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Pakeitimas 8
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Siūlomas peržiūros programos 
įgyvendinimo pratęsimas gali būti per 
trumpas kai kurių veikliųjų medžiagų 
vertinimui baigti. Kita vertus, gerokai 
daugiau pratęstas laikotarpis gali tapti 
kliūtimi telkiant pastangas įgyvendinti 
peržiūros programą laiku. Kadangi reikia 
nustatyti lankstesnę peržiūros programos 
įgyvendinimo ir atitinkamai pereinamojo 
laikotarpio pratęsimo procedūrą 
atsižvelgiant į veikliąsias medžiagas, 
kurios dar nebus įvertintos po 2013 m. 
gegužės 14 d.

8) Siūlomas peržiūros programos 
įgyvendinimo pratęsimas gali būti per 
trumpas kai kurių veikliųjų medžiagų 
vertinimui baigti. Kita vertus, gerokai 
daugiau pratęstas laikotarpis gali tapti 
kliūtimi telkiant pastangas įgyvendinti 
peržiūros programą laiku. Bet koks 
peržiūros programos įgyvendinimo ir 
atitinkamo visų dar neįvertintų veikliųjų 
medžiagų vertinimo laikotarpio 
pratęsimas po 2014 m. gegužės 14 d. 
turėtų trukti ne ilgiau kaip 2 metus ir 
turėtų būti nustatomas tik tuo atveju, jei 
akivaizdu, kad teisės aktas, kuris turėtų 
pakeisti šią direktyvą, neįsigalios iki 
2014 m. gegužės 14 d. 

Or. en

Pagrindimas

Per klaidą pranešimo projekte praleistas žodis „pereinamasis“. Šis pasiūlymas yra 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo dalis.

Pakeitimas 9
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 98/8/EB
12 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

“(i) iki 2013 m. gegužės 14 d. –
informacija, pateikta šios direktyvos 
tikslais, išskyrus tą atvejį, kai ją jau saugo 

„(i) iki 2014 m. gegužės 14 d. –
informacija, pateikta šios direktyvos 
tikslais, išskyrus tą atvejį, kai ją jau saugo 
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dabartinės nacionalinės taisyklės dėl 
biocidinių produktų. Tokia informacija 
tebesaugoma toje valstybėje narėje, kol 
baigiasi nacionalinėse taisyklėse numatytas 
duomenų apsaugos galiojimo laikas – bet 
ne vėliau nei 2013 m. gegužės 14 d.;“

dabartinės nacionalinės taisyklės dėl 
biocidinių produktų. Tokia informacija 
tebesaugoma toje valstybėje narėje, kol 
baigiasi nacionalinėse taisyklėse numatytas 
duomenų apsaugos galiojimo laikas – bet 
ne vėliau nei 2014 m. gegužės 14 d. arba, 
jei taikytina, ne vėliau nei data, iki kurios 
16 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
pereinamasis laikotarpis pratęsiamas 
pagal 16 straipsnio 2 dalį,“  

Or. en

Pagrindimas

Šis pasiūlymas yra Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo dalis.

Pakeitimas 10
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 98/8/EB
12 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

“(i) iki 2013 m. gegužės 14 d. –
informacija, pateikta šios direktyvos 
tikslais, išskyrus tą atvejį, kai ją jau saugo 
dabartinės nacionalinės taisyklės dėl 
biocidinių produktų. Tokia informacija 
tebesaugoma toje valstybėje narėje, kol 
baigiasi nacionalinėse taisyklėse numatytas 
duomenų apsaugos galiojimo laikas – bet 
ne vėliau nei 2013 m. gegužės 14 d.;“

„(i) iki 2014 m. gegužės 14 d. –
informacija, pateikta šios direktyvos 
tikslais, išskyrus tą atvejį, kai ją jau saugo 
dabartinės nacionalinės taisyklės dėl 
biocidinių produktų. Tokia informacija 
tebesaugoma toje valstybėje narėje, kol 
baigiasi nacionalinėse taisyklėse numatytas 
duomenų apsaugos galiojimo laikas – bet 
ne vėliau nei 2014 m. gegužės 14 d. arba, 
jei taikytina, ne vėliau nei data, iki kurios 
16 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
pereinamasis laikotarpis pratęsiamas 
pagal 16 straipsnio 2 dalį,“  

Or. en

Pagrindimas

Šis pasiūlymas yra Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo dalis.
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Pakeitimas 11
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto a papunktis
Direktyva 98/8/EB
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Valstybė narė, nukrypdama nuo 3 
straipsnio 1 dalies, 5 straipsnio 1 dalies, 8 
straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatų ir 
nepažeisdama šio straipsnio 2 ir 3 dalių, 
gali iki 2013 m. gegužės 14 d. taikyti savo 
dabartinę biocidinių produktų pateikimo į 
rinką sistemą arba praktiką.“

„Valstybė narė, nukrypdama nuo 3 
straipsnio 1 dalies, 5 straipsnio 1 dalies, 8 
straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatų ir 
nepažeisdama šio straipsnio 2 ir 3 dalių, 
gali iki 2014 m. gegužės 14 d. taikyti savo 
dabartinę biocidinių produktų pateikimo į 
rinką sistemą arba praktiką. Jeigu 
sprendime veikliąją medžiagą įtraukti į I 
arba IA priedą numatyta vėlesnė 16 
straipsnio 3 dalies taikymo data nei 2014 
m. gegužės 14 d., ši nukrypti leidžianti 
nuostata bus taikoma tą veikliąją 
medžiagą turintiems produktams iki 
sprendime numatytos datos.“

Or. en

Pagrindimas

Šis pasiūlymas yra Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo dalis.

Pakeitimas 12
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunkčio i punktas
Direktyva 98/8/EB
16 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Priėmus šią direktyvą, Komisija pradeda 
vykdyti trylikos metų darbų programą, 
skirtą sistemingam tyrimui visų 34 

„Priėmus šią direktyvą, Komisija pradeda 
vykdyti 14 metų darbų programą, skirtą 
sistemingam tyrimui visų 34 straipsnio 1 
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straipsnio 1 dalyje nurodytą dieną rinkoje 
jau esančių veikliųjų medžiagų, naudojamų 
2 straipsnio 2 dalies c ir d punktuose 
nenurodyta paskirtimi.“

dalyje nurodytą dieną rinkoje jau esančių 
veikliųjų medžiagų, naudojamų 2 
straipsnio 2 dalies c ir d punktuose 
nenurodyta paskirtimi.“

Or. en

Pagrindimas

Šis pasiūlymas yra Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo dalis.

Pakeitimas 13
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunkčio ii punktas
Direktyva 98/8/EB
16 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Atsižvelgiant į ataskaitos išvadas ir
vadovaujantis 28 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka, gali būti nuspręsta, ar 
reikia pirmoje dalyje nurodytą pereinamąjį 
laikotarpį ir trylikos metų peržiūros 
programos įgyvendinimą pratęsti 
laikotarpiui, kuris bus nustatytas.“

„Atsižvelgiant į ataskaitos išvadas, gali 
būti nuspręsta pirmoje dalyje nurodytą 
pereinamąjį laikotarpį ir 14 metų peržiūros 
programos įgyvendinimą pratęsti ne 
ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui. 
Tokia priemonė, skirta neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, 
tvirtinama taikant 28 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.“

Or. en

Pagrindimas

Šis pasiūlymas yra Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo dalis.
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Pakeitimas 14
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunkčio iii punktas
Direktyva 98/8/EB
16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iii) antroje pastraipoje žodžius „Per tuos 
dešimtį metų“ pakeičia žodžiai „Per tuos 
trylika metų.“

(iii) antroje pastraipoje žodžius „Per tuos 
dešimtį metų“ pakeičia žodžiai „Per tuos 
14 metų.“

Or. en

Pagrindimas

Šis pasiūlymas yra Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo dalis.
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