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Τροπολογία 8
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η προτεινόμενη παράταση του 
προγράμματος επανεξέτασης ενδέχεται να 
μην επαρκέσει για την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης ορισμένων δραστικών 
ουσιών. Αφετέρου, σοβαρά μεγαλύτερη 
παράταση ενδέχεται να αποβεί εις βάρος 
της εντατικοποίησης των προσπαθειών 
ολοκλήρωσης του προγράμματος 
επανεξέτασης εγκαίρως. Παράλληλα 
επιβάλλεται να εξασφαλιστεί 
ελαστικότερη διαδικασία για την 
παράταση του προγράμματος 
επανεξέτασης και της αντίστοιχης 
μεταβατικής περιόδου για τις τυχόν 
εναπομένουσες ουσίες μετά τις 14.5.2013,

8) Η προτεινόμενη παράταση του 
προγράμματος επανεξέτασης ενδέχεται να 
μην επαρκέσει για την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης ορισμένων δραστικών 
ουσιών. Αφετέρου, σοβαρά μεγαλύτερη 
παράταση ενδέχεται να αποβεί εις βάρος 
της εντατικοποίησης των προσπαθειών 
ολοκλήρωσης του προγράμματος 
επανεξέτασης εγκαίρως. Κάθε παράταση 
του προγράμματος αναθεώρησης και της 
αντίστοιχης μεταβατικής περιόδου για 
τυχόν εναπομένουσες δραστικές ουσίες 
μετά τη 14η Μαΐου 2014 θα πρέπει να 
περιορίζεται σε μέγιστο διάστημα 2 ετών 
και θα πρέπει να λάβει χώρα μόνον εάν 
υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η νομική 
πράξη που προορίζεται να 
αντικαταστήσει την παρούσα οδηγία δεν 
θα τεθεί σε ισχύ πριν από τις 14 Μαΐου 
2014. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη "μεταβατικής" είχε παραλειφθεί κατά λάθος στο σχέδιο έκθεσης.  Ως προς τα λοιπά, η 
πρόταση είναι μέρος συμφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Τροπολογία 9
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 98/8/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εδάφιο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

“(i) μέχρι τις 14 Μαΐου 2013 προκειμένου 
για πληροφορίες που υποβάλλονται για 
τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εκτός 
εάν οι πληροφορίες αυτές προστατεύονται 
ήδη σύμφωνα με ισχύοντες εθνικούς 
κανόνες για τα βιοκτόνα. Στην περίπτωση 
αυτή, οι πληροφορίες θα εξακολουθήσουν 
να προστατεύονται στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος μέχρι να λήξει το τυχόν 
υπόλοιπο της περιόδου προστασίας των 
δεδομένων που προβλέπεται από τους 
εθνικούς κανόνες, με ανώτατο όριο τις 14 
Μαΐου 2013·»

“(i) μέχρι τις 14 Μαΐου 2014 προκειμένου 
για πληροφορίες που υποβάλλονται για 
τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εκτός 
εάν οι πληροφορίες αυτές προστατεύονται 
ήδη σύμφωνα με ισχύοντες εθνικούς 
κανόνες για τα βιοκτόνα. Στην περίπτωση 
αυτή, οι πληροφορίες θα εξακολουθήσουν 
να προστατεύονται στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος μέχρι να λήξει το τυχόν 
υπόλοιπο της περιόδου προστασίας των 
δεδομένων που προβλέπεται από τους 
εθνικούς κανόνες, με ανώτατο όριο τις 14 
Μαΐου 2014 ή, κατά περίπτωση, όχι 
πέραν της ημερομηνίας έως την οποία η 
μεταβατική περίοδος που αναφέρεται στο 
άρθρο 16, παράγραφος 1,  παρατείνεται, 
σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 
2,"  

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στην αρχική τροπολογία ως μέρους συμφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Τροπολογία 10
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 98/8/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – εδάφιο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

“(i) μέχρι τις 14 Μαΐου 2013 προκειμένου 
για πληροφορίες που υποβάλλονται για 
τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εκτός 
εάν οι πληροφορίες αυτές προστατεύονται 
ήδη σύμφωνα με ισχύοντες εθνικούς 
κανόνες για τα βιοκτόνα. Στην περίπτωση 
αυτή, οι πληροφορίες θα εξακολουθήσουν 
να προστατεύονται στο συγκεκριμένο 

“(i) μέχρι τις 14 Μαΐου 2014 προκειμένου 
για πληροφορίες που υποβάλλονται για 
τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εκτός 
εάν οι πληροφορίες αυτές προστατεύονται 
ήδη σύμφωνα με ισχύοντες εθνικούς 
κανόνες για τα βιοκτόνα. Στην περίπτωση 
αυτή, οι πληροφορίες θα εξακολουθήσουν 
να προστατεύονται στο συγκεκριμένο 
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κράτος μέλος μέχρι να λήξει το τυχόν 
υπόλοιπο της περιόδου προστασίας των 
δεδομένων που προβλέπεται από τους 
εθνικούς κανόνες, με ανώτατο όριο τις 14 
Μαΐου 2013·»

κράτος μέλος μέχρι να λήξει το τυχόν 
υπόλοιπο της περιόδου προστασίας των 
δεδομένων που προβλέπεται από τους 
εθνικούς κανόνες, με ανώτατο όριο τις 14 
Μαΐου 2014 ή, κατά περίπτωση, όχι 
πέραν της ημερομηνίας έως την οποία η 
μεταβατική περίοδος που αναφέρεται στο 
άρθρο 16, παράγραφος 1,  παρατείνεται, 
σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 
2,"  

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στην αρχική τροπολογία ως μέρους συμφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Τροπολογία 11
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 98/8/ΕΚ
Άρθρο 16 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Ως περαιτέρω παρέκκλιση από τα άρθρα 
3 παράγραφος 1, 5 παράγραφος 1, 8 
παράγραφος 2 και 8 παράγραφος 4, και 
υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 
3, τα κράτη μέλη δύνανται μέχρι τις 14 
Μαΐου 2013 να εξακολουθήσουν να 
εφαρμόζουν το ήδη υφιστάμενο σύστημα ή 
τις ήδη ασκούμενες πρακτικές διάθεσης 
βιοκτόνων στην αγορά.»

«Ως περαιτέρω παρέκκλιση από τα άρθρα 
3 παράγραφος 1, 5 παράγραφος 1, 8 
παράγραφος 2 και 8 παράγραφος 4, και 
υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 
3, τα κράτη μέλη δύνανται μέχρι τις 
Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014 να 
εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν το ήδη 
υφιστάμενο σύστημα ή τις ήδη ασκούμενες 
πρακτικές διάθεσης βιοκτόνων στην 
αγορά.» Εάν μια απόφαση να περιληφθεί 
μια δραστική ουσία στο παράρτημα I ή 
IA ορίζει μεταγενέστερη ημερομηνία για 
τη συμμόρφωση με το άρθρο 16, 
παράγραφος 3, από τη 14η Μαΐου 2014, η 
παρέκκλιση αυτή θα συνεχίσει να 
εφαρμόζεται για τα προϊόντα που 
περιλαμβάνουν την εν λόγω δραστική 
ουσία μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται 
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στην απόφαση."

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στην αρχική τροπολογία ως μέρους συμφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Τροπολογία 12
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β – εδάφιο i
Οδηγία 98/8/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Μετά την έγκριση της παρούσας οδηγίας, 
η Επιτροπή αρχίζει πρόγραμμα εργασίας 
διάρκειας δεκατριών ετών για τη 
συστηματική εξέταση όλων των δραστικών 
ουσιών που διατίθενται ήδη στην αγορά 
κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
άρθρο 34 παράγραφος 1, ως δραστικές 
ουσίες βιοκτόνου για σκοπούς άλλους 
εκτός των οριζομένων στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 στοιχεία (γ) και (δ).»

«Μετά την έγκριση της παρούσας οδηγίας, 
η Επιτροπή αρχίζει πρόγραμμα εργασίας 
διάρκειας δεκατεσσάρων ετών για τη 
συστηματική εξέταση όλων των δραστικών 
ουσιών που διατίθενται ήδη στην αγορά 
κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
άρθρο 34 παράγραφος 1, ως δραστικές 
ουσίες βιοκτόνου για σκοπούς άλλους 
εκτός των οριζομένων στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 στοιχεία (γ) και (δ).»

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέρος συμφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Τροπολογία 13
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β – εδάφιο ii
Οδηγία 98/8/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"Ανάλογα με τα συμπεράσματα της 
έκθεσης, ενδέχεται να αποφασιστεί, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 3,
εάν η μεταβατική περίοδος που αναφέρεται 
στην πρώτη παράγραφο και το πρόγραμμα 
εργασίας διαρκείας 13 ετών θα πρέπει να
παραταθούν για περίοδο που θα 
καθοριστεί."

"Ανάλογα με τα συμπεράσματα της 
έκθεσης, ενδέχεται να αποφασιστεί ότι η 
μεταβατική περίοδος που αναφέρεται στην
πρώτη παράγραφο και το πρόγραμμα 
εργασίας διαρκείας 14 ετών θα 
παραταθούν για περίοδο το πολύ δύο 
ετών. Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζεται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 28, 
παράγραφος 4."

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στην αρχική τροπολογία ως μέρους συμφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Τροπολογία 14
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β – εδάφιο iii
Οδηγία 98/8/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) στο δεύτερο εδάφιο οι λέξεις «κατά τη 
διάρκεια της δεκαετούς περιόδου» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά τη 
διάρκεια περιόδου δεκατριών ετών».

(iii) στο δεύτερο εδάφιο οι λέξεις «κατά τη 
διάρκεια της δεκαετούς περιόδου» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά τη 
διάρκεια περιόδου δεκατεσσάρων ετών».

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στην αρχική τροπολογία ως μέρους συμφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής.
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