
AM\763588DA.doc PE418.287v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

2008/0188(COD)

27.1.2009

ÆNDRINGSFORSLAG
8 - 14

Udkast til betænkning
Daciana Octavia Sârbu
(PE416.578v01-00)

om ændring af direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter 
for så vidt angår forlængelse af visse tidsfrister

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
(KOM(2008)0618 – C6–0346/2008 – 2008/0188(COD))



PE418.287v01-00 2/7 AM\763588DA.doc

DA

AM_Com_LegReport



AM\763588DA.doc 3/7 PE418.287v01-00

DA

Ændringsforslag 8
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Den foreslåede forlængelse af 
vurderingsprogrammet er muligvis ikke 
tilstrækkelig til, at vurderingen af alle 
aktive stoffer kan afsluttes. På den anden 
side kan en væsentligt længere forlængelse 
svække incitamentet til at fuldføre 
vurderingsprogrammet inden for en rimelig 
tid. Der bør indføres en mere smidig 
procedure for forlængelse af 
vurderingsprogrammet og den tilsvarende 
overgangsperiode for de aktive stoffer, der 
endnu måtte restere efter den 14. maj 
2013–

8) Den foreslåede forlængelse af 
vurderingsprogrammet er muligvis ikke 
tilstrækkelig til, at vurderingen af alle 
aktive stoffer kan afsluttes. På den anden 
side kan en væsentligt længere forlængelse 
svække incitamentet til at fuldføre 
vurderingsprogrammet inden for en rimelig 
tid. Enhver forlængelse af 
vurderingsprogrammet og den tilsvarende 
overgangsperiode for de aktive stoffer, der
endnu måtte restere efter den 14. maj 2014, 
bør begrænses til højst to år og bør kun 
ske, hvis der er klare tegn på, at den 
retsakt, der skal erstatte dette direktiv, 
ikke vil træde i kraft inden den 14. maj 
2014 –  

Or. en

Begrundelse

I den engelske udgave af udkastet til betænkning var ordet "transitional" faldet ud ved en 
fejltagelse [vedrørte ikke den danske tekst]. Med hensyn til ændringsforslagets ordlyd i øvrigt 
er forslaget er et led i en aftale mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 9
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 98/8/EF
Artikel 12 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"i) indtil den 14. maj 2013 for så vidt angår 
oplysninger, der er forelagt i henhold til 

"i) indtil den 14. maj 2014 for så vidt angår 
oplysninger, der er forelagt i henhold til 
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dette direktiv, medmindre disse 
oplysninger allerede er beskyttet i henhold 
til gældende nationale bestemmelser 
vedrørende biocidholdige produkter. I disse 
tilfælde beskyttes oplysningerne fortsat i 
den pågældende medlemsstat indtil udløbet 
af en eventuel resterende 
databeskyttelsesperiode i henhold til 
nationale bestemmelser, dog ikke længere 
end til den 14. maj 2013"

dette direktiv, medmindre disse 
oplysninger allerede er beskyttet i henhold 
til gældende nationale bestemmelser 
vedrørende biocidholdige produkter. I disse 
tilfælde beskyttes oplysningerne fortsat i 
den pågældende medlemsstat indtil udløbet 
af en eventuel resterende 
databeskyttelsesperiode i henhold til 
nationale bestemmelser, dog ikke længere 
end til den 14. maj 2014 eller, i givet fald, 
ikke længere end til den dato, hvortil den i 
artikel 16, stk. 1, omhandlede 
overgangsperiode forlænges i 
overensstemmelse med artikel 16, stk.  2."

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af det oprindelige ændringsforslag som led i en aftale mellem Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen.

Ændringsforslag 10
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 98/8/EF
Artikel 12 – stk. 2 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"i) indtil den 14. maj 2013 for så vidt angår 
oplysninger, der er forelagt i henhold til 
dette direktiv, medmindre disse 
oplysninger allerede er beskyttet i henhold 
til gældende nationale bestemmelser 
vedrørende biocidholdige produkter. I disse 
tilfælde beskyttes oplysningerne fortsat i 
den pågældende medlemsstat indtil udløbet 
af en eventuel resterende 
databeskyttelsesperiode i henhold til 
nationale bestemmelser, dog ikke længere 
end til den 14. maj 2013"

"i) indtil den 14. maj 2014 for så vidt angår 
oplysninger, der er forelagt i henhold til 
dette direktiv, medmindre disse 
oplysninger allerede er beskyttet i henhold 
til gældende nationale bestemmelser 
vedrørende biocidholdige produkter. I disse 
tilfælde beskyttes oplysningerne fortsat i 
den pågældende medlemsstat indtil udløbet 
af en eventuel resterende 
databeskyttelsesperiode i henhold til 
nationale bestemmelser, dog ikke længere 
end til den 14. maj 2014 eller, i givet fald, 
ikke længere end til den dato, hvortil den i 
artikel 16, stk. 1, omhandlede 
overgangsperiode forlænges i 
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overensstemmelse med artikel 16, stk.  2."

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af det oprindelige ændringsforslag som led i en aftale mellem Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen.

Ændringsforslag 11
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra a
Direktiv 98/8/EF
Artikel 16 – stk. 1 – første punktum

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Uanset artikel 3, stk. 1, artikel 5, stk. 1, 
samt artikel 8, stk. 2 og 4, og med 
forbehold af stk. 2 og 3, kan en 
medlemsstat indtil den 14. maj 2013 fortsat 
anvende sin gældende ordning eller praksis 
for markedsføring af biocidholdige 
produkter."

"Uanset artikel 3, stk. 1, artikel 5, stk. 1, 
samt artikel 8, stk. 2 og 4, og med 
forbehold af stk. 2 og 3, kan en 
medlemsstat indtil den 14. maj 2014 fortsat 
anvende sin gældende ordning eller praksis 
for markedsføring af biocidholdige 
produkter. Hvis en afgørelse om at optage 
et aktivt stof i bilag I eller IA fastsætter en 
senere dato for overholdelse af artikel 16, 
stk. 3, end den 14. maj 2014, vil denne 
undtagelse fortsat gælde for produkter, 
der indeholder dette aktive stof, indtil den 
i afgørelsen fastsatte dato."

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af det oprindelige ændringsforslag som led i en aftale mellem Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen.
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Ændringsforslag 12
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b – nr. i
Direktiv 98/8/EF
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1 – første punktum

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Efter vedtagelsen af dette direktiv skal 
Kommissionen påbegynde et trettenårs
arbejdsprogram for systematisk 
undersøgelse af alle aktive stoffer, som 
allerede er på markedet på det tidspunkt, 
der henvises til i artikel 34, stk. 1, som 
aktive stoffer i et biocidholdigt produkt til 
andre formål end dem, der er nævnt i 
artikel 2, stk. 2, litra c) og d)."

"Efter vedtagelsen af dette direktiv skal 
Kommissionen påbegynde et fjortenårs
arbejdsprogram for systematisk 
undersøgelse af alle aktive stoffer, som 
allerede er på markedet på det tidspunkt, 
der henvises til i artikel 34, stk. 1, som 
aktive stoffer i et biocidholdigt produkt til 
andre formål end dem, der er nævnt i 
artikel 2, stk. 2, litra c) og d)."

Or. en

Begrundelse

Forslaget er et led i en aftale mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 13
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b – nr. ii
Direktiv 98/8/EF
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1 – nyt punktum

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Afhængigt af beretningens konklusioner 
kan det efter proceduren i artikel 28, stk. 
3, besluttes, om overgangsperioden i stk. 1 
og det trettenårs arbejdsprogram skal 
forlænges med et nærmere bestemt
tidsrum."

"Afhængigt af beretningens konklusioner 
kan det besluttes at forlænge 
overgangsperioden i stk. 1 og det 
fjortenårs arbejdsprogram med højst to år. 
Denne foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 28, stk. 4."

Or. en
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Begrundelse

Tilpasning af det oprindelige ændringsforslag som led i en aftale mellem Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen.

Ændringsforslag 14
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b – nr. iii
Direktiv 98/8/EF
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I andet afsnit erstattes udtrykket "denne 
tiårs periode" med udtrykket "denne 
trettenårs periode".

I andet afsnit erstattes udtrykket "denne 
tiårs periode" med udtrykket "denne 
fjortenårs periode".

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af det oprindelige ændringsforslag som led i en aftale mellem Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen.
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