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Muudatusettepanek 8
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kavandatav läbivaatamisprogrammi 
pikendamine ei ole võib-olla piisav paljude 
toimeainete hindamise lõpuleviimiseks. 
Teisest küljest võib tähtaja märgatavalt 
suurem pikendamine töötada vastu 
jõupingutuste intensiivistamisele 
läbivaatamisprogrammi õigeaegseks 
lõpuleviimiseks. Seega tuleks sätestada 
paindlikum menetlus kõikide 14. maiks 
2013 veel hindamata toimeainete puhul 
läbivaatamisprogrammi ja vastava 
üleminekuperioodi pikendamiseks,

(8) Kavandatav läbivaatamisprogrammi 
pikendamine ei ole võib-olla piisav paljude 
toimeainete hindamise lõpuleviimiseks. 
Teisest küljest võib tähtaja märgatavalt 
suurem pikendamine töötada vastu 
jõupingutuste intensiivistamisele 
läbivaatamisprogrammi õigeaegseks 
lõpuleviimiseks. Hindamata toimeainete 
läbivaatamisprogrammi ja vastava 
üleminekuperioodi pikendamist pärast 14. 
maid 2014 tuleks piirata maksimaalselt 
kahele aastale ning see peaks toimuma 
ainult juhul, kui ilmneb selgelt, et 
õigusakt, mis pidi asendama käesolevat 
direktiivi, ei jõustu enne 14. maid 2014. 

Or. en

Selgitus

Raporti projektis on kogemata välja jäänud sõna „ülemineku“. Muus osas on ettepanek osa 
parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelisest kokkuleppest.

Muudatusettepanek 9
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 98/8/EÜ
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„i) 14. maini 2013 käesoleva direktiivi 
kohaldamisega seoses esitatud teabe osas, 
välja arvatud juhul, kui teave on juba 
kaitstud biotsiide käsitlevate kehtivate 

„i) 14. maini 2014 käesoleva direktiivi 
kohaldamisega seoses esitatud teabe osas, 
välja arvatud juhul, kui teave on juba 
kaitstud biotsiide käsitlevate kehtivate 
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siseriiklike eeskirjadega. Sellisel juhul 
kaitstakse kõnealuses liikmesriigis seda 
teavet kuni siseriiklike eeskirjadega 
ettenähtud andmekaitse kohaldamisaja 
lõpuni, kuid mitte kauem kui 14. maini
2013;”

siseriiklike eeskirjadega. Sellisel juhul 
kaitstakse kõnealuses liikmesriigis seda 
teavet kuni siseriiklike eeskirjadega 
ettenähtud andmekaitse kohaldamisaja 
lõpuni, kuid mitte kauem kui 14. maini
2014 või vajaduse korral mitte kauem kui 
kuupäevani, milleni pikendatakse 
kooskõlas artikli 16 lõikega 2 artikli 16 
lõikes 1 viidatud üleminekuperioodi;”

Or. en

Selgitus

Algse muudatusettepaneku kohandamine on osa parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelisest 
kokkuleppest.

Muudatusettepanek 10
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 98/8/EÜ
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„i) 14. maini 2013 käesoleva direktiivi 
kohaldamisega seoses esitatud teabe osas, 
välja arvatud juhul, kui teave on juba 
kaitstud biotsiide käsitlevate kehtivate 
siseriiklike eeskirjadega. Sellisel juhul 
kaitstakse kõnealuses liikmesriigis seda 
teavet kuni siseriiklike eeskirjadega 
ettenähtud andmekaitse kohaldamisaja 
lõpuni, kuid mitte kauem kui 14. maini
2013;”

„i) 14. maini 2014 käesoleva direktiivi 
kohaldamisega seoses esitatud teabe osas, 
välja arvatud juhul, kui teave on juba 
kaitstud biotsiide käsitlevate kehtivate 
siseriiklike eeskirjadega. Sellisel juhul 
kaitstakse kõnealuses liikmesriigis seda 
teavet kuni siseriiklike eeskirjadega 
ettenähtud andmekaitse kohaldamisaja 
lõpuni, kuid mitte kauem kui 14. maini
2014 või vajaduse korral mitte kauem kui 
kuupäevani, milleni pikendatakse 
kooskõlas artikli 16 lõikega 2 artikli 16 
lõikes 1 viidatud üleminekuperioodi;”

Or. en

Selgitus

Algse muudatusettepaneku kohandamine on osa parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelisest 
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kokkuleppest.

Muudatusettepanek 11
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 98/8/EÜ
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Erandina artikli 3 lõikest 1, artikli 5 
lõikest 1 ja artikli 8 lõigetest 2 ja 4 ja ilma 
et see piiraks lõigete 2 ja 3 kohaldamist, 
võib liikmesriik 14. maini 2013 jätkuvalt 
kohaldada oma senist korda või praktikat 
biotsiidide turuleviimiseks.”

„Erandina artikli 3 lõikest 1, artikli 5 
lõikest 1 ja artikli 8 lõigetest 2 ja 4 ja ilma 
et see piiraks lõigete 2 ja 3 kohaldamist, 
võib liikmesriik 14. maini 2014 jätkuvalt 
kohaldada oma senist korda või praktikat 
biotsiidide turuleviimiseks. Kui otsuses 
hõlmata toimeaine I või IA lisasse 
sätestatakse artikli 16 lõikega 3 kooskõlla 
viimiseks hilisem tähtaeg kui 14. mai 
2014, kehtib käesolev erand kõnealust 
toimeainet sisaldavate toodete kohta 
jätkuvalt kuni otsuses sätestatud 
kuupäevani.”

Or. en

Selgitus

Algse muudatusettepaneku kohandamine on osa parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelisest 
kokkuleppest.

Muudatusettepanek 12
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt i
Direktiiv 98/8/EÜ
Artikkel 16 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist „Pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist 
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alustab komisjon 13-aastast tööprogrammi, 
mille jooksul kontrollitakse süstemaatiliselt 
kõiki artikli 34 lõikes 1 nimetatud 
kuupäeval turul olevaid toimeaineid, mida 
kasutatakse muudel eesmärkidel kui neid 
biotsiidi toimeaineid, mis on määratletud 
artikli 2 lõike 2 punktides c ja d.”

alustab komisjon 14-aastast tööprogrammi, 
mille jooksul kontrollitakse süstemaatiliselt 
kõiki artikli 34 lõikes 1 nimetatud 
kuupäeval turul olevaid toimeaineid, mida 
kasutatakse muudel eesmärkidel kui neid 
biotsiidi toimeaineid, mis on määratletud 
artikli 2 lõike 2 punktides c ja d.”

Or. en

Selgitus

See on osa parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelisest kokkuleppest.

Muudatusettepanek 13
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt ii
Direktiiv 98/8/EÜ
Artikkel 16 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Sõltuvalt aruande järeldustest võidakse
vastavalt artikli 28 lõikes 3 sätestatud 
korrale otsustada, kas esimeses lõikes 
viidatud üleminekuperioodi ja 
tööprogrammi 13-aastast perioodi on vaja 
kindlaksmääratud ajavahemiku võrra 
pikendada.”

„Sõltuvalt aruande järeldustest võidakse 
otsustada pikendada esimeses lõikes 
viidatud üleminekuperioodi ja 
tööprogrammi 14-aastast perioodi kuni 
kaks aastat. Kõnealune meede, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähem olulisi sätteid, võetakse vastu 
artikli 28 lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. en

Selgitus

Algse muudatusettepaneku kohandamine on osa parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelisest 
kokkuleppest.
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Muudatusettepanek 14
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt iii
Direktiiv 98/8/EÜ
Artikkel 16 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) teises lõigus asendatakse sõnad 
„Nimetatud kümne aasta jooksul” 
sõnadega „Nimetatud 13 aasta jooksul”.

(iii) teises lõigus asendatakse sõnad 
„Nimetatud kümne aasta jooksul” 
sõnadega „Nimetatud 14 aasta jooksul”.

Or. en

Selgitus

Algse muudatusettepaneku kohandamine on osa parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelisest 
kokkuleppest.
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