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(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/330 VAN DE COMMISSIE
van 11 december 2018
tot wijziging van de bijlagen I en V bij Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement
en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en
uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (1), en met name artikel 23, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verordening (EU) nr. 649/2012 behelst de uitvoering van het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met
betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen
en pesticiden in de internationale handel („het Verdrag van Rotterdam”) dat op 11 september 1998 is
ondertekend en bij Besluit 2003/106/EG van de Raad (2) namens de Unie is goedgekeurd.

(2)

De Commissie heeft uitvoeringsverordeningen vastgesteld op grond van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het
Europees Parlement en de Raad (3) tot het niet goedkeuren van of het niet verlengen van de goedkeuring van de
stoffen amitrol, bèta-cypermethrin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), iprodion, linuron, orthosulfamuron,
picoxystrobin en triasulfuron. Het gebruik van deze stoffen in de gebruikscategorie „bestrijdingsmiddel” is
bijgevolg verboden in de Unie en de stoffen moeten derhalve aan de lijsten van chemische stoffen in bijlage I,
delen 1 en 2, bij Verordening (EU) nr. 649/2012 worden toegevoegd.

(3)

De Commissie heeft een uitvoeringsverordening vastgesteld tot het niet verlengen van de goedkeuring van de
werkzame stof isoproturon op grond van Verordening (EG) nr. 1107/2009. Bijgevolg is nagenoeg alle gebruik
ervan als bestrijdingsmiddel verboden, hoewel isoproturon op grond van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het
Europees Parlement en de Raad (4) voor productsoorten 7 en 10 geïdentificeerd en voor beoordeling aangemeld is
en daarom door de lidstaten verder kan worden toegelaten totdat een besluit uit hoofde van die verordening is
genomen. Het gebruik van deze stof in de gebruikscategorie „bestrijdingsmiddel” is dientengevolge aan strenge
beperkingen onderworpen in de Unie en de stof moet aan de lijsten van chemische stoffen in bijlage I, delen 1
en 2, bij Verordening (EU) nr. 649/2012 worden toegevoegd.

(4)

De werkzame stof maneb was eerder op grond van Verordening (EG) nr. 1107/2009 goedgekeurd. Er is daarna
een aanvraag voor verlenging van die goedkeuring ingediend, maar er werd geen aanvullend dossier tot staving
van de verlenging ingediend. De goedkeuring is bijgevolg verstreken. Het gebruik van maneb in de gebruiksca
tegorie „bestrijdingsmiddel” is dientengevolge verboden in de Unie en de stof moet aan de lijsten van chemische
stoffen in bijlage I, delen 1 en 2, bij Verordening (EU) nr. 649/2012 worden toegevoegd.

(1) PB L 201 van 27.7.2012, blz. 60.
(2) Besluit 2003/106/EG van de Raad van 19 december 2002 inzake de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Verdrag van
Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande toestemming (PIC) ten aanzien van bepaalde chemische stoffen en
pesticiden in de internationale handel (PB L 63 van 6.3.2003, blz. 27).
(3) Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van
gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009,
blz. 1).
(4) Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het
gebruik van biociden (PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1).
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(5)

De werkzame stof fipronil was eerder op grond van Verordening (EG) nr. 1107/2009 goedgekeurd. Er is daarna
een aanvraag voor verlenging van die goedkeuring ingediend, maar er werd geen aanvullend dossier tot staving
van de verlenging ingediend. De goedkeuring is bijgevolg verstreken. Nagenoeg alle gebruik ervan als bestrijdings
middel is dientengevolge verboden, hoewel fipronil op grond van Verordening (EU) nr. 528/2012 voor
productsoort 18 goedgekeurd is. Het gebruik van fipronil in de gebruikscategorie „bestrijdingsmiddel” is derhalve
aan strenge beperkingen onderworpen in de Unie en de stof moet aan de lijsten van chemische stoffen in
bijlage I, delen 1 en 2, bij Verordening (EU) nr. 649/2012 worden toegevoegd.

(6)

Tijdens de achtste vergadering van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag van Rotterdam, die van 24 april
tot en met 5 mei 2017 werd gehouden, heeft deze conferentie besloten carbofuran, trichloorfon en gechloreerde
paraffine met korte keten in bijlage III bij dat verdrag op te nemen, met als gevolg dat die stoffen onder de
procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming in het kader van dat verdrag vallen. Deze
wijzigingen moeten derhalve in de lijsten van chemische stoffen in bijlage I, delen 1, 2, en 3, bij Verordening (EU)
nr. 649/2012 worden verwerkt door het toevoegen van carbofuran, trichloorfon en gechloreerde paraffine met
korte keten aan de lijst in deel 3 en het verwijderen van carbofuran en trichloorfon van de lijst in deel 2 en het
aanbrengen van de daaruit voortvloeiende wijzigingen in deel 1.

(7)

Tributyltinverbindingen waren opgenomen in de gebruikscategorie „bestrijdingsmiddel” in bijlage III bij het
Verdrag van Rotterdam, ingevolge het besluit dat is genomen tijdens de vierde Conferentie van de partijen in
2008. Tijdens de achtste vergadering, die van 24 april tot en met 5 mei 2017 werd gehouden, heeft de
Conferentie van de partijen besloten tributyltinverbindingen in de gebruikscategorie „industrieel” in bijlage III op
te nemen, met als gevolg dat tributyltinverbindingen ook onder de procedure met betrekking tot voorafgaande
geïnformeerde toestemming in het kader van dat verdrag in de gebruikscategorie „industrieel” vallen. Die
wijziging, en de wijzigingen in de regelgevende status van tributyltinverbindingen op grond van Verordening (EG)
nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (5) die waren aangebracht nadat tributyltinverbindingen
opgenomen waren in de lijst in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 649/2012, moeten in de lijsten van chemische
stoffen in bijlage I, delen 1 en 3, bij Verordening (EU) nr. 649/2012 worden verwerkt.

(8)

Tijdens de achtste vergadering, die van 24 april tot en met 5 mei 2017 werd gehouden, heeft de Conferentie van
de partijen bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen („het Verdrag
van Stockholm”), dat bij Besluit 2006/507/EG van de Raad (6) is goedgekeurd, besloten gechloreerde paraffine
met korte keten op te nemen in bijlage A bij het Verdrag van Stockholm. Ter uitvoering van het Verdrag van
Stockholm en aangezien deze stoffen al zijn opgenomen in de lijst in bijlage I, deel B, bij Verordening (EG)
nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad (7), moeten ze worden toegevoegd aan bijlage V, deel 1, bij
Verordening (EU) nr. 649/2012.

(9)

Verordening (EU) 2017/852 van het Europees Parlement en de Raad (8) wijzigt de regels inzake de uitvoer van
mengsels van metallisch kwik met andere stoffen met een kwikconcentratie van minder dan 95 % en van
bepaalde kwikverbindingen. Deze wijzigingen moeten worden verwerkt in de bestaande vermeldingen in
bijlage V, deel 2, bij Verordening (EU) nr. 649/2012 voor kwikverbindingen en mengsels van metallisch kwik met
andere stoffen met een kwikconcentratie van minder dan 95 %.

(10)

Verordening (EU) nr. 649/2012 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voor belanghebbende partijen om de nodige maatregelen te
kunnen nemen om aan deze verordening te voldoen en voor de lidstaten om de nodige maatregelen te kunnen
nemen voor het uitvoeren van deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EU) nr. 649/2012 wordt als volgt gewijzigd:
a) bijlage I wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening;
b) bijlage V wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.
(5) Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van
en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische
stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en
Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG,
93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).
(6) Besluit 2006/507/EG van de Raad van 14 oktober 2004 betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Verdrag van
Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (PB L 209 van 31.7.2006, blz. 1).
(7) Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontrei
nigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEG (PB L 158 van 30.4.2004, blz. 7).
(8) Verordening (EU) 2017/852 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende kwik en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 1102/2008 (PB L 137 van 24.5.2017, blz. 1).
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Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 mei 2019 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 december 2018.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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BIJLAGE I

Bijlage I bij Verordening (EU) Nr. 649/2012 wordt als volgt gewijzigd:
1) De lijst van chemische stoffen in deel 1 wordt als volgt gewijzigd:
a) de vermelding voor carbofuran wordt vervangen door de volgende vermelding:

Chemische stof

„Carbofuran (#)

CAS-nummer

Einecsnummer

1563-66-2

216-353-0

GN-code (***)

Subcate
gorie (*)

Gebruiksbe
perking (**)

ex 2932 99 00

p(1)

v”

Landen waar
voor geen
kennisgeving
vereist is

b) de vermelding voor tributyltinverbindingen wordt vervangen door de volgende vermelding:

Chemische stof

CAS-nummer

Einecsnummer

„Alle
tributyltinverbindingen,
inclusief:
tributyltinoxide

GN-code (***)

Subcate
gorie (*)

Gebruiksbe
perking (**)

ex 2931 20 00

p(1)-p(2)

v-v

i(1)-i(2)

sb-sb”

56-35-9

200-268-0

ex 2931 20 00

tributyltinfluoride

1983-10-4

217-847-9

ex 2931 20 00

tributyltinmethacrylaat

2155-70-6

218-452-4

ex 2931 20 00

tributyltinbenzoaat

4342-36-3

224-399-8

ex 2931 20 00

tributyltinchloride

1461-22-9

215-958-7

ex 2931 20 00

tributyltinlinoleaat

24124-25-2

246-024-7

ex 2931 20 00

tributyltinnaftenaat (#)

85409-17-2

287-083-9

ex 2931 20 00

Landen waar
voor geen
kennisgeving
vereist is

c) de vermelding voor trichloorfon wordt vervangen door de volgende vermelding:

Chemische stof

„Trichloorfon (#)

CAS-nummer

Einecsnummer

52-68-6

200-149-3

GN-code (***)

Subcate
gorie (*)

Gebruiksbe
perking (**)

ex 2931 39 90

p(1)-p(2)

v-v”

Landen waar
voor geen
kennisgeving
vereist is

d) de volgende vermeldingen worden toegevoegd:

CAS-nummer

Einecsnummer

GN-code (***)

Subcate
gorie (*)

Gebruiksbe
perking (**)

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p(1)

v

Bèta-cypermethrin (+)

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p(1)

v

DPX KE 459
(flupyrsulfuron-methyl) (+)

150315-10-9

n.b.

ex 2935 90 90

p(1)

v

Fipronil (+)

120068-37-3

n.b.

ex 2933 19 90

p(1)

v

Chemische stof

„Amitrol (+)

144740-54-5

Landen waar
voor geen
kennisgeving
vereist is

27.2.2019

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

L 59/5

CAS-nummer

Einecsnummer

GN-code (***)

Subcate
gorie (*)

Gebruiksbe
perking (**)

Iprodion (+)

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p(1)

v

Isoproturon (+)

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p(1)

v

Linuron (+)

330-55-2

206-356-5

ex 2928 00 90

p(1)

v

Maneb (+)

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p(1)-p(2)

v-v

Orthosulfamuron (+)

213464-77-8

n.b.

ex 2933 59 95

p(1)

v

Picoxystrobin (+)

117428-22-5

n.b.

ex 2933 39 99

p(1)

v

Triasulfuron (+)

82097-50-5

n.b.

ex 2935 90 90

p(1)

v”

Chemische stof

Landen waar
voor geen
kennisgeving
vereist is

2) De lijst van chemische stoffen in deel 2 wordt als volgt gewijzigd:
a) de vermelding voor carbofuran wordt geschrapt;
b) de vermelding voor trichloorfon wordt geschrapt;
c) de volgende vermeldingen worden toegevoegd:
CAS-nummer

Einecsnummer

GN-code (***)

Categorie (*)

Gebruiksbeperking (**)

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p

v

Bèta-cypermethrin

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p

v

DPX KE 459
(flupyrsulfuron-methyl)

150315-10-9

n.b.

ex 2935 90 90

p

v

Fipronil

120068-37-3

n.b.

ex 2933 19 90

p

sb

Iprodion

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p

v

Isoproturon

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p

sb

Linuron

330-55-2

206-356-5

ex 2928 00 90

p

v

Maneb

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p

v

Orthosulfamuron

213464-77-8

n.b.

ex 2933 59 95

p

v

Picoxystrobin

117428-22-5

n.b.

ex 2933 39 99

p

v

Triasulfuron

82097-50-5

n.b.

ex 2935 90 90

p

v”

Chemische stof

„Amitrol

144740-54-5

3) De lijst van chemische stoffen in deel 3 wordt als volgt gewijzigd:
a) de vermelding voor tributyltinverbindingen wordt vervangen door de volgende vermelding:
Chemische stof

CAS-nummer

„Alle
tributyltinverbindingen,
inclusief:
tributyltinoxide

HS-code
Zuivere stof (**)

HS-code
Mengsels die een dergelijke
stof bevatten (**)

Categorie

ex 2931.20

3808.59

Bestrijdingsmiddel
Industrieel”

56-35-9

ex 2931.20
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CAS-nummer

HS-code
Zuivere stof (**)

tributyltinfluoride

1983-10-4

ex 2931.20

tributyltinmethacrylaat

2155-70-6

ex 2931.20

Chemische stof

tributyltinbenzoaat

4342-36-3

ex 2931.20

tributyltinchloride

1461-22-9

ex 2931.20

tributyltinlinoleaat

24124-25-2

ex 2931.20

tributyltinnaftenaat (#)

85409-17-2

ex 2931.20

27.2.2019

HS-code
Mengsels die een dergelijke
stof bevatten (**)

Categorie

b) de volgende vermeldingen worden toegevoegd:
Chemische stof

„Carbofuran

Relevant(e)
CAS-nummer(s)

HS-code
Zuivere stof (**)

HS-code
Mengsels die een dergelijke
stof bevatten (**)

Categorie

1563-66-2

ex 2932.99

3808.91

Bestrijdingsmiddel

3808.59
Trichloorfon
Gechloreerde paraffines
met een korte keten

52-68-6

ex 2931.39

85535-84-8

ex 3824.99

3808.91

Bestrijdingsmiddel
Industrieel”

27.2.2019

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

L 59/7

BIJLAGE II

Bijlage V bij Verordening (EU) Nr. 649/2012 wordt als volgt gewijzigd:
1) Aan de lijst in deel 1 wordt de volgende vermelding toegevoegd:
Beschrijving van chemische stof/ar
tikel waarvoor een uitvoerverbod
geldt

Eventuele nadere bijzonderheden (bv. naam van de chemische stof, Einecs-nummer,
CAS-nummer enz.)

„Gechloreerde paraffines met een korte Einecs-nr. 287-476-5
keten
CAS-nr. 85535-84-8
GN-code 3824 99 92”
2) Deel 2 wordt vervangen door:
„DEEL 2

Andere chemische stoffen dan persistente organische verontreinigende stoffen zoals opgesomd in de bijlagen A en B
bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen overeenkomstig de daarin
vervatte bepalingen.
Nr.

Beschrijving van chemische stof/artikel waarvoor een
uitvoerverbod geldt

Eventuele nadere bijzonderheden (bv. naam van de chemi
sche stof, Einecs-nummer, CAS-nummer enz.)

1

Kwikhoudende cosmetische zeep

GN-codes 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10,
3401 20 90, 3401 30 00

2

Metallisch kwik en andere kwikverbindingen en CAS-nr. 7439-97-6
-mengsels met andere stoffen, met inbegrip van Einecs-nr. 231-106-7
kwiklegeringen met een kwikconcentratie van
GN-code 2805 40
minstens 95 % gewichtsprocent

3

De volgende kwikverbindingen met uitzondering CAS-nr. 10112-91-1, 21908-53-2, 1344-48-5
van de uitvoer van verbindingen voor onderzoek Einecs-nr. 233-307-5, 244-654-7, 215-696-3
op laboratoriumschaal of laboratoriumanalyse:
GN-codes ex 2852 10 00, ex 2852 90 00
— cinnabererts;
— kwik(I)chloride (Hg2Cl2);
— kwik(II)oxide (HgO);
— kwiksulfide (HgS).

4

Alle verbindingen en mengsels van metallisch
kwik met andere stoffen, met inbegrip van kwi
klegeringen, die niet onder vermelding 2 vallen
en alle kwikverbindingen die niet onder vermel
ding 3 vallen, wanneer de uitvoer van dat meng
sel of die verbinding de regeneratie van metal
lisch kwik ten doel heeft

Met inbegrip van:
kwik(I)sulfaat (Hg2SO4, CAS-nr. 7783-36-0), kwik(II)
thiocyanaat (Hg(SCN)2, CAS-nr. 592-85-8), kwik(I)jo
dide (Hg2I2, CAS-nr. 15385-57-6)
GN-codes ex 2852 10 00, ex 2852 90 00”

