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Predlog spremembe 8
Daciana Octavia Sârbu

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. Podaljšanje 
programa pregledovanja in ustreznega 
prehodnega obdobja za vse aktivne snovi, 
ki bi še ostale po 14. maju 2014, je treba 
omejiti na največ dve leti in se lahko 
odobri samo, če so jasne navedbe, da 
pravni akt, predviden za nadomestitev te 
direktive, ne bo začel veljati pred 
14. majem 2014. 

Or. en

Obrazložitev

Beseda „prehodno“ je bila v osnutku poročila nenamerno izpuščena. Predlog pa je del 
sporazuma med Parlamentom, Svetom in Komisijo.

Predlog spremembe 9
Daciana Octavia Sârbu

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 

„(i) do 14. maja 2014 za vse podatke, 
predložene za namen te direktive, razen 
kadar take podatke v zvezi z biocidnimi 
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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;“

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 ali, če pride v 
poštev, ne dlje kot do datuma, do katerega 
je prehodno obdobje iz člena 16(1) 
podaljšano v skladu s členom 16(2);“  

Or. en

Obrazložitev

Prilagajanje izvirnemu predlogu spremembe, ki je del sporazuma med Parlamentom, Svetom 
in Komisijo.

Predlog spremembe 10
Daciana Octavia Sârbu

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 98/8/ES
Člen 12 – odstavek 2 – 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 ali, če pride v 
poštev, ne dlje kot do datuma, do katerega 
je prehodno obdobje iz člena 16(1) 
podaljšano v skladu s členom 16(2);“  

Or. en

Obrazložitev

Prilagajanje izvirnemu predlogu spremembe, ki je del sporazuma med Parlamentom, Svetom 
in Komisijo.
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Predlog spremembe 11
Daciana Octavia Sârbu

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Z nadaljnjim odstopanjem od členov 3(1), 
5(1), 8(2) in 8(4) in brez poseganja v 
odstavka 2 in 3, lahko država članica do 
14. maja 2013 še naprej uporablja svoj 
trenutni sistem ali prakso dajanja biocidnih 
pripravkov v promet.“

„Z nadaljnjim odstopanjem od členov 3(1), 
5(1), 8(2) in 8(4) in brez poseganja v 
odstavka 2 in 3, lahko država članica do 
14. maja 2014 še naprej uporablja svoj 
trenutni sistem ali prakso dajanja biocidnih 
pripravkov v promet.“ Če je v sklepu o 
vključitvi aktivne snovi v Prilogo I ali 1A 
določen kasnejši datum od 14. maja 2014 
za ravnanje v skladu s členom 16(3), to 
odstopanje še naprej velja za proizvode s 
to aktivno snovjo do datuma, določenega v 
sklepu“.

Or. en

Obrazložitev

Prilagajanje izvirnemu predlogu spremembe, ki je del sporazuma med Parlamentom, Svetom 
in Komisijo.

Predlog spremembe 12
Daciana Octavia Sârbu

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Po sprejetju te direktive Komisija začne s 
13-letnim programom dela za sistematično 
preučevanje vseh aktivnih snovi, ki so že v 
prometu na dan iz člena 34(1) kot aktivne 
snovi v biocidnem pripravku za drugačne 
namene od namenov, opredeljenih v členu 

„Po sprejetju te direktive Komisija začne s 
14-letnim programom dela za sistematično 
proučevanje vseh aktivnih snovi, ki so že v 
prometu na dan iz člena 34(1) kot aktivne 
snovi v biocidnem pripravku za drugačne 
namene od namenov, opredeljenih v členu 
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2(2)(c) in (d)“. 2(2)(c) in (d)“.

Or. en

Obrazložitev

Del sporazuma med Parlamentom, Svetom in Komisijo.

Predlog spremembe 13
Daciana Octavia Sârbu

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, da se prehodno obdobje iz prvega 
odstavka in 14-letno obdobje programa 
dela podaljša za največ dve leti.“ Navedeni 
ukrep, namenjen spreminjanju 
nebistvenih določb te direktive, se sprejme 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 28(4)."

Or. en

Obrazložitev

Prilagajanje izvirnemu predlogu spremembe, ki je del sporazuma med Parlamentom, Svetom 
in Komisijo.

Predlog spremembe 14
Daciana Octavia Sârbu

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka b – točka iii
Direktiva 98/8/ES
Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) v drugem pododstavku se besede „V 
tem 10-letnem obdobju“ nadomesti z 
besedami „V tem 13-letnem obdobju“.

(iii) v drugem pododstavku se besede „V 
tem 10-letnem obdobju“ nadomesti z 
besedami „V tem 14-letnem obdobju“.

Or. en

Obrazložitev

Prilagajanje izvirnemu predlogu spremembe, ki je del sporazuma med Parlamentom, Svetom 
in Komisijo.
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