területét, e
cikk (4) bekezdésével összhangban haladéktalanul értesíti a Bizottságot ezen intézkedésről. A piacfelügyeleti hatóság
haladéktalanul tájékoztatja továbbá a Bizottságot minden ilyen intézkedés módosításáról vagy visszavonásáról.
(2) Amennyiben egy súlyos kockázatot jelentő termék már forgalmazásra került, a piacfelügyeleti hatóságok haladék
talanul értesítik a Bizottságot a gazdasági szereplők által meghozott és a piacfelügyeleti hatósággal közölt önkéntes
intézkedésekről.
(3) Az (1) és a (2) bekezdéssel összhangban nyújtott tájékoztatás minden rendelkezésre álló adatot tartalmaz,
különösen a termék azonosítására, eredetére és ellátási láncára, a termékkel kapcsolatos kockázatra, a meghozott
nemzeti intézkedések jellegére és időtartamára és bármely, a gazdasági szereplők által meghozott önkéntes intézkedésre
vonatkozó adatot.
(4) Az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésének alkalmazásában a 2001/95/EK irányelv 12. cikkében előírt Gyors Tájékoz
tatási Rendszer (a továbbiakban: a RAPEX) alkalmazandó. Az említett irányelv 12. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése
értelemszerűen alkalmazandó.
(5) A Bizottság biztosítja és karbantartja a RAPEX és a 34. cikkben említett információs és kommunikációs rendszer
közötti adatinterfészt a kettős adatbevitel elkerülése érdekében.

21. cikk
Uniós vizsgálóhelyek
(1) Az uniós vizsgálóhelyek célkitűzése, hogy az Unión belüli piacfelügyelet céljából hozzájáruljanak a laboratóriumi
kapacitás, valamint a vizsgálatok megbízhatóságának és következetességének növeléséhez.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Bizottság egy tagállam nyilvános vizsgálóhelyét termékek meghatározott
kategóriái vagy termékek egy kategóriájához kapcsolódó meghatározott kockázatok tekintetében uniós vizsgálóhelyként
jelölheti ki.
A Bizottság egyik saját vizsgálóhelyét is uniós vizsgálóhelyként jelölheti ki termékek meghatározott kategóriái vagy
termékek egy kategóriájához kapcsolódó meghatározott kockázatok, illetve olyan termékek tekintetében, amelyeknél
a vizsgálati kapacitás hiányzik vagy nem elegendő.
(3)

Az uniós vizsgálóhelyeket a 765/2008/EK rendelettel összhangban kell akkreditálni.

(4) Az uniós vizsgálóhelyek kijelölése nem érinti a piacfelügyeleti hatóságok, a hálózat és a Bizottság azon döntési
szabadságát, hogy tevékenységeik céljára mely vizsgálati létesítményeket kívánják igénybe venni.
(5) A kijelölt uniós vizsgálóhelyek szolgáltatásaikat kizárólag a piacfelügyeleti hatóságoknak, a hálózatnak,
a Bizottságnak és más kormánynak vagy kormányközi szerveknek nyújtják.
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Az uniós vizsgálóhelyeknek – az illetékességi területükön belül – a következő tevékenységeket kell ellátniuk:

a) a piacfelügyeleti hatóságok, a hálózat vagy a Bizottság kérésére termékvizsgálatok elvégzése;
b) a hálózat kérésére független műszaki és tudományos tanácsadás;
c) új elemzési technikák és módszerek fejlesztése.
(7) Az e cikk (6) bekezdésében említett tevékenységeket díjazzák, és az Unió azokat a 36. cikk (2) bekezdésével
összhangban finanszírozhatja.
(8) Az uniós vizsgálóhelyek a 36. cikk (2) bekezdésének megfelelően uniós finanszírozásban részesülhetnek, hogy
növeljék vizsgálati kapacitásukat vagy új vizsgálati kapacitást hozzanak létre termékek meghatározott kategóriái vagy
termékek egy kategóriájához kapcsolódó meghatározott kockázatok, illetve olyan termékek tekintetében, amelyeknél
a vizsgálati kapacitás hiányzik vagy nem elegendő.
(9) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az uniós vizsgálóhelyek kijelölésekor követendő eljárások meghatá
rozására. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 43. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében
kell elfogadni.
VI. FEJEZET
HATÁROKON ÁTNYÚLÓ KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

22. cikk
Kölcsönös segítségnyújtás
(1) Hatékony együttműködést és információcserét kell megvalósítani a tagállamok piacfelügyeleti hatóságai között,
valamint a piacfelügyeleti hatóságok és a Bizottság és az érintett uniós ügynökségek között.
(2) Amennyiben egy piacfelügyeleti hatóság – mivel bizonyos információkhoz nem tud hozzáférni annak ellenére,
hogy minden szükséges erőfeszítést megtett azért, hogy ezeket az információkat beszerezze – nem tudja lezárni
vizsgálatát, indokolással ellátott kérelmet nyújthat be egy másik tagállam piacfelügyeleti hatóságának, ahol az informá
cióhoz való hozzáférés végrehajtható. Ebben az esetben a megkeresett hatóság haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon
belül megad minden olyan információt a megkereső hatóságnak, amelyet a megkereső hatóság relevánsnak ítél annak
megállapításához, hogy egy termék nem megfelelő-e.
(3) A megkeresett hatóság a kért információ beszerzése érdekében elvégzi a megfelelő vizsgálatokat vagy meghoz
bármely egyéb megfelelő intézkedést. Amennyiben szükséges, ezeket a vizsgálatokat más piacfelügyeleti hatóságok
segítségével kell elvégezni.
(4) A megkereső hatóság továbbra is felelős az általa kezdeményezett bármely vizsgálatért, kivéve, ha a megkeresett
hatóság beleegyezik a felelősség átvételébe.
(5) A megkeresett hatóság kellően indokolt esetekben megtagadhatja a (2) bekezdés szerinti információkérés
teljesítését, ha:
a) a megkereső hatóság nem bizonyította kellőképpen, hogy a kért információra a meg nem felelés megállapítása
érdekében van szükség;
b) a megkeresett hatóság észszerű indokok alapján bizonyítja, hogy a megkeresés teljesítése lényegesen akadályozná saját
tevékenységeinek végrehajtását.
23. cikk
Végrehajtási intézkedések iránti megkeresések
(1) Ha egy termékkel kapcsolatos meg nem felelés megszüntetése egy másik tagállam joghatósága alá tartozó intézke
déseket tesz szükségessé, és ha az ilyen intézkedések nem a 16. cikk (7) bekezdésében említett követelmények következ
ményei, a megkereső hatóság kellően indokolt végrehajtási intézkedés iránti kérelmet nyújthat be a másik tagállam
megkeresett hatóságához.
(2) A megkeresett hatóság haladéktalanul meghozza az e rendelet szerint ráruházott hatáskörében eljárva a meg nem
felelés megszüntetéséhez szükséges valamennyi megfelelő végrehajtási intézkedést a 14. cikkben megállapított hatáskörök
és a nemzeti jog által számára biztosított bármely további hatáskör gyakorlásával.
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(3) A megkeresett hatóság tájékoztatja a megkereső hatóságot a már meghozott vagy tervezett (2) bekezdés szerinti
intézkedésekről.
A megkeresett hatóság elutasíthatja a végrehajtási intézkedések iránti kérelemnek való megfelelést a következő helyzetek
bármelyikének esetén:
a) a megkeresett hatóság arra a következtetésre jut, hogy a megkereső hatóság nem adott elegendő információt;
b) a megkeresett hatóság úgy ítéli meg, hogy a kérelem ellentétes az uniós harmonizációs jogszabályokkal;
c) a megkeresett hatóság észszerűen megindokolja, hogy a megkeresés teljesítése lényegesen akadályozná saját tevékeny
ségeinek a végrehajtását.
24. cikk
A kölcsönös jogsegély iránti megkeresésre vonatkozó eljárások
(1) A 22. vagy a 23. cikk szerinti megkeresés benyújtása előtt a megkereső hatóság törekszik arra, hogy elvégezze az
összes lehetséges észszerű vizsgálatot.
(2) A 22. vagy a 23. cikk szerinti megkeresés benyújtása esetén a megkereső hatóság minden rendelkezésre álló
információt – beleértve a kizárólag a megkereső hatóság tagállamában beszerezhető bármely szükséges bizonyítékot –
megad ahhoz, hogy a megkeresett hatóság a megkeresést teljesíteni tudja.
(3) A 22. és a 23. cikk szerinti megkereséseknek és az azokkal kapcsolatos minden kommunikációnak a 34. cikkben
említett információs és kommunikációs rendszerben elérhető elektronikus formanyomtatványok használatával kell
történnie.
(4) A kommunikációnak közvetlenül az érintett piacfelügyeleti hatóságok között vagy az érintett tagállamok
összekötő hivatalain keresztül kell történnie.
(5) A 22. és a 23. cikk szerinti megkereséseknek és az azokhoz kapcsolódó minden kommunikációnak az érintett
piacfelügyeleti hatóságok által megállapodott nyelven kell történnie.
(6) Ha az érintett piacfelügyeleti hatóságok a használandó nyelv tekintetében nem jutnak megállapodásra, a 22. és
a 23. cikk szerinti megkeresést a megkereső hatóság tagállamának hivatalos nyelvén, a megkeresésre adott választ pedig
a megkeresett hatóság tagállamának hivatalos nyelvén kell elküldeni. Ebben az esetben a megkereső hatóság és
a megkeresett hatóság gondoskodik a megkeresések, a válaszok és a másik hatóságtól kapott egyéb dokumentumok
fordításáról.
(7) A 34. cikkben említett információs és kommunikációs rendszer rendszerezett információkat nyújt a kölcsönös
segítségnyújtási esetekről az érintett összekötő hivataloknak. Ezen információk felhasználásával az összekötő hivatalok
minden szükséges támogatást megadnak a segítségnyújtás megkönnyítéséhez.
VII. FEJEZET
AZ UNIÓS PIACRA BELÉPŐ TERMÉKEK

25. cikk
Az uniós piacra belépő termékek ellenőrzése
(1) A tagállamok a területükön vámhatóságokat, egy vagy több piacfelügyeleti hatóságot vagy bármely más hatóságot
az uniós piacra belépő termékek ellenőrzéséért felelős hatóságnak jelölnek ki.
Minden egyes tagállamnak a 34. cikkben említett információs és kommunikációs rendszeren keresztül értesítenie kell
a Bizottságot és a többi tagállamot az első albekezdés szerint kijelölt hatóságokról, valamint azok illetékességi területéről.
(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt hatóságok számára biztosítani kell az említett bekezdésben meghatározott
feladataik megfelelő ellátásához szükséges hatásköröket és erőforrásokat.
(3) Az uniós jog hatálya alá tartozó és a „szabad forgalomba bocsátás” vámeljárásra szánt termékeket az e cikk (1)
bekezdése szerint kijelölt hatóságok által elvégzett ellenőrzéseknek kell alávetni. A kijelölt hatóságok ezeket az ellenőrzé
seket a 952/2013/EU rendelet 46. és 47. cikkével összhangban kockázatelemzés alapján, és adott esetben az e rendelet
11. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett kockázatalapú megközelítés alapján végzik el.
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A kockázattal kapcsolatos információkat megosztják egymással:

a) a 952/2013/EU rendelet 47. cikkének (2) bekezdésével összhangban az e cikk (1) bekezdése szerint kijelölt
hatóságok; és
b) a 952/2013/EU rendelet 46. cikkének (5) bekezdésével összhangban a vámhatóságok.
Ha az uniós jog hatálya alá tartozó átmeneti megőrzésben lévő vagy a „szabad forgalomba bocsátástól” eltérő vámeljárás
alá vont termékek tekintetében az első belépési ponton a vámhatóságok okkal hiszik azt, hogy azok a termékek nem
felelnek meg az alkalmazandó uniós jognak vagy kockázatot jelentenek, minden releváns információt továbbítanak az
illetékes rendeltetési vámhivatalnak.
(5) A piacfelügyeleti hatóságok az (1) bekezdés szerint kijelölt hatóságok számára információt szolgáltatnak azon
termékkategóriákra vagy gazdasági szereplők személyazonosságára vonatkozóan, amelyekkel kapcsolatban a meg nem
felelés nagyobb kockázatát azonosították.
(6) A tagállamok minden év március 31-ig benyújtják a Bizottságnak az (1) bekezdés szerint kijelölt hatóságok által
az uniós jog hatálya alá tartozó termékekre irányulóan a megelőző naptári évben végrehajtott ellenőrzésekre vonatkozó
részletes statisztikai adatokat. A statisztikai adatok kiterjednek az ezen termékek ellenőrzése terén végrehajtott, többek
között a termékbiztonságot és a megfelelést érintő beavatkozásokra.
A Bizottság minden év június 30-ig jelentést készít a tagállamok által az előző naptári évre vonatkozóan benyújtott
információk és a benyújtott adatok elemzése alapján. A jelentést a 34. cikkben említett információs és kommunikációs
rendszerben kell közzétenni.
(7) Ha a Bizottság tudomást szerez arról, hogy egy harmadik országból behozott, az uniós jog hatálya alá tartozó
termék súlyos kockázatot jelent, javasolja az érintett tagállamnak, hogy tegye meg a megfelelő piacfelügyeleti intézke
déseket.
(8) A Bizottság, a hálózat lekérdezését követően végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az ellenőrzésekre vonatkozó
referenciaértékek és technikák uniós szintű közös kockázetértékelés alapján történő megállapítására vonatkozóan az
uniós jog következetes végrehajtásának biztosítása, az uniós piacra belépő termékek ellenőrzésének megerősítése,
valamint az ilyen ellenőrzések hatékony és egységes szintjének biztosítása érdekében. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat
a 43. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.
(9) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyek révén meghatározza az e cikk (6) bekezdése szerint
benyújtandó adatokra vonatkozó részleteket. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 43. cikk (2) bekezdésében említett
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

26. cikk
Szabad forgalomba bocsátás felfüggesztése
(1) A 25. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt hatóságok felfüggesztik egy termék szabad forgalomba bocsátását, ha
a 25. cikk (3) bekezdése szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy:
a) a terméket nem kíséri az alkalmazandó uniós jog által előírt dokumentáció, vagy alapos kétség merül fel az ilyen
dokumentáció hitelességével, pontosságával vagy teljességével kapcsolatban;
b) a terméket nem látták el a rá alkalmazandó uniós jognak megfelelő jelöléssel vagy címkével;
c) a terméken valótlan vagy félrevezető módon feltüntetett CE-jelölés vagy a rá alkalmazandó uniós jog által előírt egyéb
jelölés szerepel;
d) bizonyos uniós harmonizációs jogszabályok hatálya alá tartozó termékkel kapcsolatos feladatokért felelős gazdasági
szereplő neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és elérhetőségei, beleértve a postai címet is,
nincsenek a 4. cikk (4) bekezdésének megfelelően feltüntetve vagy nem beazonosíthatók; vagy
e) bármely egyéb körülmény miatt, amikor okkal hihető, hogy a termék a nem felel meg a rá alkalmazandó uniós
jognak, vagy az egészségre, a biztonságra, a környezetre vagy az 1. cikkben említett közérdekre nézve súlyos
kockázatot jelent.
(2) A 25. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt hatóságok haladéktalanul értesítik a piacfelügyeleti hatóságokat, ha az e
cikk (1) bekezdésében említett szabad forgalomba bocsátás felfüggesztésére kerül sor.
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(3) Ha a piacfelügyeleti hatóságok észszerűen feltételezik, hogy valamely termék nem felel meg a rá alkalmazandó
uniós jognak vagy súlyos kockázatot jelent, megkeresik a 25. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt hatóságokat a termék
szabad forgalomba bocsátására irányuló eljárás felfüggesztése érdekében.
(4) A (2) bekezdés szerinti értesítések és az e cikk (3) bekezdése szerinti megkeresések a 34. cikkben említett
információs és kommunikációs rendszeren keresztül történhetnek, beleértve az e rendszer és a vámhatóságok által
használt rendszerek közötti elektronikus interfészek használatát, amennyiben azok rendelkezésre állnak.

27. cikk
Szabad forgalomba bocsátás
Ha egy termék szabad forgalomba bocsátása a 26. cikknek megfelelően felfüggesztésre került, a terméket akkor bocsátják
szabad forgalomba, ha a szabad forgalomba bocsátással kapcsolatos minden más előírás és alakiság teljesült, és
amennyiben a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) a szabad forgalomba bocsátás felfüggesztését követő négy munkanapon belül a piacfelügyeleti hatóságok nem kérik
a 25. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt hatóságokat a felfüggesztés fenntartására;
b) a piacfelügyeleti hatóságok értesítik a 25. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt hatóságokat a termék szabad forgalomba
bocsátásának jóváhagyásáról.
A szabad forgalomba bocsátás nem tekinthető az uniós jognak való megfelelés bizonyítékának.

28. cikk
Szabad forgalomba bocsátás megtagadása
(1) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a termék súlyos kockázatot jelent, intézkedést
hoznak a termék forgalomba hozatalának megtiltása érdekében, és felkérik a 25. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt
hatóságokat, hogy ne bocsássák azt szabad forgalomba. A hatóságokat arra is felkérik, hogy a vám-adatkezelő rendszert,
adott esetben a terméket kísérő kereskedelmi számlát és bármely más releváns kísérő dokumentumot a következő
közleménnyel lássák el:
„Veszélyes termék – szabad forgalomba bocsátás nem engedélyezett – (EU) 2019/1020 rendelet”.
A piacfelügyeleti hatóságok ezt az információt azonnal feltöltik a 34. cikkben említett információs és kommunikációs
rendszerbe.
(2) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a termék – mivel nem felel meg a rá alkalmazandó
uniós jognak – nem hozható forgalomba, intézkedést hoznak a termék forgalomba hozatalának megtiltása érdekében, és
felkérik a 25. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt hatóságokat, hogy ne bocsássák azt szabad forgalomba. E hatóságokat
arra is felkérik, hogy a vám-adatkezelő rendszert, adott esetben a terméket kísérő kereskedelmi számlát és bármely más
releváns kísérő dokumentumot a következő közleménnyel lássák el:
„Nem megfelelő termék – szabad forgalomba bocsátás nem engedélyezett – (EU) 2019/1020 rendelet”.
A piacfelügyeleti hatóságok ezt az információt azonnal feltöltik a 34. cikkben említett információs és kommunikációs
rendszerbe.
(3) Ha az (1) vagy a (2) bekezdésben említett terméket ezt követően a szabad forgalomba bocsátástól eltérő
vámeljárásra jelentik be, és amennyiben a piacfelügyeleti hatóságok nem emelnek kifogást, az (1) vagy a (2) bekezdésben
előírt közleményeket az adott eljárás kapcsán felhasznált dokumentumokban is feltüntetik, az (1) vagy a (2) bekezdés
szerinti azonos feltételek mellett.
(4) Ha azt az adott hatóság szükségesnek és arányosnak ítéli, a 25. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt hatóságok
a végfelhasználók egészségére és biztonságára kockázatot jelentő terméket megsemmisíthetik vagy egyéb módon
működésképtelenné tehetik. Az ilyen intézkedés költsége a terméket szabad forgalomba bocsátásra bejelentő természetes
vagy jogi személyt terhelik.
A 952/2013/EU rendelet 197. és 198. cikkét megfelelően alkalmazni kell.
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VIII. FEJEZET
ÖSSZEHANGOLT VÉGREHAJTÁS ÉS NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

29. cikk
Európai uniós termékmegfelelőségi hálózat
(1)

Létrejön az európai uniós termékmegfelelőségi hálózat (a továbbiakban: a hálózat).

(2) A hálózat célja, hogy a tagállamok végrehajtó hatóságai és a Bizottság közötti strukturált koordináció és együtt
működés platformjaként szolgáljon, és hogy az Unión belüli piacfelügyeleti gyakorlatokat észszerűbbé tegye,
hatékonyabbá téve ezáltal a piacfelügyeletet.
30. cikk
A hálózat felépítése és működése
(1) A hálózat az összes tagállam képviselőiből, többek között a 10. cikkben említett minden egyes összekötő hivatal
egy képviselőjéből és egy opcionális nemzeti szakértőből, az igazgatási együttműködési csoportok elnökeiből, valamint
a Bizottság képviselőiből áll.
(2) Az uniós harmonizációs jogszabályok egységes alkalmazására külön vagy közös igazgatási együttműködési
csoportokat hoznak létre. Az igazgatási együttműködési csoportok a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok és adott esetben
az összekötő hivatalok képviselőiből állnak.
Az igazgatási együttműködési csoportok ülésein csak a piacfelügyeleti hatóságok és a Bizottság képviselői vehetnek részt.
Az érintett érdekelt felek – úgymint az iparág, a kis- és középvállalkozások (kkv-k), a fogyasztók, a vizsgálati laborató
riumok, a szabványügyi és a megfelelőségértékelő testületek érdekeit uniós szinten képviselő szervezetek – a vita tárgya
függvényében meghívást kaphatnak az igazgatási együttműködési csoportok ülésein való részvételre.
(3) A Bizottság a hálózaton keresztül támogatja és ösztönzi a piacfelügyeleti hatóságok közötti együttműködést, és
részt vesz a hálózat, annak alcsoportjai és az igazgatási együttműködési csoportok ülésein.
(4) A hálózat üléseit rendszeres időközönként össze kell hívni, és annak – amennyiben szükséges – a Bizottság vagy
valamely tagállam indokolt kérésére is össze kell ülnie.
(5) A hálózat létrehozhat olyan állandó vagy ideiglenes alcsoportokat, amelyek konkrét kérdésekkel és feladatokkal
foglalkoznak.
(6) A hálózat felkérhet szakértőket és más harmadik feleket, beleértve az iparág, a kkv-k, a fogyasztók, a vizsgálati
laboratóriumok, a szabványügyi és a megfelelőségértékelő testületek érdekeit uniós szinten képviselő szervezeteket is,
hogy megfigyelőként vegyenek részt az üléseken vagy nyújtsanak be írásbeli észrevételeket.
(7) A hálózat megtesz mindent annak érdekében, hogy konszenzusra jusson. A hálózat által hozott határozatok
jogilag nem kötelező erejű ajánlások.
(8)

A hálózat kidolgozza saját eljárási szabályzatát.
31. cikk
A hálózat szerepe és feladatai

(1) A (2) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtása során a hálózat a piacfelügyelet általános horizontális
kérdéseivel foglalkozik az összekötő hivatalok és a Bizottság közötti együttműködés megkönnyítése érdekében.
(2)

A hálózat a következő feladatokat látja el:

a) előkészíti, elfogadja és nyomon követi munkaprogramja végrehajtását;
b) megkönnyíti a piacfelügyeleti tevékenységekre vonatkozó közös prioritások azonosítását, a termékek értékelésére,
ezen belül a kockázatértékelésre, a vizsgálati módszerekre és eredményekre, a legfrissebb tudományos fejleményekre
és az új technológiákra, a felmerülő kockázatokra és az ellenőrzési tevékenységek szempontjából releváns egyéb
szempontokra, valamint a nemzeti piacfelügyeleti stratégiák és tevékenységek végrehajtására vonatkozó információk
ágazatközi cseréjét;
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c) koordinálja az igazgatási együttműködési csoportokat és tevékenységüket;
d) ágazatközi közös piacfelügyeleti és vizsgálati projekteket szervez és meghatározza azok prioritásait;
e) elvégzi a szakismeretek és a legjobb gyakorlatok cseréjét, különösen a nemzeti piacfelügyeleti stratégiák végrehajtása
tekintetében;
f)

megkönnyíti a képzési programok szervezését és a személyzetcseréket;

g) a Bizottsággal együttműködve tájékoztató kampányokat és önkéntes kölcsönös látogatási programokat szervez
a piacfelügyeleti hatóságok között;
h) megvitatja a határokon átnyúló kölcsönös segítségnyújtási mechanizmusok keretében felmerülő kérdéseket;
i)

hozzájárul az e rendelet hatékony és egységes alkalmazásának biztosítását célzó iránymutatás kidolgozásához;

j)

javaslatot tesz a 36. cikkben említett tevékenységek finanszírozására;

k) hozzájárul a piacfelügyelettel kapcsolatos egységes adminisztratív gyakorlatokhoz a tagállamokban;
l)

tanácsot ad és segítséget nyújt a Bizottság részére a RAPEX és a 34. cikkben említett információs és kommunikációs
rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos kérdésekben;

m) előmozdítja a piacfelügyeleti hatóságok és az Unió külső határain történő termékellenőrzésért felelős hatóságok
közötti együttműködést, valamint a szakismeretek és a legjobb gyakorlatok e hatóságok közötti cseréjét;
n) előmozdítja és megkönnyíti az egyéb érintett hálózatokkal és csoportokkal folytatott együttműködést annak
érdekében, hogy feltérképezze az új technológiák használatának lehetőségeit a piacfelügyelet és a termékek nyomon
követhetősége céljából;
o) rendszeresen értékeli a nemzeti piacfelügyeleti stratégiákat, az első ilyen értékelésre 2024. július 16-ig kerül sor;
p) a hálózat hatáskörébe tartozó egyéb olyan ügyeket intéz annak érdekében, hogy hozzájáruljon az Unión belüli
piacfelügyelet hatékony működéséhez.
32. cikk
Az igazgatási együttműködési csoportok szerepe és feladatai
(1) A (2) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtása során az igazgatási együttműködési csoportok konkrét
piacfelügyelettel kapcsolatos és ágazatspecifikus kérdésekkel foglalkoznak.
(2)

Az igazgatási együttműködési csoportok a következő feladatokat látják el:

a) megkönnyítik a hatáskörükbe tartozó területen az uniós harmonizációs jogszabályok egységes alkalmazását azzal
a céllal, hogy a belső piac egészében növekedjen a piacfelügyelet hatékonysága;
b) előmozdítják a piacfelügyeleti hatóságok és a hálózat közötti kommunikációt, és kialakítják a piacfelügyeleti
hatóságok közötti kölcsönös bizalmat;
c) kialakítják és összehangolják a közös projekteket, úgymint a határokon átnyúló közös piacfelügyeleti tevékenységeket;
d) hatékony piacfelügyeletet szolgáló közös gyakorlatokat és módszertanokat fejlesztenek ki;
e) tájékoztatják egymást a nemzeti piacfelügyeleti módszerekről és tevékenységekről, valamint fejlesztik és előmozdítják
a bevált gyakorlatokat;
f) azonosítják a piacfelügyelettel kapcsolatos közös érdeket érintő kérdéseket, és javaslatot tesznek az elfogadandó közös
megközelítésekre;
g) megkönnyítik a termékek ágazatspecifikus értékelését, és ezen belül a kockázatértékelést, a vizsgálati módszereket és
eredményeket, a legfrissebb tudományos fejleményeket és az ellenőrzési tevékenységek szempontjából releváns egyéb
szempontokat.
33. cikk
A Bizottság szerepe és feladatai
A Bizottság a következő feladatokat látja el:
a) segíti a hálózatot, annak alcsoportjait és az igazgatási együttműködési csoportokat egy technikai és logisztikai
támogatást nyújtó végrehajtó titkárság révén;
b) fenntartja és rendelkezésre bocsátja az összekötő hivatalok és az igazgatási együttműködési csoportok elnökei
számára az igazgatási együttműködési csoportok elnökeinek naprakész listáját, beleértve azok elérhetőségeit is;
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c) segíti a hálózatot munkaprogramjának előkészítésében és nyomon követésében;
d) támogatja a tagállamok által az uniós harmonizációs jogszabályokhoz kapcsolódóan ráruházott feladatokat ellátó
termékinformációs kapcsolattartó pontok működését;
e) a hálózattal konzultálva meghatározza a kiegészítő vizsgálati kapacitás szükségességét, és e célból a 21. cikknek
megfelelően megoldásokat javasol;
f)

alkalmazza a 35. cikkben említett nemzetközi együttműködést szolgáló eszközöket;

g) támogatás nyújt a külön vagy közös igazgatási együttműködési csoportok létrehozásához;
h) kialakítja és karbantartja a 34. cikkben említett információs és kommunikációs rendszert, beleértve a 34. cikk (7)
bekezdésében említett interfészt, valamint a nemzeti piacfelügyeleti adatbázisokat összekötő interfészt és e
rendszeren keresztül tájékoztatja a nyilvánosságot;
i)

segíti a hálózatot az uniós harmonizációs jogszabályok alkalmazásához kapcsolódó piacfelügyeleti tevékenységek
végrehajtásával kapcsolatos előzetes vagy kiegészítő munka – úgymint tanulmányok, programok, értékelések,
összehasonlító elemzések, kölcsönös közös látogatások és látogatási programok, személyzetcsere, kutatómunka,
laboratóriumi munka, a szakmai jártasság vizsgálata, laboratóriumok közötti vizsgálatok és megfelelőségértékelési
munka – elvégzésében;

j)

előkészíti és segíti az uniós piacfelügyeleti kampányokat és a hasonló tevékenységeket;

k) közös piacfelügyeleti és vizsgálati projekteket és közös képzési programokat szervez annak érdekében, hogy
megkönnyítse a piacfelügyeleti hatóságok közötti, és adott esetben harmadik országok piacfelügyeleti hatóságaival
vagy nemzetközi szervezetekkel történő személyzetcseréket, valamint tájékoztató kampányokat és önkéntes
kölcsönös látogatási programokat szervez a piacfelügyeleti hatóságok között;
l)

technikai segítségnyújtási programok keretében különböző tevékenységeket végez, együttműködik harmadik
országokkal, valamint uniós és nemzetközi szinten előmozdítja és megerősíti az uniós piacfelügyeleti politikákat és
rendszereket az érdekeltek között;

m) megkönnyíti a piacfelügyelet területén létrejövő igazgatási együttműködés megvalósítását szolgáló műszaki és
tudományos szakértelem megszerzését;
n) a hálózat kérésére vagy saját kezdeményezésére megvizsgál bármely, az e rendelet alkalmazásának vonatkozásában
felmerülő kérdést, valamint a rendelet következetes alkalmazásának ösztönzése érdekében iránymutatásokat,
ajánlásokat és bevált gyakorlatokkal kapcsolatos tájékoztatókat ad ki.

34. cikk
Információs és kommunikációs rendszer
(1) A Bizottság az uniós harmonizációs jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos ügyekre vonatkozó információk,
rendszerezett formában történő összegyűjtésére, feldolgozására és tárolására szolgáló információs és kommunikációs
rendszert fejleszt ki és tart karban azzal a céllal, hogy javítsa az adatok tagállamok közötti megosztását, többek közt
információkérés céljából is, átfogó áttekintést nyújtva a piacfelügyeleti tevékenységekről, eredményekről és a tenden
ciákról. A rendszerhez a Bizottság, a piacfelügyeleti hatóságok, az összekötő hivatalok és a 25. cikk (1) bekezdése szerint
kijelölt hatóságok férnek hozzá. A Bizottság kidolgozza és karbantartja e rendszer nyilvános felhasználói interfészét, ahol
a végfelhasználók számára kulcsfontosságú információkat biztosítanak a piacfelügyeleti tevékenységekről.
(2) A Bizottság továbbfejleszti és karbantartja az (1) bekezdésben említett rendszer és a nemzeti piacfelügyeleti
rendszerek közötti elektronikus interfészeket.
(3)

Az összekötő hivatalok a következő információkat töltik fel az információs és kommunikációs rendszerbe:

a) a piacfelügyeleti hatóságok megnevezése a tagállamukban és e hatóságok 10. cikk (2) bekezdése szerinti illetékességi
területei;
b) a kijelölt hatóságok megnevezése;
c) a tagállamok által a 13. cikk alapján kidolgozott nemzeti piacfelügyeleti stratégia, valamint a piacfelügyeleti stratégia
felülvizsgálatának és értékelésének eredményei.
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(4) A piacfelügyeleti hatóságok azon forgalmazott termékek tekintetében, amelyek vonatkozásában a 2001/95/EK
irányelv 12. cikkének és e rendelet 20. cikkének sérelme nélkül mélyreható megfelelőségi ellenőrzést végeztek, és adott
esetben az uniós piacra belépő olyan termékek tekintetében, amelyek vonatkozásában a szabad forgalomba bocsátásra
irányuló eljárást területükön e rendelet 26. cikkével összhangban felfüggesztették, a következő információkat töltik fel az
információs és kommunikációs rendszerbe:
a) a 16. cikk (5) bekezdése szerinti, az említett piacfelügyeleti hatóság által hozott intézkedések;
b) az általuk végzett vizsgálatokról szóló jelentések;
c) az érintett gazdasági szereplők által végrehajtott korrekciós intézkedés;
d) a könnyen hozzáférhető jelentések az adott termék által okozott sérülésekről;
e) a tagállamok által a termékre alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályok keretében alkalmazandó védintéz
kedési eljárással összhangban emelt bármely kifogás, és az ennek nyomán tett intézkedések;
f) adott esetben a meghatalmazott képviselők által az 5. cikk (2) bekezdésének való nem megfelelés;
g) adott esetben a gyártók által az 5. cikk (1) bekezdésének való nem megfelelés.
(5) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóságok hasznosnak ítélik, az általuk végzett ellenőrzésekkel kapcsolatos további
információkat és az általuk vagy kérésükre végzett vizsgálatok eredményeit is feltölthetik az információs és kommuni
kációs rendszerbe.
(6) Amennyiben az uniós harmonizációs jogszabályok végrehajtása vagy a kockázat minimalizálása céljából releváns,
a vámhatóságok a „szabad forgalomba bocsátás” vámeljárás alá vont termékekre vonatkozó, az uniós harmonizációs
jogszabályok érvényesítésével kapcsolatos adatokat kinyerik a nemzeti vámrendszerekből, és továbbítják az információs
és kommunikációs rendszerbe.
(7) A Bizottság kifejleszt egy elektronikus interfészt, hogy lehetővé tegye az adatok nemzeti vámrendszerek és az
információs és kommunikációs rendszer közötti továbbítását. Ezen interfésznek a (8) bekezdésben említett vonatkozó
végrehajtási jogi aktus elfogadásától számított négy éven belül rendelkezésre kell állnia.
(8) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok elfogadása révén meghatározza az e cikk (1)–(7) bekezdésének végrehajtási
rendelkezéseire vonatkozó részleteket, különösen az e cikk (1) bekezdésével összhangban gyűjtött adatok tekintetében
alkalmazandó adatkezeléssel kapcsolatban, valamint az e cikk (6) és (7) bekezdésének megfelelően továbbítandó adatok
körét. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 43. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell
elfogadni.

35. cikk
Nemzetközi együttműködés
(1) Az uniós piacfelügyelet hatékonyságának javítása érdekében a Bizottság együttműködhet harmadik országok
szabályozó hatóságaival vagy nemzetközi szervezetekkel, és a piacfelügyelettel kapcsolatos bizalmas információkat
cserélhet azokkal az Unió és harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek között megkötött keretmegállapodások
keretében. Az ilyen megállapodások viszonosságon alapulnak, az Unióban alkalmazandóknak megfelelő titoktartási
rendelkezéseket tartalmaznak, valamint biztosítják, hogy az információcsere összhangban legyen az alkalmazandó uniós
joggal.
(2)

Az együttműködés és az információcsere többek között a következőkre vonatkozhat:

a) az alkalmazott kockázatértékelési módszerek és a termékvizsgálatok eredményei;
b) összehangolt termékvisszahívás vagy egyéb hasonló intézkedések;
c) a piacfelügyeleti hatóságok 16. cikk szerint hozott intézkedései.
(3) A Bizottság jóváhagyhatja valamely harmadik ország által a termékekkel kapcsolatban, azok Unióba történő
kivitelét közvetlenül megelőzően elvégzett termékre vonatkozó, kivitel előtti egyedi ellenőrző rendszert annak
ellenőrzése érdekében, hogy az adott termékek teljesítik-e a rájuk alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályok
követelményeit. A jóváhagyás egy vagy több termékre, egy vagy több termékkategóriára, illetve bizonyos gyártók által
előállított termékekre vagy termékkategóriákra adható meg.
(4) A Bizottság elkészíti és fenntartja azon termékek vagy termékkategóriák listáját, amelyek tekintetében a (3)
bekezdésben említettek szerint megadták a jóváhagyást, és ezt a listát a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.

2019.6.25.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/31

(5) A (3) bekezdés szerinti jóváhagyás csak a következő feltételek teljesülése esetén adható meg valamely harmadik
ország számára:
a) a harmadik ország hatékony ellenőrzési rendszerrel rendelkezik az Unióba kivitt termékek megfelelőségének ellenőr
zésére, és az adott harmadik országban végzett ellenőrzések kellően hatékonyak és eredményesek ahhoz, hogy helyet
tesítsék vagy csökkentsék az importellenőrzéseket;
b) az Unión belül, és adott esetben a harmadik országban végzett auditok azt mutatják, hogy az adott harmadik
országból az Unióba kivitt termékek megfelelnek az uniós harmonizációs jogszabályokban meghatározott követelmé
nyeknek.
(6) Ha sor került ezen jóváhagyás megadására, az uniós piacra belépő (3) bekezdésben említett termékek vagy termék
kategóriák behozatali ellenőrzéseire alkalmazott kockázatértékelés magában foglalja a megadott jóváhagyásokat is.
A 25. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt hatóságok ugyanakkor elvégezhetik az uniós piacra belépő ezen termékek vagy
termékkategóriák ellenőrzését, többek közt annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy a harmadik ország által elvégzett
kivitel előtti ellenőrzések eredményesek legyenek az uniós harmonizációs jogszabályoknak való megfelelés megállapítása
tekintetében.
(7) A (3) bekezdésben említett jóváhagyásnak meg kell határoznia a harmadik ország kivitel előtti ellenőrzések
elvégzéséért felelős illetékes hatóságát, és az az illetékes hatóság jár el az Unióval történő minden kapcsolattartás
tekintetében.
(8) A (7) bekezdésben említett illetékes hatóságnak biztosítania kell a termékeknek az Unióba történő belépését
megelőző hivatalos ellenőrzését.
(9) Amennyiben az e cikk (3) bekezdésében említett, az uniós piacra belépő termékek ellenőrzései a szabályoknak
való jelentős mértékű meg nem felelést tárnak fel, a piacfelügyeleti hatóságok a 34. cikkben említett információs és
kommunikációs rendszeren keresztül haladéktalanul értesítik a Bizottságot, és kiigazítják az ezen termékek ellenőrzésé
nek szintjét.
(10)
A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az e cikk (3) bekezdésében említett valamennyi termékre
vonatkozó, kivitel előtti egyedi ellenőrző rendszer jóváhagyására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 43.
cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.
(11)
A Bizottság rendszeresen nyomon követi az e cikk (3) bekezdése szerint megadott jóváhagyás helyes működését.
A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el e jóváhagyás visszavonására vonatkozóan, ha az uniós piacra belépő
termékekkel kapcsolatban számottevő esetben bebizonyosodik, hogy nem felelnek meg az uniós harmonizációs jogsza
bályoknak. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 43. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében
kell elfogadni. A Bizottság erről haladéktalanul tájékoztatja az érintett harmadik országot.
(12)

A termékre vonatkozó, kivitel előtti ellenőrző rendszert a 42. cikk (4) bekezdésével összhangban értékelik.
IX. FEJEZET
PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

36. cikk
Finanszírozási tevékenységek
(1) Az Unió finanszírozást nyújt a 31. cikkben említett hálózat feladatainak és a 12. cikkben említett szakértői
értékelések elvégzéséhez.
(2)

Az Unió e rendelet alkalmazásához kapcsolódóan a következő tevékenységeket finanszírozhatja:

a) a termékinformációs kapcsolattartó pontok működése;
b) a 21. cikkben említett uniós vizsgálóhelyek kialakítása és működése;
c) a 35. cikkben említett nemzetközi együttműködést szolgáló eszközök kialakítása;
d) a piacfelügyeleti iránymutatásokhoz való hozzájárulások kidolgozása és frissítése;
e) műszaki és tudományos szakértelem biztosítása a Bizottság számára abból a célból, hogy segítse a Bizottságot
a piacfelügyeleti igazgatási együttműködés megvalósításában;
f) a 13. cikkben említett nemzeti piacfelügyeleti stratégiák megvalósítása;
g) a tagállami és uniós piacfelügyeleti kampányok és kapcsolódó tevékenységek, beleértve az erőforrásokat és a berende
zéseket, az informatikai eszközöket és a képzést;

L 169/32

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2019.6.25.

h) az uniós harmonizációs jogszabályok alkalmazásához kapcsolódó piacfelügyeleti tevékenységekkel kapcsolatos
előzetes vagy kiegészítő munka – úgymint tanulmányok, programok, értékelések, iránymutatások, összehasonlító
elemzések, kölcsönös közös látogatások és látogatási programok, személyzetcsere, kutatómunka, képzési
tevékenységek, laboratóriumi munka, a szakmai jártasság vizsgálata, laboratóriumok közötti vizsgálatok és megfelelő
ségértékelési munka – végzése;
i) technikai segítségnyújtási programok keretében végzett tevékenységek, együttműködés harmadik országokkal,
valamint az uniós piacfelügyeleti politikák és rendszerek előmozdítása és megerősítése uniós és nemzetközi szinten az
érdekeltek között.
(3) Az Unió finanszírozza a 34. cikk (7) bekezdésében említett elektronikus interfészt, beleértve a 34. cikkben említett
információs és kommunikációs rendszer fejlesztését is, hogy lehetővé tegye a nemzeti vámrendszerekből származó
automatikus elektronikus adatáramlás fogadását.
(4) Az Unió finanszírozza a 34. cikk (2) bekezdésében említett elektronikus interfészt, hogy lehetővé tegye az
adatcserét a 34. cikkben említett információs és kommunikációs rendszer és a nemzeti piacfelügyeleti rendszerek között.
(5) Az e rendeletet támogató tevékenységek vonatkozásában nyújtott uniós támogatást az (EU, Euratom) 2018/1046
európai parlamenti és tanácsi rendelettel (52) összhangban kell végrehajtani, akár közvetlenül, akár a költségvetés
végrehajtásával kapcsolatos feladatoknak az említett rendelet 62. cikke (1) bekezdésének c) pontjában felsorolt
entitásokra történő átruházásával.
(6) Az e rendeletben említett tevékenységekre elkülönített előirányzatokat minden évben a költségvetési hatóság
állapítja meg a hatályos pénzügyi keret alapján.
(7) A költségvetési hatóság által a piacfelügyeleti tevékenységek finanszírozására meghatározott előirányzat fedezheti
az e rendeletben meghatározott tevékenységek irányításához és a célkitűzéseik eléréséhez szükséges előkészítő munkával,
nyomonkövetési, ellenőrzési, audit- és értékelési tevékenységekkel kapcsolatos költségeket is. Ezen költségek tartalmazzák
a tanulmánykészítéshez, a szakértői találkozók megszervezéséhez, a tájékoztatást és a kommunikációt szolgáló tevékeny
ségekhez kapcsolódó költségeket, beleértve az Unió politikai prioritásainak intézményi kommunikációját is, amennyiben
az a piacfelügyeleti tevékenységek általános célkitűzéseihez kapcsolódik, az elsődlegesen az információkezelést és -cserét
szolgáló informatikai hálózatokkal, valamint minden egyéb, a műszaki és igazgatási segítségnyújtással kapcsolatos,
a Bizottságnál felmerülő kiadást.

37. cikk
Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme
(1) A Bizottság – csalás, korrupció és más jogellenes tevékenységek elleni megelőző intézkedések alkalmazásával,
hatékony ellenőrzésekkel, szabálytalanság észlelése esetén a jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizettetésével,
valamint adott esetben hatékony, arányos és visszatartó erejű közigazgatási és pénzügyi szankciókkal – megfelelő intézke
déseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az e rendelet alapján finanszírozott cselekvések végrehajtása során az
Unió pénzügyi érdekei védelemben részesüljenek.
(2) A Bizottság vagy képviselői, valamint a Számvevőszék jogosultak dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzések
alapján ellenőrzést végezni valamennyi, vissza nem térítendő támogatásban részesülő kedvezményezettnél, vállalkozónál
és alvállalkozónál, akik e rendelet alapján uniós forrásból részesültek.
(3) Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletben (53) és
a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben (54) meghatározott rendelkezésekkel és eljárásokkal összhangban vizsgá
latokat – többek között helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat – végezhet annak megállapítása céljából, hogy az e
rendelet alapján finanszírozott, vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó megállapodással, vissza nem térítendő
támogatásra vonatkozó határozattal vagy valamely szerződéssel összefüggésben történt-e csalás, korrupció vagy
bármilyen más jogellenes tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit.
(52) Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére
alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU,
az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet, továbbá az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint
a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).
(53) Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által
lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).
(54) A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabály
talanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).
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(4) Az (1), a (2) és a (3) bekezdés sérelme nélkül az e rendelet végrehajtása keretében harmadik országokkal és
nemzetközi szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásoknak, továbbá az e rendelet végrehajtása keretében
létrejött szerződéseknek, támogatási megállapodásoknak és támogatási határozatoknak rendelkezéseket kell tartal
mazniuk, amelyek kifejezetten felhatalmazzák a Bizottságot, a Számvevőszéket és az OLAF-ot arra, hogy saját hatáskö
rüknek megfelelően lefolytassák az említett ellenőrzéseket és vizsgálatokat.
X. FEJEZET
MÓDOSÍTÁSOK

38. cikk
A 2004/42/EK irányelv módosításai
A 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (55) 6. és 7. cikkét el kell hagyni.
39. cikk
A 765/2008/EK rendelet módosításai
(1)

A 765/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A cím helyébe a következő szöveg lép:
„Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az
akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről”.
2. Az 1. cikk (2) és (3) bekezdését el kell hagyni.
3. A 2. cikk 1., 2., 14., 15., 17., 18. és 19. pontját el kell hagyni.
4. A 15–29. cikket tartalmazó III. fejezetet el kell hagyni.
5. A 32. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:
a) a c) pont helyébe a következő szöveg lép:
„c) az útmutatók készítéséhez és aktualizálásához való hozzájárulás az akkreditálás, a megfelelőségértékelő
szervezetek Bizottságnak való bejelentése és a megfelelőségértékelés terén”;
b) a d) és az e) pontot el kell hagyni;
c) az f) és a g) pont helyébe a következő szöveg lép:
„f) előzetes vagy kiegészítő munka elvégzése a következőkkel összefüggésben: megfelelőségértékelés végrehajtása,
metrológia és akkreditálás a közösségi jogszabályok végrehajtásával kapcsolatosan, úgymint tanulmányok,
programok, értékelések, útmutatók, összehasonlító elemzések, kölcsönös közös látogatások, kutatómunka,
adatbázisok fejlesztése és karbantartása, képzési tevékenységek, laboratóriumi munka, a szakmai jártasság
vizsgálata, laboratóriumok közötti vizsgálatok és megfelelőségértékelési munka;
g) technikai segítségnyújtási programok keretében végzett tevékenységek, együttműködés harmadik országokkal
és az európai megfelelőségértékelési és akkreditálási politikák és rendszerek népszerűsítése és megerősítése
a közösségi és nemzetközi érdekeltek között.”
(2) A 765/2008/EK rendelet törölt rendelkezéseire történő hivatkozásokat e rendelet rendelkezéseire való hivatkozá
soknak kell tekinteni és az e rendelet a III. mellékletében szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.
40. cikk
A 305/2011/EU rendelet módosításai
A 305/2011/EU rendelet 56. cikke (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(1) Ha valamelyik tagállam piacfelügyeleti hatóságainak elégséges indokuk van azt feltételezni, hogy egy olyan
építési termék, amelyet harmonizált szabvány szabályoz, illetve, amelyre vonatkozóan európai műszaki értékelést
adtak ki, nem felel meg a nyilatkozatban szereplő teljesítménynek, és kockázatot jelent az építményekre vonatkozó, e
rendeletben foglalt alapvető követelmények teljesülése szempontjából, az érintett termékkel kapcsolatban az ebben
a rendeletben meghatározott összes követelményre kiterjedő értékelést végeznek. Az érintett gazdasági szereplők
minden szükséges módon együttműködnek a piacfelügyeleti hatóságokkal.”
(55) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/42/EK irányelve (2004. április 21.) a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű
utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról
és az 1999/13/EK irányelv módosításáról (HL L 143., 2004.4.30., 87. o.).
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XI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

41. cikk
Szankciók
(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet valamint a II. mellékletben felsorolt, gazdasági szereplőkre alkalmazandó
kötelezettségeket megállapító uniós harmonizációs jogszabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó
szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést ezek nemzeti joggal összhangban történő végrehajtásának
biztosítására.
(2)

Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(3) A tagállamok e rendelkezésekről 2021. október 16-ig értesítik a Bizottságot, amennyiben ez korábban nem
történt meg, és haladéktalanul értesítik a Bizottságot az e rendelkezéseket érintő minden későbbi módosításról.
42. cikk
Értékelés, felülvizsgálat és iránymutatások
(1) A Bizottság 2026. december 31-ig és azt követően ötévente az elérni kívánt célkitűzések alapján értékeli e
rendeletet, és erről jelentést nyújt be az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
részére.
(2) A jelentésnek értékelnie kell, hogy e rendelet elérte-e a megfogalmazott célkitűzést, különösen az uniós piacon
jelen lévő nem megfelelő termékek számának csökkentésére, az uniós harmonizációs jogszabályok Unión belüli
hatékony és eredményes végrehajtásának biztosítására, az illetékes hatóságok közötti együttműködés fokozására és az
uniós piacra belépő termékek ellenőrzésének megerősítésére tekintettel, figyelembe véve egyúttal a vállalkozásokra, és
különösen a kkv-kra gyakorolt hatást. Az értékelésnek ezenkívül értékelnie kell e rendelet hatályát, a szakértői értékelési
rendszer és az uniós finanszírozásban részesülő piacfelügyeleti tevékenységek uniós politikák és jog követelményei
tekintetében elért eredményességét, valamint a piacfelügyeleti hatóságok és a vámhatóságok közötti együttműködés
további javításának lehetőségeit.
(3) A Bizottság 2023. július 16. értékelő jelentést készít a 4. cikk végrehajtásáról. A jelentés különösen értékeli az
említett cikk hatályát, annak hatásait, valamint költségeit és hasznait. A jelentést adott esetben jogalkotási javaslat egészíti
ki.
(4) A 35. cikk (3) bekezdésében említett termékre vonatkozó, kivitel előtti egyedi ellenőrző rendszer első jóváha
gyásától számított négy éven belül a Bizottság elvégzi a rendszer hatásainak és a költséghatékonyságának értékelését.
(5) E rendelet végrehajtásának megkönnyítése érdekében a Bizottság iránymutatásokat dolgoz ki a 4. cikk gyakorlati
végrehajtására a piacfelügyeleti hatóságok és a gazdasági szereplők érdekében.
43. cikk
A bizottsági eljárás
(1)

A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)

Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

Amennyiben a bizottság nem ad ki véleményt, a Bizottság nem fogadja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét a 11. cikk
(4) bekezdésében, a 21. cikk (9) bekezdésében, a 25. cikk (8) bekezdésében, a 35. cikk (10) bekezdésében és a 35. cikk
(11) bekezdésében említett végrehajtási hatáskörök tekintetében, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének
harmadik albekezdését kell alkalmazni.
44. cikk
Hatálybalépés és alkalmazás
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2021. július 16-tól kell alkalmazni. A 29., a 30., a 31., a 32., a 33. és a 36. cikket azonban
2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2019. június 20-án.

az Európai Parlament részéről

a Tanács részéről

az elnök

az elnök
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I. MELLÉKLET

Az uniós harmonizációs jogszabályok listája
1. A Tanács 69/493/EGK irányelve (1969. december 15.) a kristályüvegekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelí
téséről (HL L 326., 1969.12.29., 36. o.);
2. A Tanács 70/157/EGK irányelve (1970. február 6.) a gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 42., 1970.2.23., 16. o.);
3. A Tanács 75/107/EGK irányelve (1974. december 19.) a mérőedényként használt palackokra vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről (HL L 42., 1975.2.15., 14. o.);
4. A Tanács 75/324/EGK irányelve (1975. május 20.) az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelí
téséről (HL L 147., 1975.6.9., 40. o.);
5. A Tanács 76/211/EGK irányelve (1976. január 20.) az egyes előrecsomagolt áruk tömeg vagy térfogat alapján
történő kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 46., 1976.2.21., 1. o.);
6. A Tanács 80/181/EGK irányelve (1979. december 20.) a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelí
téséről és a 71/354/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 39., 1980.2.15., 40. o.);
7. A Tanács 92/42/EGK irányelve (1992. május 21.) a folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvíz
kazánok hatásfok-követelményeiről (HL L 167., 1992.6.22., 17. o.);
8. Az Európai Parlament és a Tanács 94/11/EK irányelve (1994. március 23.) a fogyasztók részére értékesített lábbelik
fő részeihez felhasznált anyagok címkézésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések
közelítéséről (HL L 100., 1994.4.19., 37. o.);
9. Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási
hulladékról (HL L 365., 1994.12.31., 10. o.);
10. Az Európai Parlament és a Tanács 98/70/EK irányelve (1998. október 13.) a benzin és a dízelüzemanyagok
minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 350., 1998.12.28., 58. o.);
11. Az Európai Parlament és a Tanács 98/79/EK irányelve (1998. október 27.) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszközökről (HL L 331., 1998.12.7., 1. o.);
12. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/14/EK irányelve (2000. május 8.) a kültéri használatra tervezett
berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 162., 2000.7.3., 1. o.);
13. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az elhasználódott járművekről
(HL L 269., 2000.10.21., 34. o.);
14. Az Európai Parlament és a Tanács 2003/2003/EK rendelete (2003. október 13.) a műtrágyákról (HL L 304.,
2003.11.21., 1. o.);
15. Az Európai Parlament és a Tanács 648/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a mosó- és tisztítószerekről
(HL L 104., 2004.4.8., 1. o.);
16. Az Európai Parlament és a Tanács 850/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a környezetben tartósan megmaradó
szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról (HL L 158., 2004.4.30., 7. o.);
17. Az Európai Parlament és a Tanács 2004/42/EK irányelve (2004. április 21.) a szerves oldószerek egyes festékekben,
lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves
vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról (HL L 143., 2004.4.30., 87. o.);
18. Az Európai Parlament és a Tanács 2005/64/EK irányelve (2005. október 26.) a gépjárművek újrafelhasználhatóságra,
újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel történő típusjóváhagyásáról és a 70/156/EGK tanácsi
irányelv módosításáról (HL L 310., 2005.11.25., 10. o.);
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19. Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről és a 95/16/EK irányelv
módosításáról (HL L 157., 2006.6.9., 24. o.);
20. Az Európai Parlament és a Tanács 2006/40/EK irányelve (2006. május 17.) a gépjárművek légkondicionáló rendsze
reiből eredő kibocsátásokról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 161., 2006.6.14., 12. o.);
21. Az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelve (2006. szeptember 6.) az elemekről és akkumulátorokról,
valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(HL L 266., 2006.9.26., 1. o.);
22. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) 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 (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.);
23. Az Európai Parlament és a Tanács 715/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a könnyű személygépjárművek és
haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és
-karbantartási információk elérhetőségéről (HL L 171., 2007.6.29., 1. o.);
24. Az Európai Parlament és a Tanács 2007/45/EK irányelve (2007. szeptember 5.) az előrecsomagolt termékek
névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról, a 75/106/EGK és a 80/232/EGK tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezéséről, valamint a 76/211/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 247., 2007.9.21., 17. o.);
25. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztály
ozásáról, 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.);
26. Az Európai Parlament és a Tanács 78/2009/EK rendelete (2009. január 14.) a gépjárműveknek a gyalogosok és más
veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról, a 2007/46/EK irányelv módosításáról,
valamint a 2003/102/EK és a 2005/66/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 35., 2009.2.4., 1. o.);
27. Az Európai Parlament és a Tanács 79/2009/EK rendelete (2009. január 14.) a hidrogénüzemű gépjárművek típusjó
váhagyásáról és a 2007/46/EK irányelv módosításáról (HL L 35., 2009.2.4., 32. o.);
28. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/34/EK irányelve (2009. április 23.) a mérőműszerekre és a meteorológiai
ellenőrzés módszereire vonatkozó közös rendelkezésekről (HL L 106., 2009.4.28., 7. o.);
29. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/48/EK irányelve (2009. június 18.) a játékok biztonságáról (HL L 170.,
2009.6.30., 1. o.);
30. Az Európai Parlament és a Tanács 595/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai
(Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, a járművek javítására és karbantartására
vonatkozó információkhoz való hozzáférésről, a 715/2007/EK rendelet és a 2007/46/EK irányelv módosításáról,
valamint a 80/1269/EGK, a 2005/55/EK és a 2005/78/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 188.,
2009.7.18., 1. o.);
31. Az Európai Parlament és a Tanács 661/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a gépjárművek, az ezekhez tervezett
pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típusjóváhagyási előírásokról (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.);
32. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EK irányelve (2009. október 21.) az energiával kapcsolatos termékek
környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (HL L 285.,
2009.10.31., 10. o.);
33. Az Európai Parlament és a Tanács 1005/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) az ózonréteget lebontó
anyagokról (HL L 286., 2009.10.31., 1. o.);
34. Az Európai Parlament és a Tanács 1222/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a gumiabroncsok üzemanyaghatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről (HL L 342., 2009.12.22., 46. o.);
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35. Az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről
(HL L 342., 2009.12.22., 59. o.);
36. Az Európai Parlament és a Tanács 66/2010/EK rendelete (2009. november 25.) az uniós ökocímkéről (HL L 27.,
2010.1.30., 1. o.);
37. Az Európai Parlament és a Tanács 2010/35/EU irányelve (2010. június 16.) a szállítható nyomástartó berendezé
sekről és a 76/767/EGK, 84/525/EGK, 84/526/EGK, 84/527/EGK és az 1999/36/EK tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről (HL L 165., 2010.6.30., 1. o.);
38. Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására
vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
(HL L 88., 2011.4.4., 5. o.);
39. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és
elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (HL L 174., 2011.7.1., 88. o.);
40. Az Európai Parlament és a Tanács 1007/2011/EU rendelete (2011. szeptember 27.) a textilszál-elnevezésekről és
a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi
irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
(HL L 272., 2011.10.18., 1. o.);
41. Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és
felhasználásáról (HL L 167., 2012.6.27., 1. o.);
42. Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelve (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól (HL L 197., 2012.7.24., 38. o.);
43. Az Európai Parlament és a Tanács 167/2013/EU rendelete (2013. február 5.) a mezőgazdasági és erdészeti járművek
jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről (HL L 60., 2013.3.2., 1. o.);
44. Az Európai Parlament és a Tanács 168/2013/EU rendelete (2013. január 15.) a két- vagy háromkerekű járművek,
valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről (HL L 60., 2013.3.2., 52. o.);
45. Az Európai Parlament és a Tanács 2013/29/EU irányelve (2013. június 12.) a pirotechnikai termékek forgalmazására
vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 178., 2013.6.28., 27. o.);
46. Az Európai Parlament és a Tanács 2013/53/EU irányelve (2013. november 20.) a kedvtelési célú vízi járművekről és
a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28.,
90. o.);
47. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/28/EU irányelve (2014. február 26.) a polgári felhasználású robbanóa
nyagok forgalmazására és ellenőrzésére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29.,
1. o.);
48. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/29/EU irányelve (2014. február 26.)az egyszerű nyomástartó edények
forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29., 45. o.);
49. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/30/EU irányelve (2014. február 26.) az elektromágneses összeférhetőségre
vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról (HL L 96., 2014.3.29., 79. o.);
50. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/31/EU irányelve (2014. február 26.) a nem automatikus működésű
mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29., 107. o.);
51. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/32/EU irányelve (2014. február 26.) a mérőműszerek forgalmazására
vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról (HL L 96., 2014.3.29., 149. o.);
52. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/33/EU irányelve (2014. február 26.) a felvonókra és a felvonókhoz készült
biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29., 251. o.);
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53. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/34/EU irányelve (2014. február 26.) a robbanásveszélyes légkörben való
használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról
(HL L 96., 2014.3.29., 309. o.);
54. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/35/EU irányelve (2014. február 26.) a meghatározott feszültséghatáron
belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizáci
ójáról (HL L 96., 2014.3.29., 357. o.);
55. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/40/EU irányelve (2014. április 3.) a tagállamoknak a dohánytermékek és
kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendel
kezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 127., 2014.4.29., 1. o.).
56. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelve (2014. április 16.) a rádióberendezések forgalmazására
vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(HL L 153., 2014.5.22., 62. o.);
57. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/68/EU irányelve (2014. május 15.) a nyomástartó berendezések forgalma
zására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 189., 2014.6.27., 164. o.);
58. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/90/EU irányelve (2014. július 23.) a tengerészeti felszerelésekről és
a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 146. o.);
59. Az Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a fluortartalmú üvegházhatású
gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2014.5.20., 195. o.);
60. Az Európai Parlament és a Tanács 540/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a gépjárművek zajszintjéről és a cserehangtompítórendszerekről, és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 70/157/EGK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (HL L 158., 2014.5.27., 131. o.);
61. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/424 rendelete (2016. március 9.) a kötélpálya-létesítményekről és
a 2000/9/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 81., 2016.3.31., 1. o.);
62. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete (2016. március 9.) az egyéni védőeszközökről és
a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 81., 2016.3.31., 51. o.);
63. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/426 rendelete (2016. március 9.) a gáz halmazállapotú tüzelőanyag
égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 81., 2016.3.31.,
99. o.);
64. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) a nem közúti mozgó gépek
belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváha
gyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint
a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 252., 2016.9.16., 53. o.);
65. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelete (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről,
a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint
a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 117., 2017.5.5., 1. o.);
66. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/746 rendelete (2017. április 5.) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről
(HL L 117., 2017.5.5., 176. o.);
67. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/852 rendelete (2017. május 17.) a higanyról és az 1102/2008/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 137., 2017.5.24., 1. o.);
68. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1369 rendelete (2017. július 4.) az energiacímkézés keretének
meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 198., 2017.7.28., 1. o.);
69. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete (2018. május 30.) a gépjárművek és pótkocsijaik,
valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfel
ügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről (HL L 151., 2018.6.14., 1. o.);
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70. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete (2018. július 4.) a polgári légi közlekedés területén
alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról, valamint
a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és
a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és
a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről (HL L 212., 2018.8.22., 1. o.) a pilóta nélküli légi járművek, valamint motorjaik, propellereik, részegy
ségeik és a távirányításukra szolgáló berendezések 2. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett tervezése,
gyártása és forgalomba hozatala tekintetében.
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II. MELLÉKLET

A szankciókra vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmazó uniós harmonizációs jogszabályok
listája
1. A Tanács 69/493/EGK irányelve (1969. december 15.) a kristályüvegekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelí
téséről (HL L 326., 1969.12.29., 36. o.);
2. A Tanács 70/157/EGK irányelve (1970. február 6.) a gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 42., 1970.2.23., 16. o.);
3. A Tanács 75/107/EGK irányelve (1974. december 19.) a mérőedényként használt palackokra vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről (HL L 42., 1975.2.15., 14. o.);
4. A Tanács 75/324/EGK irányelve (1975. május 20.) az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelí
téséről (HL L 147., 1975.6.9., 40. o.);
5. A Tanács 76/211/EGK irányelve (1976. január 20.) az egyes előrecsomagolt áruk tömeg vagy térfogat alapján
történő kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 46., 1976.2.21., 1. o.);
6. A Tanács 92/42/EGK irányelve (1992. május 21.) a folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvíz
kazánok hatásfok-követelményeiről (HL L 167., 1992.6.22., 17. o.);
7. Az Európai Parlament és a Tanács 94/11/EK irányelve (1994. március 23.) a fogyasztók részére értékesített lábbelik
fő részeihez felhasznált anyagok címkézésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések
közelítéséről (HL L 100., 1994.4.19., 37. o.);
8. Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási
hulladékról (HL L 365., 1994.12.31., 10. o.);
9. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/14/EK irányelve (2000. május 8.) a kültéri használatra tervezett
berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 162., 2000.7.3., 1. o.);
10. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az elhasználódott járművekről
(HL L 269., 2000.10.21., 34. o.);
11. Az Európai Parlament és a Tanács 2005/64/EK irányelve (2005. október 26.) a gépjárművek újrafelhasználhatóságra,
újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel történő típusjóváhagyásáról és a 70/156/EGK tanácsi
irányelv módosításáról (HL L 310., 2005.11.25., 10. o.);
12. Az Európai Parlament és a Tanács 2006/40/EK irányelve (2006. május 17.) a gépjárművek légkondicionáló rendsze
reiből eredő kibocsátásokról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 161., 2006.6.14., 12. o.);
13. Az Európai Parlament és a Tanács 2007/45/EK irányelve (2007. szeptember 5.) az előrecsomagolt termékek
névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról, a 75/106/EGK és a 80/232/EGK tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezéséről, valamint a 76/211/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 247., 2007.9.21., 17. o.);
14. Az Európai Parlament és a Tanács 1222/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a gumiabroncsok üzemanyaghatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről (HL L 342., 2009.12.22., 46. o.);
15. Az Európai Parlament és a Tanács 2010/35/EU irányelve (2010. június 16.) a szállítható nyomástartó berendezé
sekről és a 76/767/EGK, 84/525/EGK, 84/526/EGK, 84/527/EGK és az 1999/36/EK tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről (HL L 165., 2010.6.30., 1. o.);
16. Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására
vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
(HL L 88., 2011.4.4., 5. o.);
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17. Az Európai Parlament és a Tanács 1007/2011/EU rendelete (2011. szeptember 27.) a textilszál-elnevezésekről és
a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi
irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
(HL L 272., 2011.10.18., 1. o.);
18. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/90/EU irányelve (2014. július 23.) a tengerészeti felszerelésekről és
a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 146. o.);
19. Az Európai Parlament és a Tanács 540/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a gépjárművek zajszintjéről és a cserehangtompítórendszerekről, és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 70/157/EGK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (HL L 158., 2014.5.27., 131. o.);
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III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

765/2008/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk, (2) bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (3) bekezdés

1. cikk, (3) bekezdés

2. cikk, 1. pont

3. cikk, 1. pont

2. cikk, 2. pont

3. cikk, 2. pont

2. cikk, 14. pont

3. cikk, 22. pont

2. cikk, 15. pont

3. cikk, 23. pont

2. cikk, 17. pont

3. cikk, 3. pont

2. cikk, 18. pont

3. cikk, 4. pont

2. cikk, 19, pont

3. cikk, 25. pont

15. cikk, (1) és (2) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

15. cikk, (3) bekezdés

2. cikk, (3) bekezdés

15. cikk, (4) bekezdés

—

15. cikk, (5) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

16. cikk, (1) bekezdés

10. cikk, (1) bekezdés

16. cikk, (2) bekezdés

16. cikk, (5) bekezdés

16. cikk, (3) bekezdés

—

16. cikk, (4) bekezdés

—

17. cikk, (1) bekezdés

10. cikk, (2) bekezdés

17. cikk, (2) bekezdés

34. cikk, (1) bekezdés utolsó mondata és 34. cikk, (3) be
kezdés, a) pont

18. cikk, (1) bekezdés

10. cikk, (6) bekezdés

18. cikk, (2) bekezdés, a) pont

11. cikk, (7) bekezdés, a) pont

18. cikk, (2) bekezdés, b) pont

—

18. cikk, (2) bekezdés, c) pont

11. cikk, (7) bekezdés, b) pont

18. cikk, (2) bekezdés, d) pont

—

18. cikk, (3) bekezdés

10. cikk, (5) bekezdés és 14. cikk, (1) bekezdés

18. cikk, (4) bekezdés

14. cikk, (2) bekezdés

18. cikk, (5) bekezdés

13. cikk

18. cikk, (6) bekezdés

31. cikk, (2) bekezdés, o) pont

19. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

11. cikk, (3) bekezdés

19. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

14. cikk, (4) bekezdés, a), b), e) és j) pont

19. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés

11. cikk, (5) bekezdés

19. cikk, (2) bekezdés

16. cikk, (3) bekezdés, g) pont

19. cikk, (3) bekezdés

18. cikk, (2) bekezdés

19. cikk, (4) bekezdés

11. cikk, (2) bekezdés

19. cikk, (5) bekezdés

17. cikk
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Ez a rendelet

20. cikk, (1) bekezdés

19. cikk, (1) bekezdés

20. cikk, (2) bekezdés

19. cikk, (2) bekezdés

21. cikk, (1) bekezdés

18. cikk, (1) bekezdés

21. cikk, (2) bekezdés

18. cikk, (2) bekezdés

21. cikk, (3) bekezdés

18. cikk, (3) bekezdés

21. cikk, (4) bekezdés

—

22. cikk, (1) bekezdés

20. cikk, (1) bekezdés

22. cikk, (2) bekezdés

20. cikk, (2) bekezdés

22. cikk, (3) bekezdés

20. cikk, (3) bekezdés

22. cikk, (4) bekezdés

20. cikk, (4) bekezdés

23. cikk, (1) és (3) bekezdés

34. cikk, (1) bekezdés

23. cikk, (2) bekezdés

34. cikk, (4) bekezdés

24. cikk, (1) bekezdés

22. cikk, (1) bekezdés

24. cikk, (2) bekezdés

22. cikk, (2)–(5) bekezdés

24. cikk, (3) bekezdés

—

24. cikk, (4) bekezdés

—

25. cikk, (1) bekezdés

—

25. cikk, (2) bekezdés, a) pont

31. cikk, (2) bekezdés, f) pont és 33. cikk, (1) bekezdés, i)
és k) pont

25. cikk, (2) bekezdés, b) pont

31. cikk, (2) bekezdés, g) és m) pont és 33. cikk, (1) bekez
dés, i) és k) pont

25. cikk, (3) bekezdés

—

26. cikk

—

27. cikk, (1) bekezdés, első mondat

25. cikk, (2) bekezdés

27. cikk, (1) bekezdés, második mondat

25. cikk, (3) bekezdés

27. cikk, (2) bekezdés

25. cikk, (4) bekezdés

27. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

26. cikk, (1) bekezdés

27. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

26. cikk, (2) bekezdés

27. cikk, (4) bekezdés

—

27. cikk, (5) bekezdés

—

28. cikk, (1) bekezdés

27. cikk, első bekezdés, a) pont

28. cikk, (2) bekezdés

27. cikk, első bekezdés, b) pont

29. cikk, (1) bekezdés

28. cikk, (1) bekezdés

29. cikk, (2) bekezdés

28. cikk, (2) bekezdés

29. cikk, (3) bekezdés

28. cikk, (3) bekezdés

29. cikk, (4) bekezdés

28. cikk, (4) bekezdés

29. cikk, (5) bekezdés

25. cikk, (5) bekezdés

32. cikk, (1) bekezdés, d) pont

—

32. cikk, (1) bekezdés, e) pont

36. cikk, (2) bekezdés, e) pont
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1021 RENDELETE
(2019. június 20.)
a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról
(átdolgozás)
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (3) több alkalommal jelentős mértékben módosították.
Mivel további módosítások szükségesek, a rendeletet az áttekinthetőség érdekében célszerű átdolgozni.

(2)

Az Uniót súlyos aggodalommal tölti el a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagoknak
(a továbbiakban: a POP-ok) a környezetbe történő folyamatos kibocsátása. Ezek a vegyi anyagok nemzetközi
határokon át eredetüktől távoli helyekre jutnak el, tartósan megmaradnak a környezetben, a táplálékláncon
keresztül biológiailag felhalmozódnak, és veszélyt jelentenek az emberi egészségre és a környezetre. Ezért további
intézkedéseket kell tenni az emberi egészség és a környezet e szennyező anyagokkal szembeni védelme
érdekében.

(3)

A környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségének ismeretében az Unió 2004. február 19-én jóváhagyta a nagy
távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt jegyző
könyvet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (4) (a továbbiakban: a Jegyzőkönyv),
majd 2004. október 14-én jóváhagyta a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló
stockholmi egyezményt (5) (a továbbiakban: az Egyezmény).

(4)

A Jegyzőkönyv és az Egyezmény szerinti uniós kötelezettségek egységes és hatékony megvalósítása érdekében
olyan közös jogi keretet kell kialakítani, amelyen belül intézkedéseket lehet tenni, különösen a szándékosan
gyártott POP-ok gyártásának, forgalomba hozatalának és felhasználásának a kiküszöbölésére. Továbbá a POP-ok
tulajdonságait figyelembe kell venni az Unió vonatkozó vizsgálati és engedélyezési rendszereinek keretén belül.

(1) HL C 367., 2018.10.10., 93. o.
(2) Az Európai Parlament 2019. április 18-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2019. június 13-i határozata.
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 850/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező
anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról (HL L 158., 2004.4.30., 7. o.).
(4) HL L 81., 2004.3.19., 37. o.
(5) HL L 209., 2006.7.31., 3. o.
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(5)

Az Egyezmény rendelkezéseinek uniós szintű végrehajtása során összhangot kell biztosítani a nemzetközi kereske
delemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási
eljárásáról szóló, az Unió által 2002. december 19-én jóváhagyott Rotterdami Egyezmény (6), a veszélyes
hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, az Unió által
1993. február 1-jén jóváhagyott Bázeli Egyezmény (7), és a higanyról szóló, az Unió által 2017. május 11-én
jóváhagyott Minamata egyezmény (8) rendelkezéseivel. Hasonlóképp összhangot kell biztosítani az Egyesült
Nemzetek Szervezete keretén belül a vegyi anyagok kezeléséről szóló első nemzetközi konferencia alkalmával
Dubaiban 2006. február 6-án elfogadott, a Vegyi Anyagok Nemzetközi Kezelésének Stratégiai Megközelítése
(Strategic Approach to International Chemicals Management, SAICM) és a vegyi anyagok és a hulladékok a 2020
utáni időszakban történő megfelelő kezelése végrehajtásában és további fejlesztésében való részvétel során.

(6)

Figyelembe véve továbbá azt, hogy e rendelet rendelkezéseit alátámasztja az Európai Unió működéséről szóló
szerződésben (EUMSZ) foglalt elővigyázatosság elve, valamint szem előtt tartva a környezetről és a fejlődésről
szóló riói nyilatkozat környezetvédelmi kérdések elővigyázatos megközelítésére vonatkozó 15. alapelvét, és
tekintettel azon célra, hogy – ahol megvalósítható – meg kell szüntetni a POP-ok környezetbe való kibocsátását,
bizonyos esetekben helyénvaló a Jegyzőkönyvben és az Egyezményben foglaltaknál szigorúbb ellenőrző intézke
déseket előírni.

(7)

Többek között az 1907/2006/EK (9), az 1107/2009/EK (10) és az 528/2012/EU (11) európai parlamenti és tanácsi
rendeletben foglalt tiltások eredményeként az Unióban már megszűnt a Jegyzőkönyvben és az Egyezményben
felsorolt POP-ok többségének forgalomba hozatala és felhasználása. A Jegyzőkönyv és az Egyezmény alapján az
Uniót terhelő kötelezettségek teljesítése és a POP-ok kibocsátásának minimalizálása érdekében azonban szükséges
és helyénvaló betiltani az ilyen anyagok gyártását is, és a mentességeket a legszűkebb körre korlátozni azért, hogy
mentességet csak akkor lehessen alkalmazni, ha az adott anyag valamely különleges alkalmazásban nem helyette
síthető funkciót tölt be.

(8)

Az egyértelműség és az egyéb vonatkozó uniós jogalkotási aktusokkal való összhang biztosítása érdekében egyes
fogalommeghatározásokat pontosítani kell, és a terminológiát hozzá kell igazítani az 1907/2006/EK rendeletben
és a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (12) szereplő terminológiához.

(9)

Az Egyezmény hatálya alá tartozó anyagok kivitelét a 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (13)
szabályozza, ezért azzal e rendeletben nem szükséges foglalkozni.

(10)

A POP-ok nem felhasználható vagy gondatlanul kezelt készletei súlyosan veszélyeztethetik a környezetet és az
emberi egészséget, például a talaj és a felszín alatti víz szennyezése révén. Ezért tehát helyénvaló e készletek
kezelésére az Egyezményben foglaltakhoz képest szigorúbb szabályokat megállapítani. A betiltott anyagok
készleteit hulladékként kell kezelni, ugyanakkor be kell jelenteni a hatóságoknak és megfelelően ellenőrizni kell
azon anyagok készleteit, amelyek gyártása és felhasználása még megengedett. Különösen a betiltott POP-okból
álló vagy azokat tartalmazó meglévő készleteket kell mielőbb hulladékként kezelni. Ha a jövőben más anyagokat
is betiltanak, azok készleteit késedelem nélkül meg kell semmisíteni, és nem szabad új készleteket felhalmozni.

(11)

A Jegyzőkönyvvel és az Egyezménnyel összhangban mielőbb azonosítani és a teljes kiküszöbölést célozva
csökkenteni kell az ipari folyamatok nem szándékos melléktermékeként keletkező POP-kibocsátást. Az összes
forrást és intézkedést – beleértve a létező uniós jogszabályok alapján biztosítottakat is – magukban foglaló
megfelelő nemzeti cselekvési terveket esettől függően mielőbb ki kell dolgozni, naprakésszé kell tenni és végre
kell hajtani az ilyen kibocsátások folyamatos és költséghatékony csökkentése érdekében. E célból megfelelő
eszközöket kell kialakítani az Egyezmény keretén belül.

(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)

HL L 63., 2003.3.6., 29. o.
HL L 39., 1993.2.16., 3. o.
HL L 142., 2017.6.2., 4. o.
Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedé
lyezéséről 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 (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint
a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról
(HL L 167., 2012.6.27., 1. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül
helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról
(HL L 201., 2012.7.27., 60. o.).
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(12)

Az e rendelet III. mellékletében felsorolt vegyi anyagokat kibocsátó folyamatokat alkalmazó új létesítmények
építésére vagy a meglévő létesítmények jelentős módosítására irányuló javaslatok vizsgálata során a Stockholmi
Egyezmény értelmében elfogadott, az elérhető legjobb technikákról szóló útmutatást és a POP-okról szóló
Stockholmi Egyezmény 5. cikke és C. melléklete szempontjából releváns bevált környezetvédelmi gyakorlatokhoz
készült ideiglenes útmutatót kell követni.

(13)

Megfelelő programokat és mechanizmusokat kell létrehozni, vagy adott esetben fenntartani, hogy megfelelő
megfigyelési adatok álljanak rendelkezésre a III. melléklet A. részében felsorolt anyagok környezetben való
jelenlétéről. Mindazonáltal biztosítani kell azt, hogy rendelkezésre álljanak a megfelelő eszközök, és ezek
műszakilag megvalósítható, gazdaságos feltételek mellett legyenek alkalmazhatóak.

(14)

Az Egyezmény értelmében a hulladékokban lévő POP-tartalmat le kell bontani vagy visszafordíthatatlan módon
olyan anyagokká kell átalakítani, amelyek nem rendelkeznek hasonló tulajdonságokkal, hacsak nincsenek környe
zetvédelmi szempontból előnyösebb egyéb műveletek. Annak érdekében, hogy az Unió eleget tegyen az
Egyezmény szerinti kötelezettségeinek, ezen anyagok tekintetében különös szabályokat kell meghatározni.
A magas szintű védelem biztosítása érdekében meg kell állapítani, figyelemmel kell kísérni és végre kell hajtatni
a hulladékban lévő anyagokra vonatkozó egységes koncentráció-határértékeket.

(15)

Ami a polibróm-difenil-étereket (PBDE-ket) illeti – ideértve a dekaBDE-t is –, ezen anyagok összességének
hulladékban jelenlévő koncentrációs határértéke 1 000 mg/kg. Tekintettel a tudományos és műszaki fejlődés
gyors haladására, a Bizottságnak felül kell vizsgálnia ezt a koncentrációs határértéket, és adott esetben jogalkotási
javaslatot kell elfogadnia ezen érték 500 mg/kg-ra való csökkentése céljából. A Bizottságnak a lehető leggyor
sabban, de mindenképpen legkésőbb 2021. július 16-ig intézkednie kell.

(16)

Fontos, hogy a POP-okból álló, ezeket tartalmazó vagy ezekkel szennyezett hulladék forrását azonosítsák és
elkülönítsék annak elkerülésére, hogy más hulladékok e vegyi anyagokkal szennyeződjenek. A 2008/98/EK
irányelv megállapítja a veszélyes hulladékok kezelésének uniós szabályait, amelyek arra kötelezik a tagállamokat,
hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak megakadályozására, hogy a veszélyes hulladék ártalmatla
nítását, hasznosítását, gyűjtését vagy szállítását végző létesítmények és vállalkozások a különböző kategóriákba
tartozó veszélyes hulladékokat összekeverjék, illetve a veszélyes hulladékot nem veszélyes hulladékkal keverjék.

(17)

A POP-okat tartalmazó hulladék nyomon követhetőségének előmozdítása és az ellenőrzés biztosítása érdekében
a 2008/98/EK irányelv 17. cikkével összhangban megállapított nyilvántartási rendszerre vonatkozó rendelke
zéseket azokra a POP-okat tartalmazó hulladékokra is alkalmazni kell, amelyek nem minősülnek veszélyes
hulladéknak a 2014/955/EU bizottsági határozat (14) értelmében.

(18)

E rendelet műszaki és adminisztratív vonatkozásainak hatékony koordinálását és kezelését uniós szinten kell
biztosítani. Az 1907/2006/EK rendelettel létrehozott Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: az
Ügynökség) rendelkezik a vegyi anyagokra és a vegyi anyagokkal kapcsolatos nemzetközi megállapodásokra
vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtásához szükséges hatáskörrel és gyakorlattal. Ezért a tagállamoknak és az
Ügynökségnek kell ellátniuk az e rendelet végrehajtásának adminisztratív, műszaki és tudományos vetületeivel,
valamint az információcserével kapcsolatos feladatokat. Az Ügynökség feladatkörébe kell sorolni többek között
a műszaki dokumentációk előkészítését és megvizsgálását, ideértve az érdekeltekkel folytatott konzultációkat is,
valamint azon vélemények kialakítását, amelyek alapján a Bizottságnak mérlegelnie kell egy anyagnak, mint POPnak az Egyezménybe vagy a Jegyzőkönyvbe való felvételére irányuló javaslat előterjesztését. Ezen túlmenően
a Bizottságnak, a tagállamoknak és az Ügynökségnek együtt kell működniük az Unió Egyezményből fakadó
nemzetközi kötelezettségeinek hatékony végrehajtása érdekében.

(19)

Az Egyezmény úgy rendelkezik, hogy az annak alapján fennálló kötelezettségeinek végrehajtására az abban részes
minden fél köteles tervet készíteni, azt naprakésszé tenni és törekedni annak megfelelő végrehajtására. A tagálla
moknak intézkedési terveik elkészítése, végrehajtása és naprakésszé tétele során lehetőséget kell biztosítaniuk
a nyilvánosság részvételére. Mivel e tekintetben az Unió és a tagállamok megosztott hatáskörrel rendelkeznek, az
intézkedési tervek elkészítését és naprakésszé tételét mind nemzeti, mind uniós szinten el kell végezni.
A Bizottság, az Ügynökség és a tagállamok hatóságai közötti együttműködést és információcserét – többek között
a POP-okkal szennyezett helyszínekkel kapcsolatban – elő kell mozdítani.

(20)

Az e rendelet I. mellékletének A. részében vagy II. mellékletének A. részében felsorolt anyagok gyártása és felhasz
nálása csak zárt rendszerben, telephelyen belül feldolgozott intermedierként megengedett, amennyiben
a megfelelő mellékletbe kifejezetten ilyen értelmű megjegyzést foglaltak, és a gyártó igazolja az érintett tagállam
felé, hogy az anyag gyártása és felhasználása szigorúan korlátozott körülmények között történik.

(14) A Bizottság 2014/955/EU határozata (2014. december 18.) a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK határozatnak a 2008/98/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő módosításáról (HL L 370., 2014.12.30., 44. o.)
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(21)

Az Egyezménynek és a Jegyzőkönyvnek megfelelően az e megállapodások többi részes felét is el kell látni a POPokra vonatkozó információkkal. Az említett megállapodásokban nem részes harmadik országokkal történő
információcserét szintén elő kell mozdítani.

(22)

Mivel – különösen a fejlődő országokban – gyakran hiányzik a lakossági tudatosság a POP-ok által a jelen és
a jövő generációk egészségére, valamint a környezetre jelentett veszélyekkel kapcsolatban, széles körű tájékoz
tatásra van szükség az elővigyázatosság növeléséhez, továbbá a korlátozások és tiltások mögötti érvek lakosság
általi jobb megértéséhez. Az Egyezménnyel összhangban megfelelő módon ösztönözni és segíteni kell az ezen
anyagok egészségre és a környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos lakossági tudatosságot fokozó programokat
– főleg a legveszélyeztetettebb csoportok számára –, valamint a munkavállalók, a tudósok, az oktatók,
a szakemberek és a vezetők képzését. Az Uniónak az 1049/2001/EK (15) és az 1367/2006/EK (16) európai
parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (17) sérelme nélkül
gondoskodnia kell az információkhoz való hozzáférésről.

(23)

A Bizottság – a „Jólét bolygónk felélése nélkül” című, a 2020-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezet
védelmi cselekvési programmal (hetedik környezetvédelmi cselekvési program) (18) összhangban létrehozta a vegyi
anyagok nyomon követésére szolgáló információs platformot a vegyianyag-kitettségre és toxicitásra vonatkozó
átfogó tudásbázis kialakításának előmozdítása céljából. Ösztönözni kell, hogy a tagállamok használják e
platformot a vegyi anyagok előfordulásával kapcsolatos adatok jelentésére vonatkozó kötelezettségeik teljesí
téséhez, valamint a jelentéstétel csökkentése és egyszerűsítése érdekében.

(24)

Kérésre és a rendelkezésre álló források keretei között a Bizottságnak, az Ügynökségnek és a tagállamoknak
együtt kell működniük a megfelelő és időszerű technikai segítségnyújtás biztosításában, főleg azzal a céllal, hogy
erősítsék a fejlődő országok és az átalakulóban lévő gazdaságokkal rendelkező országok képességét az Egyezmény
végrehajtására. A technikai segítségnyújtás magában foglalja az alternatív termékek, módszerek és stratégiák
kifejlesztését és megvalósítását az Egyezmény alapján annak biztosítására, hogy POP-okat csak akkor
használjanak, ha a szóban forgó ország számára nem állnak rendelkezésre biztonságos, hatékony és megfizethető
alternatívák.

(25)

Rendszeresen értékelni kell a POP-ok kibocsátásának csökkentése érdekében tett intézkedések hatékonyságát. E
célból a tagállamoknak rendszeresen jelentést kell tenniük egységesített módon az Ügynökség felé, különösen
a korlátozott anyagok kibocsátási leltárai, bejelentett készletei, valamint gyártása és forgalomba hozatala vonatko
zásában.

(26)

A végrehajtással és megfeleléssel kapcsolatos információk szükségességére tekintettel alternatív információgyűjtési
és -megosztási módszert kell bevezetni, figyelembe véve „A környezetvédelmi jelentéstétel egyszerűsítésére
irányuló intézkedések” című bizottsági jelentés és az ahhoz kapcsolódó célravezetőségi vizsgálat következtetéseit.
A tagállamoknak különösen minden releváns adatot elérhetővé kell tenniük. Ez várhatóan biztosítja, hogy az
egyes érintettekre háruló adminisztratív teher a lehető legkisebb legyen. Ehhez arra van szükség, hogy a nemzeti
szinten megvalósuló aktív információterjesztés a 2003/4/EK, valamint a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvvel (19) összhangban történjen, megfelelő infrastruktúrát biztosítva a nyilvános hozzáféréshez, a jelentésté
telhez és a hatóságok közötti adatcseréhez. Ebben az összefüggésben indokolt, hogy a tagállamok és az
Ügynökség a 2007/2/EK irányelv alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok alapján határozzák meg
a téradatokra vonatkozó előírásokat.

(27)

Az Egyezmény és a Jegyzőkönyv úgy rendelkezik, hogy az azokban részes felek további anyagok esetében is
javasolhatnak nemzetközi fellépést, és így további anyagok is jegyzékbe vehetők az említett megállapodások
alapján. Ilyen esetekben ezt a rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(28)

E rendelet egyes nem alapvető elemeinek módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az
EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el, hogy módosítsa e rendeletet azáltal, hogy adott
esetben megengedi az e rendelet I. mellékletének A. részében vagy II. mellékletének A. részében felsorolt anyagok
gyártását és felhasználását zárt rendszerben, telephelyen belül feldolgozott intermedierként, és azáltal, hogy e
célból módosítja a megfelelő mellékletben szereplő megjegyzésben kijelölt határidőket, és a Bizottságot fel kell
hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el, hogy módosítsa e
rendelet III. mellékletét valamely anyagnak az említett melléklet B. részéből annak A. részébe történő áthelyezése

(15) Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentu
maihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.)
(16) Az Európai Parlament és a Tanács 1367/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) a környezeti ügyekben az információhoz való
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló
Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról (HL L 264., 2006.9.25., 13. o.).
(17) Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és
a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26. o.).
(18) HL L 354., 2013.12.28., 171. o.
(19) Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra
(INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1. o.).
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céljából, valamint, hogy módosítsa e rendelet I., II. és III. mellékletét az Egyezmény vagy a Jegyzőkönyv mellékle
teiben szereplő anyagjegyzékek változásainak megfelelő kiigazítások érdekében, és módosítsa az e rendelet I. és II.
mellékletében szereplő bejegyzéseket és előírásokat a tudományos és műszaki fejlődésnek megfelelően. Különösen
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között
szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i
intézményközi megállapodásnak (20) megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészí
tésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel
egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatal
mazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
(29)

Ha valamely további, szándékosan előállított POP-nak a Jegyzőkönyvbe vagy az Egyezménybe való felvételének
végrehajtása érdekében e rendelet mellékleteit módosítják, az anyagot csak rendkívüli és megfelelően indokolt
esetben szabad az I. melléklet helyett a II. mellékletben feltüntetni.

(30)

E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell
ruházni a hulladékgazdálkodásra, valamint az e rendelet végrehajtásának nyomon követése érdekében
a tagállamok által megadandó minimális információkra vonatkozó intézkedések elfogadása érdekében. Ezeket
a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (21) megfelelően kell
gyakorolni.

(31)

A végrehajtási tevékenységek átláthatóságának, pártatlanságának és következetességének biztosítása érdekében
a tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet megsértésekor alkalmazandó szankciók szabályait, és gondos
kodniuk kell azok végrehajtásáról. Az ilyen szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek
kell lenniük, mivel a rendelkezések megsértése az emberi egészség és a környezet károsodását okozhatja. E
rendelet következetes és hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében a tagállamoknak az 1907/2006/EK
rendelettel létrehozott, a végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórum keretében össze kell
hangolniuk kapcsolódó tevékenységeiket, és meg kell osztaniuk egymással bizonyos információkat. Az e
rendeletben foglalt rendelkezések megsértésére vonatkozó információkat adott esetben nyilvánosságra kell hozni.

(32)

E rendelet alkalmazásában – a hulladékkal összefüggő kérdések kivételével – a Bizottságot az 1907/2006/EK
rendelet által létrehozott bizottság segíti, az Unió vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabályait érintő egységes
megközelítés biztosítása céljából.

(33)

E rendelet alkalmazásában a hulladékkal összefüggő kérdésekben a Bizottságot a 2008/98/EK irányelv által
létrehozott bizottság segíti, az Unió hulladékkal kapcsolatos jogszabályait érintő egységes megközelítés biztosítása
céljából.

(34)

Mivel a rendelet célját – nevezetesen a környezetnek és az emberi egészségnek a POP-októl való védelmét –
a szennyező anyagok országhatárokat átlépő hatásai miatt a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az
Unió szintjén azonban e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság
elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Cél és tárgy
Különösen az elővigyázatosság elvét figyelembe véve e rendelet célja a környezet és az emberi egészség védelme
a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagoktól (a továbbiakban: a POP-ok) a környezetben tartósan
megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló stockholmi egyezmény (a továbbiakban: az Egyezmény), illetve a nagy
távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a környezetben
tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: a Jegyzőkönyv) hatálya alá
tartozó anyagok gyártása, forgalomba hozatala és használata betiltásával, mielőbbi fokozatos kivonásával illetve korláto
zásával, az ilyen anyagok kibocsátásának minimumra csökkentésével, lehetőség szerint pedig mielőbbi kiküszöbölésével,
valamint rendelkezések megállapításával az ilyen anyagokból álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett
hulladékok vonatkozásában.
A tagállamok adott esetben az e rendeletben megállapítottnál szigorúbb követelményeket is alkalmazhatnak az EUMSZszel összhangban.
(20) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
(21) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására
vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
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2. cikk
Fogalommeghatározások
E rendelet alkalmazásában:
1. „forgalomba hozatal”: a 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 12. pontjában meghatározott forgalomba hozatal;
2. „árucikk”: az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 3. pontjában meghatározott árucikk;
3. „anyag”: az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 1. pontjában meghatározott anyag;
4. „keverék”: az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 2. pontjában meghatározott keverék;
5. „gyártás”: az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 8. pontjában meghatározott gyártás;
6. „felhasználás”: az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 24. pontjában meghatározott felhasználás;
7. „behozatal”: az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 10. pontjában meghatározott behozatal;
8. „hulladék”: a 2008/98/EK irányelv 3. cikkének 1. pontjában meghatározott hulladék;
9. „ártalmatlanítás”: a 2008/98/EK irányelv 3. cikkének 19. pontjában meghatározott ártalmatlanítás;
10. „hasznosítás”: a 2008/98/EK irányelv 3. cikkének 15. pontjában meghatározott hasznosítás;
11. „zárt rendszerben, telephelyen belül feldolgozott intermedier”: kémiai feldolgozás céljára gyártott és annak során
felhasznált anyag, amelyet egy másik anyaggá alakítanak át (a továbbiakban: a szintézis), és mind az intermedier
gyártását, mind ezen intermedierből egy vagy több másik anyag szintézisét ugyanazon a helyszínen egy vagy több
jogi személy végzi szigorúan ellenőrzött körülmények között, vagyis az anyagot technikai eszközökkel teljes
életciklusa alatt elzárják a környezettől;
12. „nem szándékos, nyomnyi mennyiségű szennyező”: minimális mennyiségben, járulékosan jelen lévő anyag olyan
szintje, amely alatt az anyag nem használható észszerűen, és felette van az ellenőrzést és végrehajtást lehetővé tevő,
meglévő módszerekkel kimutatható szintnek;
13. „készlet”: az I. vagy a II. mellékletben felsorolt anyagból álló vagy azt tartalmazó, a birtokos által összegyűjtött
anyagok, keverékek vagy árucikkek.
3. cikk
A gyártás, a forgalomba hozatal és a felhasználás ellenőrzése, valamint az anyagok jegyzékbe vétele
(1) Tilos az I. mellékletben felsorolt anyagoknak akár önálló, akár keverékekben vagy árucikkekben való gyártása,
forgalomba hozatala és felhasználása, a 4. cikkre is figyelemmel.
(2) Korlátozott a II. mellékletben felsorolt anyagoknak akár önálló, akár keverékekben vagy árucikkekben történő
gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása, a 4. cikkre is figyelemmel.
(3) A tagállamok és a Bizottság figyelembe veszik az Egyezmény D. mellékletének (1) bekezdésében rögzített
szempontokat a létező és új anyagok megfelelő uniós jogszabályok alapján fennálló vizsgálati és engedélyezési
rendszerein belül, és megfelelő intézkedéseket tesznek a meglévő anyagok ellenőrzésére, valamint a POP-ok tulajdonsá
gaival rendelkező új anyagok gyártásának, forgalomba hozatalának és felhasználásának megakadályozására.
(4) Az Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően valamely anyag jegyzékbe vételére irányuló javaslat Tanács számára
történő, az EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdése szerinti elkészítése során az 1907/2006/EK rendelettel létrehozott
Európai Vegyianyag-ügynökség (továbbiakban: az Ügynökség) a 8. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említetteknek
megfelelően támogatást nyújt a Bizottságnak. A tagállamok illetékes hatóságai jegyzékbe vételre irányuló javaslatokat
továbbíthatnak a Bizottságnak. A jegyzékbevételi folyamat későbbi szakaszaiban az Ügynökség a 8. cikk (1)
bekezdésének e) pontjában említetteknek megfelelően támogatást nyújt a Bizottságnak és a tagállamok illetékes
hatóságainak.
(5) A Bizottság és az Ügynökség a (3) és (4) bekezdésben vázolt folyamat valamennyi szakaszában együttműködik
a tagállamok illetékes hatóságaival, és tájékoztatja azokat.
(6)

A IV. mellékletben felsorolt anyagból álló, azt tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékra a 7. cikk irányadó.
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4. cikk
Az ellenőrző intézkedések alóli mentességek
(1)

A 3. cikket nem kell alkalmazni a következő esetekben:

a) laboratóriumi szintű kutatáshoz vagy referenciaszabványként használt anyag;
b) anyagokban, keverékekben vagy árucikkekben az I. vagy a II. melléklet vonatkozó bejegyzéseiben megadottaknak
megfelelően nem szándékos, nyomnyi mennyiségű szennyezőként jelen lévő anyag;
(2) Az I. vagy a II. mellékletbe 2019. július 15. után felvett anyagok esetében a 3. cikket hat hónapon keresztül nem
kell alkalmazni, ha az anyag olyan árucikk alkotóelemeként van jelen, amelyet azelőtt gyártottak, hogy e rendelet
alkalmazandóvá vált az anyagra nézve.
A 3. cikket nem kell alkalmazni az e rendeletnek vagy a 850/2004/EK rendeletnek az adott anyagra való alkalmazandó
ságának – amelyik a korábbi időpont – kezdőnapján vagy azt megelőzően már használatba vett árucikkek alkotóel
emeként jelen lévő anyagokra.
A tagállam haladéktalanul értesíti a Bizottságot és az Ügynökséget, ha tudomást szerez az első és a második albekez
désben említett árucikkekről.
Ha a Bizottság ilyen árucikkekről tájékoztatást kap vagy egyéb módon tudomást szerez, adott esetben haladéktalanul
értesíti az Egyezmény titkárságát.
(3) Amennyiben egy anyag szerepel az I. melléklet A. részében vagy a II. melléklet A. részében, az ezen anyag zárt
rendszerben, telephelyen belül feldolgozott intermedierként – a vonatkozó mellékletben meghatározott határidőig –
történő gyártását és felhasználását engedélyezni kívánó tagállam erről értesíti az Egyezmény titkárságát.
Ilyen értesítést azonban csak az alábbi feltételek teljesülése esetén lehet küldeni:
a) valamely tagállam kérésére vagy a Bizottság saját kezdeményezésére a negyedik albekezdés alapján elfogadott felhatal
mazáson alapuló jogi aktussal megjegyzést foglaltak a megfelelő mellékletbe;
b) a gyártó bizonyítja a letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatósága felé, hogy a gyártási folyamat során az
anyagot egy vagy több olyan más anyaggá alakítják át, amely nem rendelkezik a POP-ok tulajdonságaival,
gondoskodva arról, hogy azt technikai eszközökkel teljes életciklusa alatt szigorúan elzárják a környezettől;
c) a gyártó bizonyítja a letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatósága felé, hogy az anyag zárt rendszerben,
telephelyen belül feldolgozott intermedier, és az anyag előállítása és felhasználása során várhatóan sem az emberek,
sem a környezet nem lesz kitéve az anyag jelentős mennyiségének;
d) a gyártó tájékoztatja a tagállamot a részletekről a szóban forgó anyagból gyártott és felhasznált tényleges vagy becsült
teljes mennyiséggel, valamint a zárt rendszerű, telephelyen belüli feldolgozási folyamat jellegével kapcsolatban, annak
közlésével, hogy a végtermékben mennyi maradt a POP-ként besorolt nyersanyagokból át nem alakult formában vagy
nem szándékos, nyomnyi mennyiségű szennyezőként.
Az értesítésnek az Egyezmény titkárságához történő benyújtását követő egy hónapon belül a tagállam megküldi az
értesítést a többi tagállamnak, a Bizottságnak és az Ügynökségnek, és részletezi abban a szóban forgó anyagból gyártott
és felhasznált tényleges vagy becsült teljes mennyiséget, valamint a zárt rendszerű, telephelyen belüli feldolgozási
folyamat jellegét, annak közlésével, hogy a végső anyagban, keverékben vagy árucikkben mennyi maradt a POP-ként
besorolt nyersanyagokból át nem alakult formában vagy nem szándékos, nyomnyi mennyiségű szennyezőként.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el
az I. és a II. melléklet módosítására azáltal, hogy kifejezetten olyan értelmű megjegyzéseket vesz fel e mellékletekbe,
amelyek alapján megengedhető a megfelelő melléklet A. részében szereplő valamely anyag gyártása vagy felhasználása
zárt rendszerben, telephelyen belül feldolgozott intermedierként, valamint a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy
a 18. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ilyen megjegyzésekben szereplő
határidők módosítása érdekében, ha az Egyezmény alapján, kifejezetten vagy hallgatólagosan egy további időszakra
jóváhagyják az anyag gyártásának és felhasználásának folytatását, az érintett tagállam által az Egyezmény titkárságának
küldött ismételt értesítést követően.
(4)

A IV. mellékletben felsorolt anyagból álló, azt tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékra a 7. cikk irányadó.
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5. cikk
Készletek
(1) Az I. vagy a II. mellékletben szereplő olyan anyagból álló vagy anyagot tartalmazó készlet birtokosa, amelynek
felhasználása nem megengedett, a készletet hulladékként és a 7. cikkel összhangban kezeli.
(2) Az I. vagy a II. mellékletben szereplő olyan anyagból álló vagy ilyen anyagot tartalmazó, 50 kg-nál nagyobb
készlet birtokosa, amelynek felhasználása megengedett, köteles tájékoztatást adni a készlet jellegéről és nagyságáról
a tárolás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának. Ezt a tájékoztatást e rendelet vagy a 850/2004/EK rendelet adott
anyagra való alkalmazandóságának kezdőnapjától – amelyik időpont a birtokos szempontjából korábban bekövetkezett
–, illetve az I. vagy II. melléklet vonatkozó módosításától számított 12 hónapon belül, majd azt követően évente kell
megadni a korlátozott felhasználás vonatkozásában az I. vagy II. mellékletben rögzített határidő lejártáig.
A birtokos a készletet biztonságos, hatékony és környezetkímélő módon, a 2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvben (22) meghatározott határértékeknek és követelményeknek megfelelően kezeli, minden megfelelő lépést
megtéve annak biztosítása érdekében, hogy a készlet kezelése oly módon valósuljon meg, amely óvja az emberi
egészséget és a környezetet.
(3)

A tagállamok figyelemmel kísérik a bejelentett készletek felhasználását és kezelését.
6. cikk
A kibocsátás csökkentése, minimalizálása és kiküszöbölése

(1) A tagállamok az Egyezmény és a Jegyzőkönyv szerinti kötelezettségeikkel összhangban e rendelet vagy
a 850/2004/EK rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül (amelyik a korábbi időpont) elkészítik a III.
mellékletben felsorolt anyagok kibocsátási leltárait a levegő, a víz és a talaj vonatkozásában, majd naprakészen tartják e
leltárakat.
(2) A tagállamok nemzeti intézkedési terveik részeként a 9. cikknek megfelelően közlik a Bizottsággal, az
Ügynökséggel és a többi tagállammal a III. mellékletben szereplő anyagok tekintetében az Egyezményben foglalt kötele
zettségeikkel összhangban létrehozott leltáraikban nyilvántartott összkibocsátás megállapítására, jellemzésére és minima
lizálására – illetve lehetőség szerinti mielőbbi kiküszöbölésére – kialakított intézkedéseket tartalmazó cselekvési terveiket.
E cselekvési terveknek intézkedéseket kell tartalmazniuk a helyettesítő vagy módosított anyagok, keverékek és árucikkek,
illetve folyamatok kifejlesztésének előmozdítására, és indokolt esetben azok használatának előírására a III. mellékletben
felsorolt anyagok keletkezésének és kibocsátásának elkerülése érdekében.
(3) A tagállamok a III. mellékletben felsorolt vegyi anyagok kibocsátásával járó folyamatokat alkalmazó új létesít
mények építésére vagy meglévő létesítmények jelentős módosítására vonatkozó kérelmek mérlegelésekor a 2010/75/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv (23) sérelme nélkül előnyben részesítik a hasonlóan hasznos, de a III. mellékletben
felsorolt anyagok keletkezésével és kibocsátásával nem járó alternatív folyamatokat, technikákat vagy gyakorlatokat.
7. cikk
Hulladékgazdálkodás
(1) A hulladék termelője és birtokosa minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy – lehetőség szerint
– elkerülje a hulladéknak a IV. mellékletben felsorolt anyagokkal való szennyezését.
(2) A 96/59/EK tanácsi irányelv (24) ellenére az e rendelet IV. mellékletében felsorolt anyagok bármelyikéből álló, ilyet
tartalmazó vagy ilyennel szennyezett hulladékot indokolatlan késedelem nélkül és az e rendelet V. mellékletének 1.
részével összhangban úgy kell ártalmatlanítani vagy hasznosítani, hogy biztosított legyen, hogy a POP-tartalom
lebontásra kerül vagy visszafordíthatatlan módon átalakul annak érdekében, hogy a megmaradó hulladék és kibocsátás
ne rendelkezzen a POP-ok jellemzőivel.
Az ilyen ártalmatlanítás vagy hasznosítás során a IV. mellékletben felsorolt anyagok bármelyikét el lehet a hulladéktól
különíteni, feltéve, hogy ezt követően az ilyen anyagot az első albekezdéssel összhangban ártalmatlanítják.
(3) Tilos az olyan ártalmatlanítási vagy hasznosítási művelet, amely a IV. mellékletben felsorolt anyagok önmagukban
való hasznosítását, újrafeldolgozását, visszanyerését vagy újrahasználatát eredményezheti.
(22) Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve (2012. július 4.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről (HL L 197.,
2012.7.24., 1. o.).
(23) Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés
integrált megelőzése és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 17. o.).
(24) A Tanács 96/59/EK irányelve (1996. szeptember 16.) a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek (PCB/PCT) ártalmatlanításáról
(HL L 243., 1996.9.24., 31. o.).
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A (2) bekezdéstől eltérve:

a) a IV. mellékletben felsorolt anyagok bármelyikét tartalmazó vagy ilyennel szennyezett hulladékot a vonatkozó uniós
jogszabályokkal összhangban más módon lehet ártalmatlanítani vagy hasznosítani, ha a hulladékban a felsorolt
anyagtartalom nem éri el a IV. mellékletben megállapított koncentráció-határértékeket;
b) a tagállam vagy a tagállam által kijelölt illetékes hatóság kivételes esetben engedélyezheti, hogy az V. melléklet 2.
részében említett egyéb módszernek megfelelően kezeljék az V. melléklet 2. részében szereplő azon hulladékokat,
amelyek a IV. mellékletben felsorolt valamely anyagot az V. melléklet 2. részében rögzített koncentráció-határértéket
el nem érő mennyiségben tartalmazzák vagy azokkal szennyeződtek, ha teljesülnek a következő feltételek:
i.

az érintett hulladékbirtokos az érintett tagállam illetékes hatósága számára elfogadható módon igazolta, hogy nem
lehetett megtisztítani a hulladékot a IV. mellékletben felsorolt anyagoktól, továbbá a hulladékban lévő POPtartalomnak a legjobb környezetvédelmi gyakorlat szerinti vagy az elérhető legjobb technikával végzett lebontása
vagy visszafordíthatatlan átalakítása környezetvédelmi szempontból nem lenne kedvezőbb megoldás, és az
illetékes hatóság ezt követően engedélyezte az alternatív műveletet;

ii. az érintett hulladékbirtokos tájékoztatta az illetékes hatóságot a hulladék POP-tartalmáról;
iii. a művelet összhangban van a vonatkozó uniós jogszabályokkal és az (5) bekezdésben említett további vonatkozó
intézkedésekben megállapított feltételekkel;
iv. az engedélyezésről és annak indokolásáról az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot, az Ügynökséget és
a Bizottságot.
(5) A Bizottság adott esetben végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el e cikk végrehajtásával kapcsolatban, figyelembe
véve a műszaki fejlődést, a vonatkozó nemzetközi iránymutatásokat és határozatokat, valamint a tagállam vagy
a tagállam által a (4) bekezdéssel és az V. melléklettel összhangban kijelölt illetékes hatóság által kiadott engedélyeket.
A Bizottság meghatározhatja például a (4) bekezdés b) pontjának iv. alpontjával összhangban történő tagállami
tájékoztatás formátumát. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 20. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
(6) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket az e rendelet IV. mellékletében felsorolt anyagokat
tartalmazó vagy ilyen anyagokkal szennyezett hulladék ellenőrzésének és nyomon követhetőségének a 2008/98/EK
irányelv 17. cikkével összhangban történő biztosítása érdekében.

8. cikk
Az Ügynökség és a fórum feladatai
(1)

A 9., 10., 11., 13. és 17. cikkben előírt feladatai mellett az Ügynökség a következő feladatokat látja el:

a) a Bizottság egyetértésével e rendelet hatékony alkalmazásának biztosítása érdekében segítséget, valamint műszaki és
tudományos iránymutatást nyújt a tagállamok kijelölt illetékes hatóságai és az 1907/2006/EK rendelettel létrehozott,
a végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórum (a továbbiakban: a fórum) tagjai, valamint adott esetben
az érdekelt felek számára;
b) kérésre műszaki és tudományos adatokat szolgáltat és segítséget nyújt a Bizottságnak e rendelet hatékony végrehaj
tásának biztosítása érdekében;
c) műszaki és tudományos támogatást és adatokat nyújt a Bizottságnak az Egyezménybe vagy a Jegyzőkönyvbe való
felvétel kritériumainak potenciálisan megfelelő anyagokkal kapcsolatban, adott esetben figyelembe véve a 3. cikk (3)
bekezdésében említett meglévő értékelési rendszerek eredményeit;
d) közleményt tesz közzé honlapján arról, hogy a Bizottság javaslatot készít valamely anyag jegyzékbe vételéről, felkéri
az érdekelt feleket, hogy nyolc héten belül nyújtsák be észrevételeiket, és ezeket az észrevételeket közzéteszi
honlapján;
e) műszaki és tudományos támogatást nyújt a Bizottságnak és a tagállamoknak az Egyezmény keretében vizsgált anyag
kockázati profilja és kockázatkezelési értékelése elkészítésében és felülvizsgálatában, felkéri az érdekelt feleket, hogy
nyolc héten belül nyújtsák be észrevételeiket vagy további információikat, vagy minkettőt, és ezeket az észrevételeket
közzéteszi honlapján;
f) kérésre műszaki és tudományos támogatást nyújt a Bizottságnak az Egyezmény alkalmazásához és továbbfejlesz
téséhez, különösen A Környezetben Tartósan Megmaradó Szerves Szennyező Anyagokat Felülvizsgáló Bizottság
munkája kapcsán;
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g) összeállítja, nyilvántartja, feldolgozza, és a Bizottság, valamint a tagállamok illetékes hatóságai számára elérhetővé
teszi a 4. cikk (2) és (3) bekezdése, a 7. cikk (4) bekezdése b) pontjának iv. alpontja, a 9. cikk (2) bekezdése és a 13.
cikk (1) bekezdése értelmében kapott vagy rendelkezésre álló összes információt. Amennyiben az ilyen információ
nem bizalmas jellegű, az Ügynökség közzéteszi azt a honlapján, és elősegíti annak megosztását megfelelő, például
a 13. cikk (2) bekezdésében említett platformokon keresztül;
h) a honlapján rovatokat hoz létre és tart fenn az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos valamennyi témában.
(2)

A fórum koordinálja az e rendelet végrehajtásáért felelős tagállami hatóságok hálózatát.

A fórum tagállamok által kinevezett tagjai biztosítják a fórum feladatai és az adott tagállam illetékes hatóságának
munkája közötti megfelelő koordinációt.
A fórum bevonja a tagállamok hulladékgazdálkodásért felelős végrehajtó hatóságait, amikor hulladékkal kapcsolatos
kérdésekkel foglalkozik.
(3)

Az ebben a rendeletben az Ügynökségre bízott feladatokat az Ügynökség titkársága látja el.

9. cikk
Intézkedési tervek
(1) Nemzeti intézkedési terveik készítésekor és naprakésszé tételekor a tagállamok – nemzeti eljárásaikkal
összhangban – kellő időt és tényleges lehetőséget adnak a nyilvánosságnak a folyamatban való részvételre.
(2) Amint egy tagállam az Egyezmény szerinti kötelezettségeivel összhangban elfogadta nemzeti intézkedési tervét, azt
nyilvánosan elérhetővé teszi, és a közzétételt közli a Bizottsággal, az Ügynökséggel és a többi tagállammal.
(3) Intézkedési terveik készítésekor és naprakésszé tételekor a Bizottság – az Ügynökség támogatásával – és
a tagállamok szükség szerint információt cserélnek a tartalmat illetően, többek között a POP-okkal szennyezett
helyszínek azonosítása és felmérése céljából nemzeti szinten hozott intézkedésekre vonatkozó információkat.
(4) A Bizottság – az Ügynökség támogatásával – tervet tart fenn az Egyezmény alapján az Uniót terhelő kötele
zettségek végrehajtására, és szükség szerint közzéteszi, felülvizsgálja és naprakésszé teszi e tervet.

10. cikk
Monitoring
(1) A Bizottság – az Ügynökség támogatásával – és a tagállamok egymással szoros együttműködésben a műszaki
fejlettségi szintnek megfelelő programokat és mechanizmusokat hoznak létre vagy tartanak fenn a III. melléklet A.
részében felsorolt anyagok környezetben megtalálható mennyiségével kapcsolatos összehasonlítható megfigyelési adatok
rendszeres biztosítása céljából. Az ilyen programok és mechanizmusok létrehozásakor és fenntartása során kellő módon
figyelembe kell venni a Jegyzőkönyv és az Egyezmény változásait.
(2) A Bizottság rendszeresen értékeli, hogy esetlegesen szükség van-e a III. melléklet B. részében felsorolt valamely
anyag kötelező nyomon követésére. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e nyomon követés, valamint a tagállamok
által rendelkezésre bocsátott adatok fényében a 18. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon
el a III. melléklet módosítása tekintetében egy adott anyag III. melléklet A. részéből szükség esetén annak B. részébe
történő áthelyezése céljából.

11. cikk
Információcsere
(1) A Bizottság, az Ügynökség és a tagállamok elősegítik és vállalják a POP-ok gyártásának, felhasználásának és
kibocsátásának csökkentésével, minimalizálásával vagy – amennyiben lehetséges – kiküszöbölésével kapcsolatos
információk, illetve az azokat helyettesítő anyagokkal kapcsolatos információk cseréjét az Unión belül és harmadik
országokkal, megjelölve a helyettesítő anyagokkal kapcsolatos kockázatokat, valamint az ilyen helyettesítő megoldások
gazdasági és társadalmi költségeit.
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A POP-ok tekintetében a Bizottság, az Ügynökség és a tagállamok a következőket mozdítják és segítik elő:

a) tudatosságot fokozó programok, beleértve az ilyen anyagok egészségügyi és környezetvédelmi hatásaira és
helyettesítő anyagaira, valamint a gyártásuk, felhasználásuk és kibocsátásuk csökkentésére vagy kiküszöbölésére
vonatkozó programokat, különösen az alábbiak számára:
i. politikusok és döntéshozók;
ii. különösen veszélyeztetett csoportok;
b) nyilvános információk nyújtása;
c) többek között a munkavállalók, tudósok, oktatók, szakemberek és vezetők képzése.
(3) Az 1049/2001/EK és az 1367/2006/EK rendelet, valamint a 2003/4/EK irányelv sérelme nélkül az emberek
egészségére és biztonságára, valamint a környezetre vonatkozó információk nem minősülnek bizalmas jellegűnek.
A Bizottság, az Ügynökség és a valamely harmadik országgal információcserét végző tagállamok az uniós jognak
megfelelően védik a bizalmas információt.

12. cikk
Műszaki segítségnyújtás
A Bizottság és a tagállamok az Egyezmény 12. és 13. cikkével összhangban együttműködnek a fejlődő országok és az
átalakulóban lévő gazdaságokkal rendelkező országok megfelelő és kellő időben történő műszaki és pénzügyi támoga
tásában, azok kérésére, a rendelkezésre álló források erejéig és az érintett országok különös igényeinek figyelembevé
telével az Egyezményből fakadó kötelezettségeik maradéktalan teljesítéséhez szükséges képességük fejlesztése és erősítése
érdekében. Az ilyen támogatás megvalósulhat az Egyezményben megnevezett regionális központok, nem kormányzati
szervezetek vagy az Ügynökség közreműködése útján is.

13. cikk
A végrehajtás nyomon követése
(1) A 2003/4/EK és a 2007/2/EK irányelv sérelme nélkül a tagállamok összeállítják és közzéteszik a következőket
tartalmazó jelentést:
a) az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos információk, beleértve a végrehajtási tevékenységekkel, jogsértésekkel és
szankciókkal kapcsolatos információkat is;
b) a 4. cikk (2) és (3) bekezdése, az 5. cikk (2) bekezdése, valamint a 7. cikk (4) bekezdése b) pontjának iv. alpontja
értelmében tett bejelentések alapján összegyűjtött információk;
c) a 6. cikk (1) bekezdése értelmében összeállított kibocsátási leltárakból összegyűjtött információk;
d) a 9. cikk (2) bekezdésének megfelelően elkészített nemzeti intézkedési tervek alapján a végrehajtással kapcsolatos
információk;
e) a III. melléklet A. részében felsorolt anyagok környezetben való jelenlétéről a 10. cikknek megfelelően összeállított
információk;
f) éves nyomonkövetési és statisztikai adatok az I. vagy a II. mellékletben felsorolt anyagok gyártott és forgalomba
hozott, tényleges vagy becsült teljes mennyiségéről, ideértve a megfelelő mutatókat, áttekintő térképeket és
jelentéseket.
A tagállamok, amennyiben új adatok vagy információk állnak rendelkezésre, évente, de legalább háromévente
naprakésszé teszik a jelentést.
A tagállamok a jelentésekben szereplő információkhoz hozzáférést biztosítanak a Bizottság és az Ügynökség részére.
(2) Amennyiben egy tagállam megosztja az (1) bekezdés e) pontjában említett információkat a vegyi anyagok nyomon
követésére szolgáló információs platformon, ezt jeleznie kell a jelentésében, és úgy tekintendő, hogy eleget tett az
ugyanazon pontban megállapított jelentéstételi kötelezettségének.
Amennyiben egy tagállam az (1) bekezdés e) pontjában említett információkat az Ügynökséghez eljuttatott jelentésében
adja meg, az Ügynökség a vegyi anyagok nyomon követésére szolgáló információs platform használatával összesíti,
tárolja és megosztja ezeket az információkat.
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(3) Az Egyezményben felsorolt anyagok vonatkozásában a Bizottság az Ügynökség támogatásával az Egyezményben
részes felek konferenciája által megállapított időközönként jelentést állít össze a tagállamok által az (1) bekezdés f)
pontjának megfelelően az Ügynökség számára nyújtott információk alapján, és azt továbbítja az Egyezmény titkár
ságának.
(4) Az Ügynökség összeállítja és közzéteszi az (1) és a (2) bekezdésben említett, a tagállamok által közzétett vagy
bejelentett adatok uniós szintű áttekintését tartalmazó jelentést. Az uniós szintű áttekintést tartalmazó jelentés adott
esetben tartalmazza az e rendelet outputjait, eredményeit és hatását jelző mutatókat, az uniós áttekintő térképeket és
a tagállami jelentéseket. Az uniós szintű áttekintést tartalmazó jelentést legalább hathavonta vagy a Bizottság kérését
követően naprakésszé kell tenni.
(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az (1) bekezdés értelmében megadandó minimális informá
ciókra vonatkozóan, ideértve az (1) bekezdés f) pontjában említett megfelelő mutatók, áttekintő térképek és jelentések
meghatározását is. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 20. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak
megfelelően kell elfogadni.

14. cikk
Szankciók
A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és
meghoznak minden szükséges intézkedést ezek végrehajtására. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és
visszatartó erejűeknek kell lenniük. Amennyiben erre még nem került sor e rendelet hatálybalépése előtt, a tagállamok
legkésőbb 2020. július 16-án tájékoztatják a Bizottságot e szabályokról és intézkedésekről, és haladéktalanul tájékoztatják
a Bizottságot az azokat érintő minden későbbi módosításról.

15. cikk
A mellékletek módosítása
(1) A Bizottság – azon az alapon, hogy az Unió az EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdésével összhangban elfogadott
tanácsi határozat révén támogatta az érintett módosítást – felhatalmazást kap arra, hogy a 18. cikknek megfelelően jogi
aktusokat fogadjon el e rendelet I., II. és III. mellékletének módosításáról annak érdekében, hogy azokat az Egyezmény
vagy a Jegyzőkönyv mellékleteiben szereplő anyagjegyzékek változásainak megfelelően kiigazítsa, illetve hogy az e
rendelet I. és II. mellékletében szereplő bejegyzéseket vagy rendelkezéseket a tudományos és műszaki fejlődésnek
megfelelően módosítsa.
Amennyiben a Bizottság módosítja e rendelet I., II. vagy III. mellékletét, minden egyes anyag esetében külön felhatal
mazáson alapuló jogi aktust fogad el.
(2) A Bizottság folyamatosan felülvizsgálja a IV. és az V. mellékletet, és adott esetben jogalkotási javaslatokat terjeszt
elő e mellékletek módosítására annak érdekében, hogy azokat az Egyezmény vagy a Jegyzőkönyv mellékleteiben szereplő
anyagjegyzékek változásainak megfelelően kiigazítsa, illetve hogy az e rendelet mellékleteiben szereplő bejegyzéseket
vagy rendelkezéseket a tudományos és műszaki fejlődésnek megfelelően módosítsa.

16. cikk
Az Ügynökség költségvetése
(1)

E rendelet alkalmazásában az Ügynökség bevételei a következők:

a) az Európai Unió általános költségvetésében (a Bizottságra vonatkozó szakaszban) előirányzott uniós támogatás;
b) bármely önkéntes tagállami hozzájárulás.
(2) Az e rendelet szerinti tevékenységekhez kapcsolódó bevételek és kiadások együtt kezelendők a 649/2012/EU
rendelet szerintiekkel, és azokat az Ügynökség költségvetésének ugyanabban a szakaszában kell feltüntetni. Az
Ügynökség (1) bekezdésben említett bevételeit az Ügynökség e rendeletben előírt feladatainak végrehajtására kell
fordítani.
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17. cikk
Az információk közzétételéhez, illetve az értesítések megküldéséhez használandó formátumok és
szoftverek
Az Ügynökség a tagállamokkal együttműködve meghatározza az adatok e rendelet szerinti közzététele, illetve bejelentése
során a tagállamok által használandó formátumokat és szoftvereket, és azokat ingyenesen hozzáférhetővé teszi
honlapján. A téradatkészletek és a téradat-szolgáltatások tekintetében a tagállamok és az Ügynökség a 2007/2/EK
irányelv követelményeinek megfelelően alakítják ki a formátumokat. A tagállamok és az e rendelet hatálya alá tartozó
egyéb felek az említett formátumokat és szoftvereket használják az adatkezelés vagy az Ügynökséggel folytatott adatcsere
céljaira.
18. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit
ez a cikk határozza meg.
(2) A Bizottságnak a 4. cikk (3) bekezdésében, a 10. cikk (2) bekezdésében és a 15. cikk (1) bekezdésében említett,
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2019. július 15-től
kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalma
zásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai
Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte
előtt.
(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (3) bekezdésében, a 10. cikk (2)
bekezdésében és a 15. cikk (1) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az
abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy
a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson
alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló,
2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által
kijelölt szakértőkkel.
(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról
az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6) A 4. cikk (3) bekezdése, a 10. cikk (2) bekezdése és a 15. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott, felhatal
mazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való
értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel ellene kifogást, illetve ha az
említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy
nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosz
szabbodik.
19. cikk
Illetékes hatóságok
Minden egyes tagállam kijelöli ez e rendelet által előírt adminisztratív feladatokért és végrehajtásért felelős illetékes
hatóságot vagy hatóságokat. Erről a kijelölésről a tagállamok legkésőbb e rendelet hatálybalépését követően három
hónappal értesítik a Bizottságot – ha azt e rendelet hatálybalépése előtt nem tették meg –, és a kijelölt illetékes hatóságot
érintő bármely változásról is értesítik a Bizottságot.
20. cikk
Bizottsági eljárás
(1) A (2) bekezdésben említett eset kivételével a Bizottságot az 1907/2006/EK rendelet 133. cikkével létrehozott
bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.
(2) A Bizottságot a hulladékkal kapcsolatos ügyekben a 2008/98/EK irányelv 39. cikkével létrehozott bizottság segíti.
Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.
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Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és
a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó.
21. cikk
Hatályon kívül helyezés
A 850/2004/EK rendelet hatályát veszti.
A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és a VII.
mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.
22. cikk
Hatálybalépés
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, 2019. június 20-án.
az Európai Parlament részéről

a Tanács részéről

az elnök

az elnök

A. TAJANI

G. CIAMBA

2019.6.25.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

L 169/59

I. MELLÉKLET

A. rész
Az Egyezményben és a Jegyzőkönyvben felsorolt anyagok, valamint kizárólag az Egyezményben
szereplő anyagok
Anyag

Tetrabróm-difenil-éter
C12H6Br4O

CAS-szám

40088-47-9
és egyéb

EK-szám

254-787-2 és
egyéb

Félkésztermék-felhasználásra vonatkozó kifejezett mentesség vagy egyéb
feltételek

1. E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalma
zandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,001 tömegszá
zalék) tetrabróm-difenil-éter-koncentrációkra, ha anyagokban van
jelen.
2. A tetra-, penta-, hexa-, hepta- és dekaBDE-re vonatkozó bejegyzé
sek alkalmazásában a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalma
zandó ezen anyagok koncentrációjának összegére 500 mg/kg-ig,
ha azok keverékekben vagy árucikkekben vannak jelen, amelyet
a Bizottságnak 2021. július 16-ig felül kell vizsgálnia és értékelnie
kell. E felülvizsgálat többek között értékeli az egészségre és a kör
nyezetre gyakorolt valamennyi hatást.
3. Eltérésként az alábbiak gyártása, forgalomba hozatala és felhasz
nálása megengedett:
a 2011/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) hatálya
alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések.
4. A tetrabróm-difenil-étert tartalmazó, az Unióban már 2010. au
gusztus 25. előtt használatban lévő árucikkek használata megen
gedett. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekez
dése alkalmazandó ezen árucikkek vonatkozásában.

Pentabróm-difenil-éter
C12H5Br5O

32534-81-9
és egyéb

251-084-2 és
egyéb

1. E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalma
zandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,001 tömegszá
zalék) pentabróm-difenil-éter-koncentrációkra, ha anyagokban van
jelen.
2. A tetra-, penta-, hexa-, hepta- és dekaBDE-re vonatkozó bejegyzé
sek alkalmazásában a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalma
zandó ezen anyagok koncentrációjának összegére 500 mg/kg-ig,
ha azok keverékekben vagy árucikkekben vannak jelen, amelyet
a Bizottságnak 2021. július 16-ig felül kell vizsgálnia és értékelnie
kell. E felülvizsgálat többek között értékeli az egészségre és a kör
nyezetre gyakorolt valamennyi hatást.
3. Eltérésként az alábbiak gyártása, forgalomba hozatala és felhasz
nálása megengedett:
a 2011/65/EK irányelv hatálya alá tartozó elektromos és elektro
nikus berendezések.
4. A pentabróm-difenil-étert tartalmazó, az Unióban már 2010. au
gusztus 25. előtt használatban lévő árucikkek használata megen
gedett. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekez
dése alkalmazandó ezen árucikkek vonatkozásában.

Hexabróm-difenil-éter
C12H4Br6O

36483-60-0
és egyéb

253-058-6 és
egyéb

1. E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalma
zandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,001 tömegszá
zalék) hexabróm-difenil-éter-koncentrációkra, ha anyagokban van
jelen.
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2. A tetra-, penta-, hexa-, hepta- és dekaBDE-re vonatkozó bejegyzé
sek alkalmazásában a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalma
zandó ezen anyagok koncentrációjának összegére 500 mg/kg-ig,
ha azok keverékekben vagy árucikkekben vannak jelen, amelyet
a Bizottságnak 2021. július 16-ig felül kell vizsgálnia és értékelnie
kell. E felülvizsgálat többek között értékeli az egészségre és a kör
nyezetre gyakorolt valamennyi hatást.
3. Eltérésként az alábbiak gyártása, forgalomba hozatala és felhasz
nálása megengedett:
a 2011/65/EK irányelv hatálya alá tartozó elektromos és elektro
nikus berendezések.
4. A hexabróm-difenil-étert tartalmazó, az Unióban már 2010. au
gusztus 25. előtt használatban lévő árucikkek használata megen
gedett. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekez
dése alkalmazandó ezen árucikkek vonatkozásában.

Heptabróm-difenil-éter
C12H3Br7O

68928-80-3
és egyéb

273-031-2 és
egyéb

1. E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalma
zandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,001 tömegszá
zalék) heptabróm-difenil-éter-koncentrációkra, ha anyagokban van
jelen.
2. A tetra-, penta-, hexa-, hepta- és dekaBDE-re vonatkozó bejegyzé
sek alkalmazásában a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalma
zandó ezen anyagok koncentrációjának összegére 500 mg/kg-ig,
ha azok keverékekben vagy árucikkekben vannak jelen, amelyet
a Bizottságnak 2021. július 16-ig felül kell vizsgálnia és értékelnie
kell. E felülvizsgálat többek között értékeli az egészségre és a kör
nyezetre gyakorolt valamennyi hatást.
3. Eltérésként az alábbiak gyártása, forgalomba hozatala és felhasz
nálása megengedett:
a 2011/65/EK irányelv hatálya alá tartozó elektromos és elektro
nikus berendezések.
4. A heptabróm-difenil-étert tartalmazó, az Unióban már 2010. au
gusztus 25. előtt használatban lévő árucikkek használata megen
gedett. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekez
dése alkalmazandó ezen árucikkek vonatkozásában.

Bisz(pentabróm-fenil)éter
(dekabróm-difenil-éter; de
kaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1. E bejegyzés alkalmazásában a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja
alkalmazandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,001
tömegszázalék) dekaBDE-koncentrációkra, ha anyagokban van je
len.
2. A tetra-, penta-, hexa-, hepta- és dekaBDE-re vonatkozó bejegyzé
sek alkalmazásában a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalma
zandó ezen anyagok koncentrációjának összegére 500 mg/kg-ig,
ha azok keverékekben vagy árucikkekben vannak jelen, amelyet
a Bizottságnak 2021. július 16-ig felül kell vizsgálnia és értékelnie
kell. E felülvizsgálat többek között értékeli az egészségre és a kör
nyezetre gyakorolt valamennyi hatást.
3. Ettől eltérve a dekaBDE gyártása, forgalomba hozatala és felhasz
nálása a következő célokból megengedett, feltéve, hogy a tagálla
mok az egyezménnyel összhangban 2019. decemberig jelentést
tesznek a Bizottságnak:
a) olyan légi jármű gyártása során, amelyre 2019. március 2.
előtt típusjóváhagyást kérelmeztek és 2022. december előtt
kaptak, 2023. december 18-ig, illetve amennyiben a további
igény indokolt, 2027. március 2-ig;
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b) a következők bármelyikéhez való pótalkatrész gyártásában:
i. 2023. december 18. előtt – illetve amennyiben azt további
igények indokolják, 2027. március 2-ig – gyártott olyan
légi jármű, amelyre a típusjóváhagyást 2019. március 2.
előtt kérelmezték és 2022. december előtt megkapták, ezen
légi jármű élettartama végéig;
ii. a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) ha
tálya alá tartozó, 2019. július 15. előtt gyártott gépjármű
vek, 2036-ig vagy ezen gépjárművek élettartama végéig
(amelyik hamarabb bekövetkezik);
c) a 2011/65/EK irányelv hatálya alá tartozó elektromos és elekt
ronikus berendezések.
4. A (2) bekezdés b) pontjának ii. alpontjában említett gépjárművek
ben való felhasználásra szánt pótalkatrészekre vonatkozó konkrét
kivételek az alábbi kategóriák közül egybe vagy többe tartozó ke
reskedelmi deka-BDE gyártására és használatára alkalmazandók:
a) erőátviteli rendszerbeli és motortérbeli alkalmazások, mint pél
dául az akkumulátor-testelővezeték, az akkumulátor-csatlako
zóvezeték, a mobil légkondicionáló csövei, az erőátviteli rend
szer, a kipufogó-gyűjtőcső hüvelye, a motortér-szigetelés,
a motortér vezetékrendszerei (a motor vezetékei stb.), a sebessé
gérzékelők, a tömlők, a ventilátormodulok és a kopogásérzéke
lők;
b) a tüzelőanyag-rendszerrel összefüggő alkalmazások, mint pél
dául a tüzelőanyagcsövek, a tüzelőanyag-tartályok és az alváz
alatti tüzelőanyag-tartályok;
c) pirotechnikai eszközök és a pirotechnikai eszközök által érin
tett alkalmazások, mint például a légzsákgyújtókábelek, az
üléshuzatok/szövetek (csak ha a légzsák szempontjából jelentő
sek) és a légzsákok (elöl és oldalt).
5. Az Unióban 2019. július 15. előtt már használatban lévő, de
kaBDE-t tartalmazó árucikkek használata megengedett. Ezen áru
cikkek vonatkozásában a 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és
negyedik albekezdése alkalmazandó.
6. Az anyagok és a keverékek osztályozására, csomagolására és cím
kézésére vonatkozó más uniós rendelkezések alkalmazásának sé
relme nélkül a dekaBDE-t tartalmazó árucikkeket címkézéssel
vagy más módon teljes élettartamuk során azonosíthatóvá kell
tenni.
7. A 2. pontban meghatározott különleges mentességek alkalmazásá
ban behozott dekaBDE tartalmú árucikkek forgalomba hozatala és
felhasználása e mentességek lejártáig megengedett. A 6. pontot
úgy kell alkalmazni, mintha ezeket az árucikkeket a 2. pont sze
rinti mentesség alapján gyártották volna. A vonatkozó mentesség
lejártának időpontjában már használatban lévő ilyen árucikkek
a későbbiekben is felhasználhatók.
8. E bejegyzés alkalmazásában a „légi jármű” fogalma a következőket
jelenti:
a) a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) sze
rint kiállított típusalkalmassági bizonyítványnak vagy egy szer
ződő állam nemzeti jogszabályai szerint kiállított tervezési jó
váhagyásnak megfelelően gyártott, vagy olyan polgári légi
jármű, amelynek a légialkalmassági bizonyítványát az ICAOegyezményben részes valamely állam állította ki a Nemzetközi
Polgári Repülésről szóló egyezmény 8. melléklete értelmében;
b) katonai repülőgép.
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1763-23-1

217-179-8

2795-39-3

220-527-1

C8F17SO2X

29457-72-5
(X = OH, fémsó (O-M+), ha 29081-56-9
logenid, amid és más szár
mazékok, beleértve a polime 70225-14-8
reket is)
56773-42-3

249-644-6
249-415-0
274-460-8
260-375-3

251099-16-8

223-980-3

4151-50-2

250-665-8

31506-32-8

216-887-4

1691-99-2

246-262-1

24448-09-7

206-200-6 és
egyéb

307-35-7 és
egyéb
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1. E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalma
zandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,001 tömegszá
zalék) PFOS-koncentrációkra, ha anyagokban vagy keverékekben
van jelen.
2. E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalma
zandó a PFOS-koncentrációkra félkész termékekben vagy árucik
kekben vagy azok részeiben, ha a PFOS-koncentráció 0,1 tömeg
százaléknál alacsonyabb a strukturálisan vagy mikrostrukturálisan különálló, PFOS-t tartalmazó tömeg vonatkozásá
ban számítva, illetve textíliák vagy egyéb bevont anyagok eseté
ben, ha azokban a PFOS mennyisége kevesebb a bevont anyag 1
μg/m2-nél.
3. A PFOS-t tartalmazó, az Unióban már 2010. augusztus 25. előtt
használatban lévő árucikkek használata megengedett. Ezen árucik
kek vonatkozásában a 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és ne
gyedik albekezdése alkalmazandó.
4. Ha a környezetbe kibocsátott anyag mennyisége minimalizált, az
alábbi kifejezett felhasználási területeken megengedett a gyártás és
a forgalomba hozatal, azzal a feltétellel, hogy a tagállamok négy
évente jelentést készítenek a Bizottság részére a PFOS kivonása ér
dekében tett lépésekről:
nem dekoratív, kemény króm(VI)-bevonathoz alkalmazott párátla
nítószerek zártkörű rendszerekben.
Ha egy ilyen eltérés a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (4) hatálya alá tartozó létesítményben történő gyártásra
vagy felhasználásra vonatkozik, a Bizottság által a 2008/1/EK
irányelv 17. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján
kiadott tájékoztatásban leírt PFOS-kibocsátás megelőzésére és mi
nimalizálására vonatkozó elérhető legjobb technikákat kell alkal
mazni.
Amint rendelkezésre állnak a felhasználási módok és a biztonságo
sabb alternatív anyagok vagy technológiák részleteit magában fog
laló információk, a Bizottság felülvizsgálja a második albekezdés
ben szereplő eltérést, a következő célokkal:
a) a PFOS alkalmazásainak fokozatos megszüntetése, amint tech
nikailag és gazdaságilag kivitelezhetővé válik biztonságosabb
alternatívák alkalmazása;
b) az eltérést csak olyan alapvető felhasználások esetében lehet to
vábbra is fenntartani, amelyekre nem léteznek biztonságosabb
alternatívák, és amelyek esetén beszámoló készült a biztonságo
sabb alternatívák megtalálása érdekében tett erőfeszítésekről;
c) a PFOS környezetbe való kibocsátásának minimalizálása, az
elérhető legjobb technikák alkalmazásával.
5. Amint az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) elfogadja a szab
ványokat, azokat analitikus vizsgálati módszerként kell alkalmazni
az anyagok, keverékek és árucikkek 1. és 2. pontnak való megfele
lése bizonyítására. A CEN-szabványok alternatívájaként használ
ható bármely egyéb analitikus módszer, amelynek teljesítményét
a felhasználó egyenértékűként alá tudja támasztani.

DDT (1,1,1-triklór-2,2-bisz
(4-klór-fenil)etán)

50-29-3

200-024-3

—

Klórdán

57-74-9

200-349-0

—

Hexaklór-ciklohexánok, bele 58-89-9
értve a lindánt is

200-401-2

—
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319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldrin:

60-57-1

200-484-5

—

Endrin

72-20-8

200-775-7

—

Heptaklór

76-44-8

200-962-3

—

Endoszulfán

115-29-7

204-079-4

1. Az endoszulfánt tartalmazó, már 2012. július 10-én vagy előtt
használatban lévő árucikkek forgalomba hozatala és használata
megengedett.

959-98-8
33213-65-9

2. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése az
1. pontban említett árucikkekre vonatkozik.

Hexaklór-benzol

118-74-1

204-273-9

—

Klórdekon

143-50-0

205-601-3

—

Aldrin

309-00-2

206-215-8

—

Pentaklór-benzol

608-93-5

210-172-0

—

Poliklórozott bifenilek (PCB)

1336-36-3 és
egyéb

215-648-1 és
egyéb

A 96/59/EK irányelv sérelme nélkül az e rendelet hatálybalépésének
időpontjában már használatban lévő árucikkek használata megenge
dett.
A tagállamok a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2025. december
31-ig azonosítják és a használatból kivonják a 0,005 %-nál magasabb
vagy 0,05 dm3-t meghaladó PCB-tartalmú berendezéseket (pl. transz
formátorokat, kondenzátorokat vagy cseppfolyós készleteket tartal
mazó egyéb edényeket).

Mirex

2385-85-5

219-196-6

—

Toxafén

8001-35-2

232-283-3

—

Hexabróm-bifenil

36355-01-8

252-994-2

—

1 Hexabróm-ciklododekán

25637-99-4,

247-148-4,

„Hexabróm-ciklododekán”
alatt a következő anyagok
értendők: a hexabróm-ciklo
dodekán, az 1,2,5,6,9,10-he
xabróm-ciklododekán, vala
mint annak fő
diasztereoizomerjei: az alfahexabróm-ciklododekán,
a béta-hexabróm-ciklodode
kán és a gamma-hexabrómciklododekán

3194-55-6,

221-695-9

1. E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja a 100
mg/kg-mal (0,01 tömegszázalékkal) egyenlő vagy az alatti hexab
róm-ciklododekán-koncentrációkra alkalmazandó, ha anyagokban,
keverékekben, árucikkekben vagy árucikkek égésgátlóval kezelt al
kotóelemeként van jelen; ezt a követelményt a Bizottság 2019.
március 22-ig felülvizsgálja.

134237-50-6,
134237-51-7,
134237-52-8
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2. Az (EU) 2016/293 bizottsági rendelettel (5) és a 2016/C 12/06 bi
zottsági végrehajtási határozattal (6) összhangban az épületekben
már 2018. február 21. előtt használatban lévő hexabróm-ciklodo
dekánt tartalmazó expandált polisztirol árucikkek, valamint az
épületekben már 2016. június 23. előtt használatban lévő hexab
róm-ciklododekánt tartalmazó extrudált polisztirol árucikkek a ké
sőbbiekben is felhasználhatók. Ezekre az árucikkekre alkalmazni
kell a 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdé
sét.
3. Az anyagok és a keverékek osztályozására, csomagolására és cím
kézésére vonatkozó más uniós rendelkezések alkalmazásának sé
relme nélkül a hexabróm-ciklododekánt tartalmazó, 2016. már
cius 23-a után forgalomba hozott expandált polisztirolt és
extrudált polisztirolt címkézéssel vagy más módon teljes élettar
tama során azonosíthatóvá kell tenni.
Hexaklór-butadién

87-68-3

201-765-5

1. A hexaklór-butadiént tartalmazó, már 2012. július 10-én vagy az
előtt használatban lévő árucikkek forgalomba hozatala és haszná
lata megengedett.
2. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése az
1. pontban említett árucikkekre alkalmazandó.

pentaklór-fenol, valamint an 87-86-5 és
nak sói és észterei
egyéb

201-778-6 és
egyéb

Poliklórozott naftalinok (7)

274-864-4 és
egyéb

70776-03-3
és egyéb

1. A poliklórozott naftalinokat tartalmazó, már 2012. július 10-én
vagy előtt használatban lévő árucikkek forgalomba hozatala és
használata megengedett.
2. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése az
1. pontban említett árucikkekre alkalmazandó.

Alkánok, C10-C13, klór(rövid láncú klórozott paraf
finok) (SCCP)

85535-84-8
és egyéb

287-476-5

1. Eltérésként megengedett az 1 tömegszázalék alatti koncentráció
ban SCCP-ket tartalmazó anyagok vagy keverékek, illetve a 0,15
tömegszázalék alatti koncentrációban SCCP-ket tartalmazó árucik
kek gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása.
2. A felhasználás az alábbiak tekintetében megengedett:
a) SCCP-ket tartalmazó olyan, bányászatban használt szállítósza
lagok, illetve gáttömítőanyagok, amelyek 2015. december 4-én
vagy az előtt már használatban voltak; továbbá
b) az a) pontban említettektől eltérő, SCCP-ket tartalmazó olyan
árucikkek, amelyek 2012. július 10-én vagy az előtt már hasz
nálatban voltak.
3. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése a 2.
pontban említett árucikkekre alkalmazandó.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben
való alkalmazásának korlátozásáról (HL L 174., 2011.7.1., 88. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendsze
reinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv) (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.).
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülés
biztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (HL L 79., 2008.3.19., 1. o.).
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2008/1/EK irányelve (2008. január 15.) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (HL L
24., 2008.1.29., 8. o.).
(5) A Bizottság (EU) 2016/293 rendelete (2016. március 1.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 55., 2016.3.2., 4. o.)
(6) HL C 10., 2016.1.13., 3. o.
(7) A poliklórozott naftalinok naftalin-gyűrűrendszeren alapuló kémiai vegyületek, amelyeknél egy vagy több hidrogénatomot klóratomok helyettesíte
nek.
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B. rész
Csak a Jegyzőkönyvben felsorolt anyagok
Anyag

CAS-szám

EK-szám

Félkésztermék-felhasználásra vonatkozó kifejezett mentesség vagy egyéb fel
tételek
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II. MELLÉKLET
KORLÁTOZÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ANYAGOK JEGYZÉKE

A. rész
Az Egyezményben és a Jegyzőkönyvben felsorolt anyagok
Anyag

CAS-szám

EK-szám

Korlátozási feltételek

B. rész
Csak a Jegyzőkönyvben felsorolt anyagok
Anyag

CAS-szám

EK-szám

Korlátozási feltételek
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III. MELLÉKLET
KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI RENDELKEZÉSEK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ANYAGOK JEGYZÉKE

A. RÉSZ

Anyag (CAS-szám)
Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD/PCDF)
Poliklórozott bifenilek (PCB)
B. RÉSZ

Hexaklór-benzol (HCB) (CAS-szám: 118-74-1)
Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-k) (1)
Pentaklór-benzol (CAS-szám: 608-93-5)
Hexaklór-butadién (CAS-szám: 87-68-3)
Poliklórozott naftalinok (CAS-szám: 70776–03–3 és egyéb)

(1) A kibocsátási leltárhoz indikátorként a következő négy vegyületet kell használni: benz(a)pirén, benz(b)fluorantén, benz(k)fluorantén és
indeno(1,2,3-c,d)pirén.
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IV. MELLÉKLET

A 7. cikkben előírt hulladékgazdálkodási rendelkezések hatálya alá tartozó anyagok jegyzéke

Anyag

Endoszulfán

CAS-szám

EK-szám

115-29-7

A 7. cikk (4) bekezdésének a) pontjában említett
koncentráció-határértékek

204-079-4

50 mg/kg

201-765-5

100 mg/kg

959-98-8
33213-65-9
Hexaklór-butadién

87-68-3

Poliklórozott naftalinok (1)

10 mg/kg

Alkánok, C10-C13, klór- (rövid láncú
klórozott paraffinok) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

10 000 mg/kg

Tetrabróm-difenil-éter C12H6Br4O

40088-47-9
és egyéb

254-787-2 és
egyéb

Pentabróm-difenil-éter C12H5Br5O

32534-81-9
és egyéb

251-084-2 és
egyéb

A tetrabróm-difenil-éter, a pentabróm-difeniléter, a hexabróm-difenil-éter, a heptabróm-di
fenil-éter és a dekabróm-difenil-éter együttes
koncentrációja: 1 000 mg/kg.

Hexabróm-difenil-éter C12H4Br6O

36483-60-0
és egyéb

253-058-6 és
egyéb

Heptabróm-difenil-éter C12H3Br7O

68928-80-3
és egyéb

273-031-2 és
egyéb

Dekabróm-difenil-éter C12Br10O

1163-19-5 és
egyéb

214-604-9 és
egyéb

Perfluoroktán-szulfonsav és származé 1763-23-1
kai (PFOS) C8F17SO2X
2795-39-3
(X = OH, fémsó (O-M+), halogenid, 29457-72-5
amid és más származékok, beleértve
29081-56-9
a polimereket is)

217-179-8

70225-14-8

274-460-8

56773-42-3

260-375-3

251099-16-8

223-980-3

4151-50-2

250-665-8

31506-32-8

216-887-4

1691-99-2

246-262-1

24448-09-7

206-200-6 és
és egyéb

307-35-7
egyéb

A Bizottságnak felül kell vizsgálnia ezt a kon
centrációs határértéket, és adott esetben
a Szerződéseknek megfelelően jogalkotási ja
vaslatot kell elfogadnia ezen érték 500
mg/kg-ra való csökkentése céljából. A Bizott
ságnak a lehető leggyorsabban, de minden
képpen legkésőbb 2021. július 16-ig el kell
végeznie e felülvizsgálatot.

50 mg/kg

220-527-1
249-644-6
249-415-0

Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és
dibenzofuránok (PCDD/PCDF)

15 μg/kg (2)

DDT (1,1,1-triklór-2,2-bisz (4-klór-fe
nil)etán)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Klórdán

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg
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Anyag

CAS-szám

L 169/69

A 7. cikk (4) bekezdésének a) pontjában említett
koncentráció-határértékek

EK-szám

Hexaklór-ciklohexánok, beleértve a lin 58-89-9
dánt is
319-84-6

210-168-9

319-85-7

206-270-8

608-73-1

206-271-3

Dieldrin:

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptaklór

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Hexaklór-benzol

118-74-1

204-273-9

50 mg/kg

Klórdekon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentaklór-benzol

608-93-5

210-172-0

50 mg/kg

Poliklórozott bifenilek (PCB)

1336-36-3 és
egyéb

215-648-1

50 mg/kg (3)

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxafén

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Hexabróm-bifenil

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

Hexabróm-ciklododekán (4)

25637-99-4,

247-148-4

3194-55-6,

221-695-9

1 000 mg/kg, amely határértéket a Bizottság
legkésőbb 2019. április 20-ig felülvizsgálja

50 mg/kg

200-401-2

134237-50-6,
134237-51-7,
134237-52-8
(1) A poliklórozott naftalinok naftalin-gyűrűrendszeren alapuló kémiai vegyületek, amelyeknél egy vagy több hidrogénatomot klórato
mok helyettesítenek.
(2) A határérték kiszámítása PCDD-ként és PCDF-ként a következő toxicitási egyenérték-tényezők (TEF-ek) szerint történik:
PCDD

TEF

PCDF

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8‑TeCDD

1

2,3,7,8‑TeCDF

0,1

1,2,3,6,7,8‑HxCDF

0,1

1,2,3,7,8‑PeCDD

1

1,2,3,7,8‑PeCDF

0,03

1,2,3,7,8,9‑HxCDF

0,1

1,2,3,4,7,8‑HxCDD

0,1

2,3,4,7,8‑PeCDF

0,3

2,3,4,6,7,8‑HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8‑HxCDD

0,1

1,2,3,4,7,8‑HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8‑HpCDF

0,01

1,2,3,7,8,9‑HxCDD

0,1

1,2,3,4,7,8,9‑HpCDF

0,01

1,2,3,4,6,7,8‑HpCDD

0,01

OCDF

OCDD

0,0003

0,0003

(3) Az EN 12766-1 és az EN 12766-2 európai szabványokban meghatározott számítási módszert kell alkalmazni.
(4) A hexabróm-ciklododekán megnevezés alatt a hexabróm-ciklododekán, az 1,2,5,6,9,10-hexabróm-ciklododekán, valamint annak fő
diasztereoizomerjei: az alfa-hexabróm-ciklododekán, a béta-hexabróm-ciklododekán és a gamma-hexabróm-ciklododekán értendő.
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V. MELLÉKLET
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1. rész
A 7. cikk (2) bekezdése szerinti ártalmatlanítás és hasznosítás
Az alábbi – a 2008/98/EK irányelv I. és II. mellékletében előírt – ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek akkor
megengedettek a 7. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában, ha azokat annak érdekében alkalmazzák, hogy biztosítsák
a hulladék környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezőanyag tartalmának lebontását vagy visszafordíthatatlan
átalakítását:

D9

fizikai-kémiai kezelés

D10

hulladékégetés szárazföldön

R1

elsődlegesen fűtőanyagként vagy más módon történő energiatermelésre szolgáló felhasználás, a PCB-tartalmú
hulladék kivételével.

R4

fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása/visszanyerése, a következő feltételekkel: kizárólag a vas- és acélgyártási
folyamatok melléktermékeire, például a gázok kezeléséből származó porokra és iszapokra vagy az acélgyárakból
származó hengerelési revére és cinktartalmú szűrt szállóporokra, továbbá a rézkohók gáztisztító rendszereiből
származó porokra, valamint hasonló hulladékokra és a nemvas fémgyártás ólomtartalmú fürdőinek maradvá
nyaira korlátozva. A PCB-tartalmú hulladékokat ki kell zárni. Ezek a műveletek a vas és a vasötvözetek (nagyol
vasztó, aknakemence, martinkemence) és a nemvas fémek (forgódobos [Waelz] kemencében történő kezelés, füg
gőleges vagy vízszintes kemencét alkalmazó fürdős olvasztási folyamatok) visszanyerésére korlátozódnak, feltéve,
hogy a létesítmények PCDD- és PCDF-kibocsátási a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1)
megfelelően előírt határértékeken belül maradnak; függetlenül attól, hogy az adott folyamatok a fenti irányelv ha
tálya alá esnek-e, továbbá az irányelv egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés in
tegrált megelőzése és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 17. o.).

Az e melléklet e része szerinti lebontást vagy visszafordíthatatlan átalakítást megelőzően előkezelési műveletet lehet
végezni, ha az előkezelés során a hulladéktól elkülönített, IV. mellékletben felsorolt anyag későbbi ártalmatlanítása e
melléklet ezen részével összhangban történik. Ha egy terméknek vagy hulladéknak, például egy kiselejtezett berende
zésnek csak egy része tartalmaz tartósan megmaradó szerves szennyező anyagot vagy azzal csak részben szennyezett,
akkor azt el kell különíteni, és e rendelet követelményeinek megfelelően ártalmatlanítani kell. Ezenkívül átcsomagolási és
ideiglenes tárolási műveletek is végezhetők az e melléklet ezen része szerinti ilyen előkezelést megelőzően vagy
a lebontás vagy visszafordíthatatlan átalakítás előtt.

2. rész
A 7. cikk (4) bekezdése b) pontjának hatálya alá tartozó hulladékok és műveletek
A 7. cikk (4) bekezdésének b) pontja alkalmazásában az alábbi műveletek megengedettek a 2000/532/EK bizottsági
határozat (1) besorolása szerinti hatjegyű kóddal meghatározott hulladékok vonatkozásában.
Az e melléklet ezen része szerinti állandó tárolást megelőzően előkezelési műveleteket lehet végezni, ha az előkezelési
művelet során a hulladéktól elkülönített, a IV. mellékletben felsorolt anyag későbbi ártalmatlanítása e melléklet 1.
részével összhangban történik. Ezenkívül átcsomagolási és ideiglenes tárolási műveletek is végezhetők az e melléklet e
része szerinti ilyen előkezelést vagy állandó tárolást megelőzően.
(1) 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.).
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A hulladék besorolása a 2000/532/EK határozat szerint

A IV. mellékletben felsorolt anyagok
maximális koncentráció-határértékei (1)

L 169/71

Művelet

10

TERMIKUS FOLYAMATOKBÓL SZÁR
MAZÓ HULLADÉKOK

Alkánok, 10-13 szénatomszámú,
klór (rövidláncú klórozott paraffi
nok) (SCCP-k): 10 000 mg/kg;

Az állandó tárolás csak akkor megen
gedett, ha az alábbi feltételek mind
egyike teljesül:

10 01

Erőművekből és (a 19 kivételével)
egyéb égetőművekből származó hul
ladékok

Aldrin: 5 000 mg/kg;

1. A tárolás az alábbi helyszínek
egyikén történik:

10 01 14 * (2)

10 01 16 *

Klórdekon: 5 000 mg/kg;

DDT (1,1,1-triklór-2,2-bisz (4-klórEgyüttégetésből származó, veszélyes
fenil)etán): 5 000 mg/kg;
anyagokat tartalmazó hamu, salak és
Dieldrin: 5 000 mg/kg;
kazánpor
Endoszulfán: 5 000 mg/kg;
Együttégetésből származó, veszélyes Endrin: 5 000 mg/kg;
anyagokat tartalmazó pernye
Heptaklór: 5 000 mg/kg;

10 02

Vas- és acéliparból származó hulla
dékok

10 02 07 *

Gázok kezeléséből származó, veszé
lyes anyagokat tartalmazó szilárd
hulladékok

10 03

Klórdán: 5 000 mg/kg;

Hexabróm-bifenil: 5 000 mg/kg;
Hexabróm-ciklododekán (3): 1 000
mg/kg;
Hexaklór-benzol: 5 000 mg/kg;
Hexaklór-butadién: 1 000 mg/kg;
Hexaklór-ciklohexánok, beleértve
a lindánt: 5 000 mg/kg;

Alumínium termikus kohászatából
származó hulladékok

Mirex: 5 000 mg/kg;

10 03 04 *

Elsődleges termelésből származó sa
lak

10 03 08 *

Másodlagos termelésből származó
sósalak

Perfluoroktán-szulfonsav és szárma
zékai (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH,
fémsó (O-M+), halogenid, amid és
más származékok, beleértve a poli
mereket is): 50 mg/kg;

10 03 09 *

Másodlagos termelésből származó
feketesalak

10 03 19 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó füst
gázpor

10 03 21 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó
egyéb részecskék és por (beleértve
a golyósmalmok porát is)

10 03 29 *

Sósalak és feketesalak kezeléséből
származó, veszélyes anyagokat tar
talmazó hulladékok

10 04

Ólom termikus kohászatából szár
mazó hulladékok

10 04 01 *

Elsődleges és másodlagos termelés
ből származó salak

10 04 02 *

Elsődleges és másodlagos termelés
ből származó kohósalak (fémsalak)
és fölözékek

10 04 04 *

Füstgázpor

Pentaklór-benzol: 5 000 mg/kg;

Poliklórozott bifenilek (PCB) (6): 50
mg/kg;
Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és
dibenzofuránok: 5 mg/kg;
Poliklórozott naftalinok (*): 1 000
mg/kg;
A tetrabróm-difenil-éter (C12H6Br4O),
a pentabróm-difenil-éter
(C12H5Br5O), a hexabróm-difenil-éter
(C12H4Br6O) és a heptabróm-difeniléter (C12H3Br7O) együttes koncentrá
ciója: 10 000 mg/kg;
Toxafén: 5 000 mg/kg.

— biztonságos, mély, földalatti,
kemény sziklaképződményben,
— sóbányában,
— veszélyes hulladékok elhelyezé
sére szolgáló hulladéklerakó
ban, feltéve, hogy a hulladék
a műszakilag megvalósítható
mértékben szilárdított vagy
részben stabilizált állapotban
van a 2000/532/EK határozat
19 03. alfejezetében a hulladé
kok besorolására előírtak sze
rint.
2. Az 1999/31/EK tanácsi irányelv (4)
és a 2003/33/EK tanácsi határo
zat (5) rendelkezéseit tiszteletben
tartották.
3. Bizonyított, hogy a kiválasztott
művelet környezetvédelmi szem
pontból a legkedvezőbb.
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10 04 05 *

Egyéb részecskék és por

10 04 06 *

Gázok kezeléséből származó szilárd
hulladékok

10 05

Cink termikus kohászatából szár
mazó hulladékok

10 05 03 *

Füstgázpor

10 05 05 *

Gázok kezeléséből származó szilárd
hulladékok

10 06

Réz termikus kohászatából szár
mazó hulladékok

10 06 03 *

Füstgázpor

10 06 06 *

Gázok kezeléséből származó szilárd
hulladékok

10 08

Egyéb nemvasfémek termikus kohá
szatából származó hulladékok

10 08 08 *

Elsődleges és másodlagos termelés
ből származó sósalak

10 08 15 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó füst
gázpor

10 09

Vasöntvények készítéséből származó
hulladékok

10 09 09 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó füst
gázpor

16

A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM
MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK

16 11

Bélés- és tűzálló anyagok hulladékai

16 11 01 *

Kohászati folyamatokban használt,
veszélyes anyagokat tartalmazó, szé
nalapú bélés- és tűzálló anyagok

16 11 03 *

Kohászati folyamatokban használt,
veszélyes anyagokat tartalmazó,
egyéb bélés- és tűzálló anyagok

17

ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK
(BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLE
TEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

17 01

Beton, tégla, cserép és kerámia

A IV. mellékletben felsorolt anyagok
maximális koncentráció-határértékei (1)
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A hulladék besorolása a 2000/532/EK határozat szerint

17 01 06 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó be
ton-, tégla-, cserép- és kerámiafrak
ció vagy ezek keveréke

17 05

Föld (beleértve a szennyezett terüle
tekről származó kitermelt földet),
kövek és kotrási meddő

17 05 03 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó föld
és kövek

17 09

Egyéb építési és bontási hulladékok

17 09 02 *

PCB-ket tartalmazó építési és bontási
hulladékok, a PCB-tartalmú berende
zések kivételével

17 09 03 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó
egyéb építési és bontási hulladékok
(beleértve a vegyes hulladékot is)

19

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI LÉTESÍT
MÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZEKET KE
LETKEZÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KE
ZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL,
ILLETVE AZ IVÓVÍZ- ÉS IPARIVÍZSZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HUL
LADÉKOK

19 01

Hulladék égetéséből vagy pirolízisé
ből származó hulladékok

19 01 07 *

Gázok kezeléséből származó szilárd
hulladékok

19 01 11 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó ka
zánhamu és salak

19 01 13 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó per
nye

19 01 15 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó ka
zánpor

19 04

Üvegesített (vitrifikált) és üvegesítés
ből származó hulladékok

19 04 02 *

Pernye és egyéb füstgázkezelési hul
ladékok

19 04 03 *

Nem üvegesített (vitrifikált) szilárd
fázis

A IV. mellékletben felsorolt anyagok
maximális koncentráció-határértékei (1)
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Művelet

(1) E határértékek kizárólag a veszélyes hulladékok elhelyezésére szolgáló lerakókra vonatkoznak, és nem alkalmazhatók a veszélyes hulladékok végle
ges elhelyezésére szolgáló föld alatti tárolókra, ideértve a sóbányákat is.
(2) A csillaggal (*) jelölt hulladékok a 2008/98/EK irányelv értelmében veszélyes hulladéknak minősülnek és az említett irányelv rendelkezéseinek hatá
lya alá tartoznak.
(3) A hexabróm-ciklododekán megnevezés alatt a hexabróm-ciklododekán, az 1,2,5,6,9,10-hexabróm-ciklododekán, valamint annak fő diasztereoizo
merjei: az alfa-hexabróm-ciklododekán, a béta-hexabróm-ciklododekán és a gamma-hexabróm-ciklododekán értendő.
(4) A Tanács 1999/31/EK irányelve (1999. április 26.) a hulladéklerakókról (HL L 182., 1999.7.16., 1. o.).
(5) A Tanács 2003/33/EK határozata (2002. december 19.) az 1999/31/EK irányelv II. mellékletének 16. cikke alapján a hulladékok hulladéklerakók
ban történő átvételének kritériumairól és eljárásairól (HL L 11., 2003.1.16., 27. o.).
(6) Az EN 12766-1 és az EN 12766-2 európai szabványokban meghatározott számítási módszert kell alkalmazni.
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A poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD-k/PCDF-ek) koncentráció-határértékének kiszámítása
a következő toxicitási egyenérték-tényezők (TEF-ek) alapján történik:
PCDD

TEF

2,3,7,8 – TeCDD

1

1,2,3,7,8 – PeCDD

1

1,2,3,4,7,8 – HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8 – HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9 – HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8 – HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8 – TeCDF

0,1

1,2,3,7,8 – PeCDF

0,03

2,3,4,7,8 – PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8 – HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8 – HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9 – HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8 – HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8 – HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9 – HpCDF

0,01

OCDF

0,0003
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VI. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosításainak listája

Az Európai Parlament és a Tanács 850/2004/EK rendelete
(HL L 158., 2004.4.30., 7. o.).
A Tanács 1195/2006/EK rendelete
(HL L 217., 2006.8.8., 1. o.)
A Tanács 172/2007/EK rendelete
(HL L 55., 2007.2.23., 1. o.)
A Bizottság 323/2007/EK rendelete
(HL L 85., 2007.3.27., 3. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács
219/2009/EK rendelete (HL L 87., 2009.3.31., 109. o.)
A Bizottság 304/2009/EK rendelete
(HL L 96., 2009.4.15., 33. o.)
A Bizottság 756/2010/EU rendelete
(HL L 223., 2010.8.25., 20. o.)
A Bizottság 757/2010/EU rendelete
(HL L 223., 2010.8.25., 29. o.)
A Bizottság 519/2012/EU rendelete
(HL L 159., 2012.6.20., 1. o.)
A Bizottság 1342/2014/EU rendelete
(HL L 363., 2014.12.18., 67. o.)
A Bizottság (EU) 2015/2030 rendelete
(HL L 298., 2015.11.14., 1. o.)
A Bizottság (EU) 2016/293 rendelete
(HL L 55., 2016.3.2., 4. o.)
A Bizottság (EU) 2016/460 rendelete
(HL L 80., 2016.3.31., 17. o.)

Csak a melléklet 3.7. pontja
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VII. MELLÉKLET
MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

850/2004/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk

2. cikk, bevezető szövegrész

2. cikk, bevezető szövegrész

2. cikk, a)–d) pont

2. cikk, 1–4. pont

—

2. cikk, 5–7. pont

2. cikk, e) pont

2. cikk, 8. pont

2. cikk, f) pont

2. cikk, 9. pont

2. cikk, g) pont

2. cikk, 10. pont

—

2. cikk, 11–13. pont

3. cikk

3. cikk, (1)–(3) bekezdés

—

3. cikk, (4)–(5) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

3. cikk, (6) bekezdés

4. cikk, (1)–(3) bekezdés

4. cikk, (1)–(3) bekezdés

—

4. cikk, (3) bekezdés, d) pont

1. cikk, (2) bekezdés

4. cikk, (4) bekezdés

5. cikk

5. cikk

6. cikk

6. cikk

7. cikk, (1)–(4) bekezdés

7. cikk, (1)–(4) bekezdés

7. cikk, (6) bekezdés

7. cikk, (5) bekezdés

—

7. cikk, (6) bekezdés

7. cikk, (7) bekezdés

—

—

8. cikk

8. cikk

9. cikk

9. cikk

10. cikk

10. cikk

11 cikk

11 cikk

12. cikk

12. cikk, (1) bekezdés

13. cikk, (1) bekezdés, a) pont

12. cikk, (3) bekezdés, a) pont

13. cikk, (1) bekezdés, b) pont

12. cikk, (3) bekezdés, b) pont

13. cikk, (1) bekezdés, c) pont

—

13. cikk, (1) bekezdés, d) pont

12. cikk, (3) bekezdés, c) pont

13. cikk, (1) bekezdés, e) pont

12. cikk, (2) bekezdés

13. cikk (1) bekezdés, f) pont

—

13. cikk, (2) bekezdés

12. cikk, (4) bekezdés

—

12. cikk, (5) bekezdés

13. cikk, (3) bekezdés

12. cikk, (6) bekezdés

—

—

13. cikk, (4) és (5) bekezdés

13. cikk

14. cikk

14. cikk

15. cikk, (1) bekezdés

2019.6.25.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

850/2004/EK rendelet

7. cikk, (5) bekezdés

L 169/77
Ez a rendelet

15. cikk, (2) bekezdés

—

16. cikk

—

17. cikk

—

18. cikk

15. cikk

19. cikk

16. cikk és 17. cikk

20. cikk

18. cikk

—

—

21. cikk

19. cikk

22. cikk

I–V. melléklet

I–V. melléklet

—

VI. melléklet

—

VII. melléklet
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