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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða 
sæfivörur fram á markaði og um notkun þeirra (1), einkum þriðju undirgrein 1. mgr. 89. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1451/2007 (2) er komið á fót skrá yfir virk efni sem 
meta skal með tilliti til hugsanlegar færslu þeirra á skrá í I. viðauka, I. viðauka A eða I. viðauka B við 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB(3).

2) Að því er varðar nokkur efni eða samsetningar efna og vöruflokka, sem eru tilgreind í skránni, hafa allir 
þátttakendur annaðhvort hætt þátttöku í endurskoðunaráætluninni eða engin fullnaðarmálsskjöl höfðu 
borist aðildarríkinu, sem var tilnefnt sem skýrslugjafi fyrir matið, áður en frestirnir, sem tilgreindir eru í 
9. gr. og 3. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 1451/2007, runnu út.

3) Af þessum sökum og skv. 11. gr. (2. mgr.), 12. gr. (1. mgr.) og 13. gr. (5. mgr.) reglugerðar (EB)  
nr. 1451/2007 hefur framkvæmdastjórnin tilkynnt aðildarríkjunum um það. Þessar upplýsingar voru 
einnig birtar opinberlega með rafrænum hætti.

4) Innan þriggja mánaða frá téðri birtingu höfðu nokkur fyrirtæki látið í ljós áhuga á að taka við hlutverki 
þátttakanda að því er varðar eitt eða fleiri efni og einn eða fleiri vöruflokka sem um ræðir. Þessi fyrirtæki 
lögðu hins vegar hvorki fram fullnaðarmálsskjöl né drógu sig til baka.

5) Samkvæmt 4. og 5. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 1451/2007 ætti því ekki að samþykkja viðkomandi 
efni og vöruflokka í samræmi við 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012.

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

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Efnin, sem tilgreind eru í viðaukanum við þessa ákvörðun, skulu ekki samþykkt í vöruflokkana sem þar eru 
tilgreindir.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 124, 25.4.2014, bls. 27. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 218/2014 frá 
24. október 2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti 
við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 52, 3.9.2015, bls. 16. 

(1) Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1.
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1451/2007 frá 4. desember 2007 um annan áfanga 10 ára vinnuáætlunarinnar sem um getur 

í 2. mgr. 16. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu sæfiefna (Stjtíð. ESB L 325, 11.12.2007, bls. 3).
(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um markaðssetningu sæfiefna (Stjtíð EB L 123, 24.4.1998, bls. 1).

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 24. apríl 2014

um að samþykkja ekki tiltekin sæfandi, virk efni samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(ESB) nr. 528/2012

(2014/227/ESB) (*)

2015/EES/55/02
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2. gr.

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

Gjört í Brussel 24. apríl 2014.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

______
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VIÐAUKI

Efni og vöruflokkar sem ekki á að samþykkja

Heiti EB-númer CAS-númer Vöruflokkur Skýrslugjafar-
aðildarríki

Bis[1-sýklóhexýl-1,2-dí(hýdroxý-κ-O)-
díaseníumató(2-)]-kopar

— 312600-89-8 7 AT

Bis[1-sýklóhexýl-1,2-dí(hýdroxý-κ-O)-
díaseníumató(2-)]-kopar

— 312600-89-8 9 AT

Bis[1-sýklóhexýl-1,2-dí(hýdroxý-κ-O)-
díaseníumató(2-)]-kopar

— 312600-89-8 10 AT

Nónansýra 203-931-2 112-05-0 10 AT

Glútaral 203-856-5 111-30-8 1 FI

Glútaral 203-856-5 111-30-8 13 FI

Dísilfuroxíð 243-957-1 20667-12-3 11 SE

4,4-dímetýloxasólidín 257-048-2 51200-87-4 6 UK

4,4-dímetýloxasólidín 257-048-2 51200-87-4 12 UK

4,4-dímetýloxasólidín 257-048-2 51200-87-4 13 UK

2-bútanon, peroxíð 215-661-2 1338-23-4 3 HU

2-bútanon, peroxíð 215-661-2 1338-23-4 6 HU

Fjölliða formaldehýðs og akrólíns Fjölliða 26781-23-7 3 HU

Silfurklóríð 232-033-3 7783-90-6 3 SE

Silfurklóríð 232-033-3 7783-90-6 4 SE

Silfurklóríð 232-033-3 7783-90-6 5 SE

Silfurklóríð 232-033-3 7783-90-6 13 SE

Furutré, kjarni 304-455-9 94266-48-5 10 LV

Tríklósan 222-182-2 3380-34-5 2 DK

Tríklósan 222-182-2 3380-34-5 7 DK

Tríklósan 222-182-2 3380-34-5 9 DK

2-fenoxýetanól 204-589-7 122-99-6 3 UK




