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

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

2008/0188(COD)

27.1.2009

POPRAWKI
8 - 14

Projekt sprawozdania
Daciana Octavia Sârbu
(PE416.578v01-00)

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu 
produktów biobójczych w odniesieniu do przedłużenia niektórych terminów

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
(COM(2008)0618 – C6-0346/2008 – 2008/0188(COD))



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

PL

AM_Com_LegReport



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

PL

Poprawka 8
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przedłużenie programu przeglądu może 
nie wystarczyć do dokończenia oceny 
szeregu substancji czynnych. Z drugiej 
strony, wyznaczenie znacznie późniejszego 
terminu może wpłynąć niekorzystnie na 
intensyfikację wysiłków zmierzających do 
terminowego ukończenia programu 
przeglądu. Zważywszy, że należy 
przewidzieć bardziej elastyczną procedurę, 
która pozwalałaby na wydłużenie po 14 
maja 2013 r. programu przeglądu i 
odpowiadającego mu okresu 
przejściowego dla jakichkolwiek
substancji będących przedmiotem oceny,

8) Przedłużenie programu przeglądu może 
nie wystarczyć do dokończenia oceny 
szeregu substancji czynnych. Z drugiej 
strony, wyznaczenie znacznie późniejszego 
terminu może wpłynąć niekorzystnie na 
intensyfikację wysiłków zmierzających do 
terminowego ukończenia programu 
przeglądu. Każde przedłużenie programu 
przeglądu oraz odpowiadającego mu 
okresu przejściowego dla wszelkich 
pozostałych substancji czynnych po 14 
maja 2014 r. powinno być ograniczone do 
maksymalnie 2 lat i powinno mieć miejsce 
jedynie wówczas, gdy istnieją wyraźne 
przesłanki, że akt prawny mający zastąpić 
niniejszą dyrektywę nie wejdzie w życie 
przed 14 maja 2014 r.  

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „przejściowy” zostało przypadkowo pominięte w projekcie sprawozdania. Jeżeli chodzi 
o pozostałą część poprawki, propozycja ta stanowi część porozumienia między Parlamentem, 
Radą i Komisją.

Poprawka 9
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a)
Dyrektywa 98/8/WE
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„(i) do dnia 14 maja 2013 r. w odniesieniu „(i) do dnia 14 maja 2014 r. w odniesieniu 
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do wszystkich informacji przekazywanych 
do celów niniejszej dyrektywy, z 
wyjątkiem przypadku, gdy informacje te są 
już chronione na podstawie 
obowiązujących przepisów krajowych, 
dotyczących produktów biobójczych. W 
takich wypadkach, informacje pozostają 
chronione w tym państwie członkowskim, 
aż do upływu okresu ochrony informacji 
określonego w przepisach krajowych, 
jednakże nie dłużej niż do dnia 14 maja 
2013 r.”

do wszystkich informacji przekazywanych 
do celów niniejszej dyrektywy, z 
wyjątkiem przypadku, gdy informacje te są 
już chronione na podstawie 
obowiązujących przepisów krajowych, 
dotyczących produktów biobójczych. W 
takich wypadkach, informacje pozostają 
chronione w tym państwie członkowskim, 
aż do upływu okresu ochrony informacji 
określonego w przepisach krajowych, 
jednakże nie dłużej niż do dnia 14 maja 
2014 r. lub w stosownych przypadkach nie 
dłużej niż do dnia, do którego przedłuża 
się okres przejściowy, o którym mowa w 
art. 16 ust. 1, zgodnie z art. 16 ust. 2.”  

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do pierwotnej poprawki, które stanowi część porozumienia między 
Parlamentem, Radą i Komisją.

Poprawka 10
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b)
Dyrektywa 98/8/WE
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„(i) do dnia 14 maja 2013 r. w odniesieniu 
do wszystkich informacji przekazywanych 
do celów niniejszej dyrektywy, z 
wyjątkiem przypadku, gdy informacje te są 
już chronione na podstawie 
obowiązujących przepisów krajowych, 
dotyczących produktów biobójczych. W 
takich wypadkach, informacje pozostają 
chronione w tym państwie członkowskim, 
aż do upływu okresu ochrony informacji 
określonego w przepisach krajowych, 
jednakże nie dłużej niż do dnia 14 maja 
2013 r.”

„(i) do dnia 14 maja 2014 r. w odniesieniu 
do wszystkich informacji przekazywanych 
do celów niniejszej dyrektywy, z 
wyjątkiem przypadku, gdy informacje te są 
już chronione na podstawie 
obowiązujących przepisów krajowych, 
dotyczących produktów biobójczych. W 
takich wypadkach, informacje pozostają 
chronione w tym państwie członkowskim, 
aż do upływu okresu ochrony informacji 
określonego w przepisach krajowych, 
jednakże nie dłużej niż do dnia 14 maja 
2014 r. lub w stosownych przypadkach nie 
dłużej niż do dnia, do którego przedłuża 
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się okres przejściowy, o którym mowa w 
art. 16 ust. 1, zgodnie z art. 16 ust. 2.”  

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do pierwotnej poprawki, które stanowi część porozumienia między 
Parlamentem, Radą i Komisją.

Poprawka 11
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a)
Dyrektywa 98/8/WE
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„W drodze dalszych odstępstw od 
przepisów art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 8 
ust. 2 i 4, i bez uszczerbku dla przepisów 
ust. 2 i 3, państwo członkowskie może, do 
dnia 14 maja 2013 r., w dalszym ciągu 
stosować swój system i praktykę 
obowiązującą przy wprowadzaniu na rynek 
produktów biobójczych.”

„W drodze dalszych odstępstw od 
przepisów art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 8 
ust. 2 i 4, i bez uszczerbku dla przepisów 
ust. 2 i 3, państwo członkowskie może, do 
dnia 14 maja 2014 r., w dalszym ciągu 
stosować swój system i praktykę 
obowiązującą przy wprowadzaniu na rynek 
produktów biobójczych.” Jeżeli decyzja o 
włączeniu substancji czynnej do 
załącznika I lub IA określa późniejszą 
datę zgodności z art. 16 ust. 3 niż dzień 14 
maja 2014 r., niniejsze odstępstwo będzie 
miało nadal zastosowanie do produktów 
zawierających tę substancję czynną do 
dnia określonego w tej decyzji.”

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do pierwotnej poprawki, które stanowi część porozumienia między 
Parlamentem, Radą i Komisją.
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Poprawka 12
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b) – punkt (i)
Dyrektywa 98/8/WE
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Po przyjęciu niniejszej dyrektywy, 
Komisja rozpocznie 13-letni program, 
którego celem jest systematyczne badanie 
wszystkich substancji czynnych, które w 
dniu, określonym w art. 34, już znajdowały 
się na rynku jako substancje czynne 
produktu biobójczego przeznaczone do 
innych celów, niż określone w art. 2 ust. 2 
lit. c) i d).”

„Po przyjęciu niniejszej dyrektywy, 
Komisja rozpocznie 14-letni program, 
którego celem jest systematyczne badanie 
wszystkich substancji czynnych, które w 
dniu, określonym w art. 34, już znajdowały 
się na rynku jako substancje czynne 
produktu biobójczego przeznaczone do 
innych celów, niż określone w art. 2 ust. 2 
lit. c) i d).”

Or. en

Uzasadnienie

Część porozumienia między Parlamentem, Radą i Komisją.

Poprawka 13
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b) – punkt (ii)
Dyrektywa 98/8/WE
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„W zależności od wniosków płynących ze 
sprawozdania, zgodnie z procedurą 
opisaną w art. 28 ust. 3, może zostać 
podjęta decyzja o wydłużeniu okresu 
przejściowego, o którym mowa w ust. 1 i 
13-letniego okresu programu prac o 
określony czas.”

„W zależności od wniosków płynących ze 
sprawozdania może zostać podjęta decyzja 
o wydłużeniu okresu przejściowego, o 
którym mowa w ust. 1, i 14-letniego
okresu programu prac o nie więcej niż dwa 
lata. Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 28 ust. 4.”
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Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do pierwotnej poprawki, które stanowi część porozumienia między 
Parlamentem, Radą i Komisją.

Poprawka 14
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b) – punkt (iii)
Dyrektywa 98/8/WE
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) w drugim akapicie wyrazy „W okresie 
tego 10-letniego okresu” zastępuje się 
wyrazami „W okresie tego 13-letniego
okresu”.

(iii) w drugim akapicie wyrazy „W okresie 
tego 10-letniego okresu” zastępuje się 
wyrazami „W okresie tego 14-letniego
okresu”.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do pierwotnej poprawki, które stanowi część porozumienia między 
Parlamentem, Radą i Komisją.
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