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II
(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK
A BIZOTTSÁG (EU) 2019/330 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
(2018. december 11.)
a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti
és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 23. cikke (4) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az 1998. szeptember 11-én aláírt és az Unió nevében a 2003/106/EK tanácsi határozattal (2) jóváhagyott,
a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson
alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló Rotterdami Egyezményt (a továbbiakban: Rotterdami Egyezmény)
a 649/2012/EU rendelet hajtja végre.

(2)

A Bizottság végrehajtási rendeleteket fogadott el az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3)
alapján az amitrol, a béta-cipermetrin, a DPX KE 459 (flupirszulfuron-metil), az iprodion, a linuron, az ortoszul
famuron, a pikoxistrobin és a triaszulfuron anyagok jóváhagyásának elutasítása, illetve jóváhagyása megújításának
elutasítása céljából. Következésképpen ezeket az anyagokat a „peszticidek” felhasználási kategóriában be kell
tiltani az Unióban, és ezért fel kell venni őket a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében található
vegyianyag-jegyzékekbe.

(3)

A Bizottság az 1107/2009/EK rendelet értelmében végrehajtási rendeletet fogadott el, amelyben elutasította az
izoproturon hatóanyag jóváhagyásának megújítását. Következésképpen – annak ellenére, hogy az izoproturon
a 7. és 10. terméktípusba való besorolás érdekében az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4)
keretében azonosításra és értékelés céljából bejelentésre került, így használatát a tagállamok az említett rendelet
alapján meghozandó határozat elfogadásáig továbbra is engedélyezhetik – peszticidként történő mindenfajta
felhasználása gyakorlatilag továbbra is tilos. Ezért az Unióban szigorú korlátozás alá esik a „peszticidek” felhasz
nálási kategóriában, tehát fel kell venni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében található
vegyianyag-jegyzékekbe.

(4)

A maneb hatóanyag jóváhagyására korábban a 1107/2009/EK rendelet alapján került sor. Ezt követően kérelmet
nyújtottak be a jóváhagyás megújítására, de a megújítást alátámasztó kiegészítő dossziét nem nyújtották be.
Következésképpen a jóváhagyás lejárt. Ezért a maneb használata az Unióban a „peszticidek” felhasználási
kategóriában tilos, tehát az anyagot fel kell venni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében
található vegyianyag-jegyzékekbe.

(1) HL L 201., 2012.7.27., 60. o.
(2) A Tanács 2003/106/EK határozata (2002. december 19.) a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és
növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló rotterdami egyezménynek a Közösség nevében való
jóváhagyásáról (HL L 63., 2003.3.6., 27. o.).
(3) 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.).
(4) 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.).

L 59/2

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2019.2.27.

(5)

A fipronil hatóanyag jóváhagyására korábban a 1107/2009/EK rendelet alapján került sor. Ezt követően kérelmet
nyújtottak be a jóváhagyás megújítására, de a megújítást alátámasztó kiegészítő dossziét nem nyújtották be.
Következésképpen a jóváhagyás lejárt. Ezért annak ellenére, hogy a fipronil az 528/2012/EU rendelet alapján
a 18. terméktípusba tartozó anyagként jóváhagyásra került, peszticidként történő mindenfajta felhasználása
gyakorlatilag továbbra is tilos. Ezért a fipronil az Unióban szigorú korlátozás alá esik a „peszticidek” felhasználási
kategóriában, és fel kell venni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében található vegyianyagjegyzékekbe.

(6)

A Rotterdami Egyezmény részes felei konferenciájának 2017. április 24. és május 5. között tartott nyolcadik
ülésén határozat született arról, hogy a karbofuránt, a triklórfont és a rövid láncú klórozott paraffinokat felveszik
az egyezmény III. mellékletébe, így az említett vegyületekre az egyezmény értelmében az előzetes tájékoztatáson
alapuló jóváhagyási eljárás vonatkozik. E módosításoknak ezért tükröződniük kell a 649/2012/EU rendelet I.
mellékletének 1., 2. és 3. részében szereplő vegyianyag-jegyzékekben, így a karbofuránt, a triklórfont és a rövid
láncú klórozott paraffinokat fel kell venni 3. részben szereplő jegyzékbe, a karbofuránt és a triklórfont törölni
kell a 2. rész jegyzékéből, valamint az 1. részt ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

A tributil-ón-vegyületeket a Rotterdami Egyezmény III. mellékletében a „peszticid” felhasználási kategóriába vették
fel, a részes felek 2008. évi negyedik konferenciáján hozott határozat alapján. A részes felek konferenciájának
2017. április 24. és május 5. között tartott nyolcadik ülésén határozat született arról, hogy a tributil-ónvegyületeket felveszik a III. mellékletbe és az „ipari” felhasználási kategóriába sorolják, ami azt jelenti, hogy
a tributil-ón-vegyületeknek az „ipari” kategóriában történő felhasználása az említett egyezmény alapján előzetes
tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárás hatálya alá került. Ezt a módosítást, valamint a tributil-ónvegyületeknek az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelet (5) szerinti – a 649/2012/EU rendelet I.
mellékletébe történő felvételüket követően – megváltozott státuszát a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és
3. részében szereplő vegyianyag-jegyzékeknek tükrözniük kell.

(8)

A 2006/507/EK tanácsi határozattal (6) jóváhagyott, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező
anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény (a továbbiakban: Stockholmi Egyezmény) részes felei konferenciájának
2017. április 24. és május 5. között tartott nyolcadik ülésén határozat született arról, hogy a rövid láncú
klórozott paraffinokat felveszik a Stockholmi Egyezmény A. mellékletébe. A Stockholmi Egyezmény végrehajtása
érdekében, és mivel ezek az anyagok már szerepelnek a 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) I.
mellékletének B. részében, fel kell őket venni a 649/2012/EU rendelet V. mellékletének 1. részébe.

(9)

Az (EU) 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) módosítja a fémhigany más anyagokkal alkotott,
kevesebb mint 95 %-os higanykoncentrációjú keverékeinek, valamint az egyes higanyötvözeteknek a kivitelére
vonatkozó szabályokat. E módosításoknak tükröződniük kell a 649/2012/EU rendelet V. mellékletének 2.
részében szereplő azon bejegyzésekben, amelyek a fémhiganyra, valamint a fémhigany más anyagokkal alkotott,
kevesebb mint 95 %-os higanykoncentrációjú keverékeire, többek között a higanyötvözetekre vonatkoznak.

(10)

Ezért a 649/2012/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Helyénvaló észszerű időkeretet biztosítani valamennyi érdekelt félnek az e rendeletnek való megfeleléshez
szükséges intézkedések meghozatalához, valamint a tagállamoknak az e rendelet végrehajtásához szükséges
intézkedések meghozatalához,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 649/2012/EU rendelet a következőképpen módosul:
a) Az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.
b) Az V. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.
(5) 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.).
(6) A Tanács 2006/507/EK határozata (2004. október 14.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló
Stockholmi Egyezménynek az Európai Közösség részéről való megkötéséről (HL L 209., 2006.7.31., 1. o.).
(7) 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.).
(8) 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.).
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2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2019. május 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2018. december 11-én.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER
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I. MELLÉKLET

A 649/2012/EU rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:
1. az 1. részben szereplő vegyianyag-jegyzék a következőképpen módosul:
a) a karbofuránra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
Vegyi anyag

„Karbofurán (#)

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód (***)

Alkate
gória (*)

1563-66-2

216-353-0

ex 2932 99 00

p(1)

Felhasználási Értesítést nem
korlátozás (**) igénylő országok

b”;

b) a tributil-ón vegyületekre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

„Valamennyi tributil-ón
vegyület, beleértve
a következőket:
Tributil-ón-oxid

Felhasználási Értesítést nem
korlátozás (**) igénylő országok

KN-kód (***)

Alkate
gória (*)

ex 2931 20 00

p(1)-p(2)

b-b

i(1)-i(2)

sr-sr”;

56-35-9

200-268-0

ex 2931 20 00

Tributil-ón-fluorid

1983-10-4

217-847-9

ex 2931 20 00

Tributil-ón-metakrilát

2155-70-6

218-452-4

ex 2931 20 00

Tributil-ón-benzoát

4342-36-3

224-399-8

ex 2931 20 00

Tributil-ón-klorid

1461-22-9

215-958-7

ex 2931 20 00

Tributil-ón-linolát

24124-25-2

246-024-7

ex 2931 20 00

Tributil-ón-naftenát (#)

85409-17-2

287-083-9

ex 2931 20 00

c) a triklórfonra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
Vegyi anyag

„Triklórfon (#)

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód (***)

Alkate
gória (*)

52-68-6

200-149-3

ex 2931 39 90

p(1)–p(2)

Felhasználási Értesítést nem
korlátozás (**) igénylő országok

b-b”;

d) a szöveg a következő bejegyzésekkel egészül ki:
Felhasználási Értesítést nem
korlátozás (**) igénylő országok

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód (***)

Alkate
gória (*)

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p(1)

b

Béta-cipermetrin (+)

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p(1)

b

DPX KE 459
(flupirszulfuron-metil) (+)

150315-10-9

n.a.

ex 2935 90 90

p(1)

b

Fipronil (+)

120068-37-3

n.a.

ex 2933 19 90

p(1)

b

Vegyi anyag

„Amitrol (+)

144740-54-5
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Felhasználási Értesítést nem
korlátozás (**) igénylő országok

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód (***)

Alkate
gória (*)

Iprodion (+)

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p(1)

b

Izoproturon (+)

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p(1)

b

Linuron (+)

330-55-2

206-356-5

ex 2928 00 90

p(1)

b

Maneb (+)

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p(1)–p(2)

b-b

Ortoszulfamuron (+)

213464-77-8

n.a.

ex 2933 59 95

p(1)

b

Pikoxistrobin (+)

117428-22-5

n.a.

ex 2933 39 99

p(1)

b

Triaszulfuron (+)

82097-50-5

n.a.

ex 2935 90 90

p(1)

b”;

Vegyi anyag

2. a 2. részben szereplő vegyianyag-jegyzék a következőképpen módosul:
a) a karbofuránra vonatkozó bejegyzést el kell hagyni;
b) a triklórfonra vonatkozó bejegyzést el kell hagyni;
c) a szöveg a következő bejegyzésekkel egészül ki:
CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód (***)

Kategória (*)

Felhasználási korlá
tozás (**)

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p

b

Béta-cipermetrin

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p

b

DPX KE 459
(flupirszulfuron-metil)

150315-10-9

n.a.

ex 2935 90 90

p

b

Fipronil

120068-37-3

n.a.

ex 2933 19 90

p

sr

Iprodion

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p

b

Izoproturon

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p

sr

Linuron

330-55-2

206-356-5

ex 2928 00 90

p

b

Maneb

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p

b

Ortoszulfamuron

213464-77-8

n.a.

ex 2933 59 95

p

b

Pikoxistrobin

117428-22-5

n.a.

ex 2933 39 99

p

b

Triaszulfuron

82097-50-5

n.a.

ex 2935 90 90

p

b”;

Vegyi anyag

„Amitrol

144740-54-5

3. a 3. részben szereplő vegyianyag-jegyzék a következőképpen módosul:
a) a tributil-ón vegyületekre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
Vegyi anyag

CAS-szám

„Valamennyi tributil-ón
vegyület, beleértve
a következőket:
Tributil-ón-oxid

HR-kód
Tiszta anyag (**)

HR-kód
Az anyagot tartalmazó ke
verékek (**)

Kategória

ex 2931.20

3808.59

Peszticid
Ipari”;

56-35-9

ex 2931.20
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CAS-szám

HR-kód
Tiszta anyag (**)

Tributil-ón-fluorid

1983-10-4

ex 2931.20

Tributil-ón-metakrilát

2155-70-6

ex 2931.20

Vegyi anyag

Tributil-ón-benzoát

4342-36-3

ex 2931.20

Tributil-ón-klorid

1461-22-9

ex 2931.20

Tributil-ón-linolát

24124-25-2

ex 2931.20

Tributil-ón-naftenát (#)

85409-17-2

ex 2931.20

2019.2.27.

HR-kód
Az anyagot tartalmazó ke
verékek (**)

Kategória

b) a szöveg a következő bejegyzésekkel egészül ki:
Vegyi anyag

„Karbofurán

Vonatkozó
CAS-szám(ok)

HR-kód
Tiszta anyag (**)

HR-kód
Az anyagot tartalmazó ke
verékek (**)

Kategória

1563-66-2

ex 2932.99

3808.91

Peszticid

3808.59
Triklórfon
Rövid láncú klórozott
paraffinok

52-68-6

ex 2931.39

85535-84-8

ex 3824.99

3808.91

Peszticid
Ipari”.
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II. MELLÉKLET

A 649/2012/EU rendelet V. melléklete a következőképpen módosul:
1. Az 1. részben szereplő jegyzék a következő bejegyzéssel egészül ki:
Kiviteli tilalom alá eső vegyi
anyagok/áruk leírása

Esetleges további részletek (például a vegyi anyag neve, EK-száma, CAS-száma stb.)

„Rövid láncú klórozott paraffinok

287-476-5 EK-kód
85535-84-8 CAS-kód
3824 99 92 KN-kód”

2. A 2. rész helyébe a következő szöveg lép:
„2. RÉSZ

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény szerinti, annak A.
és B. mellékletében felsorolt, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagoktól eltérő vegyi
anyagok.
Szám

Kiviteli tilalom alá eső vegyi anyagok/áruk leírása

Esetleges további részletek (például a vegyi anyag neve, EKszáma, CAS-száma stb.)

1.

Higanytartalmú fürdőszappanok

KN-kód: 3401 11 00, 3401 19 00,
3401 20 90, 3401 30 00

3401 20 10,

2.

Fémhigany, valamint a fémhigany és más 7439-97-6 CAS-szám
anyagok keverékei, beleértve a higanyötvözeteket 231-106-7 EK-szám
is, amelyek higanykoncentrációja legalább 95 tö
2805 40 KN-kód
megszázalék

3.

Az alábbi higanyvegyületek a laboratóriumi lép 10112-91-1, 21908-53-2, 1344-48-5 CAS-szám
tékű kutatási vagy laboratóriumi elemzési cé 233-307-5, 244-654-7, 215-696-3 EK-szám
lokra exportált vegyületek kivételével:
ex 2852 10 00, ex 2852 90 00 KN-kód
— Cinóberérc;
— Higany(I)-klorid (Cl2Hg2);
— Higany(II)-oxid (HgO);
— Higany-szulfid (HgS).

4.

A fémhigany egyéb anyagokkal alkotott vala
mennyi olyan keveréke, beleértve a higanyötvöze
teket is, amely nem tartozik a 2. bejegyzés hatá
lya alá, valamint a 3. bejegyzés hatálya alá nem
tartozó valamennyi higanyvegyület, amennyiben
a szóban forgó keverék vagy vegyület exportja
a fémhigany visszanyerése céljából történik

Azon belül:
Higany(I)-szulfát (Hg2SO4, 7783-36-0 CAS-szám), hi
gany(II)-tiocianát (Hg (SCN)2, 592-85-8 CAS-szám), hi
gany(I)-jodid (Hg2I2, 15385-57-6 CAS-szám)
ex 2852 10 00, ex 2852 90 00 KN-kód”.

