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Tarkistus 8
Daciana Octavia Sârbu

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 
siirtymäkauden pidentäminen minkä 
tahansa jäljellä olevan tehoaineen 
tapauksessa 14 päivän toukokuuta 2014 
jälkeen pitäisi rajata korkeintaan kahden 
vuoden pituiseksi, ja sen pitäisi tapahtua 
ainoastaan silloin, jos on olemassa selviä 
viitteitä siitä, että tämän direktiivin 
korvaamiseksi tarkoitettu säädös ei tule 
voimaan ennen 14 päivää toukokuuta 
2014.

Or. en

Perustelu

Sana "siirtymäkausi" oli jäänyt epähuomiossa pois mietintöluonnoksesta. Muilta osin ehdotus 
on osa parlamentin, neuvoston ja komission välistä sopimusta.

Tarkistus 9
Daciana Octavia Sârbu

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 

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

direktiivin mukaisesti, paitsi jos tällaiset 
tiedot on jo suojattu olemassa olevien 
biosidituotteita koskevien kansallisten 
sääntöjen perusteella. Tällaisissa 
tapauksissa tiedot suojataan edelleen 
kyseisen jäsenvaltion kansallisten 
sääntöjen mukaisen jäljellä olevan 
tietosuoja-ajan loppuun asti, mutta ei 
kuitenkaan pidemmäksi ajaksi kuin 14 
päivään toukokuuta 2014 tai soveltuvilta 
osin ei pidemmäksi ajaksi kuin siihen 
päivään saakka, johon 16 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettua siirtymäkautta 
pidennetään 16 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti".

Or. en

Perustelu

Tekstin mukauttaminen alkuperäiseen tarkistukseen osana parlamentin, neuvoston ja 
komission välistä sopimusta.

Tarkistus 10
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b alakohta
Direktiivi 98/8/EY
12 artikla – 2 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 
kyseisen jäsenvaltion kansallisten 
sääntöjen mukaisen jäljellä olevan 
tietosuoja-ajan loppuun asti, mutta ei 
kuitenkaan pidemmäksi ajaksi kuin 
14 päivään toukokuuta 2013,".

"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 
kyseisen jäsenvaltion kansallisten 
sääntöjen mukaisen jäljellä olevan 
tietosuoja-ajan loppuun asti, mutta ei 
kuitenkaan pidemmäksi ajaksi kuin 14 
päivään toukokuuta 2014 tai soveltuvilta 
osin ei pidemmäksi ajaksi kuin siihen
päivään saakka, johon 16 artiklan 1 
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kohdassa tarkoitettua siirtymäkautta 
pidennetään 16 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti".  

Or. en

Perustelu

Tekstin mukauttaminen alkuperäiseen tarkistukseen osana parlamentin, neuvoston ja 
komission välistä sopimusta.

Tarkistus 11
Daciana Octavia Sârbu

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

Komission teksti Tarkistus

"Poiketen edelleen 3 artiklan 1 kohdasta, 5 
artiklan 1 kohdasta sekä 8 artiklan 2 ja 
4 kohdasta ja sen estämättä, mitä on 
säädetty 2 ja 3 kohdassa, jäsenvaltio voi 
14 päivään toukokuuta 2013 jatkaa 
nykyistä järjestelmäänsä tai käytäntöään 
biosidituotteiden markkinoille 
saattamiseksi."

"Poiketen edelleen 3 artiklan 1 kohdasta, 5 
artiklan 1 kohdasta sekä 8 artiklan 2 ja 
4 kohdasta ja sen estämättä, mitä on 
säädetty 2 ja 3 kohdassa, jäsenvaltio voi 
14 päivään toukokuuta 2014 jatkaa 
nykyistä järjestelmäänsä tai käytäntöään 
biosidituotteiden markkinoille 
saattamiseksi. Jos päätöksessä jonkin 
tehoaineen sisällyttämisestä liitteeseen I 
tai IA vahvistetaan 16 artiklan 3 kohdan 
noudattamiselle myöhempi päivämäärä 
kuin 14 päivä toukokuuta 2014, tätä 
poikkeusta sovelletaan edelleenkin 
kyseistä tehoainetta sisältäviin tuotteisiin 
kyseisessä päätöksessä vahvistettuun 
päivämäärään asti."

Or. en

Perustelu

Tekstin mukauttaminen alkuperäiseen tarkistukseen osana parlamentin, neuvoston ja 
komission välistä sopimusta.
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Tarkistus 12
Daciana Octavia Sârbu

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

Komission teksti Tarkistus

"Sen jälkeen, kun tämä direktiivi on 
annettu, komissio aloittaa kolmentoista
vuoden ohjelman tutkiakseen 
järjestelmällisesti kaikki tehoaineet, jotka 
ovat jo markkinoilla 34 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuna päivänä muihin kuin 2 
artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa 
määriteltyihin tarkoituksiin käytettävän 
biosidituotteen tehoaineina."

"Sen jälkeen kun tämä direktiivi on 
annettu, komissio aloittaa neljäntoista
vuoden ohjelman tutkiakseen 
järjestelmällisesti kaikki tehoaineet, jotka 
ovat jo markkinoilla 34 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuna päivänä muihin kuin 2 
artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa 
määriteltyihin tarkoituksiin käytettävän 
biosidituotteen tehoaineina."

Or. en

Perustelu

Tarkistus on osa parlamentin, neuvoston ja komission välistä sopimusta.

Tarkistus 13
Daciana Octavia Sârbu

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 pidentää ensimmäisessä 
kohdassa tarkoitettua siirtymäkautta ja 
neljäntoista vuoden työohjelmaa enintään 
kahdella vuodella. Kyseisestä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 28 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
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noudattaen."

Or. en

Perustelu

Tekstin mukauttaminen alkuperäiseen tarkistukseen osana parlamentin, neuvoston ja 
komission välistä sopimusta.

Tarkistus 14
Daciana Octavia Sârbu

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

Komission teksti Tarkistus

iii) Korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu 
"Näiden kymmenen vuoden aikana"
ilmaisulla "Näiden kolmentoista vuoden 
aikana".

iii) Korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu 
"Näiden kymmenen vuoden aikana"
ilmaisulla "Näiden neljäntoista vuoden 
aikana".

Or. en

Perustelu

Tekstin mukauttaminen alkuperäiseen tarkistukseen osana parlamentin, neuvoston ja 
komission välistä sopimusta.
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