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ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/172 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Νοεμβρίου 2017
για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών
προϊόντων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου
2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 649/2012 τέθηκε σε εφαρμογή η σύμβαση του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία
συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές
εμπόριο («σύμβαση του Ρότερνταμ»), η οποία υπογράφηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 1998 και εγκρίθηκε, εξ ονόματος της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με την απόφαση 2003/106/ΕΚ του Συμβουλίου (2).

(2)

Η ουσία δεκ-3-εν-2-όνη δεν έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), με αποτέλεσμα η εν λόγω ουσία να απαγορεύεται να χρησιμοποιείται ως
φυτοφάρμακο, και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να προστεθεί στους καταλόγους χημικών προϊόντων που περιέχονται στα
μέρη 1 και 2 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012.

(3)

Δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας carbendazim (καρβενδαζίμη) σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, με αποτέλεσμα η ουσία carbendazim να απαγορεύεται να χρησιμοποιείται ως
φυτοφάρμακο της ομάδας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να προστεθεί στον
κατάλογο χημικών προϊόντων που περιέχεται στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012.

(4)

Δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας tepraloxydim (τεπραλοξυδίμη) σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, με αποτέλεσμα η ουσία tepraloxydim να απαγορεύεται να χρησιμοποιείται ως
φυτοφάρμακο, και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να προστεθεί στους καταλόγους χημικών προϊόντων που περιέχονται στα
μέρη 1 και 2 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012.

(5)

Οι ουσίες cybutryne και triclosan (τρικλοζάνη) δεν έχουν εγκριθεί για χρήση σε βιοκτόνα σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), με αποτέλεσμα οι εν λόγω ουσίες να
απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται ως φυτοφάρμακα, και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να προστεθούν στους καταλόγους
χημικών προϊόντων που περιέχονται στα μέρη 1 και 2 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012.

(6)

Η ουσία triflumuron (τριφλουμουρόνη) δεν έχει εγκριθεί για χρήση σε βιοκτόνα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 528/2012, με αποτέλεσμα η εν λόγω ουσία να απαγορεύεται να χρησιμοποιείται στην υποκατηγορία «άλλα
φυτοφάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των βιοκτόνων», και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο
χημικών προϊόντων που περιέχεται στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012.

(7)

Οι ουσίες 5-tert-βουτυλο-2,4,6-τρινιτρο-m-ξυλόλιο, φθαλικό βενζύλιο βουτύλιο, φθαλικό διισοβουτύλιο, πεντοξείδιο
του διαρσενικού και φωσφορικός τρις(2-χλωροαιθυλεστέρας) περιλαμβάνονται στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), καθώς έχουν προσδιοριστεί ως ουσίες που
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Συνεπώς, οι εν λόγω ουσίες υπόκεινται σε αδειοδότηση. Καθώς δεν έχουν χορηγηθεί
άδειες, οι εν λόγω ουσίες υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς για βιομηχανική χρήση. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται να
προστεθούν οι ουσίες αυτές στα μέρη 1 και 2 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012.

(1) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 60.
(2) Απόφαση 2003/106/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της σύμβασης
του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και τα φυτοφάρμακα
(ΕΕ L 63 της 6.3.2003, σ. 27).
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της
24.11.2009, σ. 1).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά
και τη χρήση βιοκτόνων (ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1).
(5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών
Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής
91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).
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(8)

Κατά την έβδομη συνεδρίασή της, που διεξήχθη από τις 4 έως τις 15 Μαΐου 2015, η διάσκεψη των μερών της
σύμβασης του Ρότερνταμ αποφάσισε να συμπεριλάβει το methamidophos (μεταμιδοφός) στο παράρτημα III της εν
λόγω σύμβασης, με αποτέλεσμα το εν λόγω χημικό προϊόν να υπόκειται στη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση
βάσει της εν λόγω σύμβασης. Η διάσκεψη των μερών αποφάσισε επίσης να διαγράψει την υφιστάμενη καταχώριση από
το παράρτημα III για το «methamidophos (ευδιάλυτα υγρά σκευάσματα της ουσίας με συγκέντρωση δραστικού
συστατικού μεγαλύτερη από 600 g/l)». Επομένως, οι εν λόγω αλλαγές θα πρέπει να αποτυπωθούν στους καταλόγους
χημικών προϊόντων που περιέχονται στα μέρη 1 και 3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012.

(9)

Κατά την έβδομη συνεδρίασή της, που διεξήχθη από τις 4 έως τις 15 Μαΐου 2015, η διάσκεψη των συμβαλλομένων
μερών της σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους («σύμβαση της Στοκχόλμης»), η οποία
εγκρίθηκε με την απόφαση 2006/507/ΕΚ του Συμβουλίου (1), αποφάσισε να συμπεριλάβει τις ουσίες εξαχλωροβουτα
διένιο και πολυχλωριωμένα ναφθαλίνια στο παράρτημα A της εν λόγω σύμβασης. Οι εν λόγω ουσίες περιλαμβάνονται
στο μέρος Β του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (2) και θα πρέπει, κατά συνέπεια, για την εφαρμογή της σύμβασης της Στοκχόλμης, να προστεθούν στο
μέρος 1 του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012.

(10)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/293 της Επιτροπής (3), η χημική ουσία εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (HBCDD) προστέθηκε
στο μέρος Α του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 μετά την απόφαση που λήφθηκε κατά την έκτη
συνεδρίαση της διάσκεψης των μερών στη σύμβαση της Στοκχόλμης, η οποία έλαβε χώρα από τις 28 Απριλίου έως τις
10 Μαΐου 2013, για την καταχώριση του εν λόγω χημικού προϊόντος στο μέρος 1 του παραρτήματος Α της εν λόγω
σύμβασης. Κατόπιν τούτου, θα πρέπει να προστεθεί το χημικό προϊόν αυτό στο παράρτημα V μέρος 1 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 649/2012.

(11)

Η σύμβαση της Στοκχόλμης επιτρέπει την ανακύκλωση αντικειμένων που περιέχουν ή ενδέχεται να περιέχουν τετρα- και
πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα ή εξα- και επταβρωμοδιφαινυλαιθέρα, και τη χρήση και τελική διάθεση αντικειμένων που
έχουν κατασκευαστεί από ανακυκλωμένα υλικά τα οποία περιέχουν τις εν λόγω ουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι
λαμβάνονται σχετικά μέτρα για την πρόληψη των εξαγωγών τέτοιων αντικειμένων τα οποία περιέχουν επίπεδα ή συγκε
ντρώσεις των εν λόγω ουσιών που υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα για την πώληση, χρήση, εισαγωγή ή κατασκευή των εν
λόγω αντικειμένων εντός της επικράτειας οικείου συμβαλλόμενου μέρους. Για την εφαρμογή της εν λόγω υποχρέωσης
στην Ένωση, η εξαγωγή αντικειμένων που περιέχουν συγκεντρώσεις των εν λόγω ουσιών ίσες ή μεγαλύτερες του 0,1 %
κατά βάρος όταν παράγονται εν μέρει ή εξολοκλήρου από ανακυκλωμένα υλικά ή υλικά από απόβλητα που προετοιμά
στηκαν για επαναχρησιμοποίηση θα πρέπει να απαγορευτεί με την προσθήκη τους στο μέρος 1 του παραρτήματος V του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012.

(12)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(13)

Κρίνεται σκόπιμο να παρασχεθεί εύλογο χρονικό περιθώριο, αφενός, σε όλους τους ενδιαφερομένους ώστε να λάβουν τα
αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και, αφετέρου, στα κράτη μέλη ώστε να λάβουν τα
αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 τροποποιείται ως εξής:
1) Το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.
2) Το παράρτημα V τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εφαρμόζεται από 1η Απριλίου 2018.
(1) Απόφαση 2006/507/ΕΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της
σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 209 της 31.7.2006, σ. 1).
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τους έμμονους οργανικούς
ρύπους και την τροποποίηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 7).
(3) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/293 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους, όσον αφορά το παράρτημα I (ΕΕ L 55 της 2.3.2016,
σ. 4).
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2017.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012 τροποποιείται ως εξής:
1. Το μέρος 1 τροποποιείται ως εξής:
α) η καταχώριση για το methamidophos αντικαθίσταται από την ακόλουθη καταχώριση:

Χημικό προϊόν

«Methamidophos (#)

Αριθ. CAS

Αριθ. Einecs

Κωδικός ΣΟ (***)

Υποκατηγορία (*)

Περιορισμοί
χρήσης (**)

10265-92-6

233-606-0

ex 2930 80 00

p(1)

b»

Χώρες για τις
οποίες δεν
απαιτείται
γνωστοποίηση

β) η καταχώριση για το methamidophos (ευδιάλυτα υγρά σκευάσματα της ουσίας με συγκέντρωση δραστικού συστατικού
μεγαλύτερη από 600 g/l) απαλείφεται·
γ) προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

Αριθ. CAS

Αριθ. Einecs

Κωδικός ΣΟ (***)

Υποκατηγορία (*)

Περιορισμοί
χρήσης (**)

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p(1)

b

5-tert-βουτυλο-2,4,6-τρινιτρο-m-ξυ
λόλιο (+)

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i(1) - i(2)

sr

Φθαλικό βενζύλιο βουτύλιο (+)

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i(1) - i(2)

sr

Carbendazim (καρβενδαζίμη)

10605-21-7

234-232-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

Cybutryne (+)

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p(2)

b

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i(1) - i(2)

sr

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i(1) - i(2)

sr

149979-41-9

α.α.

ex 2932 99 00

p(1)

b

Triclosan (τρικλοζάνη) (+)

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p(2)

b

Triflumuron (τριφλουμουρόνη)

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(2)

b

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i(1) - i(2)

sr»

Χημικό προϊόν

«δεκ-3-εν-2-όνη (+)

Φθαλικό διισοβουτύλιο (+)
Πεντοξείδιο του διαρσενικού (+)
Tepraloxydim (τεπραλοξυδίμη) (+)

Φωσφορικός τρις(2-χλωροαιθυλεστέ
ρας) (+)

Χώρες για τις
οποίες δεν
απαιτείται
γνωστοποίηση

2. Το μέρος 2 τροποποιείται ως εξής:
α) η καταχώριση για την ουσία methamidophos απαλείφεται·
β) προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:
Αριθ. CAS

Αριθ. Einecs

Κωδικός ΣΟ (***)

Κατηγορία (*)

Περιορισμοί
χρήσης (**)

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p

b

5-tert-βουτυλο-2,4,6-τρινιτρο-m-ξυλό
λιο

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i

sr

Φθαλικό βενζύλιο βουτύλιο

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i

sr

Χημικό προϊόν

«δεκ-3-εν-2-όνη
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Αριθ. CAS

Αριθ. Einecs

Κωδικός ΣΟ (***)

Κατηγορία (*)

Περιορισμοί
χρήσης (**)

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p

b

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i

sr

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i

sr

149979-41-9

α.α.

ex 2932 99 00

p

b

Triclosan (τρικλοζάνη)

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p

b

Φωσφορικός τρις(2-χλωροαιθυλεστέρας)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i

sr»

Χημικό προϊόν

Cybutryne
Φθαλικό διισοβουτύλιο
Πεντοξείδιο του διαρσενικού
Tepraloxydim (τεπραλοξυδίμη)

3. Το μέρος 3 τροποποιείται ως εξής:
α) Προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

Χημικό προϊόν

«Methamidophos

Σχετικός(-οί)
αριθμός(-οί) CAS

Κωδικός ΕΣ
Καθαρή ουσία (**)

Κωδικός ΕΣ
Μείγματα που περιέχουν
την ουσία (**)

Κατηγορία

10265-92-6

ex 2930.80

ex 3808.59

Φυτοφάρμακο»

β) η καταχώριση για το methamidophos (ευδιάλυτα υγρά σκευάσματα της ουσίας με συγκέντρωση δραστικού συστατικού
μεγαλύτερη από 600 g/l) απαλείφεται.

6.2.2018
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στο μέρος 1 του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012 προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:
Περιγραφή του ή των χημικών
προϊόντων/αντικειμένων που υπόκεινται
σε απαγόρευση εξαγωγής

Πρόσθετες λεπτομέρειες, κατά περίπτωση (π.χ. ονομασία του χημικού προϊόντος, αριθμός ΕΚ,
αριθμός CAS κ.λπ.)

«Εξαχλωροβουταδιένιο

αριθ. ΕΚ 201-765-5
αριθ. CAS 87-68-3
κωδικός ΣΟ 2903 29 00

Πολυχλωριωμένα ναφθαλίνια

αριθ. ΕΚ 274-864-4
αριθ. CAS 70776-03-3 και λοιποί
κωδικός ΣΟ 3824 99 93

Εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο

αριθ. ΕΚ 247-148-4, 221-695-9
αριθ. CAS 25637-99-4, 3194-55-6, 13423750-6, 134237-51-7, 134237-52-8 και λοιποί
κωδικός ΣΟ 2903 89 80

Αντικείμενα που περιέχουν συγκε Τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρας
ντρώσεις τετρα-, πεντα-, εξα- ή επτα
βρωμοδιφαινυλαιθέρα ίσες ή μεγαλύ
τερες από 0,1 % κατά βάρος όταν
παράγονται εν μέρει ή εξολοκλήρου
από ανακυκλωμένα υλικά ή υλικά Πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας
από απόβλητα που προετοιμάστηκαν
για επαναχρησιμοποίηση
Εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρας

αριθ. ΕΚ 254-787-2 και λοιποί
αριθ. CAS 40088-47-9 και λοιποί
κωδικός ΣΟ 2909 30 38
αριθ. ΕΚ 251-084-2 και λοιποί
αριθ. CAS 32534-81-9 και λοιποί
κωδικός ΣΟ 2909 30 31
αριθ. ΕΚ 253-058-6 και λοιποί
αριθ. CAS 36483-60-0 και λοιποί
κωδικός ΣΟ 2909 30 38

Επταβρωμοδιφαινυλαιθέρας

αριθ. ΕΚ 273-031-2 και λοιποί
αριθ. CAS 68928-80-3 και λοιποί
κωδικός ΣΟ 2909 30 38»

