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Amendement 8
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De voorgestelde verlenging van het 
toetsingsprogramma zal misschien niet 
volstaan om de toetsing van alle werkzame 
stoffen te voltooien. Anderzijds zou een 
aanmerkelijke langere termijn onvoldoende 
stimulansen bieden om de inspanningen te 
verhogen om het toetsingsprogramma 
tijdig af te ronden. Er moet worden 
voorzien in een flexibeler procedure om 
het toetsingsprogramma en de 
overeenkomstige overgangsperiode zo 
nodig te verlengen voor alle na 14 mei 
2013 resterende werkzame stoffen.

8) De voorgestelde verlenging van het 
toetsingsprogramma zal misschien niet 
volstaan om de toetsing van alle werkzame 
stoffen te voltooien. Anderzijds zou een 
aanmerkelijk langere termijn onvoldoende 
stimulansen bieden om de inspanningen te 
verhogen om het toetsingsprogramma 
tijdig af te ronden. Elke verlenging van het 
toetsingsprogramma en de 
overeenkomstige overgangsperiode voor 
alle na 14 mei 2014 resterende werkzame 
stoffen is beperkt tot een maximum van 2 
jaar en mag enkel plaatsvinden wanneer 
er duidelijke aanwijzingen zijn dat het 
wetgevingsbesluit ter vervanging van deze 
richtlijn niet voor 14 mei 2014 in werking 
zal treden. 

Or. en

Motivering

In het ontwerpverslag staat "periode", in plaats van "overgangsperiode". Voor het overige 
maakt het voorstel deel uit van een overeenkomst tussen het Parlement, de Raad en de 
Commissie.

Amendement 9
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter a)
Richtlijn 98/8/EG
Artikel 12 – lid 1 – letter c) – sub i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"i) tot 14 mei 2013 voor informatie die "i) tot 14 mei 2014 voor informatie die 
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voor de doeleinden van deze richtlijn wordt 
ingediend, tenzij die informatie reeds 
krachtens nationale voorschriften inzake 
biociden wordt beschermd. In dat geval 
blijft de informatie in die lidstaat 
beschermd, totdat de resterende periode 
van gegevensbescherming krachtens de 
nationale voorschriften is verstreken, doch 
ten hoogste tot 14 mei 2013;"

voor de doeleinden van deze richtlijn wordt 
ingediend, tenzij die informatie reeds 
krachtens nationale voorschriften inzake 
biociden wordt beschermd. In dat geval 
blijft de informatie in die lidstaat 
beschermd, totdat de resterende periode 
van gegevensbescherming krachtens de 
nationale voorschriften is verstreken, doch 
ten hoogste tot 14 mei 2014 of, in 
voorkomend geval, ten hoogste tot de 
datum tot wanneer de overgangsperiode 
uit artikel 16, lid 1, wordt verlengd 
krachtens artikel 16, lid 2,"  

Or. en

Motivering

Aanpassing aan het oorspronkelijke amendement als deel van een overeenkomst tussen het 
Parlement, de Raad en de Commissie.

Amendement 10
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter b)
Richtlijn 98/8/EG
Artikel 12 – lid 2 – letter c) – sub i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"i) tot 14 mei 2013 voor informatie die 
voor de doeleinden van deze richtlijn wordt 
ingediend, tenzij die informatie reeds 
krachtens nationale voorschriften inzake 
biociden wordt beschermd. In dat geval 
blijft de informatie in die lidstaat 
beschermd, totdat de resterende periode 
van gegevensbescherming krachtens de 
nationale voorschriften is verstreken, doch 
ten hoogste tot 14 mei 2013;"

"i) tot 14 mei 2014 voor informatie die 
voor de doeleinden van deze richtlijn wordt 
ingediend, tenzij die informatie reeds 
krachtens nationale voorschriften inzake 
biociden wordt beschermd. In dat geval 
blijft de informatie in die lidstaat 
beschermd, totdat de resterende periode 
van gegevensbescherming krachtens de 
nationale voorschriften is verstreken, doch 
ten hoogste tot 14 mei 2014 of, in 
voorkomend geval, ten hoogste tot de 
datum tot wanneer de overgangsperiode 
uit artikel 16, lid 1, wordt verlengd 
krachtens artikel 16, lid 2,"  

Or. en
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Motivering

Aanpassing aan het oorspronkelijke amendement als deel van een overeenkomst tussen het 
Parlement, de Raad en de Commissie.

Amendement 11
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter a)
Richtlijn 98/8/EG
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"In verdere afwijking van artikel 3, lid 1;
artikel 5, lid 1, en artikel 8, leden 2 en 4, en 
onverminderd de leden 2 en 3, mag een 
lidstaat tot 14 mei 2013 zijn huidige 
systeem of praktijk met betrekking tot het 
op de markt brengen van biociden blijven 
toepassen."

In verdere afwijking van artikel 3, lid 1,
artikel 5, lid 1, en artikel 8, leden 2 en 4, en 
onverminderd de leden 2 en 3, mag een 
lidstaat tot 14 mei 2014 zijn huidige 
systeem of praktijk met betrekking tot het 
op de markt brengen van biociden blijven 
toepassen. Indien in een besluit om een 
werkzame stof op te nemen in bijlage I of 
IA een latere datum dan 14 mei 2014 
wordt vastgelegd voor de naleving van 
artikel 16, lid 3, blijft deze afwijking tot de 
datum die in het besluit is vastgelegd van 
toepassing voor biociden die deze 
werkende stof bevatten.

Or. en

Motivering

Aanpassing aan het oorspronkelijke amendement als deel van een overeenkomst tussen het 
Parlement, de Raad en de Commissie.

Amendement 12
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter b) – sub i)
Richtlijn 98/8/EG
Artikel 16 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Na de aanneming van deze richtlijn start 
de Commissie een dertienjarig
werkprogramma voor een systematisch 
onderzoek van alle werkzame stoffen die 
op de in artikel 34, lid 1, bedoelde datum 
reeds op de markt zijn als werkzame 
stoffen van een biocide, bestemd voor 
andere doeleinden dan de in artikel 2, lid 2, 
onder c) en d), gedefinieerde."

"Na de aanneming van deze richtlijn start 
de Commissie een veertienjarig
werkprogramma voor een systematisch 
onderzoek van alle werkzame stoffen die 
op de in artikel 34, lid 1, bedoelde datum 
reeds op de markt zijn als werkzame 
stoffen van een biocide, bestemd voor 
andere doeleinden dan de in artikel 2, lid 2, 
onder c) en d), gedefinieerde."

Or. en

Motivering

Onderdeel van een overeenkomst tussen het Parlement, de Raad en de Commissie.

Amendement 13
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter b) – sub ii)
Richtlijn 98/8/EG
Artikel 16 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Op basis van de conclusies van dat 
rapport, kan zo nodig overeenkomstig de 
in artikel 28, lid 3, vastgestelde procedure
worden beslist om de in de eerste alinea 
bedoelde overgangsperiode en het 13-
jarige werkprogramma met een te bepalen
periode moet worden verlengd."

"Op basis van de conclusies van dat 
rapport, kan zo nodig worden beslist de in 
de eerste alinea bedoelde overgangsperiode 
en het 14-jarige werkprogramma met een 
periode van maximaal twee jaar te 
verlengen. Deze maatregel, die niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn 
beoogt te wijzigen, wordt vastgesteld 
volgens de in artikel 28, lid 4, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing."

Or. en

Motivering

Aanpassing aan het oorspronkelijke amendement als deel van een overeenkomst tussen het 
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Parlement, de Raad en de Commissie.

Amendement 14
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter b) – sub iii)
Richtlijn 98/8/EG
Artikel 16 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) In de tweede alinea worden de worden
"tijdens die periode van tien jaar" 
vervangen door "tijdens die periode van 
dertien jaar".

iii) In de tweede alinea worden de woorden
"tijdens die periode van tien jaar" 
vervangen door "tijdens die periode van 
veertien jaar".

Or. en

Motivering

Aanpassing aan het oorspronkelijke amendement als deel van een overeenkomst tussen het 
Parlement, de Raad en de Commissie.
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