
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 214/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 3ης Μαρτίου 2011 

για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών 

προϊόντων 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 689/2008 του Ευρωπαϊ 
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, 
σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊ 
όντων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 4, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 689/2008 τέθηκε σε εφαρμογή 
η σύμβαση του Ρότερνταμ, σχετικά με τη διαδικασία συναί 
νεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα 
χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο, η 
οποία υπογράφηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 1998 και εγκρί 
θηκε, εξ ονόματος της Κοινότητας, με την απόφαση 
2003/106/ΕΚ του Συμβουλίου ( 2 ). 

(2) Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008 θα 
πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συνεκτιμηθούν τα κανονι 
στικά μέτρα που έχουν ληφθεί για ορισμένα χημικά προϊόντα 
σύμφωνα με την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων ( 3 ), με την οδηγία 98/8/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην 
αγορά ( 4 ) και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων 
(REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονι 
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονι 
σμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής, καθώς και της 
οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 
της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 
2000/21/ΕΚ ( 5 ). 

(3) Το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008 θα 
πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συνεκτιμηθούν οι αποφάσεις 
που έχουν ληφθεί για ορισμένα χημικά προϊόντα στο πλαίσιο 
της σύμβασης της Στοκχόλμης σχετικά με τους έμμονους 
οργανικούς ρύπους (Σύμβαση της Στοκχόλμης) που υπογρά 
φτηκε στις 22 Μαϊου 2001 και εγκρίθηκε, εξ ονόματος της 

Κοινότητας, με την απόφαση αριθ. 2006/507/ΕΚ του Συμ 
βουλίου ( 6 ), καθώς και τα επακόλουθα κανονιστικά μέτρα 
που θεσπίστηκαν για τα εν λόγω χημικά προϊόντα σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 
2004, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τρο 
ποποίηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ ( 7 ). Το παράρτημα V θα 
πρέπει επίσης να τροποποιηθεί προκειμένου να αντικατοπτρί 
ζει τα κανονιστικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την απαγό 
ρευση των εξαγωγών ορισμένων χημικών προϊόντων πλην 
των έμμονων οργανικών ρύπων. 

(4) Οι ουσίες διφαινυλαμίνη, triazoxide και τριφλουμουρόνη 
(triflumuron) δεν συμπεριελήφθησαν ως δραστικές ουσίες 
στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, με αποτέλεσμα 
να απαγορεύεται η χρήση τους σε φυτοφάρμακα και, ως εκ 
τούτου, να επιβάλλεται να προστεθούν οι εν λόγω δραστικές 
ουσίες στους καταλόγους χημικών προϊόντων που περιλαμ 
βάνονται στο παράρτημα I μέρη 1 και 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 689/2008. Δεδομένου ότι έχουν υποβληθεί νέες 
αιτήσεις που θα απαιτήσουν την έκδοση νέων αποφάσεων 
καταχώρισης στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, 
η προσθήκη στον κατάλογο χημικών προϊόντων ο οποίος 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι μέρος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 689/2008 δεν πρέπει να έχει εφαρμογή πριν 
εκδοθούν οι νέες αποφάσεις σχετικά με το καθεστώς των 
εν λόγω χημικών προϊόντων. 

(5) Οι ουσίες διφαινθρίνη (bifenthrin) και metam δεν συμπε 
ριελήφθησαν ως δραστικές ουσίες στο παράρτημα I της 
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Όσον αφορά την οδηγία 98/8/ΕΚ, 
οι ουσίες αυτές έχουν ταυτοποιηθεί και κοινοποιηθεί προς 
αξιολόγηση, με αποτέλεσμα η χρήση τους σε φυτοφάρμακα 
να υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς παρά το γεγονός 
ότι τα κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθήσουν να τις 
εγκρίνουν έως ότου ληφθεί απόφαση βάσει της οδηγίας 
98/8/ΕΚ. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται να προστεθούν οι 
ουσίες διφαινθρίνη (bifenthrin) και metam στους καταλό 
γους χημικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρ 
τημα I μέρη 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008. 
Δεδομένου ότι έχουν υποβληθεί νέες αιτήσεις που θα απαι 
τήσουν την έκδοση νέων αποφάσεων καταχώρισης στο 
παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, η προσθήκη στον 
κατάλογο χημικών προϊόντων, ο οποίος περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα Ι μέρος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008, 
δεν πρέπει να έχει εφαρμογή πριν εκδοθούν οι νέες αποφά 
σεις σχετικά με το καθεστώς των εν λόγω χημικών προϊ 
όντων. 

(6) Η ουσία carbosulfan δεν συμπεριλήφθη ως δραστική ουσία 
στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, με αποτέλεσμα 
να απαγορεύεται η χρήση της σε φυτοφάρμακα και, ως εκ 
τούτου, να επιβάλλεται να προστεθεί η ουσία carbosulfan 
στους καταλόγους χημικών προϊόντων που περιλαμβάνονται
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στο παράρτημα I μέρη 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
689/2008. Η προσθήκη της ουσίας carbosulfan στο παράρ 
τημα Ι μέρος 2 είχε ανασταλεί, λόγω νέας αίτησης για να 
καταχώριση στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, που 
υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 33/2008 της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2008, 
για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την καθιέρωση 
συνήθους και ταχείας διαδικασίας εκτίμησης των δραστικών 
ουσιών που συμπεριλαμβάνονταν στο πρόγραμμα εργασίας 
το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της εν 
λόγω οδηγίας, αλλά δεν έχουν περιληφθεί στο παράρτημα 
I ( 1 ). Ο αιτών ανακάλεσε τη νέα αυτή αίτηση, με αποτέλεσμα 
να εκλείψει ο λόγος αναστολής της προσθήκης στο παράρ 
τημα Ι μέρος 2. Κατόπιν τούτου, η ουσία carbosulfan θα 
πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο χημικών προϊόντων που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα I μέρος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 689/2008. 

(7) Η ουσία τριφλουραλίνη (trifluralin), δεν συμπεριλήφθη στο 
παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ με αποτέλεσμα να 
απαγορεύεται η χρήση της σε φυτοφάρμακα και, ως εκ 
τούτου, να επιβάλλεται να προστεθεί η εν λόγω δραστική 
ουσία στους καταλόγους χημικών προϊόντων που περιλαμ 
βάνονται στο παράρτημα I μέρη 1 και 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 689/2008. Η προσθήκη της τριφλουραλίνης στο 
παράρτημα Ι μέρος 2 είχε ανασταλεί, λόγω νέας αίτησης για 
να συμπεριληφθεί στο παράρτημα Ι της οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ, που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 33/2008. Σε συνέχεια της νέας 
αυτής αίτησης αποφασίστηκε και πάλι να μη συμπεριληφθεί 
η ουσία τριφλουραλίνη ως δραστική ουσία στο παράρτημα I 
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, με αποτέλεσμα, αφενός, να συνε 
χιστεί η απαγόρευση της χρήσης της τριφλουραλίνης σε 
φυτοφάρμακα και, αφετέρου, να εκλείψει ο λόγος αναστολής 
της προσθήκης στο παράρτημα Ι μέρος 2. Κατόπιν τούτου, η 
ουσία τριφλουραλίνη θα πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο 
χημικών προϊόντων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I 
μέρος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008. 

(8) Η ουσία chlorthal-dimethyl δεν συμπεριλήφθη ως δραστική 
ουσία στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, με απο 
τέλεσμα να απαγορεύεται η χρήση της chlorthal-dimethyl 
σε φυτοφάρμακα και, ως εκ τούτου, να επιβάλλεται να προ 
στεθεί στους καταλόγους χημικών προϊόντων που περιλαμ 
βάνονται στο παράρτημα I μέρη 1 και 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 689/2008. 

(9) Οι ουσίες χλωρδεκόνη (chlordecone), εξαβρωμοδιφαινύλιο, 
εξαχλωροκυκλοεξάνιο, λινδάνιο και πενταβρωμοδιφαινυλαι 
θέρας θα προστεθούν στον κατάλογο χημικών προϊόντων 
που υπόκεινται σε απαγόρευση εξαγωγής, ο οποίος παρατί 
θεται στο παράρτημα V μέρος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
689/2008. Κατόπιν τούτου, δεν είναι πλέον αναγκαίο να 
διατηρηθούν τα συγκεκριμένα χημικά προϊόντα στο παράρ 
τημα I μέρη 1 και 2 του κανονισμού αυτού και θα πρέπει 
επομένως να διαγραφούν οι αντίστοιχες καταχωρίσεις. 

(10) Οι ουσίες εξαβρωμοδιφαινύλιο, εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH) 
και λινδάνιο περιλαμβάνονται ήδη στον κατάλογο του 
παραρτήματος I μέρος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
689/2008. Συνεπώς, θα πρέπει να αποτυπωθεί στο μέρος 
3 του παραρτήματος I η προσθήκη τους στο παράρτημα V 
μέρος 1 του εν λόγω κανονισμού. 

(11) Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 757/2010 της Επιτροπής, της 
24ης Αυγούστου 2010, για τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους, όσον 
αφορά τα παραρτήματα I και III ( 2 ), οι αποφάσεις που 
έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της σύμβασης της Στοκχόλμης 
και αφορούν την προσθήκη των ουσιών χλωρδεκόνη (chlor
decone), πενταχλωροβενζόλιο, εξαβρωμοδιφαινύλιο, εξαχλω 
ροκυκλοεξάνιο, λινδάνιο, τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρας, 
πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας, εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρας και 
επταβρωμοδιφαινυλαιθέρας στο παράρτημα A μέρος 1 της 
προαναφερόμενης σύμβασης τίθενται σε εφαρμογή με την 
προσθήκη των εν λόγω ουσιών στο παράρτημα I μέρος A 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004. Κατόπιν τούτου, επι 
βάλλεται να προστεθούν οι ουσίες αυτές στο παράρτημα V 
μέρος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008. 

(12) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 του Ευρωπαϊκού Κοι 
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, 
για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου 
και ορισμένων ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου και για 
την ασφαλή αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου ( 3 ) 
απαγορεύει τις εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου και ορι 
σμένων ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου από την Ευρω 
παϊκή Ένωση σε τρίτες χώρες. Κατόπιν τούτου, θα πρέπει να 
προστεθούν τα χημικά αυτά προϊόντα στον κατάλογο χημι 
κών προϊόντων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα V μέρος 
2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008. Επιπλέον, θα πρέπει 
να τροποποιηθεί η καταχώριση για τις ενώσεις υδραργύρου 
στο παράρτημα I μέρος 1, ώστε να αντικατοπτρίζει την 
απαγόρευση των εξαγωγών ορισμένων ενώσεων υδραργύρου, 
καθώς και το σημερινό καθεστώς των ενώσεων υδραργύρου 
δυνάμει της οδηγίας 98/8/ΕΚ. 

(13) Επομένως, θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως τα παραρ 
τήματα I και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008. 

(14) Θα πρέπει να μετατεθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονι 
σμού προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στα κράτη μέλη 
και στη βιομηχανία για να λάβουν τα μέτρα που είναι ανα 
γκαία για την εφαρμογή αυτή. 

(15) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι 
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί 
βάσει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 689/2008 τροποποιείται ως ακολούθως: 

1) Το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του 
παρόντος κανονισμού. 

2) Το παράρτημα V τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II 
του παρόντος κανονισμού.
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Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρμόζεται από την 1η Μαϊου 2011. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2011. 

Για την Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 

José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008 τροποποιείται ως εξής: 

1. Το μέρος 1 τροποποιείται ως εξής: 

α) προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις: 

Χημικό προϊόν Αριθμός CAS Αριθμός Einecs Κωδικός ΣΟ Υποκα-τηγο 
ρία (*) 

Περιο-ρισμός 
χρήσης (**) 

Χώρες για τις 
οποίες δεν 
απαι-τείται 

γνωστο-ποί 
ηση 

«Διφαινθρίνη (Bifenth
rin) 

82657-04-3 2916 20 00 p(1) b 

Chlorthal-dimethyl + 1861-32-1 217-464-7 2917 39 95 p(1) b 

Διφαινυλαμίνη 122-39-4 204-539-4 2921 44 00 p(1) b 

Metam 144-54-7 
137-42-8 

205-632-2 
205-239-0 

2930 20 00 p(1) b 

Triazoxide 72459-58-6 276-668-4 2933 29 90 p(1) b 

Τριφλουμουρόνη (Tri
flumuron) 

64628-44-0 264-980-3 2924 29 98 p(1) b» 

β) η καταχώριση για τις ενώσεις υδραργύρου αντικαθίσταται από την ακόλουθη καταχώριση: 

Χημικόπ ροϊόν Αριθμός CAS Αριθμός Einecs Κωδικός ΣΟ Υποκα-τηγο 
ρία (*) 

Περιο-ρισμός 
χρήσης (**) 

Χώρες για τις 
οποίες δεν 
απαι-τείται 

γνωστο-ποί 
ηση 

«Ενώσεις υδραργύρου, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ανόργανων, αλκυ 
λικών, αλκοξυαλκυλι 
κών και αρυλικών ενώ 
σεων του υδραργύρου, 
εξαιρουμένων των ενώ 
σεων υδραργύρου που 
περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα V # 

62-38-4, 
26545-49-3 

και λοιποί 

200-532-5, 
247-783-7 
και λοιποί 

2852 00 00 p(1)-p(2) b-b Βλέπε εγκύ 
κλιο ΣΜΕ 

στον 
δικτυακό 

τόπο www. 
pic.int/» 

γ) η καταχώριση για τα πολυβρωμιωμένα διφαινύλια αντικαθίσταται από την ακόλουθη καταχώριση: 

Χημικό προϊόν Αριθμός CAS Αριθμός Einecs Κωδικός ΣΟ Υποκα-τηγο 
ρία (*) 

Περιο-ρισμός 
χρήσης (**) 

Χώρες για τις 
οποίες δεν 
απαι-τείται 

γνωστο-ποί 
ηση 

«Πολυβρωμιωμένα 
διφαινύλια (PBB) εξαι 
ρουμένου του εξαβρω 
μοδιφαινυλίου # 

13654-09-6, 
27858-07-7 

και λοιποί 

237-137-2, 
248-696-7 
και λοιποί 

2903 69 90 i(1) Sr Βλέπε εγκύ 
κλιο ΣΜΕ 

στον 
δικτυακό 

τόπο www. 
pic.int/» 

δ) διαγράφεται η ακόλουθη καταχώριση: 

Χημικό προϊόν Αριθμός CAS Αριθμός Einecs Κωδικός ΣΟ Υποκα-τηγο 
ρία (*) 

Περιο-ρισμός 
χρήσης (**) 

Χώρες για τις 
οποίες δεν 
απαι-τείται 

γνωστο-ποί 
ηση 

«Chlordecone 143-50-0 205-601-3 2914 70 00 p(2) sr»

EL 4.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 59/11

http://www.pic.int/
http://www.pic.int/
http://www.pic.int/
http://www.pic.int/


ε) διαγράφεται η ακόλουθη καταχώριση: 

Χημικό προϊόν Αριθμός CAS Αριθμός Einecs Κωδικός ΣΟ Υποκα-τηγο 
ρία (*) 

Περιο-ρισμός 
χρήσης (**) 

Χώρες για τις 
οποίες δεν 
απαι-τείται 

γνωστο-ποί 
ηση 

«Πενταβρωμο-διφαινυ 
λαιθέρας + 

32534-81-9 251-084-2 2909 30 31 i(1) sr» 

στ) διαγράφεται η ακόλουθη καταχώριση: 

Χημικό προϊόν Αριθμός CAS Αριθμός Einecs Κωδικός ΣΟ Υποκα-τηγο 
ρία (*) 

Περιο-ρισμός 
χρήσης (**) 

Χώρες για τις 
οποίες δεν 
απαιτείται 

γνωστοποίηση 

«HCH/Εξαχλωρο- 
κυκλοεξάνιο (μείγμα 
ισομερών) # 

608-73-1 210-168-9 2903 51 00 p(1)-p(2) b-sr Βλέπε εγκύ 
κλιο ΣΜΕ 

στον 
δικτυακό 

τόπο www. 
pic.int/» 

ζ) διαγράφεται η ακόλουθη καταχώριση: 

Χημικό προϊόν Αριθμός CAS Αριθμός Einecs Κωδικός ΣΟ Υποκα-τηγο 
ρία (*) 

Περιο-ρισμός 
χρήσης (**) 

Χώρες για τις 
οποίες δεν 
απαιτείται 

γνωστοποίηση 

«Λινδάνιο (γ-HCH) # 58-89-9 200-401-2 2903 51 00 p(1)-p(2) b-sr Βλέπε εγκύ 
κλιο ΣΜΕ 

στον 
δικτυακό 

τόπο www. 
pic.int/» 

2. Το μέρος 2 τροποποιείται ως εξής: 

α) προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις: 

Χημικό προϊόν Αριθμός CAS Αριθμός Einecs Κωδικός CN Κατηγορία (*) Περιορισμοί χρήσης 
(**) 

«Carbosulfan 55285-14-8 259-565-9 2932 99 00 P b 

Chlorthal-dime
thyl 

1861-32-1 217-464-7 2917 39 95 P b 

Τριφλουραλίνη 
(Trifluralin) 

1582-09-8 216-428-8 2921 43 00 P b» 

β) διαγράφεται η ακόλουθη καταχώριση: 

Χημικό προϊόν Αριθμός CAS Αριθμός Einecs Κωδικός CN Κατηγορία (*) Περιορισμοί χρήσης 
(**) 

«Πενταβρωμο- 
διφαινυλαιθέρας 

32534-81-9 251-084-2 2909 30 31 i Sr» 

3. Το μέρος 3 τροποποιείται ως εξής: 

α) η καταχώριση για το HCH (μείγμα ισομερών) αντικαθίσταται από την ακόλουθη καταχώριση: 

Χημικό προϊόν Σχετικός(-οί) αριθ 
μός(-οί) CAS 

Κωδικός HS 
Καθαρή ουσία 

Κωδικός HS 
Μείγματα και παρασκευά 

σματα περιέχοντα την 
ουσία 

Κατηγορία 

«HCH (μείγμα ισομερών)(*) 608-73-1 2903.51 3808.50 Φυτοφάρμακο»
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β) η καταχώριση για το λινδάνιο αντικαθίσταται από την ακόλουθη καταχώριση: 

Χημικό προϊόν Σχετικός(-οί) αριθ 
μός(-οί) CAS 

Κωδικός HS 
Καθαρή ουσία 

Κωδικός HS 
Μείγματα και 

παρασκευάσματα 
περιέχοντα την ουσία 

Κατηγορία 

«Λινδάνιο(*) 58-89-9 2903.51 3808.50 Φυτοφάρμακο» 

γ) η καταχώριση για τα πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBB) αντικαθίσταται από την ακόλουθη καταχώριση: 

Χημικό προϊόν Σχετικός(-οί) αριθ 
μός(-οί) CAS 

Κωδικός HS 
Καθαρή ουσία 

Κωδικός HS 
Μείγματα και 

παρασκευάσματα 
περιέχοντα την ουσία 

Κατηγορία 

«Πολυβρωμιωμένα διφαινύλια 
(PBB) 

— (εξα-)(*) 36355-01-8 — 3824.82 Βιομηχανικό 
προϊόν» 

— (οκτα-) 27858-07-7 

— (δεκα-) 13654-09-6
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008 τροποποιείται ως εξής: 

1. Στο μέρος 1 προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις: 

Περιγραφή του ή των χημικών 
προϊόντων/αντικειμένων που υπόκεινται 

σε απαγόρευση εξαγωγής 

Πρόσθετες λεπτομέρειες, κατά περίπτωση (π.χ. ονομασία του χημικού προϊόντος, αριθμός ΕΚ, αριθμός 
CAS κ.λπ.) 

«Χλωρδεκόνη (Chlordecone) αριθ. ΕΚ 205-601-3 
αριθ. CAS 143-50-0 
κωδικός ΣΟ 2914 70 00 

Πενταχλωροβενζόλιο αριθ. ΕΚ 210-172-5 
αριθ. CAS 608-93-5 
κωδικός ΣΟ 2903 69 90 

Εξαβρωμοδιφαινύλιο αριθ. ΕΚ 252-994-2 
αριθ. CAS 36355-01-8 
κωδικός ΣΟ 2903 69 90 

Εξαχλωροκυκλοεξάνιο, συμπεριλαμβανομένου του 
λινδανίου 

αριθ. ΕΚ 200-401-2, 206-270-8, 
206-271-3, 210-168-9 
αριθ. CAS 58-89-9, 319-84-6, 
319-85-7, 608-73-1 
κωδικός ΣΟ 2903 51 00 

Τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρας 
C 12 H 6 Br 4 O 

αριθ. ΕΚ 254-787-2 και λοιποί 
αριθ. CAS 40088-47-9 και λοιποί 
κωδικός ΣΟ 2909 30 38 

Πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας 
C 12 H 5 Br 5 O 

αριθ. ΕΚ 251-084-2 και λοιποί 
αριθ. CAS 32534-81-9 και λοιποί 
κωδικός ΣΟ 2909 30 31 

Εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρας 
C 12 H 4 Br 6 O 

αριθ. ΕΚ 253-058-6 
αριθ. CAS 36483-60-0 και λοιποί 
κωδικός ΣΟ 2909 30 38 

Επταβρωμοδιφαινυλαιθέρας 
C 12 H 3 Br 7 O 

αριθ. ΕΚ 273-031-2 
αριθ. CAS 68928-80-3 και λοιποί 
κωδικός ΣΟ 2909 30 38» 

2. Στο μέρος 2 προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις: 

Περιγραφή του ή των χημικών προϊόντων/αντικειμένων που υπόκεινται 
σε απαγόρευση εξαγωγής 

Πρόσθετες λεπτομέρειες, κατά περίπτωση (π.χ. ονομασία του χημικού 
προϊόντος, αριθμός ΕΚ, αριθμός CAS κ.λπ.) 

«Μεταλλικός υδράργυρος και μείγματα μεταλλικού υδραργύ 
ρου με άλλες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των κραμάτων 
υδραργύρου, με περιεκτικότητα σε υδράργυρο τουλάχιστον 
95 % κατά βάρος 

αριθ. CAS 7439-97-6 
κωδικός ΣΟ 2805 40 

Ενώσεις υδραργύρου, εξαιρουμένων των ενώσεων που εξάγο 
νται για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης, ιατρικούς ή ανάλυ 
σης 

Κιννάβαρι, χλωριούχος υδράργυρος (I) (Hg 2 Cl 2 , αριθ. CAS 
10112-91-1), οξείδιο του υδραργύρου (II) (HgO, αριθ. 
CAS 21908-53-2)· κωδικός ΣΟ 2852 00 00»
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