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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 98/8/CE privind comercializarea produselor biodestructive în 
vederea prelungirii anumitor termene
(COM(2008)0618 – C6-0346/2008 – 2008/0188(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0618),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0346/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Există posibilitatea ca prelungirea 
propusă a programului de evaluare să fie 
insuficientă pentru finalizarea evaluării 
unei serii de substanțe active. Pe de altă 
parte, o prelungire mult mai mare ar putea 
împiedica intensificarea eforturilor de 
finalizare a programului de reexaminare în 
timp util. Întrucât trebuie prevăzută o 
procedură mai flexibilă de prelungire a 
programului de reexaminare și a 
perioadei corespunzătoare de tranziție 

(8) Există posibilitatea ca prelungirea 
propusă a programului de evaluare să fie 
insuficientă pentru finalizarea evaluării 
unei serii de substanțe active. Pe de altă 
parte, o prelungire mult mai mare ar putea 
împiedica intensificarea eforturilor de 
finalizare a programului de reexaminare în 
timp util. Orice prelungire a programului 
de reexaminare și a perioadei 
corespunzătoare pentru substanțele active 
rămase după 14 mai 2014 este limitată la 
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pentru substanțele active rămase după 
14.5.2013,

maxim doi ani.

Or. en

Justificare

Având în vedere că se poate ca prelungirea propusă a perioadei de tranziție să fie 
insuficientă pentru finalizarea evaluării substanțelor active, acordarea unei perioade de 
patru ani în loc de trei va garanta faptul că statele membre vor putea finaliza examinarea 
până la 14 mai 2014. Posibilitatea prelungirii perioadei de tranziție pentru dosarele rămase 
după 14 mai 2014 trebuie limitată la maxim doi ani pentru a evita întârzieri în finalizarea 
evaluării la timp. Propunerea face parte dintr-un acord între Parlament, Consiliu și Comisie.

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a Directivei 98/8/CE ar trebui 
adoptate în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competențelor de executare 
conferite Comisiei.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În mod deosebit, Comisiei ar trebui să i se 
confere competența de a prelungi 
perioada de examinare și perioada 
corespunzătoare de tranziție pentru 
substanțele active rămase cu până la doi 
ani. Deoarece aceste măsuri sunt de ordin 
general și sunt destinate modificării 
elementelor neesențiale ale prezentei 
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directive, ele trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8c) În conformitate cu punctul 34 din 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare, statele membre sunt 
încurajate să elaboreze, pentru ele însele 
și în interesul Comunității, propriile 
tabele care să ilustreze, pe cât posibil, 
corespondența dintre prezenta directivă și 
măsurile de transpunere și să facă publice 
aceste tabele.

Or. en

Justificare

Propunerea face parte dintr-un acord între Parlament, Consiliu și Comisie.

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 98/8/CE
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(i) până la 14 mai 2013 pentru toate 
informațiile transmise în temeiul prezentei 
directive, cu excepția cazului în care aceste 
informații sunt deja protejate în temeiul 
reglementărilor naționale referitoare la 
produsele biocide. În acest caz, informațiile 

„(i) până la 14 mai 2014 pentru toate 
informațiile transmise în temeiul prezentei 
directive, cu excepția cazului în care aceste 
informații sunt deja protejate în temeiul 
reglementărilor naționale referitoare la 
produsele biocide. În acest caz, informațiile 
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continuă să fie protejate în respectivul stat 
membru până la expirarea perioadei de 
protecție a informațiilor prevăzută de 
legislația națională, fără să depășească însă 
data de 14 mai 2013;”

continuă să fie protejate în respectivul stat 
membru până la expirarea perioadei de 
protecție a informațiilor prevăzută de 
legislația națională, fără să depășească însă 
data de 14 mai 2014;”
Acest amendament se aplică întregului 
articol 1 al actului de modificare. Data 
„14 mai 2013” care se referă la sfârșitul 
perioadei de tranziție se înlocuiește cu „14 
mai 2014” în întreg textul. Drept urmare, 
orice trimitere la „perioada de 
treisprezece ani” se înlocuiește cu 
„perioada de paisprezece ani”.

Or. en

Justificare

Given the fact that the proposed extension of the transitional period may not be enough to 
finalise the evaluation of the active substances, the granting of 4 years instead of 3 will 
ensure that Member States will be able to conclude the revision and that a fully harmonised 
market will be set up by 14 May 2014. The date for the end of the transitional period (14 May 
2013) shall be replaced by the date 14 May 2014 throughout the whole article 1 of the 
directive. As such, any reference to the "thirteen year period" shall be replaced by the 
"fourteen year period". The proposal is part of an agreement between the Parliament, the 
Council and the Commission.

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera b – punctul ii
Directiva 98/8/CE
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„În funcție de concluziile raportului se 
poate decide, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 28 
alineatul (3), dacă perioada de tranziție 
prevăzută la alineatul (1) și perioada de 13 
ani a programului de lucru trebuie 
prelungite pentru o perioadă care urmează 
a fi determinată.”

„În funcție de concluziile raportului se 
poate decide dacă perioada de tranziție 
prevăzută la alineatul (1) și perioada de 14 
ani a programului de lucru trebuie 
prelungite pentru o perioadă de cel mult 
doi ani.” Măsura, destinată să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
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menționată la articolul 28 alineatul (4).”

Or. en

Justificare

Având în vedere că se poate ca prelungirea propusă a perioadei de tranziție să fie 
insuficientă pentru finalizarea evaluării substanțelor active, acordarea unei perioade de 
patru ani în loc de trei va garanta faptul că statele membre vor putea finaliza examinarea 
până la 14 mai 2014. Posibilitatea prelungirii perioadei de tranziție pentru dosarele rămase 
după 14 mai 2014 trebuie limitată la maxim doi ani pentru a evita întârzieri în finalizarea 
evaluării la timp. Propunerea face parte dintr-un acord între Parlament, Consiliu și Comisie.

Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la 14 
mai 2010. Statele membre comunică de 
îndată Comisiei textele acestor acte și un 
tabel de corespondență între respectivele 
acte și prezenta Directivă.

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la 14 
mai 2010. 

Or. en

Justificare

Această dispoziție este menționată în cadrul unui considerent. Propunerea face parte dintr-un 
acord între Parlament, Consiliu și Comisie.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prezenta propunere a Comisiei de modificare a Directivei 98/8/CE privind comercializarea 
produselor biodestructive a devenit necesară după ce o evaluare a punerii sale în aplicare a 
arătat că perioada de zece ani până la data de 14 mai 2010, prevăzută pentru evaluarea 
substanțelor active folosite în produsele biodestructive cu scopul de a le include în lista 
comunitară pozitivă, nu va fi suficientă. În consecință, perioada de tranziție, în timpul căreia 
piața produselor biodestructive va continua să fie reglementată de norme naționale, ar expira 
fără ca lista pozitivă comunitară să fie stabilită. În practică aceasta ar însemna că produse 
importante, cum ar fi dezinfectanții utilizați în spitale, ar trebui retrași de pe piață începând cu 
15 mai 2010. 

Pentru a evita acest efect nedorit, Comisia propune o prelungire a perioadei de tranziție cu trei 
ani, până la 14 mai 2013. În cazul în care chiar și acești trei ani vor fi insuficienți, Comisia 
introduce posibilitatea unei prelungiri și mai mari prin intermediul unei decizii luate în urma 
procedurii de comitologie.

Raportorul salută propunerea Comisiei de extindere a perioadei actuale de tranziție pentru a 
permite finalizarea evaluării substanțelor active folosite în produsele biodestructive și pentru a 
oferi o perioadă de timp adecvată statelor membre pentru transpunerea dispozițiilor și pentru 
emiterea de autorizații și înregistrări pentru aceste produse, precum și industriei pentru 
pregătirea și depunerea dosarelor complete. 

Cu toate acestea, raportorul, având în vedere acordul cu Consiliul și Comisia pentru a ajunge 
la un acord în primă lectură astfel încât să nu fie periclitată adoptarea necesară și urgentă a 
extinderii perioadei de tranziție, sugerează următoarele modificări ale propunerii Comisiei: 

 extinderea perioadei de tranziție cu patru ani, în loc de trei (până pe 14 mai 2014 în loc 
de 14 mai 2013) pentru a garanta că toate produsele biodestructive care conțin 
substanțe active sunt evaluate în timp util creând o piață reglementată de norme 
armonizate;

 pe de altă parte, limitarea la maxim doi ani a posibilității de a extinde în continuare 
termenele limită pentru dosarele rămase, prin procedura de comitologie pentru a evita 
posibilitatea unei întârzieri pe termen nedefinit a întregului proces;

 în conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună 
legiferare, eliminarea din articole a obligației statelor membre de a comunica Comisiei 
textele transpunerii în legislația națională inclusiv tabelele de concordanță între acestea 
și directivă și înlocuirea ei cu încurajarea adresată statelor membre într-un considerent 
de a elabora astfel de tabele.

În final, raportorul vizează o declarație comună între Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie conform căreia aspectele legate de „paraziți” și de protecția datelor sunt aspecte 
importante care vor trebui abordate cu prioritate pentru o revizuire completă a Directivei 
98/8/CE. 
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