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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 
Direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką nuostatos, susijusios su 
kai kurių laikotarpių pratęsimu 
(COM(2008)0618 – C6-0346/2008 – 2008/0188(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0618),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
jam pateikė pasiūlymą (C6-0346/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą
(A6-0000/2009),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Siūlomas peržiūros programos 
įgyvendinimo pratęsimas gali būti per 
trumpas kai kurių veikliųjų medžiagų 
vertinimui baigti. Kita vertus, gerokai 
daugiau pratęstas laikotarpis gali tapti 
kliūtimi telkiant pastangas įgyvendinti 
peržiūros programą laiku. Kadangi reikia 
nustatyti lankstesnę peržiūros programos 
įgyvendinimo ir atitinkamai pereinamojo 
laikotarpio pratęsimo procedūrą 
atsižvelgiant į veikliąsias medžiagas, 
kurios dar nebus įvertintos po 2013 m. 

(8) Siūlomas peržiūros programos 
įgyvendinimo pratęsimas gali būti per 
trumpas kai kurių veikliųjų medžiagų 
vertinimui baigti. Kita vertus, gerokai 
daugiau pratęstas laikotarpis gali tapti 
kliūtimi telkiant pastangas įgyvendinti 
peržiūros programą laiku. Bet koks 
peržiūros programos įgyvendinimo ir 
atitinkamo visų dar neįvertintų veikliųjų 
medžiagų vertinimo laikotarpio 
pratęsimas po 2014 m. gegužės 14 d. 



PE416.578v01-00 6/10 PR\757448LT.doc

LT

gegužės 14 d., trunka ne ilgiau kaip 2 metus.

Or. en

Pagrindimas

Turint mintyje tai, kad siūlomas pereinamojo laikotarpio pratęsimas gali būti per trumpas kai 
kurių veikliųjų medžiagų vertinimui baigti, nustačius 4, o ne 3 metų laikotarpį bus užtikrinta, 
kad valstybės narės galės baigti peržiūrą iki 2014 m. gegužės 14 d. Kalbant apie nebaigto 
vertinimo atvejus, pratęsti pereinamąjį laikotarpį po 2014 m. gegužės 14 d. turi būti leidžiama 
ne ilgiau kaip 2 metams, siekiant išvengti bet kokio su vertinimu susijusio vėlavimo. Šis 
pasiūlymas yra Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo dalis.

Pakeitimai 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimai

Priemonės, būtinos Direktyvai 98/8/EB 
įgyvendinti, turėtų būti priimamos pagal 
1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką.

Or. en

Pakeitimai 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimai

Visų pirma Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai ne ilgiau kaip dvejiems 
metams pratęsti peržiūros programos 
įgyvendinimą ir atitinkamą pereinamąjį 
laikotarpį dar neįvertintų veikliųjų 
medžiagų atveju. Kadangi tos priemonės 
yra bendro pobūdžio ir skirtos 
neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš 
dalies pakeisti, jos turi būti priimamos 
taikant Sprendimo 1999/468/EB 
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5a straipsnyje numatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pakeitimai 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimai

(8c) Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl 
geresnės teisėkūros 34 punktą valstybės 
narės skatinamos savo ir Bendrijos 
interesų labui parengti lenteles, kurios 
kuo geriau iliustruotų šios direktyvos ir 
perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių 
tarpusavio santykį, ir viešai tas lenteles 
paskelbti.

Or. en

Pagrindimas

Šis pasiūlymas yra Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo dalis.

Pakeitimai 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 98/8/EB
12 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimai

„i) iki 2013 m. gegužės 14 d. – informacija, 
pateikta šios direktyvos tikslais, išskyrus tą 
atvejį, kai ją jau saugo dabartinės 
nacionalinės taisyklės dėl biocidinių 
produktų. Tokia informacija tebesaugoma 
toje valstybėje narėje, kol baigiasi 
nacionalinėse taisyklėse numatytas 
duomenų apsaugos galiojimo laikas – bet 

„i) iki 2014 m. gegužės 14 d. – informacija, 
pateikta šios direktyvos tikslais, išskyrus tą 
atvejį, kai ją jau saugo dabartinės 
nacionalinės taisyklės dėl biocidinių 
produktų. Tokia informacija tebesaugoma 
toje valstybėje narėje, kol baigiasi 
nacionalinėse taisyklėse numatytas 
duomenų apsaugos galiojimo laikas – bet 
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ne vėliau nei 2013 m. gegužės 14 d.;“ ne vėliau nei 2014 m. gegužės 14 d.;“
Šis pakeitimas taikomas visam iš dalies 
keičiančio akto 1 straipsniui. Kalbant apie 
pereinamojo laikotarpio pabaigą, data 
„2013 m. gegužės 14 d.“ visame 
straipsnyje pakeičiama data „2014 m. 
gegužės 14 d.“. Taigi visos nuorodos į 
„trylikos metų laikotarpį“ pakeičiamos 
nuorodomis į „keturiolikos metų 
laikotarpį“.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimai 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis
Direktyva 98/8/EB
16 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimai

„Atsižvelgiant į ataskaitos išvadas ir 
vadovaujantis 28 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka, gali būti nuspręsta, ar 
reikia pirmoje dalyje nurodytą pereinamąjį 
laikotarpį ir trylikos metų peržiūros 
programos įgyvendinimą pratęsti 
laikotarpiui, kuris bus nustatytas.“

„Atsižvelgiant į ataskaitos išvadas, gali 
būti nuspręsta, ar reikia pirmoje dalyje 
nurodytą pereinamąjį laikotarpį ir 
keturiolikos metų peržiūros programos 
įgyvendinimą pratęsti ne ilgesniam kaip 
dvejų metų laikotarpiui. Tokia priemonė, 
skirta neesminėms šios direktyvos 
nuostatoms iš dalies pakeisti, priimama 
taikant 28 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

Or. en
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Pagrindimas

Turint mintyje tai, kad siūlomas pereinamojo laikotarpio pratęsimas gali būti per trumpas kai 
kurių veikliųjų medžiagų vertinimui baigti, nustačius 4, o ne 3 metų laikotarpį bus užtikrinta, 
kad valstybės narės galės baigti peržiūrą iki 2014 m. gegužės 14 d. Kalbant apie nebaigto 
vertinimo atvejus, pratęsti pereinamąjį laikotarpį po 2014 m. gegužės 14 d. turi būti leidžiama 
ne ilgiau kaip 2 metams, siekiant išvengti bet kokio su vertinimu susijusio vėlavimo. Šis 
pasiūlymas yra Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo dalis.

Pakeitimai 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimai

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
iki 2010 m. gegužės 14 d., įgyvendina šią 
direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstą ir tų nuostatų 
ir šios direktyvos atitikmenų lentelę.

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
iki 2010 m. gegužės 14 d., įgyvendina šią 
direktyvą. 

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata turėtų būti pateikiama konstatuojamojoje dalyje. Šis pasiūlymas yra Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos susitarimo dalis.
</RepeatBlock-Amend>
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AIŠKINAMOJI DALIS

Šio Komisijos pasiūlymo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 98/8/EB dėl biocidinių 
produktų pateikimo į rinką, prireikė atlikus jos įgyvendinimo įvertinimą, po kurio paaiškėjo, 
kad 10 metų laikotarpio iki 2010 m gegužės 14 d., numatyto biodiciniuose produktuose 
naudojamoms veikliosioms medžiagoms įvertinti, kad jas būtų galima įtraukti į Bendrijoje 
leistinų medžiagų sąrašą, nepakaks. Dėl to pereinamasis laikotarpis, per kurį biocidinių 
produktų rinka ir toliau bus reguliuojama nacionalinių normų, pasibaigtų dar nesudarius 
Bendrijoje leistinų medžiagų sąrašo. Tai praktiškai reiškia, kad svarbūs produktai, tokie kaip 
dezinfekavimo priemonės ligoninėms, turėtų būti išimti iš rinkos nuo 2010 m. gegužės 15 d.   

Siekdama išvengti šių nepageidaujamų padarinių, Komisija siūlo pratęsti pereinamąjį 
laikotarpį trejiems metams, iki 2013 m. gegužės 14 d. Jeigu nepakaks ir šių trejų metų, 
Komisija numato galimybę komitologijos sprendimu jį dar pratęsti. 

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui pratęsti dabar galiojantį pereinamąjį laikotarpį, kad 
veikliųjų medžiagų, naudojamų biocidiniuose produktuose, vertinimas būtų užbaigtas ir kad 
valstybės narės turėtų pakankamai laiko perkelti nuostatas į nacionalinę teisę ir išduoti 
leidimus bei užregistruoti šiuos produktus, o pramonės įmonės parengtų ir pateiktų visą 
dokumentaciją.  

Tačiau pranešėjas, atsižvelgdamas į susitarimą su Taryba ir Komisija dėl patvirtinimo per 
pirmąjį svarstymą siekiant, kad nebūtų sutrukdyta nedelsiant priimti būtiną sprendimą pratęsti 
pereinamąjį laikotarpį, Komisijos pasiūlymą siūlo pakeisti taip:  

 pereinamąjį laikotarpį reikia pratęsti ketveriems, o ne trejiems metams (iki 2014 m. 
gegužės 14 d., o ne 2013 m. gegužės 14 d.), siekiant užtikrinti, kad visi biocidiniai 
produktai, kurių sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, būtų laiku įvertinti, taip sukuriant 
suderintų taisyklių reguliuojamą rinką; 

 kita vertus, galimybė komitologijos būdu dar pratęsti terminą dėl likusių dokumentų 
turėtų būti suteikta ne daugiau kaip dvejiems metams, kad nebūtų galima viso proceso 
vilkinti neribotai; 

 remiantis Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 34 punktu, reikėtų iš 
straipsnių išbraukti valstybių narių įpareigojimą Komisijai perduoti savo perkėlimo į 
nacionalinę teisę dokumentus, tarp jų tų teisės aktų bei direktyvos atitikties lentelę; 
vietoj to konstatuojamojoje dalyje reikia paraginti valstybes nares sudaryti tokias 
lenteles.  

Galiausiai pranešėjas siekia, kad Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija priimtų bendrą 
pareiškimą, jog pasipelnymas kitų sąskaita ir duomenų apsauga yra svarbūs klausimai, 
kuriuos teks pirmiausia išnagrinėti atliekant visapusę Direktyvos 98/8/EB peržiūrą. 
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