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Alteração 8
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A prorrogação do programa de análise 
proposta pode não ser suficiente para 
concluir a avaliação de algumas 
substâncias activas. Por outro lado, um 
prazo consideravelmente mais longo 
poderia desencorajar a intensificação dos 
esforços com vista a terminar 
atempadamente o programa de trabalho. É 
necessário prever um procedimento mais 
flexível para a prorrogação do programa 
de análise e do correspondente período 
transitório, para o tratamento de processos 
eventualmente ainda pendentes em 14 de 
Maio de 2013,

(8) A prorrogação do programa de análise 
proposta pode não ser suficiente para 
concluir a avaliação de algumas 
substâncias activas. Por outro lado, um 
prazo consideravelmente mais longo 
poderia desencorajar a intensificação dos 
esforços com vista a terminar 
atempadamente o programa de trabalho. 
Uma eventual prorrogação do programa de 
análise e do correspondente período 
transitório, para o tratamento de processos 
eventualmente ainda pendentes após 14 de 
Maio de 2014, deve limitar-se a um 
período máximo de 2 anos e apenas ter 
lugar se houver indicações claras de que o 
acto jurídico destinado a substituir a 
presente directiva não entra em vigor 
antes de Maio de 2014.

Or. en

Justificação

A palavra "transitório" tinha por lapso sido omitida no projecto de relatório. Quanto ao 
resto, a proposta faz parte de um acordo entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a
Comissão.

Alteração 9
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Directiva 98/8/CE
Artigo 12 – n.° 1 – alínea c), subalínea i)
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Texto da Comissão Alteração

“(i) até 14 de Maio de 2013 no que se 
refere a quaisquer informações 
apresentadas para efeitos da presente 
directiva, excepto se essas informações já 
estiverem protegidas ao abrigo das 
legislações nacionais vigentes sobre 
produtos biocidas. Neste caso, as 
informações continuarão a ser protegidas 
nesse Estado-membro até ao termo do 
período de protecção de dados previsto na 
legislação nacional, mas não para além de 
14 de Maio de 2013,»;

“(i) até 14 de Maio de 2014 no que se 
refere a quaisquer informações 
apresentadas para efeitos da presente 
directiva, excepto se essas informações já 
estiverem protegidas ao abrigo das 
legislações nacionais vigentes sobre 
produtos biocidas. Neste caso, as 
informações continuarão a ser protegidas 
nesse Estado-membro até ao termo do 
período de protecção de dados previsto na 
legislação nacional, mas não para além de 
14 de Maio de 2014, ou, sendo caso disso, 
não para além do prazo de prorrogação, 
definido no n.º 2 do artigo 16°, do período 
transitório previsto no n.º 1 do artigo 
16.º,»;

Or. en

Justificação

Adaptação à alteração original como parte de um acordo entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão.

Alteração 10
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b)
Directiva 98/8/CE
Artigo 12 – n.° 2 – alínea c), subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

«i) até 14 de Maio de 2013, no que se 
refere a quaisquer informações 
apresentadas para efeitos da presente 
directiva, excepto se essas informações já 
estiverem protegidas ao abrigo das 
legislações nacionais vigentes sobre 
produtos biocidas. Neste caso, as 

«i) até 14 de Maio de 2014, no que se 
refere a quaisquer informações 
apresentadas para efeitos da presente 
directiva, excepto se essas informações já 
estiverem protegidas ao abrigo das 
legislações nacionais vigentes sobre 
produtos biocidas. Neste caso, as 
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informações continuarão a ser protegidas 
nesse Estado-membro até ao termo do 
período de protecção de dados previsto na 
legislação nacional, mas não para além de 
14 de Maio de 2013,».

informações continuarão a ser protegidas 
nesse Estado-membro até ao termo do 
período de protecção de dados previsto na 
legislação nacional, mas não para além de 
14 de Maio de 2014, ou, sendo caso disso, 
não para além do prazo de prorrogação, 
definido no n.º 2 do artigo 16°, do período 
transitório previsto no n.º 1 do artigo 
16.º,».

Or. en

Justificação

Adaptação à alteração original como parte de um acordo entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão.

Alteração 11
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a)
Directiva 98/8/CE
Artigo 16 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

«Ainda em derrogação do n.º 1 do artigo 
3.º, do n.º 1 do artigo 5.º e dos n.ºs 2 e 4 do 
artigo 8.º e sem prejuízo do disposto nos 
n.ºs 2 e 3 do presente artigo, os 
Estados-Membros podem continuar a 
aplicar até 14 de Maio de 2013 os seus 
sistemas ou métodos vigentes de colocação 
de produtos biocidas no mercado.»

«Ainda em derrogação do n.º 1 do artigo 
3.º, do n.º 1 do artigo 5.º e dos n.ºs 2 e 4 do 
artigo 8.º e sem prejuízo do disposto nos 
n.ºs 2 e 3 do presente artigo, os 
Estados-Membros podem continuar a 
aplicar até 14 de Maio de 2014 os seus 
sistemas ou métodos vigentes de colocação 
de produtos biocidas no mercado. Se uma 
decisão de incluir uma substância activa 
no anexo I ou IA estabelecer uma data 
para o cumprimento do disposto no n°3 
do artigo 16.° posterior a 14 Maio 2014, 
essa derrogação continuará a ser 
aplicável a produtos contendo essa 
substância activa, até à data fixada na 
decisão.»

Or. en
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Justificação

Adaptação à alteração original como parte de um acordo entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão.

Alteração 12
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b) – subalínea i)
Directiva 98/8/CE
Artigo 16 – n.° 2 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

«Após a adopção da presente directiva, a 
Comissão iniciará um programa de 
trabalho de 13 anos destinado à análise 
sistemática de todas as substâncias activas 
já existentes no mercado na data referida 
no n.º 1 do artigo 34.º como substâncias 
activas de produtos biocidas para fins que 
não os definidos no n.º 2, alíneas c) e d), do 
artigo 2.º.».

«Após a adopção da presente directiva, a 
Comissão iniciará um programa de 
trabalho de 14 anos destinado à análise 
sistemática de todas as substâncias activas 
já existentes no mercado na data referida 
no n.º 1 do artigo 34.º como substâncias 
activas de produtos biocidas para fins que 
não os definidos no n.º 2, alíneas c) e d), do 
artigo 2.º.».

Or. en

Justificação

Parte de um acordo entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão.

Alteração 13
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b) – subalínea ii)
Directiva 98/8/CE
Artigo 16 – n.° 2 - parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

«Em função das conclusões do relatório 
pode ser decidido, de acordo com o 
procedimento previsto no n.º 3 do artigo 
28.º, prorrogar, por um período a 
determinar, o período transitório referido 
no n.º 1 e a duração de 13 anos do 
programa de trabalho.».

«Em função das conclusões do relatório,
pode ser decidido prorrogar o período 
transitório referido no n.º 1 e a duração de 
14 anos do programa de trabalho por um 
período não superior a dois anos. Essa 
medida, que tem por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
nº 4 do artigo 28.º.».

Or. en

Justificação

Adaptação à alteração original como parte de um acordo entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão.

Alteração 14
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b) – subalínea iii)
Directiva 98/8/CE
Artigo 16 – n.° 2 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No segundo parágrafo, os termos «Durante 
o referido período de dez anos» são 
substituídos por «Durante o referido 
período de 13 anos».

No segundo parágrafo, os termos «Durante 
o referido período de dez anos» devem ser
substituídos por «Durante o referido 
período de 14 anos».

Or. en

Justificação

Adaptação à alteração original como parte de um acordo entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão.
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