
II 

(Acte fără caracter legislativ) 

REGULAMENTE 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/330 AL COMISIEI 

din 11 decembrie 2018 

de modificare a anexelor I și V la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
exportul și importul de produse chimice care prezintă risc (1), în special articolul 23 alineatul (4), 

întrucât: 

(1)  Regulamentul (UE) nr. 649/2012 pune în aplicare Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ 
prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul 
comerțului internațional („Convenția de la Rotterdam”), semnată la 11 septembrie 1998 și aprobată, în numele 
Uniunii, prin Decizia 2003/106/CE a Consiliului (2). 

(2)  Comisia a adoptat regulamente de punere în aplicare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului (3) pentru a nu aproba sau pentru a nu reînnoi aprobarea substanțelor 
amitrol, beta-cipermetrin, DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil), iprodion, linuron, ortosulfamuron, picoxistrobină și 
triasulfuron. În consecință, aceste substanțe sunt interzise în Uniune în categoria de utilizare „pesticide” și, prin 
urmare, ar trebui să fie adăugate pe listele de produse chimice din părțile 1 și 2 ale anexei I la Regulamentul (UE) 
nr. 649/2012. 

(3)  Comisia a adoptat un regulament de punere în aplicare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 pentru 
a nu reînnoi aprobarea substanței active izoproturon. În consecință, chiar dacă izoproturonul a fost identificat și 
notificat în vederea evaluării în temeiul Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului (4) pentru tipurile de produse 7 și 10 și poate, prin urmare, să fie autorizat în continuare de statele 
membre până la adoptarea unei decizii în temeiul regulamentului menționat, practic este interzisă orice utilizare 
a acestuia ca pesticid. În consecință, izoproturonul face obiectul unei restricționări severe în Uniune în categoria 
de utilizare „pesticide” și, prin urmare, ar trebui să fie adăugat pe listele de produse chimice din părțile 1 și 2 ale 
anexei I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012. 

(4)  Substanța activă maneb a fost aprobată anterior în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009. Ulterior, s-a 
depus o cerere de reînnoire a acestei aprobări, dar nu s-a înaintat dosarul suplimentar de susținere a reînnoirii. În 
consecință, aprobarea a expirat. Așadar, manebul este interzis în Uniune în categoria de utilizare „pesticide” și, 
prin urmare, ar trebui să fie adăugat pe listele de produse chimice din părțile 1 și 2 ale anexei I la Regulamentul 
(UE) nr. 649/2012. 
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(1) JO L 201, 27.7.2012, p. 60. 
(2) Decizia 2003/106/CE a Consiliului din 19 decembrie 2002 privind aprobarea, în numele Comunității Europene, a Convenției de la 

Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide 
periculoase care fac obiectul comerțului internațional (JO L 63, 6.3.2003, p. 27). 

(3) Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață 
a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1). 

(4) Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și 
utilizarea produselor biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1). 



(5)  Substanța activă fipronil a fost aprobată anterior în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009. Ulterior, s-a 
depus o cerere de reînnoire a acestei aprobări, dar nu s-a înaintat dosarul suplimentar de susținere a reînnoirii. În 
consecință, aprobarea a expirat. Prin urmare, chiar dacă fipronilul este aprobat în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. 528/2012 pentru tipul de produs 18, practic este interzisă orice utilizare a acestuia ca pesticid. Așadar, 
fipronilul face obiectul unei restricționări severe în Uniune în categoria de utilizare „pesticide” și ar trebui adăugat 
pe listele de produse chimice din părțile 1 și 2 ale anexei I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012. 

(6)  În cadrul celei de a opta reuniuni a Conferinței părților la Convenția de la Rotterdam, care a avut loc în perioada 
24 aprilie-5 mai 2017, s-a decis să se includă carbofuranul, triclorfonul și parafinele clorurate cu catenă scurtă în 
anexa III la Convenție; în consecință, aceste substanțe chimice au intrat sub incidența procedurii de consimțământ 
prealabil în cunoștință de cauză în temeiul convenției menționate. Prin urmare, aceste modificări ar trebui să se 
reflecte în listele de produse chimice din părțile 1, 2 și 3 ale anexei I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012, prin 
adăugarea carbofuranului, a triclorfonului și a parafinelor clorurate cu catenă scurtă pe lista din partea 3 și prin 
eliminarea carbofuranului și a triclorfonului de pe lista din partea 2 și prin modificarea în consecință a părții 1. 

(7)  Compușii tributilstanici au fost incluși în anexa III la Convenția de la Rotterdam în categoria de utilizare 
„pesticid”, în urma unei decizii adoptate în 2008 în cadrul celei de a patra Conferințe a părților. În cadrul celei de 
a opta reuniuni a Conferinței părților, care a avut loc în perioada 24 aprilie-5 mai 2017, s-a decis să se includă 
compușii tributilstanici din anexa III în categoria de utilizare „industrial”; în consecință, acești compuși tributils
tanici au intrat sub incidența procedurii de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, în temeiul convenției 
menționate, și în categoria de utilizare „industrial”. Această modificare, împreună cu modificările aduse statutului 
de reglementare al compușilor tributilstanici în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului (5), care au fost efectuate după includerea compușilor tributilstanici în anexa I la 
Regulamentul (UE) nr. 649/2012, ar trebui să se reflecte în listele de produse chimice din părțile 1 și 3 ale anexei 
I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012. 

(8)  În cadrul celei de a opta reuniuni a Conferinței părților la Convenția de la Stockholm privind poluanții organici 
persistenți („Convenția de la Stockholm”), care a avut loc în perioada 24 aprilie-5 mai 2017 și care a fost 
aprobată prin Decizia 2006/507/CE a Consiliului (6), s-a decis să se includă parafinele clorurate cu catenă scurtă 
în anexa A la Convenția de la Stockholm. Pentru a pune în aplicare Convenția de la Stockholm și ținând seama 
de faptul că substanțele respective figurează deja pe lista din partea B a anexei I la Regulamentul (CE) 
nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (7), acestea ar trebui adăugate în partea 1 a anexei V la 
Regulamentul (UE) nr. 649/2012. 

(9)  Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului European și al Consiliului (8) modifică normele privind exportul 
amestecurilor de mercur metalic cu alte substanțe cu o concentrație de mercur mai mică de 95 % și a anumitor 
compuși de mercur. Aceste modificări ar trebui să se reflecte în rubricile existente din partea 2 a anexei V la 
Regulamentul (UE) nr. 649/2012 pentru compușii de mercur și amestecurile de mercur metalic cu alte substanțe 
cu o concentrație de mercur mai mică de 95 %. 

(10)  Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 649/2012 ar trebui modificat în consecință. 

(11)  Este oportun să se acorde o perioadă de timp rezonabilă pentru ca părțile interesate să ia măsurile necesare în 
vederea asigurării conformității cu prezentul regulament și pentru ca statele membre să ia măsurile necesare în 
vederea punerii în aplicare a acestuia, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Regulamentul (UE) nr. 649/2012 se modifică după cum urmează: 

(a)  anexa I se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament; 

(b)  anexa V se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament. 
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(5) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare 
a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al 
Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale 
Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1). 

(6) Decizia 2006/507/CE a Consiliului din 14 octombrie 2004 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției de la 
Stockholm privind poluanții organici persistenți (JO L 209, 31.7.2006, p. 1). 

(7) Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și 
de modificare a Directivei 79/117/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 7). 

(8) Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 privind mercurul și de abrogare a Regula
mentului (CE) nr. 1102/2008 (JO L 137, 24.5.2017, p. 1). 



Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Se aplică de la 1 mai 2019. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 11 decembrie 2018. 

Pentru Comisie 

Președintele 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXA I 

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 se modifică după cum urmează:  

1. Lista de produse chimice din partea 1 se modifică după cum urmează: 

(a)  rubrica referitoare la carborfuran se înlocuiește cu următoarea rubrică: 

Produs chimic Nr. CAS Cod Einecs Cod NC (***) Subcate
gorie (*) 

Restricții la 
utilizare (**) 

Țări în cazul 
cărora notifi
carea nu este 

necesară 

„Carbofuran (#) 1563-66-2 216-353-0 ex 2932 99 00 p(1) b”   

(b)  rubrica referitoare la compușii tributilstanici se înlocuiește cu următoarea rubrică: 

Produs chimic Nr. CAS Cod Einecs Cod NC (***) Subcate
gorie (*) 

Restricții la 
utilizare (**) 

Țări în cazul 
cărora notifi
carea nu este 

necesară 

„Toți compușii 
tributilstanici, inclusiv:   

ex 2931 20 00 p(1)-p(2) 

i(1)-i(2) 

b-b 

sr-sr”  
Oxid de tributilstaniu 56-35-9 200-268-0 ex 2931 20 00 

Fluorură de tributilstaniu 1983-10-4 217-847-9 ex 2931 20 00 

Metacrilat de tributilstaniu 2155-70-6 218-452-4 ex 2931 20 00 

Benzoat de tributilstaniu 4342-36-3 224-399-8 ex 2931 20 00 

Clorură de tributilstaniu 1461-22-9 215-958-7 ex 2931 20 00 

Linoleat de tributilstaniu 24124-25-2 246-024-7 ex 2931 20 00 

Naftenat de 
tributilstaniu (#) 

85409-17-2 287-083-9 ex 2931 20 00  

(c)  rubrica referitoare la triclorfon se înlocuiește cu următoarea rubrică: 

Produs chimic Nr. CAS Cod Einecs Cod NC (***) Subcate
gorie (*) 

Restricții la 
utilizare (**) 

Țări în cazul 
cărora notifi
carea nu este 

necesară 

„Triclorfon (#) 52-68-6 200-149-3 ex 2931 39 90 p(1)-p(2) b-b”   

(d)  se adaugă următoarele rubrici: 

Produs chimic Nr. CAS Cod Einecs Cod NC (***) Subcate
gorie (*) 

Restricții la 
utilizare (**) 

Țări în cazul 
cărora notifi
carea nu este 

necesară 

„Amitrol (+) 61-82-5 200-521-5 ex 2933 99 80 p(1) b  

Beta-cipermetrin (+) 65731-84-2 265-898-0 ex 2926 90 70 p(1) b  

DPX KE 459 
(flupirsulfuron-metil) (+) 

150315-10-9 

144740-54-5 

nu se aplică ex 2935 90 90 p(1) b  

Fipronil (+) 120068-37-3 nu se aplică ex 2933 19 90 p(1) b  
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Produs chimic Nr. CAS Cod Einecs Cod NC (***) Subcate
gorie (*) 

Restricții la 
utilizare (**) 

Țări în cazul 
cărora notifi
carea nu este 

necesară 

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  

Ortosulfamuron (+) 213464-77-8 nu se aplică ex 2933 59 95 p(1) b  

Picoxistrobină (+) 117428-22-5 nu se aplică ex 2933 39 99 p(1) b  

Triasulfuron (+) 82097-50-5 nu se aplică ex 2935 90 90 p(1) b”    

2. Lista de produse chimice din partea 2 se modifică după cum urmează: 

(a)  rubrica referitoare la carbofuran se elimină; 

(b)  rubrica referitoare la triclorfon se elimină; 

(c)  se adaugă următoarele rubrici: 

Produs chimic Nr. CAS Cod Einecs Cod NC (***) Categorie (*) Restricții la utili
zare (**) 

„Amitrol 61-82-5 200-521-5 ex 2933 99 80 p b 

Beta-cipermetrin 65731-84-2 265-898-0 ex 2926 90 70 p b 

DPX KE 459 
(flupirsulfuron-metil) 

150315-10-9 

144740-54-5 

nu se aplică ex 2935 90 90 p b 

Fipronil 120068-37-3 nu se aplică 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 

Ortosulfamuron 213464-77-8 nu se aplică ex 2933 59 95 p b 

Picoxistrobină 117428-22-5 nu se aplică ex 2933 39 99 p b 

Triasulfuron 82097-50-5 nu se aplică ex 2935 90 90 p b”   

3. Lista de produse chimice din partea 3 se modifică după cum urmează: 

(a)  rubrica referitoare la compușii tributilstanici se înlocuiește cu următoarea rubrică: 

Produs chimic Nr. CAS Cod SA 
Substanță pură (**) 

Cod SA 
Amestecuri care conțin 

substanța (**) 
Categoria 

„Toți compușii 
tributilstanici, inclusiv:  

ex 2931.20 3808.59 Pesticid 

Industrial” 
Oxid de tributilstaniu 56-35-9 ex 2931.20 
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Produs chimic Nr. CAS Cod SA 
Substanță pură (**) 

Cod SA 
Amestecuri care conțin 

substanța (**) 
Categoria 

Fluorură de tributilstaniu 1983-10-4 ex 2931.20   

Metacrilat de tributilstaniu 2155-70-6 ex 2931.20 

Benzoat de tributilstaniu 4342-36-3 ex 2931.20 

Clorură de tributilstaniu 1461-22-9 ex 2931.20 

Linoleat de tributilstaniu 24124-25-2 ex 2931.20 

Naftenat de 
tributilstaniu (#) 

85409-17-2 ex 2931.20  

(b)  se adaugă următoarele rubrici: 

Produs chimic Nr. CAS apli
cabil(e) 

Cod SA 
Substanță pură (**) 

Cod SA 
Amestecuri care conțin 

substanța (**) 
Categoria 

„Carbofuran 1563-66-2 ex 2932.99 3808.91 

3808.59 

Pesticid 

Triclorfon 52-68-6 ex 2931.39 3808.91 Pesticid 

Parafine clorurate cu 
catenă scurtă 

85535-84-8 ex 3824.99  Industrial”   

27.2.2019 L 59/6 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    



ANEXA II 

Anexa V la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 se modifică după cum urmează:  

1. În lista din partea 1 se adaugă următoarea rubrică: 

Descrierea produselor chimice/arti
colului (articolelor) care fac obiectul 

unei interdicții la export 

Detalii suplimentare, dacă sunt pertinente (de exemplu numele produsului chimic, nr. CE, 
nr. CAS etc.)  

„Parafine clorurate cu catenă scurtă Nr. CE 287-476-5 

Nr. CAS 85535-84-8 

Codul NC 3824 99 92”   

2. Partea 2 se înlocuiește cu următorul text: 

„PARTEA 2 

Produse chimice, altele decât poluanții organici persistenți enumerați în anexele A și B la Convenția de la Stockholm 
privind poluanții organici persistenți, în conformitate cu dispozițiile acesteia. 

Nr. Descrierea produselor chimice/articolului (articolelor) 
care fac obiectul interdicției la export 

Detalii suplimentare, dacă sunt pertinente (de exemplu 
numele produsului chimic, nr. CE, nr. CAS etc.) 

1 Săpunurile cosmetice care conțin mercur Codurile NC 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 
3401 20 90, 3401 30 00 

2 Mercur metalic și amestecuri de mercur metalic 
cu alte substanțe, inclusiv aliaje de mercur, cu 
o concentrație de mercur de cel puțin 95 % din 
greutate 

CAS RN 7439-97-6 

Nr. CE 231-106-7 

Codul NC 2805 40 

3 Următorii compuși de mercur, cu excepția cazu
rilor în care aceștia sunt exportați pentru cerce
tare de laborator sau pentru analize de labora
tor: 

—  minereu de cinabru; 

—  clorură de mercur (I) (Cl2Hg2); 

—  oxid de mercur (II) (HgO); 

—  sulfură de mercur (HgS). 

CAS RN 10112-91-1, 21908-53-2, 1344-48-5 

Nr. CE 233-307-5, 244-654-7, 215-696-3 

Codurile NC ex 2852 10 00, ex 2852 90 00 

4 Toate amestecurile de mercur metalic cu alte 
substanțe, inclusiv aliaje de mercur, care nu intră 
sub incidența rubricii 2 și toți compușii de mer
cur care nu intră sub incidența rubricii 3, dacă 
exportul respectivului amestec sau compus se 
efectuează în scopul recuperării mercurului me
talic 

Inclusiv: 

sulfat de mercur (I) (Hg2SO4, CAS RN 7783-36-0), tio
cianat de mercur (II) [Hg (SCN)2, CAS RN 592-85-8], 
iodură de mercur (I) (Hg2I2, CAS RN 15385-57-6) 

Codurile NC ex 2852 10 00, ex 2852 90 00”   
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