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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/91/EB frá 
31. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu 
tvínatríumtetrabórati við í I. viðauka við hana(2) er 
tvínatríumtetrabórat skilgreint með þremur CAS-
númerum fyrir þrjú mismunandi form efnisins. CAS-
númerin byggjast á skýrslu sem Holland lagði fyrir 
framkvæmdastjórnina 7. júlí 2006 og sem fastanefnd um 
sæfivörur studdi 20. febrúar 2009.

2)  Holland hefur upplýst framkvæmdastjórnina um að 
CAS-númerið fyrir pentahýdratformið í upprunalegu 
skýrslunni sé rangt og lagt endurskoðaða skýrslu fyrir 
framkvæmdastjórnina, en samkvæmt henni er rétt CAS-
númer fyrir þetta form 12179-04-3. Fastanefndin um 
sæfivörur veitti endurskoðuðu skýrslunni stuðning sinn 
25. maí 2012.

3)  Því ber að breyta I. viðauka við tilskipun 98/8/EB til 
samræmis við þetta.

4)  Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru 
í samræmi við álit fastanefndarinnar um sæfivörur.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 327, 27.11.2012, bls. 26. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 139/2013 frá 15. júlí 
2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 201, 1.8.2009, bls. 39.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum I. viðauka við tilskipun 98/8/EB er breytt í samræmi 
við viðaukann við þessa tilskipun.

2. gr.

1.  Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en  
31. mars 2013. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmda-
stjórninni texta þessara ákvæða.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau 
eru birt 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.

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

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 26. nóvember 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Forseti.

 José Manuel BARROSO

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2012/40/ESB

frá 26. nóvember 2012

um leiðréttingu á I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu 
sæfiefna (*)

2013/EES/46/14



15.8.2013 Nr. 46/171EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

VIÐAUKI

Í stað þriðja dálks í færslu nr. 24 í I. viðauka við tilskipun 98/8/EB komi eftirfarandi:

IUPAC-heiti
Auðkennisnúmer

„Tvínatríumtetrabórat

EB-nr.: 215-540-4

CAS-númer (vatnsfrítt): 1330-43-4

CAS-númer (pentahýdrat): 12179-04-3

CASnúmer (dekahýdrat): 1303964“


