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REGULAMENTUL (UE) NR. 196/2010 AL COMISIEI
din 9 martie 2010
de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European și al
Consiliului privind exportul și importul de produse chimice periculoase
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

(3)

S-a hotărât ca substanțele butralin, diniconazol-M, flur
primidol, nicotină și propaclor să nu fie incluse ca
substanțe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE,
ceea ce implică faptul că se interzice utilizarea ca
pesticide a acestor substanțe active, care trebuie așadar
adăugate pe listele de substanțe chimice incluse în părțile
1 și 2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008.

(4)

S-a hotărât ca substanțele antrachinonă și dicofol să nu
fie incluse ca substanțe active în anexa I la Directiva
91/414/CEE, nici ca substanțe active în anexele I, IA
sau IB la Directiva 98/8/CE, ceea ce implică faptul că
se interzice utilizarea ca pesticide a acestor substanțe
active, care trebuie așadar adăugate pe listele de
substanțe chimice incluse în părțile 1 și 2 din anexa I
la Regulamentul (CE) nr. 689/2008.

(5)

S-a hotărât ca substanțele acid 2-naftiloxiacetic, propanil
și triciclazol să nu fie incluse ca substanțe active în anexa
I la Directiva 91/414/CEE, ceea ce implică faptul că se
interzice utilizarea ca pesticide a acestor substanțe active,
care trebuie așadar adăugate pe listele de substanțe
chimice incluse în părțile 1 și 2 din anexa I la Regula
mentul (CE) nr. 689/2008. Având în vedere că au fost
prezentate noi cereri care necesită luarea unor noi decizii
privind includerea în anexa I la Directiva 91/414/CEE,
completarea listei substanțelor chimice incluse în partea
2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008 nu
trebuie efectuată înainte de luarea unor noi decizii refe
ritoare la situația acestor substanțe chimice.

(6)

Conferința părților la Convenția de la Rotterdam a decis,
în cadrul celei de a patra reuniuni din octombrie 2008,
să includă compușii tributilstanici în anexa III la această
convenție, ceea ce implică faptul că compușii tributil
stanici devin obiectul procedurii PIC în conformitate cu
această convenție și trebuie așadar să fie înscriși în mod
separat pe lista substanțelor chimice incluse în partea 1 și
să fie adăugați pe lista substanțelor chimice incluse în
partea 3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008.

(7)

Înscrierea separată a compușilor tributilstanici în părțile 1
și 3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008
necesită modificarea înregistrărilor existente ale
compușilor triorganostanici în părțile 1 și 2 din anexa
I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008 astfel încât să se
arate că compușii tributilstanici nu mai fac obiectul
acestor înregistrări.

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parla
mentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind
exportul și importul de produse chimice periculoase (1), în
special articolul 22 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 689/2008 implementează
Convenția de la Rotterdam privind procedura de consim
țământ prealabil în cunoștință de cauză (procedura PIC)
aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide peri
culoase care fac obiectul comerțului internațional,
denumită în continuare „Convenția de la Rotterdam”,
semnată la 11 septembrie 1998 și aprobată, în numele
Comunității, prin Decizia 2003/106/CE a Consiliului (2).

(2)

Este necesară modificarea anexei I la Regulamentul (CE)
nr. 689/2008 pentru a se ține seama de măsurile de
reglementare cu privire la anumite substanțe chimice,
luate în temeiul Directivei 91/414/CEE a Consiliului din
15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor
de uz fitosanitar (3), Directivei 98/8/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind
comercializarea produselor biodistructive (4) și Regula
mentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului
European și al Consiliului din 18 decembrie 2006
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restric
ționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a
Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modi
ficare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regula
mentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regula
mentului (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 (5).
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Prin Decizia 2004/248/CE a Comisiei (1) s-a hotărât ca
substanța atrazin să nu fie inclusă ca substanță activă în
anexa I la Directiva 91/414/CEE, ceea ce implică faptul că
s-a interzis utilizarea atrazin ca pesticid, urmând ca auto
rizațiile produselor de uz fitosanitar care conțin această
substanță activă să fie retrase cel târziu la 30 iunie 2007.
Ținând cont de faptul că acest termen a expirat, înregis
trările existente în lista produselor chimice incluse în
părțile 1 și 2 din anexa I la Regulamentul (CE)
nr. 689/2008 trebuie modificate astfel încât să țină
seama de interzicerea utilizării substanței atrazin.
Prin Decizia 2004/141/CE a Comisiei (2) și Decizia
2004/247/CE a Comisiei (3) s-a hotărât ca substanțele
amitraz și simazin să nu fie incluse ca substanțe active
în anexa I la Directiva 91/414/CEE, ceea ce implică faptul
că s-a interzis utilizarea acestor substanțe active în
produsele de uz fitosanitar, urmând ca autorizațiile
produselor de uz fitosanitar care conțin aceste
substanțe active să fie retrase cel târziu la 30 iunie
2007. Ținând cont de faptul că acest termen a expirat
și fiindcă s-a decis ca substanțele amitraz și simazin să nu
fie incluse ca substanțe active în anexele I, IA sau IB la
Directiva 98/8/CE, se interzice utilizarea ca pesticide a
acestor substanțe active, iar înregistrările existente în
lista produselor chimice incluse în părțile 1 și 2 din
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008 trebuie modi
ficate astfel încât să țină seama de interzicerea utilizării
acestor substanțe.

10.3.2010

(10)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008
trebuie modificată în consecință.

(11)

Pentru ca statele membre și industria de profil să dispună
de timpul necesar pentru a lua măsurile aferente, punerea
în aplicare a prezentului regulament trebuie amânată.

(12)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului instituit în temeiul arti
colului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008 se modifică în
conformitate cu anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la
data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 mai 2010.

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

Adoptat la Bruxelles, 9 martie 2010.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

(1) JO L 78, 16.3.2004, p. 53.
(2) JO L 46, 17.2.2004, p. 35.
(3) JO L 78, 16.3.2004, p. 50.
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ANEXĂ
Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008 se modifică după cum urmează:
1. Partea 1 se modifică după cum urmează:
(a) se adaugă următoarele înregistrări:

Produs chimic

Subca
tegorie (*)

Țări în cazul
Restricții la
cărora noti
utilizare (**) ficarea nu este
necesară

Nr. CAS

Cod Einecs

Cod NC

„Acid 2-naftiloxiacetic

120-23-0

204-380-0

2918 99 90

p(1)

b

Antrachinonă

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p(1)-p(2)

b-b

Butralin

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p(1)

b

Dicofol

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

Diniconazol-M

83657-18-5

n.a.

2933 99 80

p(1)

b

Flurprimidol

56425-91-3

n.a.

2933 59 95

p(1)

b

Nicotină

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p(1)

b

Propaclor

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p(1)

b

Propanil

709-98-8

211-914-6

2924 29 98

p(1)

b

2931 00 95

p(2)

b

p(1)

b”

Toți compuși tributil
stanici, inclusiv:
Oxid de tributilstaniu

56-35-9

200-268-0

2931 00 95

Fluorură de tributilstaniu

1983-10-4

217-847-9

2931 00 95

Metacrilat de tributil
staniu

2155-70-6

218-452-4

2931 00 95

Benzoat de tributilstaniu

4342-36-3

224-399-8

2931 00 95

Clorură de tributilstaniu

1461-22-9

215-958-7

2931 00 95

Linoleat de tributilstaniu

24124-25-2

246-024-7

2931 00 95

Naftenat de tributilstaniu

85409-17-2

287-083-9

2931 00 95

Triciclazol

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

A se vedea
circulara PIC
la: www.pic.
int/

(b) înregistrările pentru amitraz, atrazin, simazin și compușii triorganostanici se înlocuiesc cu următoarele:

Produs chimic

Subca
tegorie (*)

Țări în cazul
Restricții la
cărora noti
utilizare (**) ficarea nu este
necesară

Nr. CAS

Cod Einecs

Cod NC

„Amitraz +

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b”

„Atrazin +

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)

b”

„Simazin +

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p(1)-p(2)

b-b”

„Compuși triorganos
tanici, cu excepția
compușilor tributilstanici
+

—

—

2931 00 95
și altele

p(2) i(2)

sr sr”
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2. Partea 2 se modifică după cum urmează:
(a) se adaugă următoarele înregistrări:

Produs chimic

Nr. CAS

Cod Einecs

Cod NC

Categorie (*)

Restricții la
utilizare (**)

„Antrachinonă

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p

b

Butralin

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p

b

Dicofol

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p

b

Diniconazol-M

83657-18-5

n.a.

2933 99 80

p

b

Flurprimidol

56425-91-3

n.a.

2933 59 95

p

b

Nicotină

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p

b

Propaclor

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p

b”

(b) înregistrările pentru amitraz, atrazin, simazin și compușii triorganostanici se înlocuiesc cu următoarele:

Produs chimic

Nr. CAS

Nr. Einecs

Cod NC

Categorie (*)

Restricții la
utilizare (**)

„Amitraz

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p

b”

„Atrazin

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p

b”

„Simazin

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p

b”

„Compuși triorganos
tanici,
cu
excepția
compușilor
tributil
stanici

—

—

2931 00 95
și altele

p

sr”

3. La partea 3 se adaugă următoarea înregistrare:

Produs chimic

„Toți compuși
stanici, inclusiv:

Nr. CAS aplicabil(e)

tributil

Codul SA
Amestecuri, preparate
care conțin substanța

Categorie

2931.00

3808.99

Pesticid”

Codul SA
Substanță pură

Oxid de tributilstaniu

56-35-9

2931.00

3808.99

Fluorură de tributilstaniu

1983-10-4

2931.00

3808.99

Metacrilat de tributilstaniu

2155-70-6

2931.00

3808.99

Benzoat de tributilstaniu

4342-36-3

2931.00

3808.99

Clorură de tributilstaniu

1461-22-9

2931.00

3808.99

Linoleat de tributilstaniu

24124-25-2

2931.00

3808.99

Naftenat de tributilstaniu

85409-17-2

2931.00

3808.99

