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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi biosidituotteiden 
markkinoille saattamisesta annetun direktiivin 98/8/EY muuttamisesta tiettyjen 
määräaikojen pidentämisen osalta
(KOM(2008)0618 – C6-0346/2008 – 2008/0188(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0618),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0346/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Ehdotettu tarkistusohjelman pidennys 
ei ehkä riitä joidenkin tehoaineiden 
arvioinnin loppuun saattamisen. Toisaalta 
sen merkittävä pidentäminen saattaisi 
herpaannuttaa pyrkimyksiä saada 
tarkistusohjelma ajoissa päätökseen. Sen 
vuoksi olisi säädettävä joustavammasta 
menettelystä, jolla tarkistusohjelmaa ja 
vastaavaa siirtymäkautta voidaan 
pidentää niiden tehoaineiden osalta, joita 
ei ole vielä arvioitu 14 päivään 
toukokuuta 2013 mennessä,

(8) Ehdotettu tarkistusohjelman pidennys 
ei ehkä riitä joidenkin tehoaineiden 
arvioinnin loppuun saattamisen. Toisaalta 
sen merkittävä pidentäminen saattaisi 
herpaannuttaa pyrkimyksiä saada 
tarkistusohjelma ajoissa päätökseen.
Tarkistusohjelman ja vastaavan 
ajanjakson pidentäminen jäljelle jäävien 
tehoaineiden osalta 14 päivän toukokuuta 
2014 jälkeen rajoitetaan korkeintaan 
kahteen vuoteen.
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Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon, että ehdotettu siirtymäkauden pidentäminen ei välttämättä riitä 
tehoaineiden arvioinnin saattamiseen päätökseen, neljän vuoden myöntäminen kolmen sijasta 
varmistaa sen, että jäsenvaltiot pystyvät saattamaan tarkistamisen päätökseen 14. toukokuuta 
2014 mennessä. Mahdollisuus jatkaa siirtymäkautta jäljelle jääviä asiakirja-aineistoja varten 
14. toukokuuta 2014 jälkeen on rajattava enintään kahteen vuoteen, jotta voidaan välttää 
arvioinnin loppuun saattamisen viivästyminen. Ehdotus on osa parlamentin, neuvoston ja 
komission välistä sopimusta.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 98/8/EY 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä 
menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Täytäntöönpanovaltaa pitäisi siirtää 
komissiolle erityisesti tarkastelujakson ja 
vastaavan siirtymäkauden pidentämiseksi 
jäljelle jäävien tehoaineiden osalta 
enintään kahdeksi vuodeksi. Koska 
kyseiset toimenpiteet ovat laajakantoisia 
ja koska niiden tarkoituksena on muuttaa 
tämän asetuksen muita kuin keskeisiä 
osia, niistä on päätettävä päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä 
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valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 c) Paremmasta lainsäädännöstä 
toimielinten välillä tehdyn sopimuksen 
34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita 
kannustetaan laatimaan itseään varten ja 
yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, 
joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan 
tämän direktiivin ja kansallisen 
lainsäädännön osaksi saattamista 
koskevien toimenpiteiden välinen 
vastaavuus, ja julkaisemaan kyseiset 
taulukot.

Or. en

Perustelu

Ehdotus on osa parlamentin, neuvoston ja komission välistä sopimusta.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 98/8/EY
12 artikla  1 kohta  c alakohta  i alakohta

Komission teksti Tarkistus

"i) 14 päivään toukokuuta 2013 sellaisten 
tietojen osalta, jotka on toimitettu tämän 
direktiivin mukaisesti, paitsi jos tällaiset 
tiedot on jo suojattu olemassa olevien 
biosidituotteita koskevien kansallisten 
sääntöjen perusteella. Tällaisissa 
tapauksissa tiedot suojataan edelleen 

"i) 14 päivään toukokuuta 2014 sellaisten 
tietojen osalta, jotka on toimitettu tämän 
direktiivin mukaisesti, paitsi jos tällaiset 
tiedot on jo suojattu olemassa olevien 
biosidituotteita koskevien kansallisten 
sääntöjen perusteella. Tällaisissa 
tapauksissa tiedot suojataan edelleen 
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kyseisen jäsenvaltion kansallisten 
sääntöjen mukaisen jäljellä olevan 
tietosuoja-ajan loppuun asti, mutta ei 
kuitenkaan pidemmäksi ajaksi kuin 14 
päivään toukokuuta 2013,".

kyseisen jäsenvaltion kansallisten 
sääntöjen mukaisen jäljellä olevan 
tietosuoja-ajan loppuun asti, mutta ei 
kuitenkaan pidemmäksi ajaksi kuin 14 
päivään toukokuuta 2014,".

Tämä tarkistus koskee koko 
muutossäädöksen 1 artiklaa.
Siirtymäkauden päättymispäivämäärä "14 
päivä toukokuuta 2013" korvataan 
jokaisessa kohdassa päivämäärällä "14 
päivä toukokuuta 2014". Näin ollen kaikki
viittaukset 13 vuoden ajanjaksoon 
korvataan viittauksilla 14 vuoden 
ajanjaksoon.

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta
Direktiivi 98/8/EY
16 artikla  2 kohta  1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Kertomuksen päätelmien perusteella se 
voi päättää 28 artiklan 3 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen, onko 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua 
siirtymäkautta ja kolmentoista vuoden 
työohjelmaa pidennettävä myöhemmin 
vahvistettavaksi ajaksi."

"Kertomuksen päätelmien perusteella se 
voi päättää, onko ensimmäisessä kohdassa 
tarkoitettua siirtymäkautta ja neljäntoista
vuoden työohjelmaa pidennettävä enintään 
kahdella vuodella. Kyseinen toimenpide, 
jolla muutetaan tämän direktiivin muita 
kuin keskeisiä osia, hyväksytään 
28 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
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valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen."

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon, että ehdotettu siirtymäkauden pidentäminen ei välttämättä riitä 
tehoaineiden arvioinnin saattamiseen päätökseen, neljän vuoden myöntäminen kolmen sijasta 
varmistaa sen, että jäsenvaltiot pystyvät saattamaan tarkistamisen päätökseen 14. toukokuuta 
2014 mennessä. Mahdollisuus jatkaa siirtymäkautta jäljelle jääviä asiakirja-aineistoja varten 
14. toukokuuta 2014 jälkeen on rajattava enintään kahteen vuoteen, jotta voidaan välttää 
arvioinnin loppuun saattamisen viivästyminen. Ehdotus on osa parlamentin, neuvoston ja 
komission välistä sopimusta.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 14 päivänä 
toukokuuta 2010. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja 
tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan viimeistään 14 päivänä 
toukokuuta 2010.

Or. en

Perustelu

Tähän säännökseen viitataan johdanto-osan kappaleissa. Ehdotus on osa parlamentin, 
neuvoston ja komission välistä sopimusta.
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PERUSTELUT

Käsiteltävänä oleva komission ehdotus biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun 
direktiivin 98/8/EY muuttamiseksi on tullut tarpeelliseksi sen jälkeen, kun direktiivin 
täytäntöönpanon arvioinnista kävi ilmi, että 14. toukokuuta 2010 asti kestävä kymmenen 
vuoden ajanjakso, joka on tarkoitettu biosidituotteissa käytettävien tehoaineiden arviointia 
varten niiden sisällyttämiseksi yhteisön positiiviluetteloon, ei ole riittävä. Näin ollen 
siirtymäkausi, jonka aikana biosidimarkkinoita säännellään yhä kansallisilla säännöillä, 
päättyisi ilman yhteisön positiiviluettelon laatimista. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että 
joitakin tärkeitä tuotteita, kuten esimerkiksi sairaaloissa käytettäviä desinfiointiaineita, 
jouduttaisiin vetämään pois markkinoilta 15. toukokuuta 2010 alkaen. 

Komissio ehdottaa tällaisen ei-toivotun seurauksen välttämiseksi siirtymäkauden jatkamista 
kolmella vuodella, 14. toukokuuta 2013 saakka. Siltä varalta, ettei kolmen vuoden 
ajanjaksokaan riittäisi, komissio ehdottaa mahdollisuutta pidentää sitä edelleen 
komiteamenettelyllä tehdyllä päätöksellä.

Esittelijä pitää myönteisenä komission ehdotusta nykyisen siirtymäkauden pidentämisestä, 
joka mahdollistaisi biosidituotteissa käytettävien tehoaineiden arvioinnin loppuunsaattamisen 
ja soisi jäsenvaltioille riittävästi aikaa saattaa säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään ja 
myöntää kyseisille tuotteille luvat ja rekisteröinnit, ja lisäksi teollisuus ehtisi laatia asiakirja-
aineistot valmiiksi ja jättää ne käsiteltäväksi. 

Jotta neuvoston ja komission kanssa voidaan saada aikaan sopimus ensimmäisessä 
käsittelyssä, jolloin tarvittava ja kiireellinen siirtymäkauden pidentämisen hyväksyminen ei 
vaarantuisi, esittelijä ehdottaa seuraavia muutoksia komission ehdotukseen: 

 siirtymäkauden pidentäminen kolmen sijasta neljällä vuodella (14. toukokuuta 2014 
eikä 14. toukokuuta 2013 saakka) sen varmistamiseksi, että kaikki tehoaineita 
sisältävät biosidituotteet arvioidaan riittävän varhain yhdenmukaistetuilla säännöillä 
säänneltyjen markkinoiden luomiseksi;

 toisaalta sen mahdollisuuden, että jäljelle jäävien asiakirja-aineistojen määräaikoja 
pidennetään komiteamenettelyllä, rajoittaminen korkeintaan kahteen vuoteen, jolloin 
estetään mahdollisuudet viivyttää koko prosessia loputtomiin;

 paremmasta lainsäädännöstä toimielinten välillä tehdyn sopimuksen 34 kohdan 
mukaisesti jäsenvaltioiden velvollisuuden toimittaa komissiolle tekstit, joilla kyseiset 
säännökset on saatettu osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä niitä ja direktiiviä 
koskevat vastaavuustaulukot mukaan lukien, poistaminen artikloista ja sen 
korvaaminen sillä, että jäsenvaltioita kehotetaan johdanto-osan kappaleissa laatimaan 
kyseiset taulukot.

Lopuksi esittelijän tavoitteena on parlamentin, neuvoston ja komission välinen yhteinen 
julkilausuma siitä, että vapaamatkustajiin ja tietosuojaan liittyvät kysymykset ovat tärkeitä ja 
että ne on asetettava etusijalle direktiivin 98/8/EY täysimääräistä tarkistamista silmällä pitäen.


