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Изменение 8
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Предложеното удължаване на 
програмата за преглед може да не бъде 
достатъчно за приключване на оценката 
на редица активни вещества. От друга 
страна, значително по-дълго 
удължаване на срока може да има 
отрицателен ефект върху активизиране 
на усилията за своевременно 
приключване на програмата за преглед. 
С цел да се осигури по-гъвкава 
процедура за удължаване на 
програмата за преглед и на 
съответния преходен период за 
активни вещества, които остават да 
бъдат оценени след 14.5.2013 г.,

8) Предложеното удължаване на 
програмата за преглед може да не бъде 
достатъчно за приключване на оценката 
на редица активни вещества. От друга 
страна, значително по-дълго 
удължаване на срока може да има 
отрицателен ефект върху активизиране 
на усилията за своевременно 
приключване на програмата за преглед. 
Всякакво удължаване на програмата 
за преглед и на съответния преходен 
период за активните вещества, 
които остава да бъдат оценени след 
14 май 1014 г., следва да бъде 
ограничено до максимум 2 години и да 
се предприеме единствено ако е 
очевидно, че юридическият 
инструмент, предвиден да замести 
настоящата директива, няма да влезе 
в сила преди 14 май 2014 г. 

Or. en

Обосновка

Думата "преходен" неволно е пропусната в проектодоклада. Що се отнася до 
останалото, предложението е част от споразумение между Парламента, Съвета и 
Комисията.

Изменение 9
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква а
Директива 98/8/ЕО
Член 12 – параграф 1 – буква в – точка i
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Текст, предложен от Комисията Изменение

“i) до 14 май 2013 г. за всякаква 
информация, предадена за целите на 
настоящата директива, освен ако такава 
информация е защитена вече от 
съществуващите национални правила, 
отнасящи се за биоциди. В такива 
случаи информацията ще продължи да 
бъде защитена в съответната държава-
членка до изтичане на остатъчния 
период на защита на данните, предвиден 
по националните правила, но не по-
късно от 14 май 2013 г.;“

“i) до 14 май 2014 г. за всякаква 
информация, предадена за целите на 
настоящата директива, освен ако такава 
информация е защитена вече от 
съществуващите национални правила, 
отнасящи се за биоциди. В такива 
случаи информацията ще продължи да 
бъде защитена в съответната държава-
членка до изтичане на остатъчния 
период на защита на данните, предвиден 
по националните правила, но не по-
късно от 14 май 2014 г. или, ако е 
приложимо, не по-късно от датата, 
до която съгласно член 16, параграф 2 
се удължава преходният период, 
посочен в член 16, параграф 1,"  

Or. en

Обосновка

Изменение на първоначалното изменение, което е част от споразумение между 
Парламента, Съвета и Комисията.

Изменение 10
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква б
Директива 98/8/ЕО
Член 12 – параграф 2 – буква в – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

“i) до 14 май 2013 г. за всякаква 
информация, предадена за целите на 
настоящата директива, освен ако такава 
информация е защитена вече от 
съществуващите национални правила, 
отнасящи се за биоциди. В такива 
случаи информацията ще продължи да 
бъде защитена в съответната държава-
членка до изтичане на остатъчния 
период на защита на данните, предвиден 

“i) до 14 май 2014 г. за всякаква 
информация, предадена за целите на 
настоящата директива, освен ако такава 
информация е защитена вече от 
съществуващите национални правила, 
отнасящи се за биоциди. В такива 
случаи информацията ще продължи да 
бъде защитена в съответната държава-
членка до изтичане на остатъчния 
период на защита на данните, предвиден 
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по националните правила, но не по-
късно от 14 май 2013 г.;“

по националните правила, но не по-
късно от 14 май 2014 г. или, ако е 
приложимо, не по-късно от датата, 
до която съгласно член 16, параграф 2 
се удължава преходният период, 
посочен в член 16, параграф 1,"  

Or. en

Обосновка

Изменение на първоначалното изменение, което е част от споразумение между 
Парламента, Съвета и Комисията.

Изменение 11
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква а
Директива 98/8/ЕО
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Също така чрез дерогация от член 3, 
параграф 1, член 5, параграф 1, член 8, 
параграфи 2 и 4 и без да се засягат 
параграфи 2 и 3, държава-членка може 
до 14 май 2013 г., да продължи да 
прилага своята настояща система или 
практика за пускане на биоциди на 
пазара.“

„Също така чрез дерогация от член 3, 
параграф 1, член 5, параграф 1, член 8, 
параграфи 2 и 4 и без да се засягат 
параграфи 2 и 3, държава-членка може 
до 14 май 2014 г., да продължи да 
прилага своята настояща система или 
практика за пускане на биоциди на 
пазара. Ако някое решение за 
включване на дадено активно 
вещество в приложение І или ІА 
определи по-късна дата за изпълнение 
на член 16, параграф 3 от датата 14 
май 2014 г., настоящата дерогация ще 
продължи да се прилага за продукти, 
включващи активното вещество, до 
датата, определена в решението.“

Or. en
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Обосновка

Изменение на първоначалното изменение, което е част от споразумение между 
Парламента, Съвета и Комисията.

Изменение 12
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква б - точка i
Директива 98/8/ЕО
Член 16 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„След приемане на настоящата 
директива, Комисията започва 13 
годишна работна програма за системно 
проучване на всички активни вещества, 
които са на пазара към датата, посочена 
в член 34, параграф 1 като активни 
вещества за биоциди за цели, различни 
от тези, определени в член 2, параграф 
2, букви в) и г).“

„След приемане на настоящата 
директива, Комисията започва 14-
годишна работна програма за системно 
проучване на всички активни вещества, 
които са на пазара към датата, посочена 
в член 34, параграф 1 като активни 
вещества за биоциди за цели, различни 
от тези, определени в член 2, параграф 
2, букви в) и г).“

Or. en

Обосновка

Предложението е част от споразумение между Парламента, Съвета и Комисията.

Изменение 13
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква б - точка ii
Директива 98/8/ЕО
Член 16 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„В зависимост от заключенията на 
доклада може да бъде взето решение в 
съответствие с изложената в член 

„В зависимост от заключенията на 
доклада може да бъде взето решение 
посоченият в параграф 1 преходен 
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28, параграф 3 процедура, дали
посоченият в параграф 1 преходен 
период и 13-годишният срок на 
работната програма да бъдат удължени
за срок, който следва да бъде 
определен.“

период и 14-годишният срок на 
работната програма да бъдат удължени 
за срок от най-много две години. Тази 
мярка, предназначена да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
28, параграф 4.“

Or. en

Обосновка

Изменение на първоначалното изменение, което е част от споразумение между 
Парламента, Съвета и Комисията.

Изменение 14
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква б - точка iii
Директива 98/8/ЕО
Член 16 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) във втора алинея думите „По време 
на този 10-годишен срок“ се заместват с 
думите „По време на този 13-годишен
срок“.

iii) във втора алинея думите „По време 
на този 10-годишен срок“ се заместват с 
думите „По време на този 14-годишен
срок“.

Or. en

Обосновка

Изменение на първоначалното изменение, което е част от споразумение между 
Парламента, Съвета и Комисията.



PE418.287v01-00 8/8 AM\763588BG.doc

BG


	763588bg.doc

