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FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/1701
av den 23 juli 2019
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 a och 23.4 b, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) nr 649/2012, som antogs den 4 juli 2012, genomför Rotterdamkonventionen om förfarandet med
förhandsgodkännande för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel vid internationell handel (2) (nedan kallad
Rotterdamkonventionen). Den är en omarbetning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 (3)
och ersatte den förordningen med verkan från och med den 1 mars 2014. Förordning (EG) nr 689/2008 ändrades
genom kommissionens förordning (EU) nr 73/2013 (4) som antogs den 25 januari 2013, men började inte tillämpas
förrän den 1 april 2013. De ändringar som anges i förordning (EU) nr 73/2013 återspeglas inte korrekt i förordning
(EU) nr 649/2012. För att säkerställa rättslig klarhet och enhetlighet är det därför nödvändigt att i bilagorna till
förordning (EU) nr 649/2012 formellt återspegla de ändringar som anges i förordning (EU) nr 73/2013.

(2)

Genom beslut 2008/934/EG (5) beslutade kommissionen att inte ta upp ämnena acetoklor, asulam, klorpikrin och propargit
som verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (6), vilket innebär att dessa ämnen är förbjudna för
användning som bekämpningsmedel och således bör läggas till i kemikalieförteckningarna i delarna 1 och 2 i bilaga I till
förordning (EU) nr 649/2012. Tillägget av acetoklor, asulam, klorpikrin och propargit i bilaga I till förordning (EU) nr
649/2012 sköts emellertid upp på grund av en ny ansökan om upptagande av dessa ämnen i bilaga I till direktiv 91/414/
EEG, som inlämnats i enlighet med artikel 13 i kommissionens förordning (EG) nr 33/2008 (7). Denna nya ansökan ledde

(1) EUT L 201, 27.7.2012, s. 60.
(2) EUT L 63, 6.3.2003, s. 29.
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 av den 17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalier (EUT
L 204, 31.7.2008, s. 1).
(4) Kommissionens förordning (EU) nr 73/2013 av den 25 januari 2013 om ändring av bilagorna I och V till Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 689/2008 om export och import av farliga kemikalier (EUT L 26, 26.1.2013, s. 11).
(5) Kommissionens beslut 2008/934/EG av den 5 december 2008 om att inte ta upp vissa verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv
91/414/EEG och om återkallande av godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen (EUT L 333, 11.12.2008, s. 11).
(6) Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).
(7) Kommissionens förordning (EG) nr 33/2008 av den 17 januari 2008 om tillämpningsföreskrifter för direktiv 91/414/EEG i fråga om
ett ordinarie och ett påskyndat förfarande för bedömning av verksamma ämnen som omfattades av det arbetsprogram som avses i
artikel 8.2 i det direktivet men som inte införts i dess bilaga I (EUT L 15, 18.1.2008, s. 5).
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till att genomförandeförordningarna (EU) nr 1372/2011 (8), (EU) nr 1045/2011 (9), (EU) nr 1381/2011 (10) och (EU) nr
943/2011 (11) antogs, genom vilka kommissionen beslutade att inte godkänna ämnena acetoklor, asulam, klorpikrin
respektive propargit som verksamma ämnen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (12),
vilket innebär att de fortfarande är förbjudna för användning som bekämpningsmedel. Därför bör ämnena acetoklor,
asulam, klorpikrin och propargit läggas till i kemikalieförteckningarna i delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EU) nr
649/2012.

(3)

Genom beslut 2008/934/EG beslutade kommissionen att inte ta upp ämnet flufenoxuron som ett verksamt ämne i
bilaga I till direktiv 91/414/EEG, och genom beslut 2012/77/EU (13) beslutade den att inte ta upp det ämnet som ett
verksamt ämne för produkttyp 18 i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (14).
Flufenoxuron är därför underkastat stränga restriktioner för användning som bekämpningsmedel och bör läggas till
i kemikalieförteckningarna i delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012. Tillägget av flufenoxuron i
bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012 sköts emellertid upp på grund av en ny ansökan om upptagande av detta
ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, som inlämnats i enlighet med artikel 13 i kommissionens förordning (EG)
nr 33/2008. Denna nya ansökan ledde till att genomförandeförordning (EU) nr 942/2011 (15) antogs, genom vilken
kommissionen beslutade att inte godkänna flufenoxuron som ett verksamt ämne enligt förordning (EG) nr
1107/2009. Därför bör ämnet flufenoxuron läggas till i kemikalieförteckningarna i delarna 1 och 2 i bilaga I till
förordning (EU) nr 649/2012.

(4)

Genom beslut 2012/257/EU (16) beslutade kommissionen att inte ta upp ämnet naled för produkttyp 18 i bilaga I, IA
eller IB till direktiv 98/8/EG, och genom beslut 2005/788/EG (17) beslutade den att inte ta upp det ämnet i bilaga I till
direktiv 91/414/EEG. Naled är därför förbjudet för användning som bekämpningsmedel och bör således läggas till i
kemikalieförteckningarna i delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012.

(5)

Genom besluten 2009/65/EG (18), 2009/859/EG (19) och 2008/769/EG (20) beslutade kommissionen att inte ta upp 2naftyloxiättiksyra, difenylamin respektive propanil som verksamma ämnen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Dessa ämnen
är därför förbjudna för användning som bekämpningsmedel och bör således läggas till i kemikalieförteckningarna i delarna
1 och 2 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012. Tillägget av 2-naftyloxiättiksyra, difenylamin och propanil i del 2 i bilaga
I till förordning (EU) nr 649/2012 sköts emellertid upp på grund av en ny ansökan om upptagande i bilaga I till direktiv
91/414/EEG, som inlämnats i enlighet med artikel 13 i förordning (EG) nr 33/2008. Denna nya ansökan ledde till att

(8) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1372/2011 av den 21 december 2011 om att inte godkänna det verksamma ämnet
acetoklor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på
marknaden, och om ändring av kommissionens beslut 2008/934/EG (EUT L 341, 22.12.2011, s. 45).
(9) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1045/2011 av den 19 oktober 2011 om att inte godkänna det verksamma ämnet
asulam i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på
marknaden, och om ändring av kommissionens beslut 2008/934/EG (EUT L 275, 20.10.2011, s. 23).
(10) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1381/2011 av den 22 december 2011 om att inte godkänna det verksamma ämnet
klorpikrin i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på
marknaden, och om ändring av beslut 2008/934/EG (EUT L 343, 23.12.2011, s. 26).
(11) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 943/2011 av den 22 september 2011 om att inte godkänna det verksamma ämnet
propargit i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på
marknaden, och om ändring av kommissionens beslut 2008/934/EG (EUT L 246, 23.9.2011, s. 16).
(12) 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).
(13) Kommissionens beslut 2012/77/EU av den 9 februari 2012 om att inte ta upp flufenoxuron för produkttyp 18 i bilaga I, IA eller IB till
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EUT L 38, 11.2.2012, s. 47).
(14) Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT
L 123, 24.4.1998, s. 1).
(15) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 942/2011 av den 22 september 2011 om att inte godkänna det verksamma ämnet
flufenoxuron i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på
marknaden, och om ändring av kommissionens beslut 2008/934/EG (EUT L 246, 23.9.2011, s. 13).
(16) Kommissionens beslut 2012/257/EU av den 11 maj 2012 om att inte ta upp naled för produkttyp 18 i bilaga I, IA eller IB till
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EUT L 126, 15.5.2012, s. 12).
(17) Kommissionens beslut 2005/788/EG av den 11 november 2005 om att inte ta upp dikofol i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG
och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne (EUT L 296, 12.11.2005, s. 41).
(18) Kommissionens beslut 2009/65/EG av den 26 januari 2009 om att inte ta upp 2-naftyloxiättiksyra i bilaga I till rådets direktiv
91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne (EUT L 23, 27.1.2009, s. 33).
(19) Kommissionens beslut 2009/859/EG av den 30 november 2009 om att inte införa difenylamin i bilaga I till rådets direktiv 91/414/
EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne (EUT L 314, 1.12.2009, s. 79).
(20) Kommissionens beslut 2008/769/EG av den 30 september 2008 om att inte ta upp propanil i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG
och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne (EUT L 263, 2.10.2008, s. 14).
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genomförandeförordningarna (EU) nr 1127/2011 (21), (EU) nr 578/2012 (22) och (EU) nr 1078/2011 (23) antogs, genom vilka
kommissionen beslutade att inte godkänna ämnena 2-naftyloxiättiksyra, difenylamin respektive propanil som verksamma
ämnen enligt förordning (EG) nr 1107/2009, vilket innebär att de fortfarande är förbjudna för användning som
bekämpningsmedel. Därför bör ämnena 2-naftyloxiättiksyra, difenylamin och propanil läggas till i kemikalieförteckningen i
del 2 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012.
(6)

Posten för diklorvos i kemikalieförteckningarna i delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012 bör
ändras för att återspegla kommissionens beslut 2012/254/EU (24) om att inte ta upp diklorvos i bilaga I, IA eller IB
till direktiv 98/8/EG, vilket innebär att diklorvos är förbjudet för användning som bekämpningsmedel.

(7)

Genom genomförandeförordningarna (EU) nr 582/2012 (25) och (EU) nr 359/2012 (26) godkände kommissionen
ämnena bifentrin respektive metam, vilket innebär att dessa ämnen inte längre är förbjudna för användning som
bekämpningsmedel. De verksamma ämnena bifentrin och metam bör därför utgå ur del 1 i bilaga I till förordning
(EU) nr 649/2012.

(8)

Vid det femte mötet i juni 2011 i partskonferensen för Rotterdamkonventionen beslutades att ämnena alaklor,
aldikarb och endosulfan skulle tas upp i bilaga III till konventionen, vilket innebär att dessa ämnen är föremål för
konventionens förfarande med förhandsgodkännande sedan information lämnats. De bör därför tas bort från
kemikalieförteckningen i del 2 av bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012 och läggas till i kemikalieförteckningen i
del 3 av den bilagan.

(9)

Ämnet cyanamid bör tas bort från del 2 av bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012 eftersom det har inlämnats bevis
på att kommissionens beslut 2008/745/EG (27) om att inte ta upp cyanamid i bilaga I till förordning 91/414/EEG inte
utgör en strikt restriktion för användningen av det ämnet vid nivån för kategorin ”bekämpningsmedel”, eftersom
cyanamid har viktiga användningsområden i underkategorin ”andra bekämpningsmedel inklusive biocider”.
Cyanamid har identifierats och anmälts för utvärdering enligt direktiv 98/8/EG. Biocidprodukter som innehåller
cyanamid kan därför fortsätta att godkännas av medlemsstaterna i enlighet med deras nationella regler fram till dess
att ett beslut enligt det direktivet fattas.

(10)

Efter det beslut som fattades, i enlighet med Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar, att
förteckna ämnet endosulfan i del 1 av bilaga A till den konventionen, infördes det ämnet i del A av bilaga I till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 (28). Som följd härav bör endosulfan läggas till i del 1
av bilaga V till förordning (EU) nr 649/2012.

(11)

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

(12)

Eftersom de ändringar som fastställs i denna förordning i praktiken redan har genomförts av de relevanta
myndigheterna och ekonomiska aktörerna under antagandet att förordning (EU) nr 649/2012 hade ändrats av
kommissionens förordning (EU) nr 73/2013, bör de tillämpas retroaktivt from och med den 1 mars 2014, den dag
då förordning (EU) nr 649/2012 började tillämpas.

(21) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1127/2011 av den 7 november 2011 om att inte godkänna det verksamma ämnet
2-naftyloxiättiksyra i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av
växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 289, 8.11.2011, s. 26).
(22) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 578/2012 av den 29 juni 2012 om att inte godkänna det verksamma ämnet
difenylamin i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på
marknaden (EUT L 171, 30.6.2012, s. 2).
(23) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1078/2011 av den 25 oktober 2011 om att inte godkänna det verksamma ämnet
propanil i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på
marknaden (EUT L 279, 26.10.2011, s. 1).
(24) Kommissionens beslut 2012/254/EU av den 10 maj 2012 om att inte ta upp diklorvos för produkttyp 18 i bilaga I, IA eller IB till
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EUT L 125, 12.5.2012, s. 53).
(25) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 582/2012 av den 2 juli 2012 om godkännande av det verksamma ämnet bifentrin i
enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och
om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 173, 3.7.2012, s. 3).
(26) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 359/2012 av den 25 april 2012 om godkännande av det verksamma ämnet metam
i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden,
och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 114, 26.4.2012, s. 1).
(27) Kommissionens beslut 2008/745/EG av den 18 september 2008 om att inte ta upp cyanamid i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG
och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne (EUT L 251, 19.9.2008, s. 45).
(28) 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).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EU) nr 649/2012 ska ändras på följande sätt:
1. Bilaga I ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.
2. Bilaga V ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas med verkan från och med den 1 mars 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2019.
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.

Del 1 ska ändras på följande sätt:
a) Posterna för alaklor och aldikarb ska ersättas med följande:

Kemikalie

Underkategori (*)

Begränsningar för
användning
(**)

CAS-nr

Einecs-nr

KN-nr (***)

”Alaklor (#)

15972-60-8

240-110-8

ex 2924 25 00

p(1)

b

Aldikarb (#)

116-06-3

204-123-2

ex 2930 80 00

p(1)–p(2)

b-b”

Länder för vilka
ingen anmälan
behövs

b) Posten för diklorvos ska ersättas med följande:

Kemikalie

”Diklorvos (+)

CAS-nr

62-73-7

Einecs-nr

KN-nr (***)

200-547-7

ex 2919 90 00

Underkategori (*)

p(1)–p(2)

Begränsningar för
användning
(**)

Länder för vilka
ingen anmälan
behövs

b-b”

c) Posterna för bifentrin och metam ska utgå.
d) Följande poster ska införas eller läggas till:

Kemikalie

2.

Underkategori (*)

Begränsningar för
användning
(**)

CAS-nr

Einecs-nr

KN-nr (***)

”Acetoklor (+)

34256-82-1

251-899-3

ex 2924 29 70

p(1)

b

Asulam (+)

3337-71-1
2302-17-2

222-077-1
218-953-8

ex 2935 90 90

p(1)

b

Klorpikrin (+)

76-06-2

200-930-9

ex 2904 91 00

p(1)

b

Flufenoxuron
(+)

10146369-8

417-680-3

ex 2924 21 00

p(1)–p(2)

b-sr

Naled (+)

300-76-5

206-098-3

ex 2919 90 00

p(1)–p(2)

b-b

Propargit (+)

2312-35-8

219-006-1

ex 2920 90 70

p(1)

b”

Länder för vilka
ingen anmälan
behövs

Del 2 ska ändras på följande sätt:
a) Posten för diklorvos ska ersättas med följande:
Kemikalie

CAS-nr

Einecs-nr

KN-nr (***)

Kategori (*)

Begränsningar för
användning (**)

”Diklorvos

62-73-7

200-547-7

ex 2919 90 00

p

b”

b) Posterna för alaklor, aldikarb, cyanamid och endosulfan ska utgå.
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c) Följande poster ska införas eller läggas till:
Kemikalie

3.

KN-nr (***)

Begränsningar för
användning (**)

CAS-nr

Einecs-nr

Kategori (*)

”2-naftyloxiät
tiksyra

120-23-0

204-380-0

ex 2918 99 90

p

b

Acetoklor

34256-82-1

251-899-3

ex 2924 29 70

p

b

Asulam

3337-71-1
2302-17-2

222-077-1
218-953-8

ex 2935 90 90

p

b

Klorpikrin

76-06-2

200-930-9

ex 2904 91 00

p

b

Difenylamin

122-39-4

204-539-4

ex 2921 44 00

p

b

Flufenoxuron

10146369-8

417-680-3

ex 2924 21 00

p

sr

Naled

300-76-5

206-098-3

ex 2919 90 00

p

b

Propanil

709-98-8

211-914-6

ex 2924 29 70

p

b

Propargit

2312-35-8

219-006-1

ex 2920 90 70

p

b”

I del 3 ska följande poster införas i alfabetisk ordning:

Kemikalie

Relevanta CAS-nr

HS-nr
Rent ämne (**)

HS-nr
Blandningar som innehåller
ämnet (**)

Kategori

”Alaklor

15972-60-8

2924.25

3808.93

Bekämpningsme
del

Aldikarb

116-06-3

2930.80

3808.91

Bekämpningsme
del

Endosulfan

115-29-7

2920.30

3808.91

Bekämpningsme
del”
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BILAGA II

I del 1 i bilaga V till förordning (EU) nr 649/2012 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)

”Endosulfan

EG-nr 204-079-4
CAS-nr 115-29-7
KN-nr 2920 30 00”

