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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/8/EF 
om markedsføring af biocidholdige produkter for så vidt angår forlængelse af visse 
tidsfrister
(KOM(2008)0618 – C6–0346/2008 – 2008/0188(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0618),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0346/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A6–0000/2009),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Den foreslåede forlængelse af 
vurderingsprogrammet er muligvis ikke 
tilstrækkelig til, at vurderingen af alle 
aktive stoffer kan afsluttes. På den anden 
side kan en væsentligt længere forlængelse 
svække incitamentet til at fuldføre 
vurderingsprogrammet inden for en rimelig 
tid. Der bør indføres en mere smidig 
procedure for forlængelse af 
vurderingsprogrammet og den tilsvarende 
overgangsperiode for de aktive stoffer, der 

(8) Den foreslåede forlængelse af 
vurderingsprogrammet er muligvis ikke 
tilstrækkelig til, at vurderingen af alle 
aktive stoffer kan afsluttes. På den anden 
side kan en væsentligt længere forlængelse 
svække incitamentet til at fuldføre
vurderingsprogrammet inden for en rimelig 
tid. Enhver forlængelse af 
vurderingsprogrammet og den tilsvarende 
overgangsperiode for de aktive stoffer, der 
endnu måtte restere efter den 14. maj 2014, 
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endnu måtte restere efter den 14. maj 2013 
—

bør begrænses til højst to år. 

Or. en

Begrundelse

Eftersom den foreslåede forlængelse af overgangsperioden muligvis ikke er tilstrækkelig til, at 
vurderingen af aktive stoffer kan afsluttes, vil en forlængelse på fire snarere end tre år sikre, 
at medlemsstaterne vil kunne afslutte vurderingen senest den 14. maj 2014.  Muligheden for 
at forlænge overgangsperioden for de resterende dossierer efter den 14. maj 2014 må 
begrænses til højst to år for at undgå enhver forsinkelse i færdiggørelsen af vurderingen 
inden for en rimelig tid.  Forslaget er et led i en aftale mellem Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af direktiv 98/8/EF bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 
om fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelse til at forlænge 
vurderingsperioden og den tilsvarende 
overgangsperiode for de aktive stoffer, der 
endnu måtte restere, med op til to år.  Da 
disse foranstaltninger er af generel art og 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
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bestemmelser i dette direktiv, bør de 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8c) I overensstemmelse med punkt 34 i 
den interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning tilskyndes medlemsstaterne til, 
både i egen og Fællesskabets interesse, at 
udarbejde og offentliggøre deres egne 
oversigter, der så vidt muligt viser 
overensstemmelsen mellem dette direktiv 
og gennemførelsesforanstaltningerne.

Or. en

Begrundelse

Forslaget er et led i en aftale mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 98/8/EF
Artikel 12 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"i)  indtil den 14. maj 2013 for så vidt 
angår oplysninger, der er forelagt i henhold 
til dette direktiv, medmindre disse 
oplysninger allerede er beskyttet i henhold 
til gældende nationale bestemmelser 
vedrørende biocidholdige produkter. I disse 
tilfælde beskyttes oplysningerne fortsat i 

"i)  indtil den 14. maj 2014 for så vidt 
angår oplysninger, der er forelagt i henhold 
til dette direktiv, medmindre disse 
oplysninger allerede er beskyttet i henhold 
til gældende nationale bestemmelser 
vedrørende biocidholdige produkter. I disse 
tilfælde beskyttes oplysningerne fortsat i 
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den pågældende medlemsstat indtil udløbet 
af en eventuel resterende 
databeskyttelsesperiode i henhold til 
nationale bestemmelser, dog ikke længere 
end til den 14. maj 2013"

den pågældende medlemsstat indtil udløbet 
af en eventuel resterende 
databeskyttelsesperiode i henhold til 
nationale bestemmelser, dog ikke længere 
end til den 14. maj 2014"
Dette ændringsforslag gælder hele artikel 
1 i ændringsretsakten. Datoen "den 14. maj 
2013" for overgangsperiodens udløb 
erstattes i hele artikel 1 med "den 14. maj 
2014". Følgelig erstattes alle henvisninger 
til en trettenårsperiode med henvisninger 
til en fjortenårsperiode.

Or. en

Begrundelse

Given the fact that the proposed extension of the transitional period may not be enough to 
finalise the evaluation of the active substances, the granting of 4 years instead of 3 will 
ensure that Member States will be able to conclude the revision and that a fully harmonised 
market will be set up by 14 May 2014. The date for the end of the transitional period (14 May 
2013) shall be replaced by the date 14 May 2014 throughout the whole article 1 of the 
directive. As such, any reference to the "thirteen year period" shall be replaced by the 
"fourteen year period". The proposal is part of an agreement between the Parliament, the 
Council and the Commission.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b – punkt ii
Direktiv 98/8/EF
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Afhængigt af beretningens konklusioner 
kan det efter proceduren i artikel 28, stk. 
3, besluttes, om overgangsperioden i stk. 1 
og det trettenårs arbejdsprogram skal 
forlænges med et nærmere bestemt 
tidsrum."

"Afhængigt af beretningens konklusioner 
kan det besluttes, om overgangsperioden i 
stk. 1 og det fjortenårs arbejdsprogram 
skal forlænges med højst to år. Denne 
foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 28, stk. 4."

Or. en
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Begrundelse

Eftersom den foreslåede forlængelse af overgangsperioden muligvis ikke er tilstrækkelig til, at 
vurderingen af aktive stoffer kan afsluttes, vil en forlængelse på fire snarere end tre år sikre, 
at medlemsstaterne vil kunne afslutte vurderingen senest den 14. maj 2014.  Muligheden for 
at forlænge overgangsperioden for de resterende dossierer efter den 14. maj 2014 må 
begrænses til højst to år for at undgå enhver forsinkelse i færdiggørelsen af vurderingen 
inden for en rimelig tid.  Forslaget er et led i en aftale mellem Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
14. maj 2010. De tilsender straks 
Kommissionen disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
14. maj 2010. 

Or. en

Begrundelse

Der skal henvises til denne bestemmelse i en betragtning. Forslaget er et led i en aftale 
mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen.



PE416.578v01-00 10/10 PR\757448DA.doc

DA

BEGRUNDELSE

Det foreliggende kommissionsforslag om ændring af direktiv 98/8/EF om markedsføring af 
biocidholdige produkter er blevet nødvendigt, efter at en evaluering af nævnte direktivs 
gennemførelse har vist, at den tiårsperiode indtil den 14. maj 2010, der var afsat til 
vurderingen af aktive stoffer, der indgår i biocidholdige produkter, med det formål at optage 
dem på EF-positivlisten, ikke vil være lang nok.  Konsekvensen ville være, at den 
overgangsperiode, i løbet af hvilken biocidmarkedet fortsat ville være underkastet nationale 
regler, ville udløbe, uden at der var etableret nogen positivliste.  I praksis ville dette betyde, at 
vigtige produkter som f.eks. desinficerende midler på hospitaler måtte tages tilbage fra 
markedet pr. 15. maj 2010. 

For at undgå denne uønskede virkning foreslår Kommissionen en forlængelse af 
overgangsperioden på tre år indtil den 14. maj 2013. For det tilfældes skyld, at disse tre år 
ikke skulle være nok, åbner Kommissionen mulighed for en yderligere forlængelse af 
overgangsperioden ved en komitologiafgørelse.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om at forlænge den nugældende 
overgangsperiode for at gøre det muligt at færdiggøre vurderingen af aktive stoffer, der indgår 
i biocidholdige produkter, og for at give medlemsstaterne tid nok til at gennemføre 
bestemmelserne i national ret og til at godkende og registrere disse produkter og industrien tid 
nok til at udarbejde og indgive fuldstændige dossierer.  

Imidlertid foreslår ordføreren, på baggrund af en aftale med Rådet og Kommissionen om at nå 
til enighed ved førstebehandlingen for ikke at bringe den fornødne hurtige vedtagelse af en 
forlængelse af overgangsperioden i fare, følgende ændringer til Kommissionens forslag:  

 en forlængelse af overgangsperioden med fire snarere end tre år (indtil den 14. maj 
2014 i stedet for den 14. maj 2013) for at sikre, at alle biocidholdige produkter, som 
indeholder aktive stoffer, vurderes i tide, således at der skabes et marked, for hvilket 
der gælder samordnede bestemmelser;

 en begrænsning, på den anden side, af muligheden for at forlænge overgangsperioden 
for de resterende dossierer til højst to år ved hjælp af komitologiproceduren med det 
formål at undgå endeløse forsinkelser af hele processen;

 i tråd med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning, erstatning af 
den i artiklerne indeholdte forpligtelse for medlemsstaterne til at forelægge 
Kommissionen teksterne til deres gennemførelsesforanstaltninger, herunder oversigter, 
der viser overensstemmelsen mellem disse og direktivet, med en i en betragtning 
indeholdt tilskyndelse til medlemsstaterne til at udarbejde sådanne oversigter.

Endelig forventer ordføreren en fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om, at behandlingen af spørgsmålene om gratister og databeskyttelse må 
prioriteres højt i forbindelse med den fuldstændige revision af direktiv 98/8/EF. 
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