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                  REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1687/2002                     2005/EES/9/13 

frá 25. september 2002 

um viðbótarfrest til að tilkynna tiltekin, virk efni sem eru þegar á markaði til notkunar sem 
 sæfiefni eins og fastsett er í 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1896/2000 (*)  

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um markaðssetningu 
sæfiefna (1), einkum 2. mgr. 16. gr., 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Samkvæmt tilskipun 98/8/EB skal setja af stað 
vinnuáætlun um athugun á öllum virkum efnum í 
sæfiefnum sem voru á markaði 14. maí 2000, hér á 
eftir nefnd „fyrirliggjandi, virk efni“. Mælt var fyrir 
um fyrsta áfanga vinnuáætlunarinnar í reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1896/2000 frá 
7. september 2000 um fyrsta áfanga áætlunarinnar 
sem um getur í 2. mgr. 16. gr. tilskipunar Evrópu-
þingsins og ráðsins 98/8/EB um sæfiefni (2). Fram-
kvæmdastjórnin skal, skv. tilskipun 98/8/EB, ákveða 
tímasetningar fyrir vinnuáætlunina. 

 

2) Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 1896/2000 skal hver framleiðandi fyrirliggjandi, 
virks efnis, sem er markaðssett til notkunar í sæfi-
efnum, senda tilgreiningu virka efnisins til fram-
kvæmdastjórnarinnar eigi síðar en 28. mars 2002. 
Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. og 1. mgr. 8. gr. þeirrar 
reglugerðar skulu framleiðendur, framleiðendur efna-
samsetninga og sambönd, sem óska þess að sækja um 
skráningu í I. viðauka, I. viðauka A eða I. viðauka B 
við tilskipun 98/8/EB á fyrirliggjandi, virku efni í 
einni eða fleiri vörugerðum, tilkynna framkvæmda-
stjórninni um virka efnið eigi síðar en 28. mars 2002. 
Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar þurfa 
þessir framleiðendur eða framleiðendur efnasam-
setninga ekki að standa að sérstakri tilgreiningu. 

 

3) Samin hefur verið bráðabirgðaskrá yfir fyrirliggjandi, 
virk efni sem hafa verið tilgreind í samræmi við 
reglugerð (EB) nr. 1896/2000 (3). Þá hefur einnig 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 258, 26.9.2002, bls. 15. Hennar er 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 32/2003 frá  
14. mars 2003 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) og bókun 37 við EES-samninginn, sjá EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 29, 5.6.2003,  
bls. 21. 

(1)  Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1. 
(2)  Stjtíð. EB L 228, 8.9.2000, bls. 6. 
(3)  Þessi virku efni eru skráð í rafrænni bráðabirgðaskrá yfir tilgreind, 

fyrirliggjandi, virk efni á: http://ecb.jrc.it/biocides. 

verið samin bráðabirgðaskrá yfir fyrirliggjandi, virk 
efni sem hafa verið tilkynnt a.m.k. einu sinni í sam-
ræmi við 1. mgr. 4. gr. eða 1. mgr. 8. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 1896/2000. Í þessari skrá eru tilgreindar 
viðkomandi vörugerðir fyrir hvert tilkynnt, virkt efni 
og einnig er tilgreindur viðaukinn við tilskipun 
98/8/EB sem sótt er um að efnið verði skráð í (4). 

4) Ekki var unnt að gera þessar skrár aðgengilegar öllum 
fyrir 28. mars 2002 áður en fresturinn rann út sem 
gefinn var til að leggja fram tilkynningar um 
fyrirliggjandi, virk efni í einni eða fleiri vörugerðum í 
samræmi við 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 
1896/2000. Með tilliti til gagnsæis og skýrleika við að 
koma á fót og hrinda í framkvæmd fyrsta áfanga 
vinnuáætlunarinnar sem varðar fyrirliggjandi, virk 
efni, sem eru þegar á markaði, skal gera framleiðend-
um, framleiðendum efnasamsetninga og samböndum 
kleift að leggja fram tilkynningar, að því er varðar 
fyrirliggjandi, virk efni, fyrir eina eða fleiri 
vörugerðir, ef fyrirliggjandi, virkt efni hefur einungis 
verið tilgreint, eða að því er varðar aðrar vörugerðir 
en þær, enda hafi fyrirliggjandi, virka efnið þegar 
verið tilkynnt að því er þær varðar. Slíkar tilkynningar 
skulu lagðar fram eigi síðar en 31. janúar 2003. Þessi 
viðbótarfrestur skal ekki hafa neikvæð áhrif á 
samantekt endanlegu skrárinnar, forgangsröðun í 
endurskoðuninni eða aðra fresti fyrir vinnuáætlunina 
sem settir eru fram í reglugerð (EB) nr. 1896/2000. 

5) Viðbótarfresturinn skal gera framleiðendum, fram-
leiðendum efnasamsetninga og samböndum, sem óska 
þess að sækja um skráningu í I. viðauka eða 
I. viðauka A eða I. viðauka B við tilskipun 98/8/EB á 
slíku fyrirliggjandi, virku efni í einni eða fleiri vöru-
gerðum, kleift að tilkynna virka efnið til fram-
kvæmdastjórnarinnar í samræmi við reglugerð (EB) 
nr. 1896/2000 með því að leggja fram þær upp-
lýsingar sem um getur í II. viðauka við þá reglugerð. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglu-
gerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 
sæfiefni. 

 
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Gildissvið 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um viðbótarfrest til að 
leggja fram tilkynningar í samræmi við 1. mgr. 4. gr. reglu-
gerðar (EB) nr. 1896/2000 að því er varðar fyrirliggjandi, 
virk efni sem hafa einungis verið tilgreind eða einungis 
tilkynnt að því er varðar tilteknar vörugerðir. 

________________  

(4) Þessi virku efni eru skráð í bráðabirgðaskrá yfir tilkynnt, fyrirliggjandi, 
virk efni á: http://ecb.jrc.it/biocides. 
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2. gr. 

Skilgreiningar 

Að því er varðar þessa reglugerð skulu skilgreiningarnar í 
2. gr. tilskipunar 98/8/EB og 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 
1896/2000 gilda. 

Eftirfarandi skilgreiningar skulu jafnframt gilda: 

a) „Tilgreint, fyrirliggjandi, virkt efni“: virkt efni á 
markaði fyrir 14. maí 2000, til notkunar í sæfiefnum í 
öðrum tilgangi en um getur í c- og d-lið 2. mgr. 2. gr. 
tilskipunar 98/8/EB, sem hefur verið: 

i) tilgreint í samræmi við 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 1896/2000, eða 

ii) tilkynnt í samræmi við 1. mgr. 4. gr. þeirrar 
reglugerðar, 

en þó ekki þau efni sem aðildarríkin hafa tilgreint 
skv. 2. mgr. 5. gr. sömu reglugerðar. 

b) „Tilkynnt, fyrirliggjandi, virkt efni“: virkt efni á 
markaði fyrir 14. maí 2000, til notkunar í sæfiefnum í 
öðrum tilgangi en um getur í c- og d-lið 2. mgr. 2. gr. 
tilskipunar 98/8/EB, enda hafi: 

i) a.m.k. ein tilkynning borist í samræmi við 1. mgr. 
4. gr. eða 1. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 
1896/2000, eða 

ii) a.m.k. eitt aðildarríki látið í ljós áhuga á hugsanlegri 
skráningu efnisins í I. viðauka eða I. viðauka A í 
samræmi við 3. mgr. 5. gr. reglugerðar 1896/2000 

eða í I. viðauka B í samræmi við 3. mgr. 8. gr. 
þeirrar reglugerðar. 

 
3. gr. 

 
Nýr frestur fyrir tilkynningu á fyrirliggjandi, virkum 

efnum 
 
1. Framleiðendur, framleiðendur efnasamsetninga og 
sambönd, sem óska þess að sækja um skráningu í I. viðauka 
eða I. viðauka A eða I. viðauka B við tilskipun 98/8/EB á 
tilgreindu en ekki tilkynntu, fyrirliggjandi, virku efni í einni 
eða fleiri vörugerðum, skulu tilkynna virka efnið til fram-
kvæmdastjórnarinnar í samræmi við 1. mgr. 4. gr. reglu-
gerðar (EB) nr. 1896/2000 eigi síðar en 31. janúar 2003. 
 
2. Framleiðendur, framleiðendur efnasamsetninga og 
sambönd, sem óska þess að sækja um skráningu í I. viðauka 
eða I. viðauka A eða I. viðauka B við tilskipun 98/8/EB á 
tilkynntu, fyrirliggjandi, virku efni í einni eða fleiri 
vörugerðum, öðrum en þeim vörugerðum sem hafa þegar 
verið skráðar að því er varðar þetta tiltekna, tilkynnta, 
fyrirliggjandi, virka efni í bráðabirgðaskrá yfir tilkynnt, 
fyrirliggjandi, virk efni, skulu tilkynna virka efnið til 
framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 1. mgr. 4. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1896/2000 eigi síðar en 31. janúar 
2003. 

4. gr. 
 

Gildistaka 
 
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

 
 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
Gjört í Brussel 25. september 2002.  

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Margot WALLSTRÖM 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 


