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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem.
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów 
biobójczych w odniesieniu do przedłużenia niektórych terminów
(COM(2008)0618 – C6-0346/2008 – 2008/0188(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0618),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję (C6-0346/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przedłużenie programu przeglądu może 
nie wystarczyć do dokończenia oceny 
szeregu substancji czynnych. Z drugiej 
strony, wyznaczenie znacznie późniejszego 
terminu może wpłynąć niekorzystnie na 
intensyfikację wysiłków zmierzających do 
terminowego ukończenia programu 
przeglądu. Zważywszy, że należy 
przewidzieć bardziej elastyczną procedurę, 
która pozwalałaby na wydłużenie po 14 
maja 2013 r. programu przeglądu i 

(8) Przedłużenie programu przeglądu może 
nie wystarczyć do dokończenia oceny 
szeregu substancji czynnych. Z drugiej 
strony, wyznaczenie znacznie późniejszego 
terminu może wpłynąć niekorzystnie na 
intensyfikację wysiłków zmierzających do 
terminowego ukończenia programu 
przeglądu. Wszelkie dokonywane po 14 
maja 2014 r. wydłużenia programu 
przeglądu i odpowiadającego mu okresu 
dla wszelkich pozostałych substancji 
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odpowiadającego mu okresu 
przejściowego dla jakichkolwiek 
substancji będących przedmiotem oceny,

czynnych ograniczone są do maksymalnie 
2 lat.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze fakt, że proponowane wydłużenie okresu przejściowego może nie 
wystarczyć do finalizacji oceny substancji czynnych, należy wprowadzić okres 4-letni zamiast 
3-letniego, co pozwoli państwom członkowskim zakończyć przegląd do 14 maja 2014 r. 
Możliwość wydłużenia okresu przejściowego dla pozostałych dossier po 14 maja 2014 r. musi 
zostać ograniczone do maksymalnie 2 lat, aby uniknąć wszelkich opóźnień w dokonywaniu 
oceny. Propozycja ta stanowi część porozumienia między Parlamentem, Radą i Komisją.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki niezbędne do wdrożenia dyrektywy 
98/8/EWG powinny zostać przyjęte 
zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE 
z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą 
warunki wykonywania uprawnień 
wykonawczych przyznanych Komisji.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności należy przyznać Komisji 
uprawnienia do wydłużenia okresu 
przeglądu oraz odpowiadającego mu 
okresu przejściowego dla wszelkich 
pozostałych substancji czynnych do 
maksymalnie 2 lat. Ponieważ środki te 
mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
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dyrektywy, muszą zostać przyjęte zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE,

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8c) Zgodnie z ust. 34 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa zachęca się 
państwa członkowskie do sporządzania na 
własne potrzeby, a także w interesie 
Wspólnoty, własnych tabel, które – na ile 
to możliwe – będą ilustrować korelację 
między dyrektywą a środkami 
transpozycji, oraz do ich publicznego 
udostępniania.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja ta stanowi część porozumienia między Parlamentem, Radą i Komisją.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a)
Dyrektywa 98/8/WE
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 3

„(i) do dnia 14 maja 2013 r. w odniesieniu 
do wszystkich informacji przekazywanych 
do celów niniejszej dyrektywy, z 
wyjątkiem przypadku, gdy informacje te są 
już chronione na podstawie 

„(i) do dnia 14 maja 2014 r. w odniesieniu 
do wszystkich informacji przekazywanych 
do celów niniejszej dyrektywy, z 
wyjątkiem przypadku, gdy informacje te są 
już chronione na podstawie 
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obowiązujących przepisów krajowych, 
dotyczących produktów biobójczych. W 
takich wypadkach, informacje pozostają 
chronione w tym państwie członkowskim, 
aż do upływu okresu ochrony informacji 
określonego w przepisach krajowych, 
jednakże nie dłużej niż do dnia 14 maja 
2013 r.”

obowiązujących przepisów krajowych, 
dotyczących produktów biobójczych. W 
takich wypadkach, informacje pozostają 
chronione w tym państwie członkowskim, 
aż do upływu okresu ochrony informacji 
określonego w przepisach krajowych, 
jednakże nie dłużej niż do dnia 14 maja 
2014 r.”
Niniejsza poprawka ma zastosowanie do 
całego art. 1 aktu zmieniającego. Datę 
zakończenia okresu przejściowego zmienia 
się w całym tekście z „14 maja 2013 r.” na 
„14 maja 2014 r.” W związku z tym 
wszelkie odniesienia do „trzynastoletniego 
okresu” zastępuje się odniesieniami do 
„czternastoletniego okresu” 

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b) – punkt (ii)
Dyrektywa 98/8/WE
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 3

„W zależności od wniosków płynących ze 
sprawozdania, zgodnie z procedurą 
opisaną w art. 28 ust. 3, może zostać 
podjęta decyzja o wydłużeniu okresu 
przejściowego, o którym mowa w ust. 1 i 
13-letniego okresu programu prac o 

„W zależności od wniosków płynących ze 
sprawozdania może zostać podjęta decyzja 
o wydłużeniu okresu przejściowego, o 
którym mowa w ust. 1 i 14-letniego okresu 
programu prac o nie więcej niż dwa lata.”
Środek ten, mający na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszej 
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określony czas.” dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 28 ust. 4.”

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze fakt, że proponowane wydłużenie okresu przejściowego może nie 
wystarczyć do finalizacji oceny substancji czynnych, należy wprowadzić okres 4-letni zamiast 
3-letniego, co pozwoli państwom członkowskim zakończyć przegląd do 14 maja 2014 r. 
Możliwość wydłużenia okresu przejściowego dla pozostałych dossier po 14 maja 2014 r. musi 
zostać ograniczone do maksymalnie 2 lat, aby uniknąć wszelkich opóźnień w dokonywaniu 
oceny. Propozycja ta stanowi część porozumienia między Parlamentem, Radą i Komisją.

Poprawka 3 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 3

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 14 
maja 2010 r. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 14 
maja 2010 r.

Or. en

Uzasadnienie

Do tego przepisu należy się odnieść w punkcie preambuły. Propozycja ta stanowi część 
porozumienia między Parlamentem, Radą i Komisją.
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UZASADNIENIE

Przedmiotowy wniosek Komisji, zmieniający dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania 
do obrotu produktów biobójczych, okazał się konieczny w momencie, gdy ocena wdrożenia 
dyrektywy wykazała, że dziesięcioletni okres (do 14 maja 2010 r.), przewidziany na ocenę 
substancji czynnych wykorzystywanych w produktach biobójczych w celu ich włączenia do 
pozytywnego wykazu wspólnotowego, będzie niewystarczający. W związku z tym okres 
przejściowy, w trakcie którego rynek produktów biobójczych nadal będzie regulowany 
przepisami krajowymi, wygasłby przed utworzeniem pozytywnej listy wspólnotowej. 
Oznaczałoby to w praktyce, że ważne produkty, takie jak na przykład środki dezynfekujące 
stosowane w szpitalach, musiałyby zostać wycofane z rynku z dniem 15 maja 2010 r. 

Aby uniknąć tego niepożądanego efektu, Komisja proponuje przedłużenie okresu 
przejściowego o trzy lata do dnia 14 maja 2013 r. Gdyby ten trzyletni okres okazał się 
niewystarczający, Komisja wprowadza możliwość jego dalszego przedłużenia na mocy 
decyzji podjętej w ramach procedury komitologii.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą wydłużenia 
obecnego okresu przejściowego, aby umożliwić zakończenie oceny substancji czynnych 
wykorzystywanych w produktach biobójczych oraz aby dać państwom członkowskim 
wystarczającą ilość czasu na transpozycję przepisów, wydanie zezwoleń oraz rejestrację tych 
produktów, a także dać sektorowi czas na przygotowanie i złożenie pełnej dokumentacji. 

Jednak sprawozdawczyni  w świetle porozumienia z Radą i Komisją dotyczącego osiągnięcia 
porozumienia w pierwszym czytaniu, aby nie utrudnić koniecznego i pilnego przyjęcia 
postanowień dotyczących wydłużenia okresu przejściowego  proponuje następujące zmiany 
do wniosku Komisji: 

 wydłużenie okresu przejściowego do czterech lat zamiast trzech (do 14 maja 2014 r. 
zamiast 14 maja 2013 r.) w celu zadbania o to, aby wszystkie produkty biobójcze 
zawierające substancje czynne zostały ocenione w odpowiednim czasie, tworząc rynek 
regulowany zharmonizowanymi przepisami;

 z drugiej strony  ograniczenie do maksymalnie dwóch lat możliwości dalszego 
przedłużania terminów dla pozostałych substancji za pomocą procedury komitologii, 
aby uniknąć niekończących się opóźnień całego procesu;

 zgodnie z ust. 34 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego 
stanowienia prawa  skreślenie przepisu dotyczącego obowiązku przekazywania 
Komisji przez państwa członkowskie tekstu przepisów transponujących dyrektywę do 
prawa krajowego, w tym tabeli korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą, oraz zastąpienie tego obowiązku zawartą w jednym z punktów preambuły 
zachętą dla państw członkowskich do sporządzania takich tabel.

Ponadto sprawozdawczyni dąży do tego, aby Parlament Europejski, Rada i Komisja wydały 
wspólne oświadczenie stanowiące, że kwestie rynkowych „pasażerów na gapę” oraz ochrony 
danych stanowią ważne elementy, którymi trzeba będzie się zająć w pierwszej kolejności w 
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celu dokonania pełnego przeglądu dyrektywy 98/8/WE. 
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