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II
(Nezakonodajni akti)

UREDBE
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/330
z dne 11. decembra 2018
o spremembi prilog I in V k Uredbi (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in
uvozu nevarnih kemikalij
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu
nevarnih kemikalij (1) ter zlasti člena 23(4) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Z Uredbo (EU) št. 649/2012 se izvaja Rotterdamska konvencija o postopku soglasja po predhodnem obveščanju
za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (v nadaljnjem besedilu: Rotterdamska
konvencija), ki je bila podpisana 11. septembra 1998 in v imenu Unije odobrena s Sklepom Sveta
2003/106/ES (2).

(2)

Komisija je v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (3) sprejela izvedbene uredbe
o neodobritvi ali neobnovitvi odobritve snovi amitrol, beta-cipermetrin, DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil),
iprodion, linuron, ortosulfamuron, pikoksistrobin in triasulfuron. Navedene snovi so zato v Uniji prepovedane za
uporabo v skupini „pesticidi“ in bi jih bilo treba dodati na seznama kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi
(EU) št. 649/2012.

(3)

Komisija je v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 sprejela izvedbeno uredbo o neobnovitvi odobritve aktivne
snovi izoproturon. Zato kljub temu, da je bil izoproturon opredeljen in priglašen za oceno v skladu z Uredbo
(EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (4) za vrsti proizvodov 7 in 10 ter lahko tako države članice
do sprejetja odločitve v skladu z navedeno uredbo še naprej izdajajo dovoljenja zanj, še vedno velja, da je skoraj
vsa uporaba navedene snovi kot pesticida prepovedana. Navedena snov je torej v Uniji strogo omejena za
uporabo v skupini „pesticidi“, zato bi jo bilo treba dodati na seznama kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi
(EU) št. 649/2012.

(4)

Aktivna snov maneb je bila prej odobrena v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009. Nato je bil vložen zahtevek za
obnovitev navedene odobritve, vendar ni bila predložena dopolnilna dokumentacija v podporo obnovitvi.
Odobritev se je zato iztekla. Maneb je zato v Uniji prepovedan za uporabo v skupini „pesticidi“ in bi ga bilo treba
dodati na seznama kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(1) UL L 201, 27.7.2012, str. 60.
(2) Sklep Sveta 2003/106/ES z dne 19. decembra 2002 o odobritvi Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem
obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini v imenu Skupnosti (UL L 63, 6.3.2003, str. 27).
(3) Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in
razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).
(4) Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov
(UL L 167, 27.6.2012, str. 1).
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(5)

Aktivna snov fipronil je bila prej odobrena v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009. Nato je bil vložen zahtevek za
obnovitev navedene odobritve, vendar ni bila predložena dopolnilna dokumentacija v podporo obnovitvi.
Odobritev se je zato iztekla. Zato je kljub temu, da je fipronil v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 odobren za
vrsto proizvodov 18, skoraj vsa uporaba navedene snovi kot pesticida prepovedana. Fipronil je torej v Uniji
strogo omejen za uporabo v skupini „pesticidi“, zato bi ga bilo treba dodati na seznama kemikalij iz delov 1 in 2
Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(6)

Konferenca pogodbenic Rotterdamske konvencije je na svojem osmem zasedanju, ki je potekalo od 24. aprila do
5. maja 2017, odločila, da vključi karbofuran, triklorfon in klorirane parafine s kratkimi verigami v Prilogo III
k navedeni konvenciji, s čimer se je na podlagi navedene konvencije za navedene kemikalije začel uporabljati
postopek soglasja po predhodnem obveščanju. Te spremembe bi se torej morale odražati na seznamih kemikalij
v delih 1, 2 in 3 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012, in sicer bi bilo treba karbofuran, triklorfon in klorirane
parafine s kratkimi verigami dodati na seznam v delu 3, karbofuran in triklorfon izbrisati s seznama v delu 2 ter
ustrezno spremeniti del 1.

(7)

Tributilkositrove spojine so bile po odločitvi, sprejeti na četrti Konferenci pogodbenic Rotterdamske konvencije
leta 2008, vključene v Prilogo III k Roterdamski konvenciji v skupino „pesticidi“. Konferenca pogodbenic je na
svojem osmem zasedanju, ki je potekalo od 24. aprila do 5. maja 2017, odločila, da tributilkositrove spojine
vključi v Prilogo III v skupino „industrijske kemikalije“, s čimer se je na podlagi navedene konvencije za tributilko
sitrove spojine začel uporabljati postopek soglasja po predhodnem obveščanju tudi v skupini „industrijske
kemikalije“. Ta sprememba bi se morala skupaj s spremembami regulativnega statusa tributilkositrovih spojin
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (5), ki so nastale po vključitvi tributilkosi
trovih spojin v Prilogo I k Uredbi (EU) št. 649/2012, odražati na seznamih kemikalij v delih 1 in 3 Priloge
I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(8)

Konferenca pogodbenic Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (v nadaljnjem besedilu:
Stockholmska konvencija), potrjena s Sklepom Sveta 2006/507/ES (6), je na svojem osmem zasedanju, ki je
potekalo od 24. aprila do 5. maja 2017, odločila, da vključi klorirane parafine s kratkimi verigami v Prilogo
A k Stockholmski konvenciji. Zaradi izvajanja Stockholmske konvencije in ob upoštevanju, da so navedene snovi
že vključene v del B Priloge I k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 (7), bi jih bilo treba
dodati v del 1 Priloge V k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(9)

Uredba (EU) 2017/852 Evropskega parlamenta in Sveta (8) spreminja pravila o izvozu zmesi kovinskega živega
srebra z drugimi snovmi s koncentracijo živega srebra manj kot 95 % ter nekaterih živosrebrovih spojin. Te
spremembe bi se morale odražati v obstoječih vnosih v delu 2 Priloge V k Uredbi (EU) št. 649/2012 za
živosrebrove spojine in zmesi kovinskega živega srebra z drugimi snovmi s koncentracijo živega srebra manj kot
95 %.

(10)

Uredbo (EU) št. 649/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Primerno je zagotoviti razumno obdobje, da zainteresirane strani lahko sprejmejo potrebne ukrepe za uskladitev s
to uredbo in da države članice lahko sprejmejo potrebne ukrepe za njeno izvajanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Uredba (EU) št. 649/2012 se spremeni:
(a) Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;
(b) Priloga V se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.
(5) Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju
kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe
Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS,
93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).
(6) Sklep Sveta 2006/507/ES z dne 14. oktobra 2004 o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti, Stockholmske konvencije o obstojnih
organskih onesnaževalih (UL L 209, 31.7.2006, str. 1).
(7) Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi
Direktive 79/117/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 7).
(8) Uredba (EU) 2017/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008
(UL L 137, 24.5.2017, str. 1).
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Člen 2
Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Uporablja se od 1. maja 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 11. decembra 2018
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER
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PRILOGA I

Priloga I k Uredbi (EU) št. 649/2012 se spremeni:
(1) seznam kemikalij v delu 1 se spremeni:
(a) vnos za karbofuran se nadomesti z naslednjim:

Kemikalija

„Karbofuran (#)

Omejitev
uporabe (**)

Št. CAS

Št. EINECS

Oznaka KN (***)

Podsku
pina (*)

1563-66-2

216-353-0

ex 2932 99 00

p(1)

p“

Oznaka KN (***)

Podsku
pina (*)

Omejitev
uporabe (**)

ex 2931 20 00

p(1)-p(2)

p-p

i(1)-i(2)

so-so“

Omejitev
uporabe (**)

Države, za
katere se obve
ščanje ne
zahteva

(b) vnos za tributilkositrove spojine se nadomesti z naslednjim:

Kemikalija

Št. CAS

Št. EINECS

„Vse tributilkositrove
spojine, kar vključuje:
tributilkositrov oksid

56-35-9

200-268-0

ex 2931 20 00

tributilkositrov fluorid

1983-10-4

217-847-9

ex 2931 20 00

tributilkositrov metakrilat

2155-70-6

218-452-4

ex 2931 20 00

tributilkositrov benzoat

4342-36-3

224-399-8

ex 2931 20 00

tributilkositrov klorid

1461-22-9

215-958-7

ex 2931 20 00

tributilkositrov linoleat

24124-25-2

246-024-7

ex 2931 20 00

tributilkositrov
naftenat (#)

85409-17-2

287-083-9

ex 2931 20 00

Države, za
katere se obve
ščanje ne
zahteva

(c) vnos za triklorfon se nadomesti z naslednjim:

Št. CAS

Št. EINECS

Oznaka KN (***)

Podsku
pina (*)

52-68-6

200-149-3

ex 2931 39 90

p(1)-p(2)

p-p“

Št. CAS

Št. EINECS

Oznaka KN (***)

Podsku
pina (*)

Omejitev
uporabe (**)

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p(1)

p

Beta-cipermetrin (+)

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p(1)

p

DPX KE 459
(flupirsulfuron-metil) (+)

150315-10-9

/

ex 2935 90 90

p(1)

p

Fipronil (+)

120068-37-3

/

ex 2933 19 90

p(1)

p

Kemikalija

„Triklorfon (#)

Države, za
katere se obve
ščanje ne
zahteva

(d) dodajo se naslednji vnosi:

Kemikalija

„Amitrol (+)

144740-54-5

Države, za
katere se obve
ščanje ne
zahteva
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Države, za
katere se obve
ščanje ne
zahteva

Št. CAS

Št. EINECS

Oznaka KN (***)

Podsku
pina (*)

Omejitev
uporabe (**)

Iprodion (+)

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p(1)

p

Izoproturon (+)

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p(1)

p

Linuron (+)

330-55-2

206-356-5

ex 2928 00 90

p(1)

p

Maneb (+)

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p(1)-p(2)

p-p

Ortosulfamuron (+)

213464-77-8

/

ex 2933 59 95

p(1)

p

Pikoksistrobin (+)

117428-22-5

/

ex 2933 39 99

p(1)

p

Triasulfuron (+)

82097-50-5

/

ex 2935 90 90

p(1)

p“

Št. CAS

Št. EINECS

Oznaka KN (***)

Skupina (*)

Omejitev uporabe (**)

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p

p

Beta-cipermetrin

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p

p

DPX KE 459
(flupirsulfuron-metil)

150315-10-9

/

ex 2935 90 90

p

p

Fipronil

120068-37-3

/

ex 2933 19 90

p

so

Iprodion

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p

p

Izoproturon

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p

so

Linuron

330-55-2

206-356-5

ex 2928 00 90

p

p

Maneb

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p

p

Ortosulfamuron

213464-77-8

/

ex 2933 59 95

p

p

Pikoksistrobin

117428-22-5

/

ex 2933 39 99

p

p

Triasulfuron

82097-50-5

/

ex 2935 90 90

p

p“

Kemikalija

(2) seznam kemikalij v delu 2 se spremeni:
(a) vnos za karbofuran se črta;
(b) vnos za triklorfon se črta;
(c) dodajo se naslednji vnosi:
Kemikalija

„Amitrol

144740-54-5

(3) seznam kemikalij v delu 3 se spremeni:
(a) vnos za tributilkositrove spojine se nadomesti z naslednjim:
Kemikalija

Št. CAS

„Vse tributilkositrove
spojine, kar vključuje:
tributilkositrov oksid

Oznaka HS
Čista snov (**)

Oznaka HS
Zmesi, ki vsebujejo
snov (**)

Skupina

ex 2931.20

3808.59

Pesticid
Industrijska kemikalija“

56-35-9

ex 2931.20
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Št. CAS

Oznaka HS
Čista snov (**)

tributilkositrov fluorid

1983-10-4

ex 2931.20

tributilkositrov metakrilat

2155-70-6

ex 2931.20

Kemikalija

tributilkositrov benzoat

4342-36-3

ex 2931.20

tributilkositrov klorid

1461-22-9

ex 2931.20

tributilkositrov linoleat

24124-25-2

ex 2931.20

tributilkositrov
naftenat (#)

85409-17-2

ex 2931.20

27.2.2019
Oznaka HS
Zmesi, ki vsebujejo
snov (**)

Skupina

(b) dodajo se naslednji vnosi:
Kemikalija

„Karbofuran

Ustrezna
številka(-e) CAS

Oznaka HS
Čista snov (**)

Oznaka HS
Zmesi, ki vsebujejo
snov (**)

Skupina

1563-66-2

ex 2932.99

3808.91

Pesticid

3808.59
Triklorfon
Klorirani parafini s
kratkimi verigami

52-68-6

ex 2931.39

85535-84-8

ex 3824.99

3808.91

Pesticid
Industrijska kemikalija“
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PRILOGA II

Priloga V k Uredbi (EU) št. 649/2012 se spremeni:
(1) na seznam v delu 1 se doda naslednji vnos:
Opis kemikalij/izdelka(-ov), za katere
velja prepoved izvoza

Dodatni podatki, kadar je primerno (npr. ime kemikalije, št. ES, št. CAS itd.)

„Klorirani parafini s kratkimi verigami Št. ES 287-476-5
Št. CAS 85535-84-8
Oznaka KN 3824 99 92“
(2) del 2 se nadomesti z naslednjim:
„DEL 2

Kemikalije, razen obstojnih organskih onesnaževal iz prilog A in B k Stockholmski konvenciji o obstojnih organskih
onesnaževalih v skladu z določbami navedene konvencije
Št.

Opis kemikalij/izdelka(-ov), za katere velja prepoved
izvoza

Dodatni podatki, kadar je primerno (npr. ime kemikalije,
št. ES, št. CAS itd.)

1

Toaletna mila, ki vsebujejo živo srebro

Oznake KN 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10,
3401 20 90, 3401 30 00

2

Kovinsko živo srebro in zmesi kovinskega ži Št. CAS 7439-97-6
vega srebra z drugimi snovmi, vključno z zliti Št. ES 231-106-7
nami živega srebra, z najmanj 95-odstotnim
Oznaka KN 2805 40
masnim deležem živega srebra

3

Naslednje živosrebrove spojine, razen če se iz Št. CAS 10112-91-1, 21908-53-2, 1344-48-5
važajo za laboratorijsko preskušanje ali labora Št. ES 233-307-5, 244-654-7, 215-696-3
torijsko analizo:
Oznake KN ex 2852 10 00, ex 2852 90 00
— cinabaritna ruda;
— živosrebrov (I) klorid (Cl2Hg2);
— živosrebrov (II) oksid (HgO);
— živosrebrov sulfid (HgS).

4

Vse zmesi kovinskega živega srebra z drugimi
snovmi,vključno z zlitinami živega srebra, ki
niso zajete v vnosu 2, in vse živosrebrove spo
jine, ki niso zajete v vnosu 3, če se izvažajo za
namen ponovnega pridobivanja kovinskega ži
vega srebra

To vključuje:
živosrebrov (I) sulfat (Hg2SO4, št. CAS 7783-36-0), ži
vosrebrov (II) tiocianat (Hg(SCN)2, št. CAS 592-85-8),
živosrebrov (I) jodid (Hg2I2, št. CAS 15385-57-6)
Oznake KN ex 2852 10 00, ex 2852 90 00“

