
II 

(Nelegislativní akty) 

NAŘÍZENÍ 

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1701 

ze dne 23. července 2019, 

kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu 
a dovozu nebezpečných chemických látek 

(Text s významem pro EHP) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu 
nebezpečných chemických látek (1), a zejména na čl. 23 odst. 4 písm. a) a b) uvedeného nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Nařízení (EU) č. 649/2012, které bylo přijato dne 4. července 2012, provádí Rotterdamskou úmluvu o postupu 
předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (2) (dále jen 
„Rotterdamská úmluva“). Jde o přepracované znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 (3) 
a nahradilo uvedené nařízení s účinkem ode dne 1. března 2014. Nařízení (ES) č. 689/2008 bylo pozměněno 
nařízením Komise (EU) č. 73/2013 (4), které bylo přijato dne 25. ledna 2013, ale začalo se používat až ode dne 
1. dubna 2013. Změny stanovené nařízením (EU) č. 73/2013 nebyly v nařízení (EU) č. 649/2012 náležitě 
zohledněny. V zájmu zajištění právní srozumitelnosti a jednotnosti je proto nezbytné změny stanovené nařízením 
(EU) č. 73/2013 formálně zohlednit v přílohách nařízení (EU) č. 649/2012. 

(2) Rozhodnutím 2008/934/ES (5) Komise rozhodla, že nezařadí látky acetochlor, asulam, chlorpikrin a propargit jako 
účinné látky do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (6), v důsledku čehož je použití těchto látek jako pesticidů 
zakázáno, a proto by měly být doplněny do seznamů chemických látek v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) 
č. 649/2012. Doplnění acetochloru, asulamu, chlorpikrinu a propargitu do přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012 
však bylo pozastaveno vzhledem k nové žádosti o zařazení uvedených látek do přílohy I směrnice 91/414/EHS 
předložené podle článku 13 nařízení Komise (ES) č. 33/2008 (7). Výsledkem této nové žádosti bylo přijetí 

(1) Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60. 
(2) Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 29. 
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 ze dne 17. června 2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek 

(Úř. věst. L 204, 31.7.2008, s. 1). 
(4) Nařízení Komise (EU) č. 73/2013 ze dne 25. ledna 2013, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Úř. věst. L 26, 26.1.2013, s. 11). 
(5) Rozhodnutí Komise 2008/934/ES ze dne 5. prosince 2008 o nezařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/ 

EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto látky (Úř. věst. L 333, 11.12.2008, s. 11). 
(6) Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1). 
(7) Nařízení Komise (ES) č. 33/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici 91/414/EHS, pokud jde 

o běžný a zkrácený postup pro posuzování účinných látek, které byly součástí pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené 
směrnice, nebyly však zařazeny do její přílohy I (Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 5). 
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prováděcích nařízení (EU) č. 1372/2011 (8), (EU) č. 1045/2011 (9), (EU) č. 1381/2011 (10) a (EU) č. 943/2011 (11), 
jimiž Komise rozhodla, že látky acetochlor, asulam, chlorpikrin a propargit neschválí jako účinné látky podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (12), v důsledku čehož je jejich použití jako pesticidů 
nadále zakázáno. Látky acetochlor, asulam, chlorpikrin a propargit by proto měly být doplněny do seznamů 
chemických látek v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012. 

(3) Rozhodnutím 2008/934/ES Komise rozhodla, že nezařadí látku flufenoxuron jako účinnou látku do přílohy 
I směrnice 91/414/EHS, a rozhodnutím 2012/77/EU (13) rozhodla o nezařazení uvedené látky jako účinné látky pro 
typ přípravku 18 do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (14). Použití 
flufenoxuronu jako pesticidu je proto přísně omezeno a uvedená látka by tudíž měla být doplněna do seznamů 
chemických látek v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012. Doplnění flufenoxuronu do přílohy I nařízení 
(EU) č. 649/2012 však bylo pozastaveno vzhledem k nové žádosti o zařazení uvedené látky do přílohy I směrnice 
91/414/EHS předložené podle článku 13 nařízení (ES) č. 33/2008. Výsledkem této nové žádosti bylo přijetí 
prováděcího nařízení (EU) č. 942/2011 (15), jímž Komise rozhodla, že flufenoxuron neschválí jako účinnou látku 
podle nařízení (ES) č. 1107/2009. Látka flufenoxuron by proto měla být doplněna do seznamů chemických látek 
v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012. 

(4) Rozhodnutím 2012/257/EU (16) Komise rozhodla, že nezařadí látku naled pro typ přípravku 18 do přílohy I, IA 
nebo IB směrnice 98/8/ES, a rozhodnutím 2005/788/ES (17) rozhodla o nezařazení uvedené látky do přílohy 
I směrnice 91/414/EHS. Použití naledu jako pesticidu je proto zakázáno a uvedená látka by tudíž měla být doplněna 
do seznamů chemických látek v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012. 

(5) Rozhodnutími 2009/65/ES (18), 2009/859/ES (19) a 2008/769/ES (20) Komise rozhodla, že nezařadí 2- 
naftyloxyoctovou kyselinu, difenylamin a propanil jako účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Použití 
uvedených látek jako pesticidů je proto zakázáno a uvedené látky by tudíž měly být doplněny do seznamů 
chemických látek v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012. Doplnění 2-naftyloxyoctové kyseliny, 
difenylaminu a propanilu do části 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012 však bylo pozastaveno vzhledem k nové 
žádosti o zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS předložené podle článku 13 nařízení (ES) č. 33/2008. 
Výsledkem této nové žádosti bylo přijetí prováděcích nařízení (EU) č. 1127/2011 (21), (EU) č. 578/2012 (22) a (EU) 
č. 1078/2011 (23), jimiž Komise rozhodla, že látky 2-naftyloxyoctovou kyselinu, difenylamin a propanil neschválí 

(8) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1372/2011 ze dne 21. prosince 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka acetochlor a mění rozhodnutí 
Komise 2008/934/ES (Úř. věst. L 341, 22.12.2011, s. 45). 

(9) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1045/2011 ze dne 19. října 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka asulam a mění rozhodnutí Komise 
2008/934/ES (Úř. věst. L 275, 20.10.2011, s. 23). 

(10) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1381/2011 ze dne 22. prosince 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka chlorpikrin a mění rozhodnutí 
2008/934/ES (Úř. věst. L 343, 23.12.2011, s. 26). 

(11) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 943/2011 ze dne 22. září 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka propargit a mění rozhodnutí 2008/934/ES 
(Úř. věst. L 246, 23.9.2011, s. 16). 

(12) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o 
zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1). 

(13) Rozhodnutí Komise 2012/77/EU ze dne 9. února 2012 o nezařazení flufenoxuronu pro typ přípravku 18 do přílohy I, IA nebo IB 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 38, 11.2.2012, s. 47). 

(14) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 
24.4.1998, s. 1). 

(15) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 942/2011 ze dne 22. září 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka flufenoxuron a mění rozhodnutí Komise 
2008/934/ES (Úř. věst. L 246, 23.9.2011, s. 13). 

(16) Rozhodnutí Komise 2012/257/EU ze dne 11. května 2012 o nezařazení naledu pro přípravky typu 18 do přílohy I, IA nebo IB 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 126, 15.5.2012, s. 12). 

(17) Rozhodnutí Komise 2005/788/ES ze dne 11. listopadu 2005 o nezařazení naledu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí 
povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (Úř. věst. L 296, 12.11.2005, s. 41). 

(18) Rozhodnutí Komise 2009/65/ES ze dne 26. ledna 2009 o nezařazení 2-naftyloxyoctové kyseliny do přílohy I směrnice Rady 91/414/ 
EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (Úř. věst. L 23, 27.1.2009, s. 33). 

(19) Rozhodnutí Komise 2009/859/ES ze dne 30. listopadu 2009 o nezařazení difenylaminu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS 
a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (Úř. věst. L 314, 1.12.2009, s. 79). 

(20) Rozhodnutí Komise 2008/769/ES ze dne 30. září 2008 o nezařazení propanilu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí 
povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (Úř. věst. L 263, 2.10.2008, s. 14). 

(21) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1127/2011 ze dne 7. listopadu 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka 2-naftyloxyoctová kyselina (Úř. 
věst. L 289, 8.11.2011, s. 26). 

(22) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 578/2012 ze dne 29. června 2012, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka difenylamin (Úř. věst. L 171, 30.6.2012, 
s. 2). 

(23) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1078/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka propanil (Úř. věst. L 279, 26.10.2011, s. 1). 
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jako účinné látky podle nařízení (ES) č. 1107/2009, v důsledku čehož je jejich použití jako pesticidů nadále 
zakázáno. Látky 2-naftyloxyoctová kyselina, difenylamin a propanil by proto měly být doplněny do seznamu 
chemických látek v části 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012. 

(6) Položka týkající se dichlorvosu v seznamech chemických látek v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012 by 
měla být změněna tak, aby odrážela rozhodnutí Komise 2012/254/EU (24) o nezařazení dichlorvosu do přílohy I, IA 
nebo IB směrnice 98/8/ES, v důsledku čehož je použití dichlorvosu jako pesticidu zakázáno. 

(7) V prováděcích nařízeních (EU) č. 582/2012 (25) a (EU) č. 359/2012 (26) Komise schválila látky bifenthrin a metam, 
v důsledku čehož použití uvedených látek jako pesticidů již není zakázáno. Látky bifentrin a metam by proto měly 
být odstraněny z části 1 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012. 

(8) Na pátém zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy, které se konalo v červnu 2011, bylo 
rozhodnuto zařadit látky alachlor, aldikarb a endosulfan do přílohy III úmluvy, v důsledku čehož se na uvedené 
látky nově vztahuje postup předchozího souhlasu podle uvedené úmluvy. Měly by proto být odstraněny ze 
seznamu chemických látek v části 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012 a doplněny do seznamu chemických látek 
v části 3 uvedené přílohy. 

(9) Látka kyanamid by měla být odstraněna z části 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012, jelikož byly předloženy 
důkazy, že rozhodnutí Komise 2008/745/ES (27) o nezařazení kyanamidu do přílohy I směrnice 91/414/EHS 
nepředstavuje přísné omezení používání látky na úrovni kategorie „pesticidy“, vzhledem k tomu, že kyanamid má 
významná použití v podkategorii „jiné pesticidy včetně biocidů“. Kyanamid byl identifikován a oznámen pro 
hodnocení podle směrnice 98/8/ES. Biocidní přípravky obsahující kyanamid tedy mohou být nadále povoleny 
členskými státy v souladu s jejich vnitrostátními předpisy, dokud nebude přijato rozhodnutí podle uvedené 
směrnice. 

(10) V návaznosti na rozhodnutí přijaté podle Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách 
zařadit látku endosulfan do části 1 přílohy A uvedené úmluvy byla uvedená látka zařazena do části A přílohy 
I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (28). Látka endosulfan by proto měla být přidána do části 
1 přílohy V nařízení (EU) č. 649/2012. 

(11) Nařízení (EU) č. 649/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. 

(12) Jelikož příslušné orgány a hospodářské subjekty již změny stanovené tímto nařízením provedly v praxi, přičemž 
vycházely z předpokladu, že nařízení (EU) č. 649/2012 bylo pozměněno nařízením Komise (EU) č. 73/2013, měly 
by se tyto změny použít se zpětným účinkem ode dne 1. března 2014, tedy ode dne, kdy se začalo používat 
nařízení (EU) č. 649/2012, 

(24) Rozhodnutí Komise 2012/254/EU ze dne 10. května 2012 o nezařazení dichlorvosu pro použití v přípravcích typu 18 do přílohy I, 
IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 125, 12.5.2012, 
s. 53). 

(25) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 582/2012 ze dne 2. července 2012, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka bifenthrin a mění příloha prováděcího 
nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 173, 3.7.2012, s. 3). 

(26) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 359/2012 ze dne 25. dubna 2012, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka metam a kterým se mění příloha prováděcího 
nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 114, 26.4.2012, s. 1). 

(27) Rozhodnutí Komise 2008/745/ES ze dne 18. září 2008 o nezařazení kyanamidu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí 
povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto účinnou látku (Úř. věst. L 251, 19.9.2008, s. 45). 

(28) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách 
a o změně směrnice 79/117/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7). 
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PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

Nařízení (EU) č. 649/2012 se mění takto: 

1) příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení; 

2) příloha V se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení. 

Článek 2 

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Použije se ode dne 1. března 2014. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu dne 23. července 2019.  

Za Komisi 
Předseda 

Jean-Claude JUNCKER     
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PŘÍLOHA I 

Příloha I nařízení (EU) č. 649/2012 se mění takto: 

1) Část 1 se mění takto: 

a) položky týkající se alachloru a aldikarbu se nahrazují tímto: 

Chemická látka Č. CAS Č. Einecs Kód KN (***) Podkategorie 
(*) 

Omezení 
použití (**) 

Země, pro které 
se nepožaduje 

oznámení 

„Alachlor (#) 15972-60-8 240-110-8 ex 2924 25 00 p(1) b  

Aldikarb (#) 116-06-3 204-123-2 ex 2930 80 00 p(1)-p(2) b-b“;    

b) položka týkající se dichlorvosu se nahrazuje tímto: 

Chemická látka Č. CAS Č. Einecs Kód KN (***) Podkategorie 
(*) 

Omezení 
použití (**) 

Země, pro které 
se nepožaduje 

oznámení 

„Dichlorvos (+) 62-73-7 200-547-7 ex 2919 90 00 p(1)-p(2) b-b“;    

c) položky týkající se bifentrinu a metamu se zrušují; 

d) v abecedním pořadí se vkládají nebo doplňují tyto položky:                                                              

Chemická látka Č. CAS Č. Einecs Kód KN (***) Podkategorie 
(*) 

Omezení 
použití (**) 

Země, pro které 
se nepožaduje 

oznámení 

„Acetochlor (+) 34256-82-1 251-899-3 ex 2924 29 70 p(1) b  

Asulam (+) 3337-71-1 
2302-17-2 

222-077-1 
218-953-8 

ex 2935 90 90 p(1) b  

Chlorpikrin (+) 76-06-2 200-930-9 ex 2904 91 00 p(1) b  

Flufenoxuron (+) 101463- 
69-8 

417-680-3 ex 2924 21 00 p(1)-p(2) b-sr  

Naled (+) 300-76-5 206-098-3 ex 2919 90 00 p(1)-p(2) b-b  

Propargit (+) 2312-35-8 219-006-1 ex 2920 90 70 p(1) b“;    

2) část 2 se mění takto: 

a) položka týkající se dichlorvosu se nahrazuje tímto: 

Chemická látka Č. CAS Č. Einecs Kód KN (***) Kategorie (*) Omezení použití 
(**) 

„Dichlorvos 62-73-7 200-547-7 ex 2919 90 00 p b“;   

b) položky týkající se alachloru, aldikarbu, kyanamidu a endosulfanu se zrušují; 

CS Úřední věstník Evropské unie 11.10.2019                                                                                                                                         L 260/5   



c) v abecedním pořadí se vkládají nebo doplňují tyto položky:                                                              

Chemická látka Č. CAS Č. Einecs Kód KN (***) Kategorie (*) Omezení použití (**) 

„2-naftyloxyoc
tová kyselina 

120-23-0 204-380-0 ex 2918 99 90 p b 

Acetochlor 34256-82-1 251-899-3 ex 2924 29 70 p b 

Asulam 3337-71-1 
2302-17-2 

222-077-1 
218-953-8 

ex 2935 90 90 p b 

Chlorpikrin 76-06-2 200-930-9 ex 2904 91 00 p b 

Difenylamin 122-39-4 204-539-4 ex 2921 44 00 p b 

Flufenoxuron 101463- 
69-8 

417-680-3 ex 2924 21 00 p sr 

Naled 300-76-5 206-098-3 ex 2919 90 00 p b 

Propanil 709-98-8 211-914-6 ex 2924 29 70 p b 

Propargit 2312-35-8 219-006-1 ex 2920 90 70 p b“;   

3) v části 3 se v abecedním pořadí vkládají tyto položky: 

Chemická látka Příslušné číslo nebo 
čísla CAS 

Kód HS 
Čistá látka (**) 

Kód HS 
Přípravky obsahující látku (**) Kategorie 

„Alachlor 15972-60-8 2924.25 3808.93 Pesticid 

Aldikarb 116-06-3 2930.80 3808.91 Pesticid 

Endosulfan 115-29-7 2920.30 3808.91 Pesticid“.   
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PŘÍLOHA II 

V části 1 přílohy V nařízení (EU) č. 649/2012 se vkládá tato položka:                                                              

Popis chemických látek/výrobku nebo 
výrobků, na které se vztahuje zákaz 

vývozu 
Doplňující informace, pokud jsou důležité (např. název chemické látky, č. ES, č. CAS atd.)  

„Endosulfan č. ES 204-079-4 
č. CAS 115-29-7 
kód KN 2920 30 00“.   
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