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II
(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 15/2010
z dnia 7 stycznia 2010 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

91/155/EWG,
93/67/EWG,
93/105/WE
i 2000/21/WE (3), dyrektywą Rady 91/414/EWG z dnia
15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu
środków ochrony roślin (4) oraz dyrektywą 98/8/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego
1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów
biobójczych (5).

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące
wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1),
w szczególności jego art. 22 ust. 4,

(3)

Zdecydowano o niewłączaniu substancji 1,3-dichlorop
ropen, benfurakarb i trifluralina do wykazu substancji
czynnych zawartego w załączniku I do dyrektywy
91/414/EWG, skutkiem czego nie dopuszcza się tych
substancji czynnych do stosowania jako pestycydy,
a zatem substancje te należy dodać do wykazów chemi
kaliów zawartych w części 1 i 2 załącznika I do rozpo
rządzenia (WE) nr 689/2008. Ponieważ złożono nowe
wnioski, które będą wymagać podjęcia nowych decyzji
dotyczących włączenia do załącznika I do dyrektywy
91/414/EWG, dodanie do wykazu chemikaliów zawar
tego w części 2 załącznika I do rozporządzenia (WE)
nr 689/2008 nie powinno stosować się do czasu
podjęcia nowych decyzji dotyczących statusu wymienio
nych chemikaliów.

(4)

Zdecydowano o niewłączaniu substancji metomyl do
wykazu substancji czynnych zawartego w załączniku I
do dyrektywy 91/414/EWG oraz o niewłączaniu
substancji metomyl do wykazów substancji czynnych
zawartych w załączniku I, IA lub IB do dyrektywy
98/8/WE, skutkiem czego nie dopuszcza się tej substancji
czynnej do stosowania jako pestycyd, a zatem substancję
tę należy dodać do wykazów chemikaliów zawartych
w części 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr
689/2008. Ponieważ złożono nowy wniosek, który
będzie wymagać podjęcia nowej decyzji dotyczącej
włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG,
dodanie do wykazu chemikaliów zawartego w części 2
załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 nie
powinno stosować się do czasu podjęcia nowej decyzji
dotyczącej statusu wymienionego chemikalium.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 wdraża Konwencję
rotterdamską w sprawie procedury zgody po uprzednim
poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektó
rymi substancjami chemicznymi i pestycydami (proce
dura PIC), podpisaną w dniu 11 września 1998 r.
i zatwierdzoną, w imieniu Wspólnoty, decyzją Rady
2003/106/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. dotyczącą
zatwierdzenia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej,
Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody
po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym
handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami
chemicznymi i pestycydami (2).

Należy zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr
689/2008 celem uwzględnienia środków prawnych
w odniesieniu do niektórych chemikaliów, podjętych
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów,
zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające
rozporządzenie
Rady
(EWG)
nr
793/93
i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również
dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji

(1) Dz.U. L 204 z 31.7.2008, s. 1.
(2) Dz.U. L 63 z 6.3.2003, s. 27.

(3) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
(4) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.
(5) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.
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Zdecydowano o niewłączaniu substancji diazynon, dich
lorfos i fenitrotion do wykazu substancji czynnych
zawartego w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG,
skutkiem czego nie dopuszcza się tych substancji czyn
nych do stosowania jako pestycydy, a zatem substancje
te należy dodać do wykazu chemikaliów zawartego
w części 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr
689/2008, ponieważ wszystkie ich zastosowania są
zabronione, mimo że omawiane substancje zostały
zidentyfikowane i zgłoszone do oceny na podstawie
dyrektywy 98/8/WE i mogą być w dalszym ciągu
dopuszczone do stosowania w państwach członkowskich
do momentu podjęcia decyzji na podstawie wymienionej
dyrektywy.
W art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG przewidziano
12-letni okres, w którym państwo członkowskie może
zezwolić na wprowadzenie do obrotu środków ochrony
roślin zawierających niektóre substancje czynne. Okres
ten został przedłużony rozporządzeniem Komisji (WE)
nr 2076/2002 z dnia 20 listopada 2002 r. przedłuża
jącym okres wskazany w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady
91/414/EWG i dotyczącym niewłączenia niektórych
substancji czynnych do załącznika I do tej dyrektywy
oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawie
rające te substancje (1). Jednak, ponieważ przed upływem
tego okresu nie podjęto decyzji w sprawie włączenia do
załącznika I do dyrektywy 91/414/WE substancji czyn
nych azynofos metylowy i winklozolina, państwa człon
kowskie zostały zmuszone do cofnięcia, z mocą od dnia
1 stycznia 2007 r., zezwoleń krajowych w odniesieniu
do środków ochrony roślin zawierających te substancje.
Skutkiem tego stosowanie substancji czynnych azynofos
metylowy i winklozolina jako pestycydy jest zakazane,
a zatem substancje te należy dodać do wykazu chemika
liów zawartego w części 2 załącznika I do rozporzą
dzenia (WE) nr 689/2008.
Zdecydowano o surowym ograniczeniu stosowania
substancji fenarimol, metamidofos i procymidon
w drodze wielu środków, włącznie z tym, że wymienione
substancje czynne były na krótko włączone do załącz
nika I do dyrektywy 91/414/EWG. Po tym czasie nie
zezwala się na dalsze stosowanie wymienionych
substancji czynnych, skutkiem czego nie dopuszcza się
ich do stosowania jako pestycydy, a zatem substancje te
należy dodać do wykazu chemikaliów zawartego
w części 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr
689/2008.
Zdecydowano o włączeniu substancji parakwat jako
substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy
91/414/EWG dyrektywą Komisji 2003/112/WE z dnia
1 grudnia 2003 r. zmieniającą dyrektywę Rady
91/414/EWG dotyczącą włączenia parakwatu jako
substancji biologicznie czynnej (2). Jednakże Sąd Pierw
szej Instancji Wspólnot Europejskich w swoim wyroku
z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie T-229/04 (3) stwierdził
nieważność dyrektywy Komisji 2003/112/WE, skutkiem
czego nie dopuszcza się wymienionej substancji czynnej

(1) Dz.U. L 319 z 23.11.2002, s. 3.
(2) Dz.U. L 321 z 6.12.2003, s. 32.
(3) Dz.U. C 199 z 25.8.2007, s. 32.
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do stosowania jako pestycyd, a zatem substancję tę
należy dodać do wykazu chemikaliów zawartego
w części 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr
689/2008.
(9)

Zdecydowano o ograniczeniu stosowania środków
ochrony roślin zawierających substancję tolilofluanid na
warunkach określonych w decyzji Komisji 2007/322/WE
z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiającej środki ochronne
w odniesieniu do zastosowań środków ochrony
roślin zawierających tolylfluanid, powodujących skażenie
wody pitnej (4). Ponadto sektor przemysłu zdecydował
o wycofaniu z rynku środków ochrony roślin zawierają
cych substancję czynną tolilofluanid w celu ochrony
zdrowia ludzi, skutkiem czego nie dopuszcza się wymie
nionej substancji czynnej do stosowania w podkategorii
pestycydy w grupie środków ochrony roślin. Zakaz
w wymienionej podkategorii traktuje się jako surowe
ograniczenie w kategorii pestycydy, a zatem wymienioną
substancję czynną należy dodać do wykazu chemikaliów
zawartego w części 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia
(WE) nr 689/2008.

(10)

Zdecydowano o włączaniu substancji diuron jako
substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy
91/414/EWG, skutkiem czego dopuszcza się tę
substancję czynną do stosowania w podkategorii pesty
cydy w grupie środków ochrony roślin. Należy zatem
skreślić wymienioną substancję czynną z części 1 załącz
nika I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008.

(11)

Złożono nowy wniosek w odniesieniu do substancji
czynnych
kadusafos,
karbofuran,
karbosulfan
i haloksyfop-R, który będzie wymagać podjęcia nowej
decyzji dotyczącej włączenia do załącznika I do dyrek
tywy 91/414/EWG; należy zatem skreślić wymienione
chemikalia z wykazu chemikaliów zawartego w części
2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008.
Decyzja o dodaniu do wykazu chemikaliów zawartego
w części 2 załącznika I nie powinna być podjęta zanim
nie będzie dostępna nowa decyzja dotycząca statusu
wymienionych
substancji
na
mocy
dyrektywy
91/414/EWG.

(12)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do
rozporządzenia (WE) nr 689/2008.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią komitetu ustanowionego art. 133
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo
rządzenia.
(4) Dz.U. L 119 z 9.5.2007, s. 49.
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Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę
dowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 stycznia 2010 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK
W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 wprowadza się następujące zmiany:
1) w części 1 wprowadza się następujące zmiany:
a) dodaje się następujące pozycje:

Chemikalia

Ograniczenie
Podkategoria (*) zastosowania
(**)

Nr CAS

Nr EINECS

Kod CN

„1,3-dichloropropen (2)

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p(1)

b

Benfurakarb

82560-54-1

2932 99 00

p(1)

b

Fenarimol +

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p(1)

b

Metamidofos (3) +

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p(1)

b

Metomyl

16752-77-5

240-815-0

2930 90 85

p(1)-p(2)

b–b

Parakwat +

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p(1)

b

Procymidon +

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p(1)

b

Tolilofluanid +

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p(1)

b

Trifluralina

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p(1)

b

Państwa, dla
których nie
jest wyma
gane powia
domienie

(2) Niniejsza pozycja nie ma wpływu na istniejącą pozycję dla cis-1,3-dichloropropenu (Nr CAS 10061-01-5).
(3) Niniejsza pozycja nie ma wpływu na istniejącą pozycję dla rozpuszczalnych preparatów płynnych metamidofosu, które
przekraczają 600 g składnika czynnego/l”.

b) skreśla się następującą pozycję:

Chemikalia

„Diuron

Nr CAS

330-54-1

Nr EINECS

Kod CN

006-015-00

2924 21 90

Ograniczenie
Podkategoria (*) zastosowania
(**)

p(1)

b”

Państwa, dla
których nie
jest wyma
gane powia
domienie
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2) w części 2 wprowadza się następujące zmiany:
a) dodaje się następujące pozycje:

Chemikalia

Nr CAS

Nr EINECS

Kod CN

Kategoria (*)

Ograniczenie
zastosowania (**)

„Azynofos metylowy

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p

b

Diazynon

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p

sr

Dichlorfos

62-73-7

200-547-7

2919 90 00

p

sr

Fenarimol

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p

b

Fenitrotion

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p

sr

Metamidofos (1)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p

b

Parakwat

1910-42-5

217-615-7

2933 39 99

p

b

Procymidon

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p

b

Tolilofluanid

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p

sr

Winklozolina

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p

b

(1) Niniejsza pozycja nie ma wpływu na pozycję w załączniku I część 3 dla rozpuszczalnych preparatów płynnych metamidofosu,
które przekraczają 600 g składnika czynnego/l”.

b) skreśla się następujące pozycje:

Chemikalia

Nr CAS

Nr EINECS

Kod CN

Kategoria (*)

Ograniczenie
zastosowania
(**)

„Kadusafos

95465-99-9

brak

2930 90 85

p

b

Karbofuran

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p

b

Karbosulfan

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p

b

Haloksyfop-R

95977-29-0

brak

2933 39 99

p

b”

(ester
metylu)

(72619-32-0)

(406-250-0)

(2933 39 99)

haloksyfop-P-

