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Ändringsförslag 8
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det är inte säkert att den föreslagna 
förlängningen av granskningsprogrammet 
räcker för att slutföra utvärderingen för ett 
antal verksamma ämnen. Å andra sidan kan 
en väsentligt längre förlängning motarbeta 
ett intensifierat arbete för att slutföra 
granskningsprogrammet i tid. Ett mer 
flexibelt förfarande för att förlänga
granskningsprogrammet och den 
motsvarande övergångsperioden för 
eventuella återstående verksamma ämnen 
efter den 14 maj 2013 bör införas.

(8) Det är inte säkert att den föreslagna 
förlängningen av granskningsprogrammet 
räcker för att slutföra utvärderingen för ett 
antal verksamma ämnen. Å andra sidan kan 
en väsentligt längre förlängning motarbeta 
ett intensifierat arbete för att slutföra 
granskningsprogrammet i tid. En 
förlängning av granskningsprogrammet 
och den motsvarande övergångsperioden 
för eventuella återstående verksamma 
ämnen efter den 14 maj 2014 bör inte 
överstiga två år och bör endast ske om det 
finns tydliga indikationer på att den 
rättsakt som är avsedd att ersätta detta 
direktiv inte kommer att träda i kraft före 
den 14 maj 2014.

Or. en

Motivering

Ordet ”övergångs-” har av misstag utelämnats i förslaget till betänkande. Förslaget är en del 
av en överenskommelse mellan parlamentet, rådet och kommissionen.

Ändringsförslag 9
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 98/8/EG
Artikel 12 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”i) Tiden fram till den 14 maj 2013 ska ha 
förflutit när det gäller alla uppgifter som 

”i) Tiden fram till den 14 maj 2014 ska ha 
förflutit när det gäller alla uppgifter som 
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har getts in med avseende på detta direktiv, 
om inte sådana uppgifter redan är skyddade 
i enlighet med gällande nationella 
bestämmelser om biocidprodukter. I sådana 
fall ska uppgifterna fortsätta att vara 
skyddade i den medlemsstaten fram till 
utgången av eventuellt kvarvarande 
skyddsperiod för uppgifterna i enlighet 
med nationella bestämmelser, dock inte 
efter den 14 maj 2013.”

har getts in med avseende på detta direktiv, 
om inte sådana uppgifter redan är skyddade 
i enlighet med gällande nationella 
bestämmelser om biocidprodukter. I sådana 
fall ska uppgifterna fortsätta att vara 
skyddade i den medlemsstaten fram till 
utgången av eventuellt kvarvarande 
skyddsperiod för uppgifterna i enlighet 
med nationella bestämmelser, dock inte 
efter den 14 maj 2014 eller, om tillämpligt, 
inte efter det datum som den 
övergångsperiod som avses i artikel 16.1 
förlängs till i enlighet med artikel 16.2.”

Or. en

Motivering

Anpassning till det ursprungliga ändringsförslaget som en del av en överenskommelse mellan 
parlamentet, rådet och kommissionen.

Ändringsförslag 10
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 98/8/EG
Artikel 12 – punkt 2 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”i) Tiden fram till den 14 maj 2013 ska ha 
förflutit när det gäller alla uppgifter som 
har getts in med avseende på detta direktiv, 
om inte sådana uppgifter redan är skyddade 
i enlighet med gällande nationella 
bestämmelser om biocidprodukter, och i 
sådant fall ska uppgifterna vara skyddade i 
denna medlemsstat fram till utgången av 
eventuellt kvarvarande skyddsperiod för 
uppgifterna i enlighet med nationella 
bestämmelser, dock inte efter den 
14 maj 2013.”

”i) Tiden fram till den 14 maj 2014 ska ha 
förflutit när det gäller alla uppgifter som 
har getts in med avseende på detta direktiv, 
om inte sådana uppgifter redan är skyddade 
i enlighet med gällande nationella 
bestämmelser om biocidprodukter, och i 
sådant fall ska uppgifterna vara skyddade i 
denna medlemsstat fram till utgången av 
eventuellt kvarvarande skyddsperiod för 
uppgifterna i enlighet med nationella 
bestämmelser, dock inte efter den 
14 maj 2014 eller, om tillämpligt, inte 
efter det datum som den övergångsperiod 
som avses i artikel 16.1 förlängs till i 
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enlighet med artikel 16.2.”

Or. en

Motivering

Anpassning till det ursprungliga ändringsförslaget som en del av en överenskommelse mellan 
parlamentet, rådet och kommissionen.

Ändringsförslag 11
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 98/8/EG
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Trots vad som sägs i artiklarna 3.1, 5.1, 
8.2 och 8.4 och om inte annat föreskrivs i 
punkterna 2 och 3 får en medlemsstat till 
och med den 14 maj 2013 fortsätta att 
använda sin nuvarande ordning eller praxis 
för utsläppande av biocidprodukter på 
marknaden.”

”Trots vad som sägs i artiklarna 3.1, 5.1, 
8.2 och 8.4 och om inte annat föreskrivs i 
punkterna 2 och 3 får en medlemsstat till 
och med den 14 maj 2014 fortsätta att 
använda sin nuvarande ordning eller praxis 
för utsläppande av biocidprodukter på 
marknaden. Om det enligt ett beslut att 
införa ett verksamt ämne i bilaga I eller 
IA fastställs ett senare datum för 
efterlevnad av artikel 16.3 än den 
14 maj 2014 ska detta undantag fortsätta 
att gälla för produkter som innehåller 
detta verksamma ämne till det datum som 
fastställs enligt det beslutet.”

Or. en

Motivering

Anpassning till det ursprungliga ändringsförslaget som en del av en överenskommelse mellan 
parlamentet, rådet och kommissionen.
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Ändringsförslag 12
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b – led i
Direktiv 98/8/EG
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”När det här direktivet har antagits ska 
kommissionen inleda ett trettonårigt
arbetsprogram för att systematiskt granska 
alla verksamma ämnen som vid den 
tidpunkt som avses i artikel 34.1 redan 
finns på marknaden i form av verksamma 
ämnen i en biocidprodukt som är avsedd 
för andra ändamål än dem som anges i 
artikel 2.2 c och d.”

”När det här direktivet har antagits ska 
kommissionen inleda ett fjortonårigt
arbetsprogram för att systematiskt granska 
alla verksamma ämnen som vid den 
tidpunkt som avses i artikel 34.1 redan 
finns på marknaden i form av verksamma 
ämnen i en biocidprodukt som är avsedd 
för andra ändamål än dem som anges i 
artikel 2.2 c och d.”

Or. en

Motivering

Förslaget är en del av en överenskommelse mellan parlamentet, rådet och kommissionen.

Ändringsförslag 13
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b – led ii
Direktiv 98/8/EG
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Beroende på slutsatserna i rapporten kan 
beslut fattas i enlighet med förfarandet i 
artikel 28.3 om huruvida den 
övergångsperiod som avses i första stycket 
och arbetsprogrammets trettonårsperiod
ska förlängas under en tidsperiod som ska 
fastställas.”

”Beroende på slutsatserna i rapporten kan 
beslut fattas om att förlänga den 
övergångsperiod som avses i första stycket 
och arbetsprogrammets fjortonårsperiod
med högst två år. Denna åtgärd, som 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
detta direktiv, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 28.4.”
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Or. en

Motivering

Anpassning till det ursprungliga ändringsförslaget som en del av en överenskommelse mellan 
parlamentet, rådet och kommissionen.

Ändringsförslag 14
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b – led iii
Direktiv 98/8/EG
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) I andra stycket ska ”Under den 
tioårsperioden” ersättas med ”Under den 
trettonårsperioden”.

iii) I andra stycket ska ”Under den 
tioårsperioden” ersättas med ”Under den 
fjortonårsperioden”.

Or. en

Motivering

Anpassning till det ursprungliga ändringsförslaget som en del av en överenskommelse mellan 
parlamentet, rådet och kommissionen.
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