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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (1),

að höfðu samráði við svæðanefndina,

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 98/8/EB (3) er kveðið á 
um 10 ára aðlögunartímabil sem hefst 14. maí 2000, á 
gildistökudegi þeirrar tilskipunar, og á því tímabili geta 
aðildarríkin beitt landsreglum sínum eða venjum vegna 
setningar sæfiefna á markað og einkum veitt leyfi fyrir 
markaðssetningu á sæfiefnum sem innihalda virk efni 
sem eru ekki komin á jákvæðu skrána sem sett er fram 
í þeirri tilskipun, þ.e. í I. viðauka, I. viðauka A eða I. 
viðauka B.

2) Með 2. mgr. 16. gr. tilskipunar 98/8/EB er komið á fót 10 
ára vinnuáætlun sem einnig hefst 14. maí 2000 en meðan 
á henni stendur eru öll virk efni, sem eru innihaldsefni 
sæfiefna og voru á markaði fyrir þann dag, rannsökuð 
kerfisbundið og ef þau teljast viðunandi að því er varðar 
heilbrigði manna og dýra og út frá umhverfissjónarmiðum 
skulu þau sett á jákvæðu skrána sem sett er fram í þeirri 
tilskipun.

3) Í i. lið c-liðar 1. mgr. og i. lið c-liðar 2. mgr. 12. gr. í 
tilskipun 98/8/EB er kveðið á um vernd allra upplýsinga 
sem lagðar eru fram í tengslum við þá tilskipun á 10 ára 
tímabili, sem hefst einnig 14. maí 2000, nema ef styttra 
verndartímabil hefur verið leyft í tilteknu aðildarríki 
en í þeim tilvikum gildir styttra verndartímabilið á 
yfirráðasvæði þess. Sú vernd varðar einungis upplýsingar 
sem lagðar eru fram sem rökstuðningur fyrir því að 
bæta virkum efnum, sem eru innihaldsefni sæfiefna 
og voru á markaði fyrir gildistöku tilskipunar 98/8/EB 
(fyrirliggjandi virk efni), á jákvæðu skrána sem sett er 
fram í tilskipun 98/8/EB.

4) Þegar fyrirliggjandi virkt efni hefur verið metið og sett á 
jákvæðu skrána, sem sett er fram í tilskipun 98/8/EB, telst 
markaður þess samræmdur og ákvæði þeirrar tilskipunar 
koma í stað bráðabirgðareglnanna um setningu sæfiefna, 
sem innihalda virka efnið, á markað.

5) Í samræmi við 2. mgr. 16. gr. í tilskipun 98/8/EB hefur 
framkvæmdastjórnin lagt fram skýrslu um þann árangur 
sem náðst hefur með 10 ára vinnuáætluninni, tveimur 
árum áður en henni lýkur. Þess má vænta, miðað við 
niðurstöður þeirrar skýrslu, að endurskoðun umtalsverðs 
fjölda virkra efna verði ekki lokið fyrir 14. maí 2010. 
Enn fremur er nauðsynlegt, jafnvel fyrir þau virku efni 
sem ákveðið hefur verið að bæta við á jákvæðu skrána, 
sem sett er fram í tilskipun 98/8/EB, fyrir 14. maí 2010 
að aðildarríkin hafi nægan tíma til að lögleiða viðeigandi 
lög og veita, draga til baka eða breyta leyfum fyrir 
viðeigandi sæfiefni til að farið sé eftir samræmdum 
ákvæðum tilskipunar 98/8/EB. Sú alvarlega áhætta er 
fyrir hendi að í lok aðlögunartímabilsins, 14. maí 2010, 
gildi landsreglur ekki lengur en jafnframt hafi viðeigandi 
samræmdar reglur enn ekki verið samþykktar. Því telst 
framlenging á 10 ára vinnuáætluninni nauðsynleg svo 
hægt sé að ljúka endurskoðun á öllum virkum efnum sem 
tilkynnt voru til mats.

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2009/107/EB

frá 16. september 2009

um breytingu á tilskipun 98/8/EB um markaðssetningu sæfiefna að því er varðar framlengingu  
tiltekinna tímabila (*)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 262, 6.10.2009, bls. 40. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 128/2010 frá 
10. desember 2010 um breytingu á II viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 17, 31.3.2011, bls. 1.

(1) Stjtíð. ESB C 182, 4.8.2009, bls. 75.
(2) Álit Evrópuþingsins frá 24. mars 2009 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 27. júlí 2009.
(3) Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1.
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6) Einnig er nauðsynlegt að lok endurskoðunar-
áætlunarinnar falli saman við aðlögunartímabilið á þann 
hátt að landsbundin kerfi og aðferðir stýri setningu 
sæfiefna á markað þangað til að samræmd ákvæði geta 
komið í stað þeirra. 

7) Auk þess, með skírskotun til samkvæmni og til að 
forðast að brestur verði á gagnavernd meðan mat á 
tilteknum virkum efnum stendur yfir, skal verndartímabil 
allra gagna, sem lögð eru fram í tengslum við tilskipun 
98/8/EB, framlengt svo það falli saman við lok 
endurskoðunaráætlunarinnar. 

8) Framlengingin á tillagðri endurskoðunaráætlun nægir ef 
til vill ekki til að ljúka matinu á nokkrum virkum efnum. 
Hins vegar gæti umtalsvert lengri framlenging unnið 
gegn aukinni viðleitni til að ljúka 
endurskoðunaráætluninni tímanlega. Allar framlengingar 
á endurskoðunaráætluninni og á samsvarandi 
aðlögunartímabili fyrir öll eftirstandandi virk efni eftir 
14. maí 2014 skulu takmarkaðar við að hámarki tvö ár og 
skulu einungis eiga sér stað ef það eru greinilegar 
vísbendingar um að lagagerningurinn, sem ætlað er að 
leysa tilskipun 98/8/EB af hólmi, öðlist ekki gildi fyrir 
14. maí 2014. 

9) Samþykkja ber nauðsynlegar ráðstafanir til 
framkvæmdar tilskipun 98/8/EB í samræmi við ákvörðun 
ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um 
meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni 
er falið (1). 

10) Einkum skal framkvæmdastjórninni veitt umboð til að 
framlengja endurskoðunartímabilið og samsvarandi 
aðlögunartímabil fyrir eftirstandandi virk efni í allt að 
tvö ár. Þar eð þessar ráðstafanir eru almenns eðlis og 
þeim er ætlað að breyta veigalitlum þáttum tilskipunar 
98/8/EB skulu þær samþykktar í samræmi við 
reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem kveðið er á 
um í a-lið 5. gr. ákvörðunar 1999/468/EB. 

11) Í samræmi við 34. lið samstarfssamningsins milli 
stofnana um betri lagasetningu (2) eru aðildarríkin hvött 
til þess, bæði í eigin þágu og í þágu Bandalagsins, að 
semja og birta sínar eigin töflur sem, eftir því sem kostur 
er, sýna samsvörun milli þessarar tilskipunar og 
lögleiðingarráðstafananna. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar 

Tilskipun 98/8/EB er breytt sem hér segir: 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
(2) Stjtíð. ESB C 321, 31.12.2003, bls. 1. 

1. Ákvæðum 12. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað i. liðar, c-liðar 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„i. til 14. maí 2014, að því er varðar hvers kyns 
upplýsingar sem lagðar eru fram og varða þessa 
tilskipun nema þegar slíkar upplýsingar njóta þegar 
verndar samkvæmt gildandi landsreglum í 
tengslum við sæfiefni. Í slíkum tilvikum skulu 
upplýsingarnar njóta verndar áfram í viðkomandi 
aðildarríki þar til öll gagnaverndartímabil, sem 
kveðið er á um í landsreglum, eru útrunnin en þó 
ekki lengur en til 14. maí 2014 eða, ef við á, eigi 
lengur en til þess dags sem aðlögunartímabilið, sem 
um getur í 1. mgr. 16. gr., er framlengt til í 
samræmi við 2. mgr. 16. gr.“ 

b) Í stað i. lið, c-liðar 2. mgr. komi eftirfarandi: 

„i. til 14. maí 2014, að því er varðar allar upplýsingar 
sem lagðar eru fram í tengslum við þessa tilskipun 
nema í þeim tilvikum er gögn njóta þegar verndar 
samkvæmt gildandi landsreglum sem varða 
sæfiefni, en í því tilviki skulu slík gögn njóta 
verndar áfram í viðkomandi aðildarríki þar til öll 
gagnaverndartímabil, sem kveðið er á um í þessum 
landsreglum, eru útrunnin en þó ekki lengur en til 
14. maí 2014 eða, ef við á, eigi lengur en til þess 
dags sem aðlögunartímabilið, sem um getur í 1. 
mgr. 16. gr., er framlengt til í samræmi við 2. mgr. 
16. gr.“ 

2. Ákvæðum 16. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„1. Þrátt fyrir 3. gr. (1. mgr.), 5. gr. (1. mgr.) og 8. gr. 
(2. og 4. mgr.) og með fyrirvara um 2. og 3. mgr. 
þessarar greinar má aðildarríki halda áfram að nota 
núverandi kerfi eða starfsvenjur við setningu 
sæfiefna á markað til 14. maí 2014. Ef veittur er, í 
ákvörðun um að bæta virku efni á skrá í I. viðauka 
eða I. viðauka A, lengri frestur til að fara að 
ákvæðum 3. mgr. 16. gr. en til 14. maí 2014 skal 
þessi undanþága gilda áfram fyrir sæfiefni, sem 
innihalda virka efnið, til þess dags sem ákveðinn er 
í þeirri ákvörðun. Aðildarríki er einkum heimilt, í 
samræmi við landsreglur, að leyfa setningu 
sæfiefnis á markað á sínu yfirráðasvæði sem 
inniheldur virk efni sem ekki eru skráð í I. viðauka 
eða I. viðauka A fyrir þann sæfiefnaflokk. Slík virk 
efni verða að vera á markaðnum á þeim degi sem 
um getur í 1. mgr. 34. gr. sem virk efni í sæfiefni, 
ætlað til annarra nota en þeirra sem skilgreind eru í 
c- og d-lið 2. mgr. 2. gr.“ 
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b) Ákvæðum 2. mgr. er breytt sem hér segir: 

i. Í stað fyrstu undirgreinar komi eftirfarandi: 

„2. Í kjölfar samþykktar á þessari tilskipun skal 
framkvæmdastjórnin hefja 14 ára vinnuáætlun 
um kerfisbundna athugun á öllum virkum 
efnum sem eru á markaði á þeim degi sem um 
getur í 1. mgr. 34. gr. sem virk efni í sæfiefni, 
ætlað til annarra nota en þeirra sem skilgreind 
eru í c- og d-lið 2. mgr. 2. gr. Í reglugerðum 
skal kveða á um að setja á stofn og framkvæma 
áætlunina, þ.m.t. ákvörðun um forgang að því 
er varðar mat á hinum ýmsu virku efnum og um 
tímaáætlun. Þessar reglugerðir, sem er ætlað að 
breyta veigalitlum þáttum þessarar tilskipunar 
með því að bæta við hana, skulu samþykktar í 
samræmi við reglunefndarmeðferð með 
grannskoðun sem um getur í 4. mgr. 28. gr. 
Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en tveimur 
árum fyrir lok vinnuáætlunarinnar, senda 
Evrópuþinginu og ráðinu skýrslu um þær 
framfarir sem orðið hafa fyrir tilstilli 
áætlunarinnar. Með hliðsjón af niðurstöðu 
skýrslunnar er heimilt að ákveða að lengja 
aðlögunartímabilið sem um getur í 1. mgr. og 
14 ára tímabil vinnuáætlunarinnar, þó ekki um 
meira en tvö ár. Samþykkja skal þessa 
ráðstöfun, sem er ætlað að breyta veigalitlum 
þáttum þessarar tilskipunar, í samræmi við 
reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem um 
getur í 4. mgr. 28. gr.“ 

ii. Í annarri undirgrein komi orðin „Á þessu 14 ára 
tímabili“ í stað orðanna „Á þessu 10 ára tímabili“. 

2. gr. 

Lögleiðing 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en  

14. maí 2010. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni 
þegar í stað. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til. 

3. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 16. september 2009. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. BUZEK C. MALMSTRÖM 

forseti. forseti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


