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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta amending Directive 98/8/EC 
concerning the placing of biocidal products on the market as regards the extension of 
certain time periods
(KOM(2008)0618 – C6-0346/2008 – 2008/0188(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0618),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0346/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A6-0000/2009),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Predlagano podaljšanje programa 
pregledovanja morebiti ne bo dovolj za 
dokončanje ocene številnih aktivnih snovi. 
Po drugi strani pa bi znatno daljše 
podaljšanje lahko pomenilo, da bi bili 
napori za pravočasno dokončanje programa 
pregledovanja manjši. Zato bi bilo treba 
predvideti bolj prilagodljiv postopek za 
podaljšanje programa pregledovanja in 
ustreznega prehodnega obdobja za vse 
aktivne snovi, ki bi še ostale po 14. maju 
2013 –

(8) Predlagano podaljšanje programa 
pregledovanja morebiti ne bo dovolj za 
dokončanje ocene številnih aktivnih snovi. 
Po drugi strani pa bi znatno daljše 
podaljšanje lahko pomenilo, da bi bili 
napori za pravočasno dokončanje programa 
pregledovanja manjši. Vsako podaljšanje 
pregleda programa in ustreznega obdobja 
za vse aktivne snovi, ki bi še ostale po 14. 
maju 2014, je treba omejiti na največ dve 
leti.
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Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju dejstva, da predlagano podaljšanje prehodnega obdobja ne bo dovolj za 
dokončanje ocene aktivnih snovi, bodo štiri leta, namesto treh, državam članicam omogočila, 
da lahko zaključijo revizijo do 14. maja 2014. Možnost podaljšanja prehodnega obdobja za 
preostalo dokumentacijo po 14. maju 2014 je treba omejiti na največ dve leti, da bi preprečili 
kakršne koli zamude pri dokončanju ocenjevanja pravočasno. Predlog je del sporazuma med 
Parlamentom, Svetom in Komisijo.

Predlog spremembe2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi, potrebni za izvajanje Direktive 
98/8/ES, se sprejmejo v skladu s Sklepom 
Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zlasti je treba Komisiji podeliti pooblastila 
za podaljšanje ocenjevalnega obdobja do 
dveh let in ustreznega prehodnega 
obdobja za vse aktivne substance, ki bi še 
ostale. Ker so navedeni ukrepi splošni in 
namenjeni spremembi nebistvenih 
elementov te direktive, jih je treba sprejeti 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8c) V skladu z odstavkom 34 
Medinstitucionalnega sporazuma o boljši 
pripravi zakonodaje naj države članice za 
lastne potrebe in v interesu Skupnosti 
pripravijo svoje preglednice, ki bodo –
kolikor je to mogoče – prikazale stopnjo 
ujemanja te direktive z ukrepi za prenos, 
ter naj te preglednice objavijo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog je del sporazuma med Parlamentom, Svetom in Komisijo.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1  točka 1  točka a
Direktiva 98/8/ES
Člen 12  odstavek 1  točka c  točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(i) do 14. maja 2013 za vse podatke, 
predložene za namen te direktive, razen 
kadar take podatke v zvezi z biocidnimi 
pripravki že ščitijo obstoječi nacionalni 
predpisi. V takih primerih se v tej državi 
članici podatke še naprej varuje do izteka 
preostalega predpisanega obdobja, vendar 
ne dlje kot do 14. maja 2013;“

 “(i) do 14. maja 2014 za vse podatke, 
predložene za namen te direktive, razen 
kadar take podatke v zvezi z biocidnimi 
pripravki že ščitijo obstoječi nacionalni 
predpisi. V takih primerih se v tej državi 
članici podatke še naprej varuje do izteka 
preostalega predpisanega obdobja, vendar 
ne dlje kot do 14. maja 2014;“
Ta predlog spremembe velja za celoten 
člen 1 akta o spremembi. Predlagani 
datum za konec prehodnega obdobja „14.
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maj 2013“ se povsod nadomesti z datumom 
„14. maj 2014“. Tako se tudi vsako 
sklicevanje na „13-letno obdobje“ 
nadomesti s „14-letno obdobje“.

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju dejstva, da predlagano podaljšanje prehodnega obdobja ne bo dovolj za 
dokončanje ocene aktivnih snovi, bodo štiri leta, namesto treh, državam članicam omogočila, 
da lahko zaključijo revizijo in da bo do 14. maja 2014 vzpostavljen popolnoma usklajen trg. 
Predlagani datum za konec prehodnega obdobja (14. maj 2013) se v celotnem členu 1 te 
direktive nadomesti z datumom „14. maj 2014“. Tako se tudi vsako sklicevanje na „13-letno 
obdobje“ nadomesti s „14-letno obdobje“. Predlog je del sporazuma med Parlamentom, 
Svetom in Komisijo.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1  točka 2  točka b točka ii
Direktiva 98/8/ES
Člen 16  odstavek 2  pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Glede na zaključke poročila se lahko 
odloči, v skladu s postopkom iz člena 
28(3), ali naj se prehodno obdobje iz 
prvega odstavka in 13-letno obdobje 
programa dela podaljša za obdobje, ki ga je 
treba določiti.“

„Glede na zaključke poročila se lahko 
odloči, ali naj se prehodno obdobje iz 
prvega odstavka in 14-letno obdobje 
programa dela podaljša za največ dve leti.“
Navedeni ukrep za spremembo 
nebistvenih določb te direktive se sprejme 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 28(4).“

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju dejstva, da predlagano podaljšanje prehodnega obdobja ne bo dovolj za 
dokončanje ocene aktivnih snovi, bodo štiri leta, namesto treh, državam članicam omogočila, 
da lahko zaključijo revizijo do 14. maja 2014. Možnost podaljšanja prehodnega obdobja za 
preostalo dokumentacijo po 14. maju 2014 je treba omejiti na največ dve leti, da bi preprečili 
kakršne koli zamude pri dokončanju ocenjevanja pravočasno. Predlog je del sporazuma med 
Parlamentom, Svetom in Komisijo.
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Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - odstavek 1 - pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do 14. maja 2010. 
Komisiji nemudoma posredujejo besedilo 
teh predpisov in korelacijsko tabelo med 
predpisi in to direktivo.

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do 14. maja 2010. 

Or. en

Obrazložitev

Določba se navede v uvodni izjavi. Predlog je del sporazuma med Parlamentom, Svetom in 
Komisijo.
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OBRAZLOŽITEV

Sedanji predlog Komisije o spremembi direktive 98/8/ES o dajanju biocidnih pripravkov v 
promet je postal potreben, ko je ocena o izvajanju direktive pokazala, da 10-letno obdobje do 
14. maja 2010, ne bo dovolj za oceno aktivnih snovi, uporabljenih v bioacidnih pripravkih, z 
namenom, da jih vključijo v pozitivni seznam Skupnosti. Zaradi tega bi prehodno obdobje, 
med katerim bodo trg biocidov še naprej urejali nacionalni predpisi, preteklo, ne da bi 
sestavili pozitiven seznam Skupnosti. V praksi bi to pomenilo, da bi od 15. maja 2010 iz 
prometa umaknili pomembne pripravke, kot so na primer sredstva za razkuževanje v bolnicah. 

Komisija predlaga podaljšanje prehodnega obdobja za tri leta, do 14. maja 2013, da ne bi 
prišlo do teh neželenih posledic. V primeru, da tudi ta tri leta ne bi zadostovala, predlaga 
Komisija še nadaljnje podaljšanje na podlagi postopka komitologije.

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije o podaljšanju sedanjega prehodnega obdobja, kar bi 
omogočilo dokončanje ocenjevanja aktivnih snovi, uporabljenih v biocidnih pripravkih, 
državam članicam pa zagotovilo dovolj časa, da prenesejo te določbe ter izdajo dovoljenja za 
odobritev in registracijo teh pripravkov, industriji pa, da pripravi in predloži popolno 
dokumentacijo. 

Vendar pa v okviru sporazuma s Svetom in Komisijo, da se doseže soglasje v prvem branju, 
da ne bi ogrozili potrebnega in nujnega sprejemanja podaljšanja prehodnega obdobja, 
predlaga poročevalec naslednje spremembe predloga Komisije: 

 podaljšanje prehodnega obdobja na štiri leta, namesto tri (do 14. maja 2014, namesto 
14. maja 2013) za zagotovitev, da se pravočasno ocenijo vsi biocidni pripravki, ki 
vsebujejo aktivne snovi, pri čemer se vzpostavi trg, ki ga uravnavajo usklajena pravila;

 na drugi strani je omejitev možnosti za nadaljnje podaljšanje rokov za preostalo 
dokumentacijo s postopkom komitologije za največ dve leti, da ne pride do 
neskončnih zamud v celotnem postopku;

 v skladu z odstavkom 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi 
zakonodaje predlaga črtanje obveznosti držav članic iz členov, da Komisiji sporočijo 
besedilo nacionalnih predpisov, s katerimi so prenesle Direktivo, skupaj s korelacijsko 
tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo, ter nadomeščanje s spodbudo držav 
članic, da v uvodno izjavo vključijo te tabele.

Končni cilj poročevalca je skupna izjava Parlamenta, Sveta in Komisije, da so vprašanja o 
izkoriščanju in varovanju podatkov pomembna vprašanja, ki jih bo treba pri celotnem 
pregledu Direktive 98/8/ES prednostno obravnavati.
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