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FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/330
av den 11 december 2018
om ändring av bilagorna I och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012
om export och import av farliga kemikalier
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och
import av farliga kemikalier (1), särskilt artikel 23.4, och
av följande skäl:
(1)

Genom förordning (EU) nr 649/2012 genomförs Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgod
kännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel
(nedan kallad Rotterdamkonventionen). Konventionen undertecknades den 11 september 1998 och godkändes på
unionens vägnar genom rådets beslut 2003/106/EG (2).

(2)

Kommissionen har antagit genomförandeförordningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1107/2009 (3) i syfte att inte godkänna, eller inte förnya godkännandet av, ämnena amitrol, betacypermetrin,
DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl), iprodion, linuron, ortosulfamuron, pikoxistrobin och triasulfuron. Dessa
ämnen är följaktligen förbjudna inom unionen i användningskategorin bekämpningsmedel och bör därför läggas
till i kemikalieförteckningarna i delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012.

(3)

Kommissionen har antagit en genomförandeförordning enligt förordning (EG) nr 1107/2009 i syfte att inte
förnya godkännandet av det verksamma ämnet isoproturon Även om isoproturon har identifierats och anmälts
för utvärdering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (4) för produkttyperna 7 och
10 och därför kan fortsätta att godkännas av medlemsstaterna till dess ett beslut enligt den förordningen fattats
kvarstår således det faktum att nästan all användning av ämnet som bekämpningsmedel är förbjuden. Till följd
därav är ämnet underkastat stränga restriktioner inom unionen i användningskategorin bekämpningsmedel och
bör därför läggas till i kemikalieförteckningarna i delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012.

(4)

Det verksamma ämnet maneb har tidigare godkänts enligt förordning (EG) nr 1107/2009. En ansökan lämnades
om förnyelse av detta godkännande, men den kompletterande dokumentationen till stöd för förnyelsen lämnades
inte in. Godkännandet löpte därför ut. Till följd därav är maneb förbjudet inom unionen i användningskategorin
bekämpningsmedel och bör därför läggas till i kemikalieförteckningarna i delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning
(EU) nr 649/2012.

(1) EUT L 201, 27.7.2012, s. 60.
(2) Rådets beslut 2003/106/EG av den 19 december 2002 om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Rotterdamkon
ventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel
(EUT L 63, 6.3.2003, s. 27).
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på
marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning
av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1).
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(5)

Det verksamma ämnet fipronil har tidigare godkänts enligt förordning (EG) nr 1107/2009. En ansökan lämnades
om förnyelse av detta godkännande, men den kompletterande dokumentationen till stöd för förnyelsen lämnades
inte in. Godkännandet löpte därför ut. Även om fipronil har godkänts enligt förordning (EU) nr 528/2012 för
produkttyp 18 kvarstår således det faktum att nästan all användning av ämnet som bekämpningsmedel är
förbjuden. Fipronil är därför underkastat stränga restriktioner inom unionen i användningskategorin
bekämpningsmedel och bör läggas till i kemikalieförteckningarna i delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EU)
nr 649/2012.

(6)

Vid det åttonde mötet i partskonferensen för Rotterdamkonventionen den 24 april–5 maj 2017 beslutades att
karbofuran, triklorfon och klorparaffiner med kort kolkedja skulle tas upp i bilaga III till konventionen, vilket
innebär att dessa kemikalier är föremål för konventionens förfarande med förhandsgodkännande sedan
information lämnats. Dessa förändringar bör därför återspeglas i kemikalieförteckningarna i delarna 1, 2 och 3
i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012 genom att karbofuran, triklorfon och klorparaffiner med kort kolkedja
läggs till i förteckningen i del 3, karbofuran och triklorfon stryks från förteckningen i del 2 och följdändringar
görs i del 1.

(7)

Till följd av ett beslut som fattades vid den fjärde partskonferensen 2008 upptogs tributyltennföreningar i bilaga
III till Rotterdamkonventionen i användningskategorin bekämpningsmedel. Vid det åttonde mötet i partskon
ferensen den 24 april–5 maj 2017 beslutades att tributyltennföreningar skulle tas upp i bilaga III i användnings
kategorin ”Industri”, vilket innebär att tributyltennföreningar är föremål för konventionens förfarande med
förhandsgodkännande sedan information lämnats även med avseende på användningskategorin industriella
kemikalier. Denna förändring, tillsammans med ändringarna av den rättsliga statusen för tributyltennföreningar
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (5), vilka gjordes efter det att tributyltenn
föreningar förtecknats i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012 bör återspeglas i kemikalieförteckningarna
i delarna 1 och 3 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012.

(8)

Partskonferensen för Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (nedan kallad Stockholmskon
ventionen), vilken godkändes genom rådets beslut 2006/507/EG (6), beslutade vid sitt åttonde möte den 24 april–
5 maj 2017 att klorparaffiner med kort kolkedja skulle tas upp i bilaga A till Stockholmskonventionen. Dessa
kemikalier bör läggas till i del 1 i bilaga V till förordning (EU) nr 649/2012 i syfte att genomföra Stockholmskon
ventionen och med beaktande av att de redan är förtecknade i del B i bilaga I till Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 850/2004 (7).

(9)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 (8) ändrades reglerna för export av blandningar
av metalliskt kvicksilver och andra ämnen med en kvicksilverhalt som är mindre än 95 % och av vissa kvicksilver
föreningar. Dessa förändringar bör återspeglas i de befintliga posterna i del 2 i bilaga V till förordning (EU)
nr 649/2012 avseende kvicksilverföreningar och blandningar av metalliskt kvicksilver och andra ämnen med en
kvicksilverhalt som är mindre än 95 %.

(10)

Förordning (EU) nr 649/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

En rimlig tidsperiod bör medges för berörda aktörer att vidta de åtgärder som krävs för att följa denna förordning
och för medlemsstaterna att vidta de åtgärder som krävs för genomförandet av den.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EU) nr 649/2012 ska ändras på följande sätt:
a) Bilaga I ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.
b) Bilaga V ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.
(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande
och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG
och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).
(6) Rådets beslut 2006/507/EG av den 14 oktober 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Stockholmskonventionen om
långlivade organiska föroreningar (EUT L 209, 31.7.2006, s. 1).
(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om
ändring av direktiv 79/117/EEG (EUT L 158, 30.4.2004, s. 7).
(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG)
nr 1102/2008 (EUT L 137, 24.5.2017, s. 1).
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Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 maj 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 11 december 2018.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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BILAGA I

Bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012 ska ändras på följande sätt:
1. Kemikalieförteckningen i del 1 ska ändras på följande sätt:
a) Posten för karbofuran ska ersättas med följande post:

Kemikalie

”Karbofuran (#)

Begräns
ningar
för använd
ning (**)

CAS-nr

Einecs-nr

KN-nr (***)

Underkate
gori (*)

1563-66-2

216-353-0

ex 2932 99 00

p(1)

b”

KN-nr (***)

Underkate
gori (*)

Begräns
ningar
för använd
ning (**)

ex 2931 20 00

p(1)–p(2)

b–b

i(1)–i(2)

sr–sr”

Begräns
ningar för
använd
ning (**)

Länder för vilka
ingen anmälan
behövs

b) Posten för tributyltennföreningar ska ersättas med följande post:

Kemikalie

CAS-nr

Einecs-nr

”Alla
tributyltennföreningar,
bland annat:
Tributyltennoxid

56-35-9

200-268-0

ex 2931 20 00

Tributyltennfluorid

1983-10-4

217-847-9

ex 2931 20 00

Tributyltennmetakrylat

2155-70-6

218-452-4

ex 2931 20 00

Tributyltennbensoat

4342-36-3

224-399-8

ex 2931 20 00

Tributyltennklorid

1461-22-9

215-958-7

ex 2931 20 00

Tributyltennlinoleat

24124-25-2

246-024-7

ex 2931 20 00

Tributyltennaftenat (#)

85409-17-2

287-083-9

ex 2931 20 00

Länder för vilka
ingen anmälan
behövs

c) Posten för triklorfon ska ersättas med följande post:

CAS-nr

Einecs-nr

KN-nr (***)

Underkate
gori (*)

52-68-6

200-149-3

ex 2931 39 90

p(1)–p(2)

b-b”

CAS-nr

Einecs-nr

KN-nr (***)

Underkate
gori (*)

Begräns
ningar för
använd
ning (**)

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p(1)

b

Betacypermetrin (+)

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p(1)

b

DPX KE 459
(flupyrsulfuronmetyl) (+)

150315-10-9

finns inte

ex 2935 90 90

p(1)

b

Fipronil (+)

120068-37-3

finns inte

ex 2933 19 90

p(1)

b

Kemikalie

”Triklorfon (#)

Länder för vilka
ingen anmälan
behövs

d) Följande poster ska läggas till:

Kemikalie

”Amitrol (+)

144740-54-5

Länder för vilka
ingen anmälan
behövs
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CAS-nr

Einecs-nr

KN-nr (***)

Underkate
gori (*)

Begräns
ningar för
använd
ning (**)

Iprodion (+)

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p(1)

b

Isoproturon (+)

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

Ortosulfamuron (+)

213464-77-8

finns inte

ex 2933 59 95

p(1)

b

Pikoxistrobin (+)

117428-22-5

finns inte

ex 2933 39 99

p(1)

b

Triasulfuron (+)

82097-50-5

finns inte

ex 2935 90 90

p(1)

b”

Kemikalie

Länder för vilka
ingen anmälan
behövs

2. Kemikalieförteckningen i del 2 ska ändras på följande sätt:
a) Posten för karbofuran ska utgå.
b) Posten för triklorfon ska utgå.
c) Följande poster ska läggas till:
CAS-nr

Einecs-nr

KN-nr (***)

Kategori (*)

Begränsningar för
användning (**)

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p

b

Betacypermetrin

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p

b

DPX KE 459
(flupyrsulfuronmetyl)

150315-10-9

finns inte

ex 2935 90 90

p

b

Fipronil

120068-37-3

finns inte

ex 2933 19 90

p

sr

Iprodion

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p

b

Isoproturon

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

Ortosulfamuron

213464-77-8

finns inte

ex 2933 59 95

p

b

Pikoxistrobin

117428-22-5

finns inte

ex 2933 39 99

p

b

Triasulfuron

82097-50-5

finns inte

ex 2935 90 90

p

b”

Kemikalie

”Amitrol

144740-54-5

3. Kemikalieförteckningen i del 3 ska ändras på följande sätt:
a) Posten för tributyltennföreningar ska ersättas med följande post:
Kemikalie

CAS-nr

”Alla
tributyltennföreningar,
bland annat:
Tributyltennoxid

HS-nr
Rent ämne (**)

HS-nr
Blandningar som innehål
ler ämnet (**)

Kategori

ex 2931.20

3808.59

Bekämpningsmedel
Industri”

56-35-9

ex 2931.20
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CAS-nr

HS-nr
Rent ämne (**)

Tributyltennfluorid

1983-10-4

ex 2931.20

Tributyltennmetakrylat

2155-70-6

ex 2931.20

Kemikalie

Tributyltennbensoat

4342-36-3

ex 2931.20

Tributyltennklorid

1461-22-9

ex 2931.20

Tributyltennlinoleat

24124-25-2

ex 2931.20

Tributyltennaftenat (#)

85409-17-2

ex 2931.20

27.2.2019

HS-nr
Blandningar som innehål
ler ämnet (**)

Kategori

b) Följande poster ska läggas till:
Kemikalie

”Karbofuran

Relevanta
CAS-nr

HS-nr
Rent ämne (**)

HS-nr
Blandningar som innehål
ler ämnet (**)

Kategori

1563-66-2

ex 2932.99

3808.91

Bekämpningsmedel

3808.59
Triklorfon
Klorparaffiner med kort
kolkedja

52-68-6

ex 2931.39

85535-84-8

ex 3824.99

3808.91

Bekämpningsmedel
Industri”
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BILAGA II

Bilaga V till förordning (EU) nr 649/2012 ska ändras på följande sätt:
1. I förteckningen i del 1 ska följande post läggas till:
Beskrivning av kemikalien eller
varan som inte får exporteras

Eventuell ytterligare information (t.ex. kemikaliens namn, EG-nr eller CAS-nr)

”Klorparaffiner med kort kolkedja

EG-nr 287-476-5
CAS-nr 85535-84-8
KN-nummer 3824 99 92”

2. Del 2 ska ersättas med följande:
”DEL 2

Andra kemikalier än långlivade organiska föroreningar som upptas i bilaga A och B till Stockholmskonventionen om
långlivade organiska föroreningar i enlighet med bestämmelserna i denna.
Nr

Beskrivning av kemikalien eller varan som inte får
exporteras

Eventuell ytterligare information (t.ex. kemikaliens namn,
EG-nr eller CAS-nr)

1

Kosmetisk tvål eller såpa innehållande kvicksil KN-nr 3401 11 00, 3401 19 00,
ver
3401 20 90, 3401 30 00

3401 20 10,

2

Metalliskt kvicksilver och blandningar av metal CAS-nr 7439-97-6
liskt kvicksilver och andra ämnen, inbegripet EG-nr 231-106-7
kvicksilverlegeringar, med en kvicksilverhalt på
KN-nr 2805 40
minst 95 viktprocent

3

Följande kvicksilverföreningar, med undantag för CAS-nr 10112-91-1, 21908-53-2, 1344-48-5
export för laboratorieforskning eller laboratorie EG-nr 233-307-5, 244-654-7, 215-696-3
analys:
KN-nr ex 2852 10 00, ex 2852 90 00
— Cinnober.
— Kvicksilver(I)klorid (Hg2Cl2).
— Kvicksilver(II)oxid (HgO).
— Kvicksilversulfid (HgS).

4

Alla blandningar av metalliskt kvicksilver och
andra ämnen, inbegripet kvicksilverlegeringar,
som inte omfattas av post 2, och alla kvicksilver
föreningar som inte omfattas av post 3, om syf
tet med exporten av blandningen eller för
eningen är återvinning av metalliskt kvicksilver

Inklusive:
Kvicksilver(I)sulfat (Hg2SO4, CAS-nr 7783-36-0),
kvicksilver(II)tiocyanat (Hg(SCN)2, CAS-nr 592-85-8),
kvicksilver(I)jodid (Hg2I2, CAS-nr 15385-57-6)
KN-nr ex 2852 10 00, ex 2852 90 00”

