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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/491

frá 23. mars 2015

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 605/2014 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því 
skyni að innleiða hættusetningar og varnaðarsetningar á króatísku og til að laga hana 

að framförum á sviði tækni og vísinda (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 frá 16. desember 2008 um flokkun, merkingu 
og pökkun efna og blandna, um breytingu og niðurfellingu á tilskipunum 67/548/EBE og 1999/45/EB og um breytingu á 
reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (1), einkum 5. mgr. 37. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 605/2014 (2), sem var samþykkt 5. júní 2014, er kveðið á um beitingu 
á nýjum eða uppfærðum ákvæðum um samræmda flokkun og merkingu nokkurra efna frá og með 1. apríl 2015.
Vegna tafa á samþykktarferlinu fyrir þá reglugerð er umbreytingartímabilið fram að beitingu reglugerðar (ESB) nr.
605/2014 umtalsvert styttra en umbreytingartímabilin fyrir fyrri aðlaganir að framförum á sviði tækni og vísinda.
Tíu mánuðir virðast ekki duga til að rekstraraðilar geti aðlagast nýju reglunum þar sem sumar þeirra hafa áhrif á
íðefni sem eru í útbreiddri notkun. Því ætti að fresta dagsetningu beitingar til að veita umbreytingartímabil sem er í
samræmi við framkvæmd fyrri aðlagana reglugerðar (EB) nr. 1272/2008 að tækniframförum.

2) Í því skyni að tryggja að rekstraraðilar geti eins fljótt og auðið er reitt sig á frestinn er varðar dagsetningu
skyldubundinnar beitingar er nauðsynlegt að þessi reglugerð taki gildi eins fljótt og auðið er eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

3) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv.
133. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (3).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í stað 3. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 605/2014 komi eftirfarandi:

„Ákvæði 3. mgr. 1. gr. gilda frá og með 1. janúar 2016.“

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 78, 24.3.2015, bls. 12. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 152/2015 frá 11. júní 2015 
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 353, 31.12.2008, bls. 1. 
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 605/2014 frá 5. júní 2014 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um 

flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að innleiða hættusetningar og varnaðarsetningar á króatísku og til að laga hana að framförum 
á sviði tækni og vísinda (Stjtíð. ESB L 167, 6.6.2014, bls. 36).

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar 
efni (efnareglurnar (REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu á tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) 
nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar
91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB (Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1). 
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2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 23. mars 2015.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

______________




