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Amendamentul 8
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Există posibilitatea ca prelungirea 
propusă a programului de evaluare să fie 
insuficientă pentru finalizarea evaluării 
unei serii de substanțe active. Pe de altă 
parte, o prelungire mult mai mare ar putea 
împiedica intensificarea eforturilor de 
finalizare a programului de reexaminare în 
timp util. Întrucât trebuie prevăzută o 
procedură mai flexibilă de prelungire a 
programului de reexaminare și a 
perioadei corespunzătoare de tranziție 
pentru substanțele active rămase după 
14.5.2013,

8) Există posibilitatea ca prelungirea 
propusă a programului de evaluare să fie 
insuficientă pentru finalizarea evaluării 
unei serii de substanțe active. Pe de altă 
parte, o prelungire mult mai mare ar putea 
împiedica intensificarea eforturilor de 
finalizare a programului de reexaminare în 
timp util. Orice prelungire a programului 
de evaluare și a perioadei 
corespunzătoare de tranziție pentru orice 
substanțe active rămase după 14 mai 2014 
ar trebui limitată la maxim doi ani și ar 
trebui să aibă loc numai dacă există 
indicii clare conform cărora actul juridic 
care trebuie să înlocuiască prezenta 
directivă nu va intra în vigoare înainte de 
14 mai 2014. 

Or. en

Justificare

Sintagma „de tranziție” a fost omisă din greșeală în proiectul de raport. În ceea ce privește 
restul amendamentului, propunerea face parte dintr-un acord între Parlament, Consiliu și 
Comisie.

Amendamentul 9
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 98/8/CE
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(i) până la 14 mai 2013 pentru toate „(i) până la 14 mai 2014 pentru toate 
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informațiile transmise în temeiul prezentei 
directive, cu excepția cazului în care aceste 
informații sunt deja protejate în temeiul 
reglementărilor naționale referitoare la 
produsele biocide. În acest caz, informațiile 
continuă să fie protejate în respectivul stat 
membru până la expirarea perioadei de 
protecție a informațiilor prevăzută de 
legislația națională, fără să depășească însă 
data de 14 mai 2013;”

informațiile transmise în temeiul prezentei 
directive, cu excepția cazului în care aceste 
informații sunt deja protejate în temeiul 
reglementărilor naționale referitoare la 
produsele biocide. În acest caz, informațiile 
continuă să fie protejate în respectivul stat 
membru până la expirarea perioadei de 
protecție a informațiilor prevăzută de 
legislația națională, fără să depășească însă 
data de 14 mai 2014 sau, dacă este cazul, 
data până la care se prelungește perioada 
de tranziție menționată la articolul 16 
alineatul (1), în conformitate cu articolul 
16 alineatul (2)”;  

Or. en

Justificare

Adaptare a amendamentului inițial, ca parte a unui acord între Parlament, Consiliu și 
Comisie.

Amendamentul 10
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 98/8/CE
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(i) până la 14 mai 2013 pentru toate 
informațiile transmise în temeiul prezentei 
directive, cu excepția cazului în care aceste 
informații sunt deja protejate în temeiul 
reglementărilor naționale referitoare la 
produsele biocide, caz în care informațiile 
continuă să fie protejate în respectivul stat 
membru până la expirarea perioadei de 
protecție a informațiilor prevăzută de 
legislația națională, fără să depășească însă 
data de 14 mai 2013;”

„(i) până la 14 mai 2014 pentru toate 
informațiile transmise în temeiul prezentei 
directive, cu excepția cazului în care aceste 
informații sunt deja protejate în temeiul 
reglementărilor naționale referitoare la 
produsele biocide, caz în care informațiile 
continuă să fie protejate în respectivul stat 
membru până la expirarea perioadei de 
protecție a informațiilor prevăzută de 
legislația națională, fără să depășească însă 
data de 14 mai 2014 sau, dacă este cazul, 
data până la care se prelungește perioada 
de tranziție menționată la articolul 16 
alineatul (1), în conformitate cu articolul 
16 alineatul (2)”;  
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Or. en

Justificare

Adaptare a amendamentului inițial, ca parte a unui acord între Parlament, Consiliu și 
Comisie.

Amendamentul 11
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 98/8/CE
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Tot prin derogare de la dispozițiile 
articolului 3 alineatul (1), articolului 5 
alineatul (1), articolului 8 alineatele (2) și 
(4) și fără să aducă atingere alineatelor (2) 
și (3), un stat membru poate, până la 14 
mai 2013, să continue aplicarea propriilor 
sisteme sau practici în vigoare la 
introducerea pe piață a produselor 
biocide.”

„Tot prin derogare de la dispozițiile 
articolului 3 alineatul (1), articolului 5 
alineatul (1), articolului 8 alineatele (2) și 
(4) și fără să aducă atingere alineatelor (2) 
și (3), un stat membru poate, până la 14 
mai 2014, să continue aplicarea propriilor 
sisteme sau practici în vigoare la 
introducerea pe piață a produselor biocide. 
Dacă o decizie de includere a unei 
substanțe active în anexa I sau IA 
stabilește o dată ulterioară datei de 14 mai 
2014 pentru punerea în conformitate cu 
articolul 16 alineatul (3), derogarea se va 
aplica în continuare produselor care 
conțin substanța activă în cauză până la 
data stabilită de decizie.”

Or. en

Justificare

Adaptare a amendamentului inițial, ca parte a unui acord între Parlament, Consiliu și 
Comisie.
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Amendamentul 12
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera b – punctul i
Directiva 98/8/CE
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„După adoptarea prezentei directive, 
Comisia începe un program de lucru de 
treisprezece ani pentru examinarea 
sistematică a tuturor substanțelor active 
care se află deja pe piață la data prevăzută 
la articolul 34 alineatul (1), precum și a 
substanțelor active ale unui produs biocid 
destinat altor scopuri decât cele indicate la 
articolul 2 alineatul (2) literele (c) și (d).”

„După adoptarea prezentei directive, 
Comisia începe un program de lucru de 
paisprezece ani pentru examinarea 
sistematică a tuturor substanțelor active 
care se află deja pe piață la data prevăzută 
la articolul 34 alineatul (1), precum și a 
substanțelor active ale unui produs biocid 
destinat altor scopuri decât cele indicate la 
articolul 2 alineatul (2) literele (c) și (d).”

Or. en

Justificare

Propunerea face parte dintr-un acord între Parlament, Consiliu și Comisie.

Amendamentul 13
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera b – punctul i
Directiva 98/8/CE
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„În funcție de concluziile raportului se 
poate decide, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 28 
alineatul (3), dacă perioada de tranziție 
prevăzută la alineatul (1) și perioada de 13 
ani a programului de lucru trebuie 
prelungite pentru o perioadă care urmează 
a fi determinată.”

„În funcție de concluziile raportului se 
poate decide prelungirea perioadei de 
tranziție prevăzută la alineatul (1) și a 
perioadei de 14 ani a programului de lucru 
pentru o perioadă de cel mult doi ani.” 
Măsura destinată să modifice elemente 
neesențiale ale prezentei directive se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 28 alineatul (4).”
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Or. en

Justificare

Adaptare a amendamentului inițial, ca parte a unui acord între Parlament, Consiliu și 
Comisie.

Amendamentul 14
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera b – punctul iii
Directiva 98/8/CE
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) în al doilea paragraf, cuvintele „Pe 
durata perioadei de 10 ani” se înlocuiesc cu 
cuvintele „Pe durata perioadei de 
treisprezece ani”.

(iii) în al doilea paragraf, cuvintele „Pe 
durata perioadei de 10 ani” se înlocuiesc cu 
cuvintele „Pe durata perioadei de 
paisprezece ani”.

Or. en

Justificare

Adaptare a amendamentului inițial, ca parte a unui acord între Parlament, Consiliu și 
Comisie.
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