
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 73/2013 

z dnia 25 stycznia 2013 r. 

zmieniające załączniki I i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 
dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów 

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 szcze
gólności jego art. 22 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 wdraża konwencję 
rotterdamską w sprawie procedury zgody po uprzednim 
poinformowaniu („procedury PIC”) w międzynarodowym 
handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami 
chemicznymi i pestycydami, podpisaną w dniu 
11 września 1998 r. i zatwierdzoną, w imieniu Wspól
noty, decyzją Rady 2003/106/WE ( 2 ). 

(2) Należy uwzględnić działania regulacyjne w odniesieniu 
do niektórych chemikaliów, podjęte na podstawie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczą
cego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin 
i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG 
i 91/414/EWG ( 3 ), dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącej 
wprowadzania do obrotu produktów biobójczych ( 4 ) 
oraz rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stoso
wanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmienia
jącego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE ( 5 ). 

(3) Należy także uwzględnić decyzje w odniesieniu do 
niektórych chemikaliów, podjęte w ramach Konwencji 
sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń orga
nicznych („konwencja sztokholmska”), podpisanej dnia 
22 maja 2001 r. i zatwierdzonej w imieniu Wspólnoty 
decyzją Rady 2006/507/WE ( 6 ), oraz późniejsze działania 

regulacyjne w odniesieniu do tych chemikaliów, przepro
wadzone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 
850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. dotyczącego trwałych zanieczysz
czeń organicznych i zmieniającego dyrektywę 
79/117/EWG ( 7 ). 

(4) Substancje acetochlor, asulam, chloropikryna i propargit 
nie zostały zatwierdzone jako substancje czynne zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, skutkiem czego 
zakazano stosowania tych substancji jako pestycydów, 
a zatem substancje te należy dodać do wykazów chemi
kaliów zawartych w częściach 1 i 2 załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 689/2008. Dodanie acetochloru, 
asulamu, chloropikryny i propargitu do załącznika 
I zostało zawieszone ze względu na nowy wniosek 
o włączenie do załącznika I do dyrektywy Rady 
91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wpro
wadzania do obrotu środków ochrony roślin ( 8 ), złożony 
na podstawie art. 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 
91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej 
procedury oceny substancji czynnych objętych 
programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej 
dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej 
dyrektywy ( 9 ). Ten nowy wniosek ponownie doprowadził 
do decyzji o niezatwierdzaniu substancji acetochlor, 
asulam, chloropikryna i propargit jako substancji czyn
nych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, 
skutkiem czego stosowanie acetochloru, asulamu, chloro
pikryny i propargitu jako pestycydów jest nadal zaka
zane, natomiast ustała przyczyna zawieszenia dodania 
ich do załącznika I. Substancje acetochlor, asulam, chlo
ropikryna i propargit należy zatem dodać do wykazów 
chemikaliów zawartych w częściach 1 i 2 załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 689/2008. 

(5) Substancja flufenoksuron nie została zatwierdzona jako 
substancja czynna zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1107/2009 ani nie została włączona jako substancja 
czynna do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE 
do celów jej stosowania w produktach typu 18, skutkiem 
czego stosowanie flufenoksuronu jako pestycydu zostało 
objęte surowym ograniczeniem, a zatem substancję tę 
należy dodać do wykazów chemikaliów zawartych 
w częściach 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) 
nr 689/2008, ponieważ prawie wszystkie jej zastoso
wania są zabronione, mimo że flufenoksuron został 
włączony do załącznika I do dyrektywy 98/8/WE do 
celów stosowania w produktach typu 8 i może być 
w związku z tym dopuszczony przez państwa członkow
skie do stosowania jako środek do konserwacji drewna,
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z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków. 
Dodanie flufenoksuronu do załącznika I zawieszono 
z powodu nowego wniosku o włączenie do załącznika 
I do dyrektywy 91/414/EWG, złożonego na podstawie 
art. 13 rozporządzenia (WE) nr 33/2008. Ten nowy 
wniosek ponownie doprowadził do decyzji o niezatwier
dzaniu flufenoksuronu jako substancji czynnej zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, skutkiem 
czego ustała przyczyna zawieszenia dodania tej substancji 
do załącznika I. Substancję flufenoksuron należy zatem 
dodać do wykazów chemikaliów zawartych w częściach 
1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008. 

(6) Substancja naled nie została włączona jako substancja 
czynna do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE 
ani nie została włączona jako substancja czynna do 
załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, skutkiem 
czego zakazano stosowania naledu jako pestycydu, 
a zatem substancję tę należy dodać do wykazów chemi
kaliów zawartych w częściach 1 i 2 załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 689/2008. 

(7) Substancje kwas 2-naftylooksyoctowy, difenyloamina 
i propanil nie zostały zatwierdzone jako substancje 
czynne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, 
skutkiem czego zakazano stosowania kwasu 2-naftyloo
ksyoctowego, difenyloaminy i propanilu jako pestycy
dów, a zatem substancje te należy dodać do wykazów 
chemikaliów zawartych w częściach 1 i 2 załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 689/2008. Dodanie kwasu 2- 
naftylooksyoctowego, difenyloaminy i propanilu do 
części 2 załącznika I zawieszono z powodu nowego 
wniosku o włączenie do załącznika I do dyrektywy 
91/414/EWG, złożonego na podstawie art. 13 rozporzą
dzenia (WE) nr 33/2008. Ten nowy wniosek ponownie 
doprowadził do decyzji o niewłączaniu substancji kwas 
2-naftylooksyoctowy, difenyloamina i propanil jako 
substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy 
91/414/EWG, skutkiem czego stosowanie kwasu 2-nafty
looksyoctowego, difenyloaminy i propanilu jako pesty
cydu jest nadal zakazane, natomiast przyczyna zawie
szenia dodania ich do części 2 załącznika I ustała. 
Substancje kwas 2-naftylooksyoctowy, difenyloamina 
i propanil należy zatem dodać do wykazu chemikaliów 
zawartego w części 2 załącznika I do rozporządzenia 
(WE) nr 689/2008. 

(8) Podczas swojego piątego spotkania w czerwcu 2011 r. 
Konferencja Stron Konwencji Roterdamskiej postanowiła 
włączyć alachlor, aldikarb i endosulfan do załącznika III 
do tej konwencji, skutkiem czego alachlor, aldikarb 
i endosulfan zostały objęte procedurą PIC zgodnie 
z konwencją i w związku z tym powinny zostać skre 
ślone z wykazu chemikaliów zawartego w części 2 
i dodane do wykazu chemikaliów zawartego w części 3 
załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008. 

(9) Substancja dichlorfos nie została włączona jako 
substancja czynna do załączników I, IA lub IB do dyrek
tywy 98/8/WE ani nie została włączona jako substancja 
czynna do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, skut
kiem czego zakazano stosowania dichlorfosu jako pesty
cydu. Ponieważ dichlorfos jest już włączony do wykazów 
chemikaliów zawartych w częściach 1 i 2 załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 689/2008, pozycje te należy 
zmienić, aby uwzględnić ostatnie zmiany prawne. 

(10) Substancje bifentryna i metam zostały zatwierdzone jako 
substancje czynne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1107/2009, skutkiem czego stosowanie bifentryny 
i metamu jako pestycydów nie jest już zakazane. Należy 
zatem skreślić substancje czynne bifentrynę i metam 
z części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 
689/2008. 

(11) Substancję cyjanamid należy usunąć z części 2 załącznika 
I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 ponieważ przed
stawiono dowody, że zakaz w podkategorii „pestycydy 
z grupy środków ochrony roślin” nie stanowi surowego 
ograniczenia zastosowania tej substancji na poziomie 
kategorii „pestycydy” ze względu na fakt, że cyjanamid 
ma istotne zastosowania jako produkt biobójczy. Cyjan
amid został zidentyfikowany i zgłoszony do oceny na 
podstawie dyrektywy 98/8/WE. Produkty biobójcze 
zawierające cyjanamid mogą być zatem w dalszym 
ciągu dopuszczone przez państwa członkowskie zgodnie 
z ich przepisami krajowymi, do czasu podjęcia decyzji na 
podstawie wymienionej dyrektywy. 

(12) Rozporządzenie (WE) nr 850/2004, zmienione rozporzą
dzeniem Komisji (UE) nr 519/2012 ( 1 ) wdraża decyzję 
podjętą w ramach konwencji sztokholmskiej dotyczącą 
włączenia endosulfanu do części 1 załącznika A do 
konwencji sztokholmskiej poprzez dodanie tej substancji 
chemicznej do części A załącznika I do rozporządzenia 
(WE) nr 850/2004. Tę substancję chemiczną należy 
zatem dodać do części 1 załącznika V do rozporządzenia 
(WE) nr 689/2008. 

(13) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 689/2008. 

(14) Aby dać przemysłowi wystarczający czas na podjęcie 
środków koniecznych do zastosowania się do niniejszego 
rozporządzenia, a państwom członkowskim na podjęcie 
środków koniecznych do jego wdrożenia, należy odro
czyć jego stosowanie. 

(15) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 
133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 689/2008 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załączni
kiem I do niniejszego rozporządzenia; 

2) w załączniku V wprowadza się zmiany zgodnie z załączni
kiem II do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2013 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 25 stycznia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w części 1 wprowadza się następujące zmiany: 

a) dodaje się pozycje w brzmieniu: 

Chemikalia Nr CAS Nr Einecs Kod CN Podkategoria 
(*) 

Ograniczenie 
zastosowania 

(**) 

Państwa, dla 
których nie jest 

wymagane 
powiadomienie 

„Acetochlor + 34256-82-1 251-899-3 2924 29 98 p(1) b 

Asulam + 3337-71-1 222-077-1 2935 00 90 p(1) b 
2302-17-2 218-953-8 

Chloropikryna + 76-06-2 200-930-9 2904 90 40 p(1) b 

Flufenoksuron + 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) pozycje dotyczące alachloru i aldikarbu otrzymują brzmienie: 

Chemikalia Nr CAS Nr Einecs Kod CN Podkategoria 
(*) 

Ograniczenie 
zastosowania 

(**) 

Państwa, dla 
których nie jest 

wymagane 
powiadomienie 

„Alachlor # 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” 

c) pozycja dotycząca dichlorfosu otrzymuje brzmienie: 

Chemikalia Nr CAS Nr Einecs Kod CN Podkategoria 
(*) 

Ograniczenie 
zastosowania 

(**) 

Państwa, dla 
których nie jest 

wymagane 
powiadomienie 

„Dichlorfos + 62-73-7 200-547-7 2919 90 00 p(1)-p(2) b-b” 

d) pozycja dotycząca endosulfanu otrzymuje brzmienie: 

Chemikalia Nr CAS Nr Einecs Kod CN Podkategoria 
(*) 

Ograniczenie 
zastosowania 

(**) 

Państwa, dla 
których nie jest 

wymagane 
powiadomienie 

„Endosulfan # 115-29-7 204-079-4 2920 90 85 p(1)-p(2) b-b” 

e) pozycja dotycząca bifentryny zostaje skreślona; 

f) pozycja dotycząca metamu zostaje skreślona;
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2) w części 2 wprowadza się następujące zmiany: 

a) dodaje się pozycje w brzmieniu: 

Chemikalia Nr CAS Nr Einecs Kod CN Kategoria 
(*) 

Ograniczenie 
zastosowania 

(**) 

„Kwas 2-naftylooksyoctowy 120-23-0 204-380-0 2918 99 90 p b 

Acetochlor 34256-82-1 251-899-3 2924 29 98 p b 

Asulam 3337-71-1 222-077-1 2935 00 90 p b 
2302-17-2 218-953-8 

Chloropikryna 76-06-2 200-930-9 2904 90 40 p b 

Difenyloamina 122-39-4 204-539-4 2921 44 00 p b 

Flufenoksuron 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” 

b) pozycja dotycząca dichlorfosu otrzymuje brzmienie: 

Chemikalia Nr CAS Nr Einecs Kod CN Kategoria 
(*) 

Ograniczenie 
zastosowania 

(**) 

„Dichlorfos 62-73-7 200-547-7 2919 90 00 p b” 

c) pozycja dotycząca alachloru zostaje skreślona; 

d) pozycja dotycząca aldikarbu zostaje skreślona; 

e) pozycja dotycząca cyjanamidu zostaje skreślona; 

f) pozycja dotycząca endosulfanu zostaje skreślona; 

3) w części 3 dodaje się pozycje w brzmieniu: 

Chemikalia Właściwy nr 
CAS 

Kod HS 
Substancja 
w czystej 

postaci 

Kod HS 
Mieszaniny, preparaty 
zawierające substancję 

Kategoria 

„Alachlor 15972-60-8 2924.29 3808.93 Pestycyd 

Aldikarb 116-06-3 2930.90 3808.91 Pestycyd 

Endosulfan 115-29-7 2920.90 3808.91 Pestycyd”

PL 26.1.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 26/15



ZAŁĄCZNIK II 

W części 1 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 dodaje się pozycję w brzmieniu: 

Opis chemikaliów/wyrobów podlegających 
zakazowi wywozu Dodatkowe informacje, gdzie stosowne (np. nazwa chemikaliów, nr WE, nr CAS itp.) 

„Endosulfan nr WE 204-079-4 
nr CAS 115-29-7 
kod CN 2920 90 85”
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