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(Nem jogalkotási aktusok) 

RENDELETEK 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1701 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 

(2019. július 23.) 

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 23. cikke (4) bekezdése a) és b) pontjára, 

mivel: 

(1) A 2012. július 4-én elfogadott 649/2012/EU rendelet a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes 
vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló Rotterdami 
Egyezményt (2) (a továbbiakban: Rotterdami Egyezmény) hajtja végre. Az említett rendelet átdolgozta a 
689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (3), és 2014. március 1-jei hatállyal felváltotta azt. A 
689/2008/EK rendeletet módosító 73/2013/EU bizottsági rendeletet (4) 2013. január 25-én fogadták el, azonban 
2013. április 1-jéig nem vált alkalmazandóvá. A 649/2012/EU bizottsági rendelet nem tükrözte megfelelően a 
73/2013/EU rendeletben foglalt módosításokat. Ezért a jogi egyértelműség és a következetesség biztosítása 
érdekében a 649/2012/EU rendelet mellékleteibe helyénvaló belefoglalni a 73/2013/EU rendeletben foglalt 
módosításokat. 

(2) A 2008/934/EK határozattal (5) a Bizottság úgy határozott, hogy az acetoklórt, az aszulamot, a klórpikrint és a 
propargitot nem veszi fel hatóanyagként a 91/414/EGK tanácsi irányelv (6) I. mellékletébe, így ezek az anyagok nem 
használhatók növényvédő szerekben, és ezért fel kell venni őket a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. 
részében szereplő vegyianyagjegyzékekbe. Az acetoklórnak, az aszulamnak, a klórpikrinnek és a propargitnak a 
649/2012/EU rendelet I. mellékletébe való felvételét felfüggesztették egy, a 33/2008/EK bizottsági rendelet (7) 13. 
cikke alapján benyújtott új kérelem miatt, amely ezen anyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való 

(1) HL L 201., 2012.7.27., 60. o. 
(2) HL L 63., 2003.3.6., 29. o. 
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 689/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról 

(HL L 204., 2008.7.31., 1. o.). 
(4) A Bizottság 73/2013/EU rendelete (2013. január 25.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 689/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról (HL L 26., 2013.1.26., 11. o.). 
(5) A Bizottság 2008/934/EK határozata (2008. december 5.) egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe 

történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (HL L 333., 
2008.12.11., 11. o.). 

(6) A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.). 
(7) A Bizottság 33/2008/EK rendelete (2008. január 17.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályoknak 

az irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogramban szereplő, de az irányelv I. mellékletébe fel nem vett hatóanyagok 
szokásos és gyorsított eljárással való értékelése tekintetében történő megállapításáról (HL L 15., 2008.1.18., 5. o.). 
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felvételére irányult. Ez az új kérelem az 1372/2011/EU végrehajtási rendelet (8), az 1045/2011/EU végrehajtási 
rendelet (9), az 1381/2011/EU végrehajtási rendelet (10) és a 943/2011/EU végrehajtási rendelet (11) elfogadásához 
vezetett, amelyekkel a Bizottság úgy határozott, hogy az acetoklórt, az aszulamot, a klórpikrint és a propargitot 
nem hagyja jóvá az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (12) szerinti hatóanyagként, így ezek az 
anyagok továbbra sem használhatók növényvédő szerekben. Ezért az acetoklórt, az aszulamot, a klórpikrint és a 
propargitot fel kell venni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében szereplő vegyianyagjegyzékekbe. 

(3) A 2008/934/EK határozattal a Bizottság úgy határozott, hogy a flufenoxuront nem veszi fel hatóanyagként a 
91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, a 2012/77/EU határozattal (13) pedig úgy határozott, hogy az említett anyagot 
nem veszi fel hatóanyagként a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (14) I., IA. vagy IB. mellékletébe a 18. 
terméktípushoz tartozó anyagként. Ezért a flufenoxuron növényvédő szerekben történő használata szigorú 
korlátozások alá esik, és az anyagot fel kell venni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében szereplő 
vegyianyagjegyzékekbe. A flufenoxuronnak a 649/2012/EU rendelet I. mellékletébe való felvételét azonban 
felfüggesztették egy, a 33/2008/EK bizottsági rendelet 13. cikke alapján benyújtott új kérelem miatt, amely ezen 
anyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvételére irányult. Ez az új kérelem a 942/2011/EU 
végrehajtási rendelet (15) elfogadásához vezetett, amellyel a Bizottság úgy határozott, hogy a flufenoxuront nem 
hagyja jóvá az 1107/2009/EK rendelet szerinti hatóanyagként. Ezért a flufenoxuront fel kell venni a 649/2012/EU 
rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében szereplő vegyianyagjegyzékekbe. 

(4) A 2012/257/EU határozattal (16) a Bizottság úgy határozott, hogy a naledet nem veszi fel a 98/8/EK irányelv I., IA. 
vagy IB. mellékletébe a 18. terméktípushoz tartozó anyagként, a 2005/788/EK határozattal (17) pedig úgy 
határozott, hogy az említett anyagot nem veszi fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe. Ezért a naled nem 
használható növényvédő szerekben, és ezért fel kell venni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében 
szereplő vegyianyagjegyzékekbe. 

(5) A 2009/65/EK határozattal (18), a 2009/859/EK határozattal (19) és a 2008/769/EK határozattal (20) a Bizottság úgy 
határozott, hogy a 2-naftiloxiecetsavat, a difenilamint és a propanilt nem veszi fel hatóanyagként a 91/414/EGK 
irányelv I. mellékletébe. Ezért ezen anyagok nem használhatók növényvédő szerekben, és ezért fel kell venni őket a 
649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében szereplő vegyianyagjegyzékekbe. A 2-naftiloxiecetsavnak, a 
difenilaminnak és a propanilnak a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 2. részébe való felvételét azonban 
felfüggesztették egy, a 33/2008/EK bizottsági rendelet 13. cikke alapján benyújtott új kérelem miatt, amely ezen 
anyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvételére irányult. Ez az új kérelem az 1127/2011/EU 

(8) A Bizottság 1372/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 21.) az acetoklór hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról és a 2008/934/EK 
bizottsági határozat módosításáról (HL L 341., 2011.12.22., 45. o.). 

(9) A Bizottság 1045/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 19.) az aszulam hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról és a 2008/934/EK 
bizottsági határozat módosításáról (HL L 275., 2011.10.20., 23. o.). 

(10) A Bizottság 1381/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 22.) a klórpikrin hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról és a 2008/934/EK 
határozat módosításáról (HL L 343., 2011.12.23., 26. o.). 

(11) A Bizottság 943/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. szeptember 22.) a propargit hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról és a 2008/934/EK 
bizottsági határozat módosításáról (HL L 246., 2011.9.23., 16. o.). 

(12) Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete ( 2009. október 21. ) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról 
valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.). 

(13) A Bizottság 2012/77/EU határozata (2012. február 9.) a 18. terméktípus vonatkozásában a flufenoxuronnak a biocid termékek 
forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő fel nem vételéről 
(HL L 38., 2012.2.11., 47. o.). 

(14) Az Európai Parlament és a Tanács 98/8/EK irányelve (1998. február 16.) a biocid termékek forgalomba hozataláról (HL L 123., 
1998.4.24., 1. o.). 

(15) A Bizottság 942/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. szeptember 22.) a flufenoxuron hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő 
szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról és a 2008/934/EK 
bizottsági határozat módosításáról (HL L 246., 2011.9.23., 13. o.). 

(16) A Bizottság 2012/257/EU határozata (2012. május 11.) a nalednek a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe a 18. terméktípus vonatkozásában történő felvétele megtagadásáról 
(HL L 126., 2012.5.15., 12. o.). 

(17) A Bizottság 2005/788/EK határozata (2005. november 11.) a nalednek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele 
megtagadásáról és az ezt a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (HL L 296., 2005.11.12., 41. o.). 

(18) A Bizottság 2009/65/EK határozata (2009. január 26.) a 2-naftiloxiecetsavnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő 
felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (HL L 23., 2009.1.27., 
33. o.). 

(19) A Bizottság 2009/859/EK határozata (2009. november 30.) a difenil-aminnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő 
felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (HL L 314., 2009.12.1., 
79. o.). 

(20) A Bizottság 2008/769/EK határozata (2008. szeptember 30.) a propanilnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő 
felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (HL L 263., 2008.10.2., 
14. o.). 
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végrehajtási rendelet (21), az 578/2012/EU végrehajtási rendelet (22) és az 1078/2011/EU végrehajtási rendelet (23) 
elfogadásához vezetett, amelyekkel a Bizottság úgy határozott, hogy a 2-naftiloxiecetsavat, a difenilamint és a 
propanilt nem hagyja jóvá az 1107/2009/EK rendelet szerinti hatóanyagként, így ezen anyagok továbbra sem 
használhatók növényvédő szerekben. Ezért a 2-naftiloxiecetsavat, a difenilamint és a propanilt fel kell venni a 
649/2012/EU rendelet I. mellékletének 2. részében szereplő vegyianyagjegyzékbe. 

(6) A 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében szereplő vegyianyagjegyzékek diklórfoszra vonatkozó 
bejegyzését módosítani kell annak érdekében, hogy tükrözze a 2012/254/EU bizottsági határozatot (24), amelyben a 
Bizottság megtagadta a diklórfosznak a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő felvételét, aminek 
következtében a diklórfosz nem használatható növényvédő szerekben. 

(7) Az 582/2012/EU végrehajtási rendelettel (25) és a 359/2012/EU végrehajtási rendelettel (26) a Bizottság jóváhagyta a 
bifentrint és a metámot, így ezen anyagok növényvédő szerekben való használata már nem tilos. Ezért a bifentrint 
és a metámot törölni kell a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. részéből. 

(8) 2011 júniusában tartott ötödik ülésén a Rotterdami Egyezmény részes feleinek konferenciája az alaklórnak, az 
aldikarbnak és az endoszulfánnak az említett egyezmény III. mellékletébe való felvételéről határozott, ennek 
megfelelően az említett anyagok az egyezmény szerinti, előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárás hatálya 
alá kerültek. Ezért ezeket az anyagokat törölni kell a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 2. részében szereplő 
vegyianyagjegyzékből, és hozzá kell adni az ugyanannak a mellékletnek a 3. részében szereplő 
vegyianyagjegyzékhez. 

(9) A ciánamidot törölni kell a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 2. részéből, mivel bizonyítást nyert, hogy a 
2008/745/EK bizottsági határozat (27) azon rendelkezése, mely szerint a ciánamid nem szerepelhet a 91/414/EGK 
irányelv I. mellékletében, nem jelenti az említett anyag „peszticidek” kategóriában történő használatának szigorú 
korlátozását, mivel a ciánamidnak a „más peszticid, beleértve a biocideket is” alkategóriában történő használata 
jelentős mértékű. A ciánamid a 98/8/EK irányelv keretében azonosításra és értékelés céljából bejelentésre került. 
Ennélfogva a ciánamidot tartalmazó biocid termékek használatát a tagállamok nemzeti szabályaikkal összhangban 
az említett irányelv alapján meghozandó döntés elfogadásáig továbbra is engedélyezhetik. 

(10) A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény keretében hozott 
határozat értelmében, amely úgy rendelkezett, hogy az endoszulfán anyag felvételre kerül az említett Egyezmény A. 
mellékletének 1. részébe, az endoszulfán bekerült a 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (28) I. 
mellékletének A. részébe. Ezért az endoszulfánt fel kell venni a 649/2012/EU rendelet V. mellékletének 1. részébe. 

(11) A 649/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell. 

(12) mivel az e rendeletben megállapított módosításokat az érintett hatóságok és a gazdasági szereplők már alkalmazzák 
a gyakorlatban azon feltételezés alapján, hogy a 73/2013/EU bizottsági rendelet módosította a 649/2012/EU 
rendeletet, a módosításokat visszamenőleges hatállyal, 2014. március 1-jétől – a 649/2012/EU rendelet 
alkalmazásának kezdőnapjától – kell alkalmazni, 

(21) A Bizottság 1127/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 7.) a 2-naftil-oxi-ecetsav hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő 
szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról (HL L 289., 
2011.11.8., 26. o.). 

(22) A Bizottság 578/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. június 29.) a difenil-amin hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról (HL L 171., 2012.6.30., 
2. o.). 

(23) A Bizottság 1078/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 25.) a propanil hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról (HL L 279., 2011.10.26., 
1. o.). 

(24) A Bizottság 2012/254/EU határozata (2012. május 10.) a diklórfosznak a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe a 18. terméktípus vonatkozásában történő felvétele megtagadásáról 
(HL L 125., 2012.5.12., 53. o.). 

(25) A Bizottság 582/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 2.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a bifentrin hatóanyag jóváhagyásáról és az 540/2011/EU bizottsági 
végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (HL L 173., 2012.7.3., 3. o.). 

(26) A Bizottság 359/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. április 25.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a metám hatóanyag jóváhagyásáról és az 540/2011/EU végrehajtási rendelet 
mellékletének módosításáról (HL L 114., 2012.4.26., 1. o.). 

(27) A Bizottság 2008/745/EK határozata (2008. szeptember 18.) a ciánamidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő 
felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (HL L 251., 2008.9.19., 
45. o.). 

(28) Az Európai Parlament és a Tanács 850/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező 
anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról (HL L 158., 2004.4.30., 7. o.). 
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ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

A 649/2012/EU rendelet a következőképpen módosul: 

1. Az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul. 

2. Az V. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul. 

2. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 

Ezt a rendeletet 2014. március 1-jétől kell alkalmazni. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, 2019. július 23-án.  

a Bizottság részéről 
az elnök 

Jean-Claude JUNCKER     
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I. melléklet 

A 649/2012/EU rendelet I. melléklete a következőképpen módosul: 

1. Az 1. rész a következőképpen módosul: 

a) az alaklórra és az aldikarbra vonatkozó bejegyzések helyébe a következő szöveg lép: 

Vegyi anyag CAS-szám Einecs-szám KN-kód (***) Alkategória 
(*) 

Felhasználási 
korlátozás (**) 

Értesítést nem 
igénylő 

országok 

„Alaklór (#) 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) a diklórfoszra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép: 

Vegyi anyag CAS-szám Einecs-szám KN-kód (***) Alkategória 
(*) 

Felhasználási 
korlátozás (**) 

Értesítést nem 
igénylő 

országok 

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

c) a bifentrinre és a metámra vonatkozó bejegyzést el kell hagyni; 

d) a jegyzék a következő bejegyzésekkel egészül ki betűrend szerinti sorrendben:                                                              

Vegyi anyag CAS-szám Einecs-szám KN-kód (***) Alkategória 
(*) 

Felhasználási 
korlátozás (**) 

Értesítést nem 
igénylő 

országok 

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

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

222-077-1 
218-953-8 

ex 2935 90 90 p(1) b  

Klórpikrin (+) 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. A 2. rész a következőképpen módosul: 

a) a diklórfoszra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép: 

Vegyi anyag CAS-szám Einecs-szám KN-kód (***) Kategória (*) Felhasználási kor
látozás (**) 

„Diklórfosz 62-73-7 200-547-7 ex 2919 90 00 p b”;   

b) az alaklórra, az aldikarbra, a ciánamidra és az endoszulfánra vonatkozó bejegyzést el kell hagyni; 
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c) a jegyzék a következő bejegyzésekkel egészül ki betűrend szerinti sorrendben:                                                              

Vegyi anyag CAS-szám Einecs-szám KN-kód (***) Kategória (*) Felhasználási 
korlátozás (**) 

„2-naftiloxie
cetsav 

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

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

Aszulam 3337-71-1 
2302-17-2 

222-077-1 
218-953-8 

ex 2935 90 90 p b 

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

Difenilamin 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. A 3. rész a következő bejegyzésekkel egészül ki betűrend szerinti sorrendben: 

Vegyi anyag Vonatkozó CAS-szám 
(ok) 

HR-kód 
Tiszta anyag (**) 

HR-kód 
Az anyagot tartalmazó 

keverékek (**) 
Kategória 

„Alaklór 15972-60-8 2924.25 3808.93 Peszticid 

Aldikarb 116-06-3 2930.80 3808.91 Peszticid 

Endoszulfán 115-29-7 2920.30 3808.91 Peszticid”.   
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II. melléklet 

A 649/2012/EU rendelet V. mellékletének 1. része a következő bejegyzéssel egészül ki:                                                              

Kiviteli tilalom alá eső vegyi anyagok/áruk 
leírása Esetleges további részletek (például a vegyi anyag neve, EK-száma, CAS-száma stb.)  

„Endoszulfán 204-079-4 EK-kód 
115-29-7 CAS-kód 
2920 30 00 KN-kód”.   
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