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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
vägnar genom rådets beslut 2006/507/EG (6), och efter
följande regler för dessa kemikalier som införts i enlighet
med 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 ( 7)
bör också beaktas.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 689/2008 av den 17 juni 2008 om export och import
av farliga kemikalier (1), särskilt artikel 22.4, och

(4)

Acetoklor, asulam, klorpikrin och propargit har inte god
känts som verksamma ämnen enligt förordning (EG) nr
1107/2009. Det innebär att dessa verksamma ämnen är
förbjudna för användning som bekämpningsmedel och
därför bör läggas till i förteckningarna över kemikalier i
delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EG) nr
689/2008. Upptagandet av acetoklor, asulam, klorpikrin
och propargit i bilaga I sköts upp på grund av en ny
ansökan om upptagande i bilaga I till rådets direktiv
91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av
växtskyddsmedel på marknaden (8) som lämnats in i en
lighet med artikel 13 i kommissionens förordning (EG)
nr 33/2008 av den 17 januari 2008 om tillämpnings
föreskrifter för rådets 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 (9). Denna nya ansökan resulterade
återigen i beslutet att inte godkänna acetoklor, asulam,
klorpikrin och propargit som verksamma ämnen enligt
förordning (EG) nr 1107/2009, vilket innebär att acetok
lor, asulam, klorpikrin och propargit fortfarande är för
bjudna för användning som bekämpningsmedel och att
skälet till att skjuta upp upptagandet i bilaga I inte längre
föreligger. Därför bör acetoklor, asulam, klorpikrin och
propargit läggas till i förteckningarna över kemikalier i
delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EG) nr
689/2008.

(5)

Flufenoxuron har inte godkänts som verksamt ämne en
ligt förordning (EG) nr 1107/2009 och flufenoxuron har
inte tagits upp som verksamt ämne i bilagorna I, IA eller
IB till direktiv 98/8/EG för produkttyp 18. Det innebär
att flufenoxuron är underkastat stränga restriktioner för
användning som bekämpningsmedel och därför bör läg
gas till i förteckningarna över kemikalier i delarna 1 och
2 i bilaga I till förordning (EG) nr 689/2008 eftersom i
princip all användning är förbjuden, trots att flufenox
uron har tagits upp i bilaga I till direktiv 98/8/EG för
produkttyp 8 och därför kan godkännas av medlemssta
terna för användning i träskyddsmedel enligt särskilda
villkor. Upptagandet av flufenoxuron i bilaga I sköts
upp på grund av en ny ansökan om upptagande i bilaga

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 689/2008 genomförs Rotter
damkonventionen om förfarandet med förhandsgodkän
nande (PIC-förfarandet) sedan information lämnats för
vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i interna
tionell handel. Konventionen undertecknades den 11 sep
tember 1998 och godkändes på gemenskapens vägnar
genom rådets beslut 2003/106/EG (2).

(2)

De regler avseende vissa kemikalier som fattats i enlighet
med 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 (3), Europa
parlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den
16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter
på marknaden (4) och Europaparlamentets och rådets för
ordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006
om registrering, utvärdering, godkännande och begräns
ning 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 (5)
bör beaktas.

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Beslut som fattats avseende vissa kemikalier enligt Stock
holmskonventionen om långlivade organiska förore
ningar (nedan kallad Stockholmskonventionen), underteck
nad den 22 maj 2001 och godkänd på gemenskapens
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I till direktiv 91/414/EEG som lämnats in i enlighet med
artikel 13 i förordning (EG) nr 33/2008. Denna nya
ansökan resulterade återigen i beslutet att inte godkänna
flufenoxuron som ett verksamt ämne enligt förordning
(EG) nr 1107/2009. Det innebär att skälet till att skjuta
upp upptagandet i bilaga I inte längre föreligger. Därför
bör flufenoxuron läggas till i förteckningarna över kemi
kalier i delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EG) nr
689/2008.

(6)

(7)

(8)

(9)

Naled har inte tagits upp som verksamt ämne i bilagorna
I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG och naled har inte tagits
upp som verksamt ämne i bilaga I till direktiv
91/414/EEG. Det innebär att naled är förbjudet för an
vändning som bekämpningsmedel och därför bör läggas
till i förteckningarna över kemikalier i delarna 1 och 2 i
bilaga I till förordning (EG) nr 689/2008.

2-naftyloxiättiksyra, difenylamin och propanil har inte
godkänts som verksamma ämnen enligt förordning
(EG) nr 1107/2009. Detta innebär att 2-naftyloxiättiksy
ra, difenylamin och propanil är förbjudna för användning
som bekämpningsmedel och därför bör läggas till i för
teckningarna över kemikalier i delarna 1 och 2 i bilaga I
till förordning (EG) nr 689/2008. Upptagandet av 2-naf
tyloxiättiksyra, difenylamin och propanil i del 2 i bilaga I
sköts upp på grund av en ny ansökan om upptagande i
bilaga I till direktiv 91/414/EEG som lämnats in i enlig
het med artikel 13 i förordning (EG) nr 33/2008. Denna
nya ansökan resulterade återigen i beslutet att inte ta upp
2-naftyloxiättiksyra, difenylamin och propanil som verk
samma ämnen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Det
innebär att 2-naftyloxiättiksyra, difenylamin och propanil
fortfarande är förbjudna för användning som bekämp
ningsmedel och att skälet till att skjuta upp upptagandet
i del 2 i bilaga I inte längre föreligger. Därför bör 2naftyloxiättiksyra, difenylamin och propanil läggas till i
förteckningen över kemikalier i del 2 i bilaga I till för
ordning (EG) nr 689/2008.

Vid Rotterdamkonventionens femte partskonferens i juni
2011 beslutades det att alaklor, aldikarb och endosulfan
skulle tas upp i bilaga III till konventionen. Det innebär
att alaklor, aldikarb och endosulfan blev föremål för PICförfarandet inom ramen för den konventionen och där
med borde utgå från förteckningen över kemikalier i del
2 och läggas till i förteckningen över kemikalier i del 3 i
bilaga I till förordning (EG) nr 689/2008.

Diklorvos har inte tagits upp som verksamt ämne i bila
gorna I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG och diklorvos har
inte tagits upp som verksamt ämne i bilaga I till direktiv
91/414/EEG. Det innebär att diklorvos är förbjudet för
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användning som bekämpningsmedel. Eftersom diklorvos
redan är upptaget i förteckningarna över kemikalier i
delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EG) nr
689/2008, bör dessa poster ändras för att återspegla
den rättsliga utvecklingen.

(10)

Bifentrin och metam har godkänts som verksamma äm
nen enligt förordning (EG) nr 1107/2009. Det innebär
att bifentrin och metam inte längre är förbjudna för
användning som bekämpningsmedel. De verksamma äm
nena bifentrin och metam bör därför utgå ur del 1 i
bilaga I till förordning (EG) nr 689/2008.

(11)

Cyanamid bör strykas från del 2 i bilaga I till förordning
(EG) nr 689/2008, eftersom det bevisades att förbudet
mot användning enligt underkategorin ”bekämpnings
medel i gruppen växtskyddsmedel” inte utgör en sträng
restriktion för användning av ämnet inom kategorin be
kämpningsmedel, eftersom cyanamid är vikigt som bio
cid. Cyanamid har identifierats och anmälts för utvär
dering enligt direktiv 98/8/EG. Biocidprodukter som in
nehåller cyanamid kan därför fortsätta att godkännas av
medlemsstaterna i enlighet med deras nationella regler
fram till dess att ett beslut enligt det direktivet fattas.

(12)

Förordning (EG) nr 850/2004 ändrad genom kommis
sionens förordning (EU) nr 519/2012 (1) genomför det
beslut som fattats i enlighet med Stockholmskonventio
nen om att ta upp endosulfan i del 1 av bilaga A till
Stockholmskonventionen genom att lägga till denna ke
mikalie till del A i bilaga I till förordning (EG) nr
850/2004. Denna kemikalie bör därför läggas till i del
1 i bilaga V till förordning (EG) nr 689/2008.

(13)

Förordning (EG) nr 689/2008 bör därför ändras i enlig
het med detta.

(14)

För att industrin ska få tillräcklig tid för att vidta de
åtgärder som krävs för efterlevnaden av denna förordning
och för att medlemsstaterna ska kunna vidta de åtgärder
som krävs för genomförandet av denna förordning bör
tillämpningen av förordningen skjutas fram.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från den kommitté som inrättats
enligt artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

(1) EUT L 159, 20.6.2012, s. 1.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

2. Bilaga V ska ändras i enlighet med bilaga II till den här
förordningen.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 689/2008 ska ändras på följande sätt:
1. Bilaga I ska ändras i enlighet med bilaga I till den här för
ordningen.

L 26/13

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 april 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 25 januari 2013.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande
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BILAGA I
Bilaga I till förordning (EG) nr 689/2008 ska ändras på följande sätt:
1. Del 1 ska ändras på följande sätt:
a) Följande poster ska läggas till:

Kemikalie

CAS-nr

Einecs-nr

KN-nr

Underkategori
(*)

Begränsningar för Länder för vilka
användning
ingen anmälan
(**)
behövs

”Acetoklor +

34256-82-1

251-899-3

2924 29 98

p(1)

b

Asulam +

3337-71-1
2302-17-2

222-077-1
218-953-8

2935 00 90

p(1)

b

Kloropikrin +

76-06-2

200-930-9

2904 90 40

p(1)

b

Flufenoxuron +

101463-69-8

417-680-3

2924 29 98

p(1)-p(2)

b-sr

Naled +

300-76-5

206-098-3

2919 90 00

p(1)-p(2)

b-b

Propargit +

2312-35-8

219-006-1

2920 90 85

p(1)

b”

b) Posterna för alaklor och aldikarb ska ersättas med följande:

Kemikalie

CAS-nr

Einecs-nr

KN-nr

Underkategori
(*)

Begränsningar för Länder för vilka
användning
ingen anmälan
(**)
behövs

”Alaklor #

15972-60-8

240-110-8

2924 29 98

p(1)

b

Aldikarb #

116-06-3

204-123-2

2930 90 99

p(1)-p(2)

b-b”

KN-nr

Underkategori
(*)

2919 90 00

p(1)-p(2)

KN-nr

Underkategori
(*)

2920 90 85

p(1)-p(2)

c) Posten för diklorvos ska ersättas med följande:

Kemikalie

”Diklorvos +

CAS-nr

62-73-7

Einecs-nr

200-547-7

Begränsningar för Länder för vilka
användning
ingen anmälan
(**)
behövs

b-b”

d) Posten för endosulfan ska ersättas med följande:

Kemikalie

”Endosulfan #

CAS-nr

Einecs-nr

115-29-7

204-079-4

e) Posten för bifentrin ska utgå.
f) Posten för metam ska utgå.

Begränsningar för Länder för vilka
användning
ingen anmälan
(**)
behövs

b-b”
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2. Del 2 ska ändras på följande sätt:
a) Följande poster ska läggas till:

KN-nr

Kategori
(*)

Begränsningar för
användning
(**)

204-380-0

2918 99 90

P

b

34256-82-1

251-899-3

2924 29 98

P

b

Asulam

3337-71-1
2302-17-2

222-077-1
218-953-8

2935 00 90

p

b

Klorpikrin

76-06-2

200-930-9

2904 90 40

p

b

Difenylamin

122-39-4

204-539-4

2921 44 00

p

b

Flufenoxuron

101463-69-8

417-680-3

2924 29 98

p

sr

Naled

300-76-5

206-098-3

2919 90 00

p

b

Propanil

709-98-8

211-914-6

2924 29 98

p

b

Propargit

2312-35-8

219-006-1

2920 90 85

p

b”

KN-nr

Kategori
(*)

Begränsningar för
användning
(**)

2919 90 00

p

b”

Kemikalie

CAS-nr

Einecs-nr

”2-naftyloxiättiksyra

120-23-0

Acetoklor

b) Posten för diklorvos ska ersättas med följande:

Kemikalie

”Diklorvos +

CAS-nr

62-73-7

Einecs-nr

200-547-7

c) Posten för alaklor ska utgå.
d) Posten för aldikarb ska utgå.
e) Posten för cyanamid ska utgå.
f) Posten för endosulfan ska utgå.
3. I del 3 ska följande poster läggas till:

Kemikalie

Relevanta
CAS-nr

HS-nummer
Rent ämne

HS-nummer
Blandningar, beredningar som
innehåller ämnet

Kategori

”Alaklor

15972-60-8

2924.29

3808.93

Bekämpningsmedel

Aldikarb

116-06-3

2930.90

3808.91

Bekämpningsmedel

Endosulfan

115-29-7

2920.90

3808.91

Bekämpningsmedel”
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BILAGA II
I del 1 i bilaga V till förordning (EG) nr 689/2008 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-nummer 2920 90 85”

