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חקיקה חדשה לשיפור בטיחות מוצרים הנכנסים לשוק האירופי האחיד

נציב התעשייה ונציב הבריאות והגנת הצרכן הציגו שתי יוזמות חקיקה חדשות לשיפור הבטיחות
במוצרים והגברת המעקב בתככי השוק האירופי האחיד (לא כולל מוצרי מזון) .מדובר בצעדים אשר
מכוונים למנוע כניסת מוצרים הנחשדים כמסוכנים לבריאות הציבור ,שיפור אמצעי המעקב אחרי
מקורם של מוצרים וכן הגברת התיאום בין הרשויות ,במיוחד בגבולות החיצוניים של הא"א ,בכדי
להפחית את הסיכון ולמנוע תחרות בלתי הוגנת שמקורה במדינות שלישיות .על פי נתוני מערכת
ההתראות  ,RAPEXבשנת  ,2011דווחו כ 1,556 -מקרים של נוכחות מוצרים מסוכנים (כ27% -
מתוכם בתחומי הטקסטיל וההלבשה 21% ,בצעצועים 11% ,בכלי רכב 8% ,מכשירי חשמל ביתיים ו-
 7%במוצרי קוסמטיקה) .הצעות החקיקה צפויות להיכנס לתוקף בשנת .2015
למידע נוסף ,לחץ/י כאן.
חזרה לראש העמוד

הנציבות האירופית מבקשת לפתוח במו"מ על הסכם סחר בשירותים
הנציבות האירופיות ביקשה מהמועצה האירופית (ראשי המדינות החברות) לקבל אור הירוק לתחילת
מו"מ על הסכם בינלאומי חדש לתחום הסחר בשירותים .הסכם הסחר בשירותים צפוי לכסות מגזרים
שונים ביניהם :טכנולוגיית תקשורת ( ,)ICTשירותי לוגיסטיקה ותחבורה ,שירותים פיננסיים ,שירותים
לעסקים ועוד .נציין כי בכוונת האירופים לא רק לסייע למגזרים אלו להגביר את גישתם לשווקים ,אלא
לפעול ליצירת כללים חדשים לסחר בשירותים ,בדגש על נושאים כגון הליכי רכש ציבורי בתחום
השירותים ,נהלי רישוי וגישה לרשתות תקשורת .לאחר קבלת האישור ,צפוי משרד הסחר ( DG
 )TRADEלהתחיל בדיונים מול  21מדינות חברות בארגון הסחר העולמי (ה )WTO -ובהמשך יעודד
את שאר המדינות החברות בארגון להצטרף .לקריאה נוספת.
חזרה לראש העמוד

קיים עדיין פוטנציאל לאימוץ טכנולוגיות מידע אלקטרוניות אצל עסקים אירופים
ניתוח של מידת החדירה של טכנולוגיות מידע אלקטרוניות בקרב עסקים אירופים מלמד על פוטנציאל
רב לשדרוג טכנולוגי ,כאשר רק כ 20%-מהחברות האירופיות משתמשות בתוכנות ( ERPניהול מידע)
וכרבע מהן במערכות ( CRMניהול קשרי לקוחות) .גידול בקרב מספר החברות שמקיימות קשרים
מקוונים לאורך שרשרת האספקה ,קרי עם ספקיהם ולקוחותיהם (מרמה של  18%בשנת  2010ל-
 23%בשנת  .)2012המחקר מלמד על כך שבנושא מידת השימוש של העובדים וחשיפה באמצעות
אתרי אינטרנט של החברות ,נרשם בשנתיים האחרונות גידול משמעותי ,אולם רק כ 10%-מהחברות
מעסיקות או שניסו להעסיק מומחים ייעודיים לטכנולוגיות מידע.
לקריאה נוספת – ראה/י קישור.
חזרה לראש העמוד

עסקים קטנים ובינוניים ייהנו מהקלות בעומס החקיקה האירופית
האיחוד האירופי מתכוון לפעול לאימוץ שורה של הקלות ופישוט של עשר חקיקות אירופיות אשר
רלוונטיות במיוחד עבור מגזר העסקים הקטנים והבינוניים ( . )SMEsמדובר בעשר החקיקות
האירופיות המכבידות ביותר על מגזר זה וביניהן חקיקת רישום הכימיקלים ( ,)REACHמס ערך מוסף,
בטיחות במוצרים ,רכש ציבורי ,הגנה על מידע ,חוקי עבודה ,טיפול בפסולת ועוד .הנציבות האירופית
אשר חרטה על דיגלה לקדם את תחום העסקים הקטנים והבינוניים ,פועלת ליישום חקיקת הSBA -
משנת  2008וקידום המוטו המרכזי של "חשוב קטן קודם" .כמו כן ,באמצעות תכנית חדשה אשר
הושקה בדצ'  ,2012ועוסקת לשיפור ביצועי חקיקה שנקראת  ,REFITמבקשת הנציבות להקל על

העומס המנהלתי ,להוריד עלויות ,לשפר ביצועים ובאופן כללי לפשט את החקיקות המכבידות ביותר
על החברות הקטנות והבינוניות .לפרטים נוספים – ראה/י קישור מצורף.
חזרה לראש העמוד

תוסדר פעילות מערכות יישוב סכסוכים מחוץ לבתי המשפט האירופים בתחום הצרכנות
הפרלמנט האירופי אישר הסדרה של מערכות יישוב סכסוכים מחוץ לבתי המשפט לנושא תלונות
צרכנים ,אשר תיועד להקל על המערכת המשפטית בהתמודדותה עם עומס פניות וכן ליצור האחדה
של פעילות זו בקרב כלל מדינות האיחוד האירופי .מדובר בחסכון מוערך של  25מיליארד אירו בעלויות
שמוטלות על המערכת המשפטית ובעיקר תהליך שמטרתו להסדיר באופן הרמוני ומהיר סכסוכים
בנושאי צרכנות .בין השאר נקבע כי המערכת תספק פתרונות במחירים סמליים ובזמן שלא יעלה על
 90ימים.
לקריאה נוספת – ראה/י קישור.
חזרה לראש העמוד

הנציבות האירופית תגביר את האכיפה כנגד שיטות מסחר בלתי הוגנות
הנציבות האירופית הודיעה השבוע על יוזמה חדשה להגברת האמון הצרכני ועל נכונותה להגביר את
אמצעי האכיפה שתפעיל כנגד שיטות מסחר בלתי הוגנות ,מידע כוזב ופיתויים של הצרכנים למוצרים
שאין בכוונת המפרסם לספק .מטרת הנציבות היא ליצור מנגנון אחיד שיאפשר להתגבר על הבדלי
עקביות ופרשנות חוקי הגנת הצרכן ,עידוד השוואת מחירים ואמון הציבור בסחר בין גבולות המדינות
החברות .עוד תפעל הנציבות להגברת שיתוף הפעולה בין המדינות ,תוך קידום פעולות אכיפה
מתואמות ופיתוח מדדי אכיפה לזיהוי כשלים וחקירות .דגש מיוחד יינתן לסקטורים :תחבורה ,מסחר
מקוון ,שירותים פיננסיים ועוד.
לקריאה נוספת ,לחץ/י כאן.
חזרה לראש העמוד

יוזמה חדשה לעדכון מדיניות היטלי הסחר האירופית
הנציבות האירופית פרסמה יוזמה חדשה לעדכון מדיניות היטלי הסחר האירופית ,במטרה לשפר את
ההגנה על כלל בעלי העניין האירופים מפני פרקטיקות בלתי הוגנות המופעלות על ידי חברות זרות
המייצאות לא"א .היוזמה מורכבת מצעדי חקיקה חדשים ,רשימת הנחיות ופעילות שאינה מצריכה
שינויי חקיקה .כלי מדיניות היטלי הסחר האירופים ,לא עודכנו מעל ל 15-שנים ,למעט תיקון משנת
 , 2004הקובע כי נדרש רוב פשוט במועצה לדחיית החלטת הנציבות האירופית ,בניגוד לרוב פשוט

שהיה נדרש לתמיכה בהחלטת הנציבות .נציין כי האיחוד האירופי נחשב למשתמש מתון יחסית בכלים
המדיניות להיטלי סחר אשר עומדים לראשותו ,בהשוואה למדינות מובילות אחרות ,עם  102היטלי
היצף ו 10 -היטלים כנגד סובסידיות בשנת  .2012במונחי נתח מכלל הסחר ,משפיעים כלים אלו על כ-
 0.25%מהיקף הסחר של האיחוד האירופי.
לפרטים נוספים – ראה/י קישור מצורף.
חזרה לראש העמוד

מזון ומספוא
תוספי מזון
תקנת מועצה ( )EUמספר  244/2013מהתאריך  19.03.2013מכניסה שינויים לנספח  IIשל תקנה
( )ECמספר  1333/2008של הפרלמנט והמועצה האירופיים ע"י הוספת השימוש בחומר
)) TRICALCIUM PHOSPHATE (E 341 (IIIבתוך תכשירי הזנה המיועדים למזון לתינוקות ולטף.
חומר זה משמש כחומר נוגד התגישות בתכשירי הזנה המיועדים לפורמולות לתינוקות.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:077:0003:0004:EN:PDF
תקנת מועצה ( )EUמספר  256/2013מהתאריך  20.03.2013מכניסה שינויים לנספח  IIIשל תקנה
( )ECמספר  1333/2008של הפרלמנט והמועצה האירופיים ע"י הוספת השימוש בחומר SODIUM
) ASCORBATE (E 301בתוך תכשירים של ויטמין  Dהמיועדים למזון לתינוקות ולטף .חומר זה
משמש כחומר נוגד-חימצון בתכשירים של ויטמין .D
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:079:0024:0026:EN:PDF
תוספי מספוא
תקנת יישום של המועצה ( )EUמספר  95/2013מהתאריך  1.02.2013מתירה שימוש בתכשיר
 Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5Mבתור תוסף מספוא עבור כל סוגי הדגים מלבד דגים
ממשפחת הסלמוניים ( .)salmonidsתכשיר זה הינו חיידק המבצע תסיסה הומופרמנטטיבית .המחזיק
באישור הוא "."Lallemand SAS
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:033:0019:0020:EN:PDF
תקנת יישום של המועצה ( )EUמספר  96/2013מהתאריך  1.02.2013מתירה שימוש בתכשיר
 Lactobacillus buchneri NCIMB 30139ובתכשיר Lactobacillus casei ATTC PTA 6135
בתור תוסף מספוא עבור כל מיני בעלי החיים .שני התכשירים הללו הם פרוביוטיים.

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:033:0021:0023:EN:PDF
תקנת יישום של המועצה ( )EUמספר  103/2013מהתאריך  04.02.2013מכניסה שינויים בתקנה
( )EUמספר  786/2007באשר לשמו של המחזיק באישור לתכשיר endo-1,4-beta-mannanase
) .EC 3.2.1.78 (Hemicellהמחזיק החדש באישור הוא "."Eli Lilly and Company Ltd
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:034:0012:0012:EN:PDF
תקנת יישום של המועצה ( )EUמספר  159/2013מהתאריך  21.02.2013מתייחסת לאישור תכשיר
של  propionic acid ,sodium benzoateו sodium propionate -בתור תוסף מספוא עבור חזירים,
עופות ,בקר ,כבשים ,עזים ,ארנבות וסוסים ומתקנת בכך את התקנה ( )ECמספר  1876/2006ותקנה
( )ECמספר  .757/2007תכשיר זה הוסף כעת לקטגוריה "תוספים טכנולוגיים".
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:049:0047:0049:EN:PDF
תקנת יישום של המועצה ( )EUמספר  160/2013מהתאריך  21.02.2013מכניסה שינויים בתקנות
(EU) 1118/2010 ,(EC) 971/2008,(EC) 162/2003ו (EU) 169/2011 -וכן בתקנת יישום ()EU
מספר 888/2011בנוגע לשמו של המחזיק באישור לתכשיר  diclazurilבתור תוסף מזון .המחזיק
החדש באישור הוא "."Eli Lilly and Company Ltd
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:049:0050:0051:EN:PDF
תקנת יישום של המועצה ( )EUמספר  161/2013מהתאריך  21.02.2013מתייחסת לאישור של
תכשיר של  sodium hydroxideבתור תוסף מזון עבור חתולים ,כלבים ודגי-נוי .תכשיר זה הוסף
לקטגוריית התוספים "תוספים טכנולוגיים" ולקבוצה הפונקציונאלית "מווסתי חומציות" ( acidity
.)regulators
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:049:0052:0054:EN:PDF
תקנת יישום של הנציבות האירופית ( )EUמספר  230/2013מהתאריך  14.03.2013מוציאה מהשוק
מספר תוספי מספוא השייכים לקבוצה של "חומרי תיבול וחומרים מעוררי טעם" .נספח  Aשל תקנה זו
מפרט חומרי תיבול אשר לגביהם לא הוגשו בקשות לאישור ,ולפיכך חומרים אלו יוצאו מהשוק; בעוד
שחלק  Bמפרט חומרי תיבול שלגביהם הוגשו בקשות לאישור עבור זנים מסוימים בלבד של בעלי-חיים
– ולפיכך תוספים אלו בקטגוריות בעלי-החיים שלא הוגשו עבורן בקשות לאישור יוצאו ,בסופו של דבר,
מהשוק .נקבעו תקופות מעבר אחדות עבור תערובות שונות של תוספים אלו ,כאשר התקופה
הראשונה מסתיימת ב 10-באפריל .2014
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:080:0001:0065:EN:PDF

תקנת יישום של הנציבות האירופית ( )EUמספר  288/2013מהתאריך  25.03.2013משעה את
האישורים עבור התכשיר של ).Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012
מלאים קיימים של תכשיר זה לשם פיטום בקר ,ארנבות ,תרנגולות ,חזרזירים ,חזירים ,חזירות,
תרנגולות הודו וארנבות לרבייה ,או קדם-תערובות המכילות את התכשיר הזה ,יוצאו מהשוק עד
לתאריך  . 15.06.2013חומרי מספוא ותרכובות מספוא שייוצרו עם תכשיר זה או עם קדם-תערובות
המכילות את התכשיר עד לתאריך  ,14.06.2013יוצאו מהשוק עד לתאריך .15.10.2013
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:086:0015:0017:EN:PDF
חזרה לראש העמוד

רמות מרביות לשאריות חומרים בתוך מזון ותרופות
תקנת הנציבות האירופית ( )EUמספר  107/2013מהתאריך  05.02.2013מכניסה שינויים לנספח I
של צו מספר  2002/32/ECשל הפרלמנט והמועצה האירופיים בנוגע לרמות מרביות עבור החומר
 melamineבתוך מזון לחיות-מחמד בפחיות .התקנה קובעת רמה מרבית של  2.5מ"ג/ק"ג ביחס
לשחרור של מלמין הנמצא בתוך פחיות לתוך המזון לבעלי החיים הנמצא בפחית ,בנוגע למזון רטוב
לחיות-מחמד בפחיות על בסיס "כפי שנמכר".
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:035:0001:0002:EN:PDF
החלטת יישום של הנציבות האירופית מהתאריך  11.03.2013מתקנת את ההחלטה 2011/163/EU
בנוגע לאישור התוכניות שהוגשו ע"י מדינות צד שלישי בהתאם לסעיף  29של צו המועצה מספר
 . 96/23/ECההחלטה מעדכנת את רשימת המדינות צד שלישי שמשטחן רשאיות המדינות החברות
לייבא בעלי-חיים ומוצרי בעלי-חיים מסוימים .ברשימה עבור מדינת ישראל נכללים כעת עופות ,תוצרי
חקלאות מים ,חלב ,ביצים ,חיות משק ודבש.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:090:0099:0105:EN:PDF
תקנת יישום של הנציבות האירופית ( )EUמספר  115/2013מהתאריך  08.02.2013מכניסה שינויים
לנספח של תקנה ( )EUמספר  37/2010בנוגע לחומרים פעילים פרמקולוגית וסיווגם באשר לרמות
מרביות לשאריות חומרים במוצרי מזון ממקור בעלי-חיים ,ביחס לחומר  .diclazurilהנספח תוקן לשם
קביעת רמות מרביות לשאריות החומר עבור עופות.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:038:0011:0013:EN:PDF
תקנת יישום של הנציבות האירופית ( )EUמספר  116/2013מהתאריך  08.02.2013מכניסה שינויים
לנספח של תקנה ( )EUמספר  37/2010בנוגע לחומרים פעילים פרמקולוגית וסיווגם באשר לרמות

מרביות לשאריות חומרים במוצרי מזון ממקור בעלי-חיים ,ביחס לחומר  .eprinomectinהנספח תוקן
לשם קביעת רמות מרביות זמניות לשאריות החומר עבור כבשים וזני גדיים.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:038:0014:0016:EN:PDF
תקנת הנציבות האירופית ( )EUמספר  212/2013מהתאריך  11.03.2013מחליפה את נספח  Iשל
תקנה ( )ECמספר  396/2005של הפרלמנט והמועצה האירופיים אודות רמות מרביות לשאריות
חומרים ומוסיפה ועורכת שינויים במוצרים הכלולים בנספח זה .היא מכניסה מספר רב של תיקונים ,בין
השאר :ההוספה של פירות ,ירקות ,דגנים ומוצרים מן החי חדשים; העברה של "חיות משק אחרות" ל-
"מוצרי חיות יבשתיות אחרים" ,ופרחים אכילים מהקטגוריה "אחרים" לקטגוריה המציגה דוגמה ליבול;
אימוץ השמות הלטיניים של רבים מהמוצרים; והכנסת תיקונים ברמות המרביות לשאריות חומרים
עבור תה ,פולי קקאו ,כשות ( ,)hopsקולורבי ומוצרים מן החי .רמות מרביות לשאריות חומרים קובעות
את הרמה המרבית המותרת בחוק מבחינת ריכוז שאריות של חומרי הדברה בתוך או על גביי מזון או
מספוא בהתאם ל"תנאי ייצור חקלאיים נאותים" ועל בסיס רמת החשיפה הנמוכה ביותר לצרכן
הנדרשת לשם הגנה על צרכנים פגיעים .תקנה זו תיכנס לתוקפה בתאריך .01.04.2013
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:068:0030:0052:EN:PDF
תקנת הנציבות האירופית ( )EUמספר  241/2013מהתאריך  14.03.2013מכניסה תיקונים לנספחים
 IIו III -של תקנה ( )ECמספר  396/2005של הפרלמנט והמועצה האירופיים בנוגע לרמות מרביות
של שאריות חומרים עבור החומרים  fludioxonil ,chlorantraniliproleו prohexadione -בתוך או על גביי
מוצרים מסוימים .חומרים אלו משמשים בתור קוטלי מזיקים בתוך או על גביי מזון או מספוא מן הצומח
או מן החי.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:075:0001:0024:EN:PDF
תקנת הנציבות האירופית ( )EUמספר  251/2013מהתאריך  22.03.2013מכניסה תיקונים לנספחים
 IIו III -של תקנה ( )ECמספר  396/2005של הפרלמנט והמועצה האירופיים בנוגע לרמות מרביות
של שאריות חומרים עבור החומרים הבאים:

aminopyralid, bifenazate, captan, fluazinam,

 fluopicolide, folpet, kresoxim-methyl, penthiopyrad, proquinazid, pyridate, tembotrioneבתוך או
על גביי מוצרים מסוימים .חומרים אלו משמשים בתור קוטלי מזיקים בתוך או על גביי מזון או מספוא
מן הצומח או מן החי.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:088:0001:0044:EN:PDF
חזרה לראש העמוד

קוטלי מזיקים ()BIOCIDES
צו הנציבות האירופית  2013/3/EUמהתאריך  14.02.2013מכניס שינויים לצו מספר  98/8/ECשל
הפרלמנט והמועצה האירופיים באשר להארכת הכללתו של החומר הפעיל  thiamethoxamלסוג מוצר
 18בתוך נספח  Iשל הצו ,כלומר שימוש בו בתור קוטלי חרקים ( ,)insecticidesקוטלי ָאקָ ִרּיֹות
( )acaricidesובמוצרים המשמשים לבקרה על פרוקי רגליים אחרים .תקופת ההארכה תהיה תקפה
החל מה 1-בפברואר  2015ותהיה כפופה לתנאים ולמגבלות כפי שנקבעו בנספח  Iולאור התיקונים
שבו.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:044:0006:0009:EN:PDF
צו הנציבות האירופית  2013/4/EUמהתאריך  14.02.2013מכניס שינויים לצו מספר  98/8/ECשל
הפרלמנט והמועצה האירופיים באשר להכללתו של החומר Didecyldimethylammonium Chloride
בתור חומר פעיל בתוך נספח  Iשל הצו .החומר  Didecyldimethylammonium Chlorideמשמש
בתור חומר לשימור עץ.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:044:0010:0013:EN:PDF
צו הנציבות האירופית  2013/5/EUמהתאריך  14.02.2013מכניס שינויים לצו מספר  98/8/ECשל
הפרלמנט והמועצה האירופיים באשר להכללתו של החומר  pyriproxyfenבתור חומר פעיל בתוך
נספח  Iשל הצו .החומר  pyriproxyfenמשמש בתוך קוטלי חרקים ,קוטלי אקריות ובמוצרים
המשמשים לבקרה על פרוקי רגליים אחרים.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:044:0014:0017:EN:PDF
החלטת הנציבות האירופית  2013/85/EUמהתאריך  14.02.2013מתייחסת לאי-הכללתם של
חומרים מסוימים בתוך נספח  IA ,Iאו  IBשל הצו מספר  98/8/ECשל הפרלמנט והמועצה האירופיים
בנוגע להכנסתם לשוק של מוצרים לקטילת מזיקים [הודעה המפורטת במסמך .]C(2013) 670
החומרים

)N,N’-(decane-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-ylidene)bis(octylammonium

 4-(2-nitrobutyl)morpholino ,Glutaral ,4-(2-nitrobutyl)morpholine ,dichlorideוSalicylic -
 acidהוסרו מנספחים אלו.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:045:0030:0031:EN:
PDF
צו הנציבות האירופית  2013/6/EUמהתאריך  20.02.2013מכניס שינויים לצו מספר  98/8/ECשל
הפרלמנט והמועצה האירופיים באשר להכללתו של החומר  diflubenzuronבתור חומר פעיל בתוך
נספח  Iשל הצו .החומר  Diflubenzuronמשמש בתוך קוטלי חרקים ,קוטלי אקריות ובמוצרים
המשמשים לבקרה על פרוקי רגליים אחרים.

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:048:0010:0013:EN:PDF
החלטת יישום של הנציבות האירופית  2013/95/EUמהתאריך  19.02.2013מתירה לגרמניה להגביל
את האישורים הניתנים למספר מוצרי קוטלי מזיקים הכוללים בתוכם את החומר difenacoum
לשימוש ע"י אנשי מקצוע שעברו הכשרה או הסמכה לשימוש זה .חומרים אלו הםBonirat wax :
 Bonirat pellet ,Bonirat pasta bait ,blockו Difenacoum .Bonirat wheat -הוא חומר מונע
קרישה ( )anticoagulantהמשמש בתור קוטל מכרסמים ( )rodenticideוידוע כחומר המציב סיכונים
לתאונות הרעלה בקרב ילדים ,וכן סיכונים לבעלי חיים ולסביבה.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:048:0014:0016:EN:PDF
החלטת יישום של הנציבות האירופית  2013/96/EUמהתאריך  19.02.2013מתירה לגרמניה להגביל
את האישורים הניתנים למספר מוצרי קוטלי מזיקים אחרים הכוללים בתוכם את החומר difenacoum
לשימוש ע"י אנשי מקצוע שעברו הכשרה או הסמכה לשימוש זה .חומרים אלו הם,Murabloc LM :
 Ratigum ,Le Souriquois ,Raticide VK ,Souriblocו.Super Pellets -
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:048:0017:0020:EN:PDF
צו הנציבות האירופית  2013/7/EUמהתאריך  21.02.2013מכניס שינויים לצו מספר  98/8/ECשל
הפרלמנט והמועצה האירופיים באשר להכללתו של החומר

Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl

 ammonium chlorideבתור חומר פעיל בתוך נספח  Iשל הצו החל מהתאריך  ,01/02/2015ובכפוף
לתנאים ולמגבלות כפי שנקבעו בנספח  Iולאור התיקונים שבו .חומר זה משמש בתור חומר לשימור
עץ.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:049:0066:0069:EN:PDF
החלטת יישום של הנציבות האירופית מהתאריך  13.03.2013דוחה את ההגבלה על האישור של
מוצר לקטילת מזיקים המכיל  indoxacarbכפי שדווח ע"י גרמניה בהתאם לצו מספר  98/8/ECשל
הפרלמנט והמועצה האירופיים .ההצעה של גרמניה להגביל את האישור שניתן ע"י בריטניה בתאריך
ה 28-באוקטובר לשם החרגת השימוש להגנת מזון מהשימושים המאושרים למוצר זה ,נדחתה.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:072:0013:0015:EN:PDF

חזרה לראש העמוד

מוצרי הגנה על צמחים
תקנת יישום של הנציבות האירופית ( )EUמספר  175/2013מהתאריך  27.02.2013מכניסה שינויים
לתקנת יישום ( )EUמספר  540/2011בנוגע למשיכה חזרה של האישור לחומר הפעיל
 .didecyldimethylammoniumchlorideיש למשוך בחזרה את החומר הזה עד התאריך
 20.06.2013או עד תום תקופת החסד כפי שנקבעה ע"י המדינה החברה.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:056:0004:0005:EN:PDF
החלטת יישום של הנציבות האירופית ( )EUמספר  187/2013מהתאריך  05.03.2013מתקנת את
החלטת היישום ( )EUמספר  540/2011בנוגע לתנאי האישור של החומר הפעיל אתילן .במפורש ,היא
משנה את רמת הניקיון המינימאלית הנדרשת ומגבילה את האישורים לשימוש בתוך מבנה ע"י
משתמשים מקצועיים .למדינות חברות ,מחזיקים באישורים וכיו"ב ,יש תקופה של עד האחד בפברואר
 2014עד לכניסתם של תיקונים אלו לתוקף.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:062:0010:0012:EN:PDF
החלטת יישום של הנציבות האירופית ( )EUמספר  188/2013מהתאריך  05.03.2013מאשרת את
החומר הפעיל  ,mandipropamidוזאת בהתאם לתקנה ( )ECמספר  1107/2009של הפרלמנט
והמועצה האירופיים באשר להכנסתם לשוק של מוצרי הגנה על צמחים ,ומכניסה תיקונים לנספח
לתקנת יישום של הנציבות האירופית ( )EUמספר  .540/2011חומר זה משמש כקוטל פטריות.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:062:0013:0016:EN:PDF
החלטת יישום של הנציבות האירופית ( )EUמספר  190/2013מהתאריך  05.03.2013מתקנת את
החלטת היישום ( )EUמספר  540/2011בנוגע לתנאי האישור של החומר הפעיל

sodium

 . hypochloriteבמפורש ,היא מגבילה את האישורים לשימוש בתוך מבנה וקובעת מספר תנאים
חדשים למדינות החברות המעניקות את האישורים .למדינות חברות ,מחזיקים באישורים וכיו"ב ,יש
תקופה של עד האחד ביולי  2013עד לכניסתם של תיקונים אלו לתוקף.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:062:0019:0021:EN:PDF
החלטת יישום של הנציבות האירופית ( )EUמספר  200/2013מהתאריך  08.03.2013מאשרת את
החומר הפעיל  ,ametoctradinוזאת בהתאם לתקנה ( )ECמספר  1107/2009של הפרלמנט
והמועצה האירו פיים באשר להכנסתם לשוק של מוצרי הגנה על צמחים ,ומכניסה תיקונים לנספח
לתקנת יישום של הנציבות האירופית ( )EUמספר  .540/2011חומר זה משמש כקוטל פטריות.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:067:0001:0005:EN:PDF

החלטת יישום של הנציבות האירופית ( )EUמספר  201/2013מהתאריך  08.03.2013מתקנת את
החלטת היישום ( )EUמספר  788/2011ואת החלטת היישום ( )EUמספר  540/2011בנוגע להארכת
השימושים שאושרו לחומר הפעיל  .fluazifop-Pחומר זה מאושר כעת לשימוש כקוטל עשבים ללא
הגבלות .תיקון זה ייכנס לתוקפו ב 20-במרץ .2012
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:067:0006:0009:EN:PDF
חזרה לראש העמוד

פטור ממכס לחומרים ביולוגיים או כימיים
תקנת יישום של הנציבות האירופית ( )EUמספר  197/2013מהתאריך  07.03.2013מכניסה שינויים
לתקנת יישום מספר  (EU) 80/2012המתייחסת לרשימת חומרים ביולוגיים או כימיים הזכאים
לפטורים ממכס במסגרת מערכת הקהילה .מאחר ולא קיים כעת ייצור שווה-ערך בתוככי שטחי המכס
של האיחוד של החומרים הבאים ,הם מוספים כעת לרשימה :אבקת טיטאניום צורן קרביד בעלת רמת
ניקיון של ( 99%לפי משקל) או יותר; והחומר Morpholino phosphorodiamidate oligomers
) .(morpholino oligonucleotidesתקנה זו גם מסירה את החומר Decamethonium bromide
) (INNמהרשימה המתאימה בתקנת המועצה ( )EECמספר  2658/87באשר לחומרים פרמקולוגיים
הפטורים ממכס.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:065:0015:0016:EN:PDF
חזרה לראש העמוד

תו תקן ירוק של האיחוד האירופי ()ECOLABEL
החלטת הנציבות האירופית מהתאריך  15.03.2013מתקנת את ההחלטות 2007/506/EC

ו-

 2007/742/ECוזאת על מנת להאריך את התוקף של אמת-המידה האקולוגית להענקת תו תקן ירוק
של האיחוד האירופי למוצרים מסוימים .אמת מידה זו הייתה אמורה לפקוע בתאריך .31.03.2013
החלטה זו ,לפיכך ,מאריכה את התוקף של אמת המידה האקולוגית לקבוצות המוצרים "סבונים,
תחפיפים ומרככי-שיער" ו" -משאבות חום מונעות חשמלית ,מונעות בגז או מונעות בדחיסת גז" ,וכן
לדרישות ההערכה והתיקוף הקשורות לקבוצות אלו ,עד לתאריך .31.12.2013
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:075:0034:0034:EN:PDF
חזרה לראש העמוד

