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ĪSS PAMATOJUMS

Biocīdo produktu tirgus un tiesiskais regulējums

Tiek novērtēts, ka biocīdo produktu tirgus Eiropā veido EUR 890 miljonu gadā, kas aptuveni 
ir 27 % no pasaules tirgus. Aptuveni 25 % Eiropas tirgus pieder trīs lieliem uzņēmumiem.
Tādēļ ir nepieciešams saskaņot lielo uzņēmumu intereses ar mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) interesēm.

Direktīvas 98/8/EK, kas pašreiz regulē šo nozari, mērķi bija uzlabot gan vides, gan veselības 
aizsardzību. Tā arī paredzēja sistēmu valsts atļauju piešķiršanas procedūru savstarpējai 
atzīšanai, lai atļautu biocīdo produktu apriti iekšējā tirgū. Tomēr virkne problēmu tās 10 gadu 
vēsturē (tādas kā augstas izmaksas, pārmērīgi augstas prasības, atļauju piešķiršanas 
novilcināšana, būtiskas atšķirības pieteikumu novērtēšanas termiņos dažādās dalībvalstīs) ir 
veicinājušas tikai vienas aktīvas vielas apstiprināšanu saskaņā ar spēkā esošo tiesisko 
regulējumu, nedodot labākas prognozes tuvākajā nākotnē.

Eiropas Komisija ir ierosinājusi jaunu regulu, lai pilnveidotu procedūras un veicinātu tirgus 
darbību. Galvenie punkti cita starpā ietver: fakultatīvu centralizētu atļauju piešķiršanas 
procedūru „zema riska” biocīdiem produktiem, uzlabotu savstarpējās atzīšanas procedūru, 
saskaņotu maksu struktūru valsts atļauju piešķiršanai un regulējumu izstrādājumiem, kas 
apstrādāti ar biocīdiem produktiem.

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu un atbalsta ierosinātos pasākumus, īpaši 
uzsverot sloga mazināšanu atļauju piešķiršanas procesā. Tomēr ir svarīgi nodrošināt, lai tiktu 
risināti jautājumi, kas saistīti ar dažādu ieinteresēto pušu vajadzībām, un šā iemesla dēļ 
turpmāk ir izklāstīti dažādi priekšlikumi.

Ierosinātie grozījumi

Centralizēta atļauju piešķiršanas procedūras piemērošanas paplašināšana

Referents atzinīgi vērtē priekšlikumu ieviest centralizētu atļaujas piešķiršanas procedūru 
aktīvo vielu un biocīdo produktu ražotājiem. Pašreizējā „zema riska biocīdo produktu” 
definīcija, šķiet, attiecina šo procedūru uz produktu kategoriju, kas ir nepamatoti ierobežota, 
un referents ierosina daļēji paplašināt šo kategoriju. Regulas pārskatīšanas termiņš arī būtu 
jāgroza, aizstājot 2023. gadu ar 2016. gadu, lai dotu iespēju pārskatīt un, iespējams, paplašināt 
centralizēto atļauju piešķiršanas procedūru, ja tā darbosies efektīvi.

Atbalsts MVU

Lielāks atbalsts nozarē, kurā dominē vairāki lieli rūpnieciskie ražotāji, jāsniedz MVU. Tādēļ 
MVU jāatbrīvo no gada maksas par biocīdo produktu laišanu tirgū. Turklāt dalībvalstīm būtu 
jāizveido palīdzības dienesti, kas papildinātu Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) 
sagatavotās pamatnostādnes.

Termiņu optimizēšana
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Priekšlikumā ierosināts, ka būtu jānosaka īpaši termiņi, lai cik vien iespējams ļautu nozarei 
plānot nākotni. Termiņi būtu jānosaka attiecībā uz dažādiem dokumentu novērtēšanas 
posmiem. Termiņi, ja tas ir iespējams, būtu jāsaīsina, lai atļauju piešķiršanas procesā 
nodrošinātu vislielāko efektivitāti.

Pētniecības un izstrādes veicināšana (R&D)

Ir lietderīgi sekmēt lielāku pētniecību un izstrādi nozarē, kas ir svarīga vides un cilvēku 
veselības aizsardzībai. Saskaņā ar priekšlikumu eksperimentu vai testu veikšanai, kas var 
izraisīt neatļauta biocīdā produkta nokļūšanu vidē, vajadzīga valsts atļauja. Būtu jāievieš 
vienkāršota paziņošanas procedūra, kas joprojām ļauj kompetentai iestādei paredzēt 
stingrākus nosacījumus, bet sarežģītā atļaujas piešķiršana nav vienīgā parasti piemērojamā 
procedūra.

Pamatsastāvi

Efektivitātes nolūkā referents ierosina nošķirt administratīvas, nelielas un būtiskas izmaiņas 
attiecībā uz pamatsastāvu atļaujām. Administratīvas izmaiņas varētu izskatīt, izmantojot 
vienkāršotu paziņošanas procedūru; nelielas izmaiņas varētu novērtēt īsākā izvērtēšanas 
periodā, bet būtiskām izmaiņām izvērtēšanas periods varētu būt proporcionāls ierosināto 
izmaiņu apmēram. Turklāt, lai palīdzētu ražotājiem, referents rosina paredzēt vienotas atļaujas 
izsniegšanu visiem biocīdiem produktiem, kas pieder konkrētam pamatsastāvam.

Izslēgšanas kritēriji

Attiecībā uz izslēgšanas kritērijiem referents uzskatījis, ka atsevišķu produktu veidu aktīvo 
vielu (4. un 14.–19. veids) izslēgšana no vispārējās atļaujas testa ir nevajadzīgi ierobežojoša.
Jābūt iespējai visus produktu veidus novērtēt atbilstoši kritērijiem. Šo produktu aizliegšana 
saskaņā ar augu aizsardzības tiesību aktiem neattaisno šādu aizliegumu (ar nelieliem 
izņēmumiem) atbilstīgi biocīdo produktu tiesību aktiem, jo pesticīdiem un biocīdiem ir 
atšķirīgs pielietojums un iedarbības līmenis.

Valodas prasības

Lai izvairītos no pārlieku liela sloga nozarei, būtu jāievieš prasība par produkta atļaujas 
pieteikuma iesniegšanu un produktu marķēšanu tikai vienā attiecīgās dalībvalsts oficiālajā 
valodā (ja tādas ir vairākas).

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tā kā uz produktiem, kurus lieto 
pārtikas vai dzīvnieku barības aizsardzībai 
pret kaitīgiem organismiem, (līdz šim —
20. produktu veids) attiecas Padomes 
Direktīva 89/107/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (EK) 
Nr. 1831/2003, nav lietderīgi saglabāt šo 
produktu veidu.

svītrots

Pamatojums

Ir jāsaglabā produktu tips Nr. 20 („Pārtikas vai dzīvnieku barības konservanti”), bet ir 
jāgroza tā definīcija, jo šie biocīdie produkti ir nevis konservanti, bet gan dezinfekcijas 
līdzekļi. Piemēram, produkti, ko izmanto dzīvnieku barības dezinfekcijai no cilvēku 
patogēniem, piemēram, salmonellām, neatbilst noteikumu prasībām par dzīvnieku barības 
piedevām. Šie produkti tāpat nedarbojas kā konservanti, lai pasargātu dzīvnieku barību no 
bojāšanās. Tāpēc šie produkti uzskatāmi par aktīvajām vielām dezinfekcijai.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai atvieglotu piekļuvi iekšējam 
tirgum un novērstu ar atsevišķu valsts 
atļauju saņemšanu atsevišķās dalībvalstīs 
saistītās papildu izmaksas un laika 
patēriņu, Komisija, ņemot vērā ar 
Kopienas atļaujām saistīto pieredzi, var 
pieņemt lēmumu paplašināt Kopienas 
atļauju piešķiršanas procedūras tvērumu, 
attiecinot to uz citiem biocīdiem 
produktiem.

(24) Lai atvieglotu piekļuvi iekšējam 
tirgum un novērstu ar atsevišķu valsts 
atļauju saņemšanu atsevišķās dalībvalstīs 
saistītās papildu izmaksas un laika 
patēriņu, Komisija ir pieņēmusi lēmumu 
ieviest Kopienas atļauju piešķiršanas 
procedūru, attiecinot to uz visiem
biocīdiem produktiem.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Lai pieteikuma iesniedzējiem, un jo 
īpaši MVU, palīdzētu ievērot šīs regulas 
prasības, dalībvalstīm papildus darbības 
vadlīnijām, ko sniedz Aģentūra, būtu 
jāizveido valstu palīdzības dienesti.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Ņemot vērā iekšējam tirgum un 
patērētājiem radītās priekšrocības, ir 
vēlams paredzēt saskaņotus noteikumus 
paralēlai tirdzniecībai ar gandrīz
identiskiem biocīdiem produktiem, kuri 
atļauti dažādās dalībvalstīs.

(45) Ņemot vērā iekšējam tirgum un 
patērētājiem radītās priekšrocības, ir 
vēlams paredzēt saskaņotus noteikumus 
paralēlai tirdzniecībai ar identiskiem 
biocīdiem produktiem, kuri atļauti dažādās 
dalībvalstīs.

Pamatojums

Paralēlā tirdzniecība būtu ierobežoti jāattiecina uz produktiem, kuriem ir vienāda 
specifikācija un vienāds aktīvu vielu un formulantu sastāvs.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Jāparedz iespēja pieteikuma 
iesniedzējiem, kas ieguldījuši līdzekļus, lai 
pamatotu aktīvās vielas iekļaušanu 
I pielikumā vai biocīdā produkta atļaušanu 
saskaņā ar šīs regulas noteikumiem, atgūt 
daļu ieguldījuma, saņemot atbilstīgu 
kompensāciju katrreiz, kad informācija, uz 

(48) Jāparedz iespēja pieteikuma 
iesniedzējiem, kas ieguldījuši līdzekļus, lai 
pamatotu aktīvās vielas iekļaušanu 
I pielikumā vai biocīdā produkta atļaušanu 
saskaņā ar šīs regulas un/vai Direktīvas 
98/8/EK noteikumiem, atgūt daļu 
ieguldījuma, saņemot atbilstīgu 
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ko attiecas īpašumtiesības un kas iesniegta 
šādas iekļaušanas vai atļaušanas 
pamatošanai, tiek izmantota nākamo 
pieteikuma iesniedzēju labā.

kompensāciju katrreiz, kad informācija, uz 
ko attiecas īpašumtiesības un kas iesniegta 
šādas iekļaušanas vai atļaušanas 
pamatošanai, tiek izmantota nākamo 
pieteikuma iesniedzēju labā.

Pamatojums

Vajadzētu pieminēt arī citus tiesiskos aktus šajā jomā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Lai nodrošinātu to, ka visa 
informācija, uz ko attiecas īpašumtiesības 
un kas iesniegta aktīvās vielas iekļaušanas 
vai biocīdā produkta atļaujas saņemšanas 
pamatošanai, ir aizsargāta no tās 
iesniegšanas brīža, un lai novērstu 
situācijas, kad daļa informācijas netiek 
aizsargāta, noteikums par informācijas 
aizsardzības periodiem jāpiemēro arī 
informācijai, kas iesniegta 
Direktīvas 98/8/EK piemērošanas 
vajadzībām.

(49) Lai nodrošinātu to, ka visa 
informācija, uz ko attiecas īpašumtiesības 
un kas iesniegta aktīvās vielas iekļaušanas 
I pielikumā vai biocīdā produkta atļaujas 
saņemšanas pamatošanai, ir aizsargāta no 
tās iesniegšanas brīža, un lai novērstu 
situācijas, kad daļa informācijas netiek 
aizsargāta, noteikums par informācijas 
aizsardzības periodiem jāpiemēro arī 
informācijai, kas iesniegta 
Direktīvas 98/8/EK piemērošanas 
vajadzībām.

Pamatojums
Skaidrībai.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Jo īpaši Komisijai jābūt pilnvarotai 
pieņemt pasākumus, saskaņā ar kuriem 
pieņem lēmumus par pieteikumu aktīvās 
vielas iekļaušanai I pielikumā vai 
iekļaušanas atjaunošanai vai izskatīšanai; 

(61) Jo īpaši Komisijai jābūt pilnvarotai 
pieņemt pasākumus, saskaņā ar kuriem 
pieņem lēmumus par pieteikumu aktīvās 
vielas iekļaušanai I pielikumā vai 
iekļaušanas atjaunošanai vai izskatīšanai; 
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paredzēt procedūras, kas saistītas ar aktīvās 
vielas iekļaušanas I pielikumā atjaunošanu 
vai izskatīšanu; attiecināt noteikumus par 
Kopienas atļaujām uz citām biocīdo 
produktu kategorijām; noteikt kritērijus un 
procedūras saistībā ar atļaujas anulēšanu 
vai atļaujas noteikumu un nosacījumu 
grozīšanu, paredzēt arī strīdu izšķiršanas 
mehānismu; precīzi noteikt 
vispārpiemērojamus aktīvo vielu vai 
biocīdo produktu maksimālos daudzumus, 
kuri drīkst nonākt vidē eksperimentu laikā, 
un iesniedzamo datu minimumu; izveidot 
saskaņotu maksu sistēmu un citus 
noteikumus par maksām un atlīdzību 
kompetentajām iestādēm un Aģentūrai; 
pielāgot pielikumus zinātnes un tehnikas 
attīstībai; izpildīt darba programmu un 
noteikt kompetento iestāžu un dalībnieku 
attiecīgās tiesības un pienākumus 
programmā, un par noteiktu laiku pagarināt 
darba programmas izpildes termiņu. Tā kā 
šiem pasākumiem ir vispārējs raksturs un 
tie paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, inter alia, papildinot šo 
regulu ar jauniem nebūtiskiem elementiem, 
tie jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

paredzēt procedūras, kas saistītas ar aktīvās 
vielas iekļaušanas I pielikumā atjaunošanu 
vai izskatīšanu; noteikt kritērijus un 
procedūras saistībā ar atļaujas anulēšanu 
vai atļaujas noteikumu un nosacījumu 
grozīšanu, paredzēt arī strīdu izšķiršanas 
mehānismu; precīzi noteikt 
vispārpiemērojamus aktīvo vielu vai 
biocīdo produktu maksimālos daudzumus, 
kuri drīkst nonākt vidē eksperimentu laikā, 
un iesniedzamo datu minimumu; izveidot 
saskaņotu maksu sistēmu un citus 
noteikumus par maksām un atlīdzību 
kompetentajām iestādēm un Aģentūrai; 
pielāgot pielikumus zinātnes un tehnikas 
attīstībai; izpildīt darba programmu un 
noteikt kompetento iestāžu un dalībnieku 
attiecīgās tiesības un pienākumus 
programmā, un par noteiktu laiku pagarināt 
darba programmas izpildes termiņu. Tā kā 
šiem pasākumiem ir vispārējs raksturs un 
tie paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, inter alia, papildinot šo 
regulu ar jauniem nebūtiskiem elementiem, 
tie jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
66. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(66) Ņemot vērā to, ka uz dažiem 
produktiem iepriekš neattiecās Kopienas 
tiesību akti biocīdo produktu jomā, ir 
lietderīgi noteikt pārejas periodu 
uzņēmumiem, lai tie sagatavotos to 
noteikumu piemērošanai, kuri attiecas uz 
aktīvajām vielām, ko iegūst in situ, uz 
apstrādātiem izstrādājumiem un 
materiāliem un uz materiāliem, kas nonāk 

(66) Ņemot vērā to, ka uz dažiem 
produktiem iepriekš neattiecās Kopienas 
tiesību akti biocīdo produktu jomā, ir 
lietderīgi noteikt pārejas periodu 
uzņēmumiem, lai tie sagatavotos to 
noteikumu piemērošanai, kuri attiecas uz 
aktīvajām vielām, ko iegūst in situ, un uz 
apstrādātiem izstrādājumiem un 
materiāliem.
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saskarē ar pārtiku.

Pamatojums
Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku, jau ir reglamentēti Regulā (EK) Nr. 1935/2004. 
Materiālus, kas nonāk saskarē ar pārtiku, nevajadzētu iekļaut priekšlikumā, lai neizveidotu 
dubultu novērtēšanu un reglamentēšanu. Ja rodas jautājums par šādiem materiāliem, tas 
jārisina, svītrojot no Regulas „materiālus, kas nonāk saskarē”.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – pa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(pa) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 27. oktobra Regula (EK) 
Nr. 1935/2004 par materiāliem un 
izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar 
pārtikas produktiem1.
1 OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.

Pamatojums

Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku, jau ir reglamentēti Regulā (EK) Nr. 1935/2004. 
Materiālus, kas nonāk saskarē ar pārtiku, nevajadzētu iekļaut priekšlikumā, lai neizveidotu 
dubultu novērtēšanu un reglamentēšanu. Ja rodas jautājums par šādiem materiāliem, tas 
jārisina, svītrojot no Regulas „materiālus, kas nonāk saskarē”.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – f apakšpunkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šāda viela, ja vien nav cita iemesla 
šaubām, parasti ir viela, ko klasificē kā 
bīstamu saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK, un kas atrodas biocīdā 
produktā tādā koncentrācijā, kuras dēļ 
produkts jāuzskata par bīstamu saskaņā 
ar Direktīvu 1999/45/EK vai Regulu (EK) 
1272/2008.
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Pamatojums

Šī definīcija atrodama Direktīvā 98/8/EK un skaidrības labad to pievieno arī jaunajā regulā.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) „apstrādāts materiāls vai izstrādājums” 
ir

(k) „apstrādāts materiāls vai izstrādājums” 
ir

jebkura viela, maisījums, materiāls vai 
izstrādājums, kas tika apstrādāts ar vienu 
vai vairākiem biocīdiem produktiem vai 
kurā ir viens vai vairāki biocīdie produkti 
šo vielu, maisījumu, materiālu vai 
izstrādājumu aizsardzībai no kaitīgo 
organismu izraisītas bojāšanās;

jebkura viela, maisījums, materiāls vai 
izstrādājums, kas tika apstrādāts ar vienu 
vai vairākiem biocīdiem produktiem vai 
kurā ir viens vai vairāki biocīdie produkti,
lai izveidotu tam paredzētās biocīdās 
īpašības;

Pamatojums

Šis grozījums paplašina apstrādāto izstrādājumu un materiālu jomu, iekļaujot arī tādus 
aizsargātus izstrādājumus kā krāsas un tādus izstrādājumus ar ārēju ietekmi, kā moskītu tīkli. 
Tādējādi ir veikts arī ķīmisks novērtējums.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(n) "atļauja" ir (n) "atļauja" ir
valsts vai Kopienas atļauja; galvenā valsts vai Kopienas atļauja,vai 

dubultā atļauja, vai papildu atļauja;

Grozījums Nr. 13
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – na apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(na) „dubultā atļauja” ir 
administratīvs dokuments, ar kuru 
dalībvalsts vai Komisija galvenās atļaujas 
turētājam atļauj ieviest tirgū un izmantot 
to pašu biocīdo produktu ar citu 
nosaukumu;

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – nb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(nb) „papildu atļauja” ir 
administratīvs dokuments, ar kuru 
dalībvalsts vai Komisija ļauj ieviest tirgū 
un izmantot biocīdo produktu ar citu 
nosaukumu, pamatojoties uz galveno 
atļauju un galvenās atļaujas turētāja 
apstiprinājumu;

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(p) "pamatsastāvs" ir (p) "pamatsastāvs" ir
biocīdo produktu grupa, kuriem ir līdzīgi 
lietojumi un ierobežotas atšķirības to 
sastāvā attiecībā uz šai grupai piederošu 
references biocīdo produktu, kas satur 
vienas un tās pašas specifikācijas aktīvās 
vielas, ja šādas pieļaujamās atšķirības 
nelabvēlīgi neietekmē šo produktu riska 
līmeni vai iedarbīgumu;

biocīdo produktu grupa, kuriem ir līdzīgi 
lietojumi un atšķirības to sastāvā attiecībā 
uz šai grupai piederošu references biocīdo 
produktu, kas satur vienas un tās pašas 
specifikācijas aktīvās vielas, ja šo atšķirību 
dēļ produktu riska līmenis nav lielāks kā 
references biocīdo produktu riska līmenis, 
un iedarbīgums uz organismu atbilst 
produkta marķējumā minētajam;
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Pamatojums

Ir svarīgi noteikt, ka potenciālais risks salīdzinājumā ar references biocīdo produktu 
nepaaugstinās, un iedarbīgums uz organismu atbilst produkta marķējumā minētajam.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – q apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(q) "piekļuves pilnvara" ir (q) "piekļuves pilnvara" ir
informācijas īpašnieka vai īpašnieku 
parakstīts oriģināldokuments, ar kuru 
apliecina, ka informāciju var izmantot 
kompetentās iestādes, Eiropas Ķimikāliju 
aģentūra vai Komisija, lai novērtētu aktīvo 
vielu vai piešķirtu atļauju;

informācijas īpašnieka vai īpašnieku, vai to 
pārstāvju parakstīts oriģināldokuments, ar 
kuru apliecina, ka informāciju var izmantot 
attiecīgās kompetentās iestādes, Eiropas 
Ķimikāliju aģentūra vai Komisija, lai 
novērtētu aktīvo vielu vai piešķirtu atļauju 
trešai personai;

Pamatojums

Uzskata, ka „piekļuves pilnvaras” definīcija ir jāprecizē.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – s apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(s) "materiāli, kas nonāk saskarē ar 
pārtiku" ir

svītrots

materiāli un izstrādājumi, kas paredzēti 
saskarei ar pārtiku un uz kuriem attiecas 
Regula (EK) Nr. 1935/2004.

Pamatojums

Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku jau ir reglamentēti ar Regulu (EK) Nr. 1935/2004. 
Materiālus, kas nonāk saskarē ar pārtiku, nevajadzētu iekļaut priekšlikumā, lai neradītu 
dubultu novērtēšanu un reglamentēšanu. Ja rodas jautājums par šādiem materiāliem, tas 
jārisina, svītrojot no Regulas „materiālus, kas nonāk saskarē”.
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ta apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ta) „administratīva izmaiņa” ir spēkā 
esošās atļaujas piešķiršanas procedūras 
vienīgi administratīva mainīšana, kas 
neaptver produkta riska sabiedrības 
veselībai vai videi vai arī tā iedarbīguma 
atkārtotu novērtējumu;

Pamatojums

Nepieciešams formulēt izmaiņas veidu, ko var attiecināt uz jau apstiprinātu biocīdo produktu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – tb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(tb) „nelielas izmaiņas” ir spēkā esošās 
atļaujas piešķiršanas procedūras 
mainīšana, ko nevar uzskatīt par 
administratīvu mainīšanu, jo tai vajadzīgs 
ierobežots produkta riska sabiedrības 
veselībai vai videi un/vai arī tā 
iedarbīguma atkārtots novērtējums, bet šī 
mainīšana negatīvi neietekmē  produkta 
riska līmeni sabiedrības veselībai vai videi 
vai arī tā iedarbīgumu;

Pamatojums

Nepieciešams formulēt izmaiņas veidu, ko var attiecināt uz jau apstiprinātu biocīdo produktu.
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – tc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(tc) „būtiska izmaiņa” ir spēkā esošās 
atļaujas piešķiršanas procedūras 
mainīšana, ko nevar uzskatīt ne par 
administratīvu mainīšanu, ne par nelielu 
izmaiņu;

Pamatojums

Nepieciešams formulēt izmaiņas veidu, ko var attiecināt uz jau apstiprinātu biocīdo produktu.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ua apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ua) „MVU” ir mazi un vidēji uzņēmumi, 
kā noteikts Komisijas 2003. gada 6. maija 
Ieteikumā 2003/361/EK par 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju1,
______________
1 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

Pamatojums

Ievērojot REACH regulas piemēru, labāk ir paredzēt MVU definīciju atsevišķi.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ub apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ub) „ražotājs” nozīmē:
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– ja aktīvā viela ražota vai laista tirgū 
Kopienā, šīs aktīvās vielas izgatavotāju vai 
Kopienā reģistrētu personu, ko 
izgatavotājs iecēlis par savu vienīgo 
pārstāvi saskaņā ar šīs regulas mērķiem,
– ja aktīvā viela ražota ārpus Kopienas, 
Kopienā reģistrētu personu, ko šīs aktīvās 
vielas izgatavotājs iecēlis par savu vienīgo 
pārstāvi saskaņā ar šīs regulas mērķiem, 
vai, ja šāda persona nav iecelta, šā biocīdā 
produkta vai aktīvās vielas importētāju 
Kopienā,

Pamatojums

Ņemot vērā jauno 83. panta redakciju, jāievieš jauna „ražotāja” definīcija. Turklāt šī 
definīcija ir saskaņā ar Komisijas 2000. gada 7. septembra Regulu (EK) Nr. 1896/2000 par 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK par biocīdajiem produktiem 16. panta 
2. punktā minētās programmas posmu.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns – II nodaļas 1. pants)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. pants
1. Visi potenciālie pieteikuma iesniedzēji 
aktīvās vielas pievienošanai I pielikumā 
informē Aģentūru par sekojošo:
– jau ir iesniegts pieteikums par 
pievienošanu I pielikumā tai pašai vielai;
– tā pati viela jau ir iekļauta I pielikumā;
– tā pati viela ir reģistrēta saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006.
2. Visi potenciālie pieteikuma iesniedzēji 
kopā ar pieteikumu nosūta Aģentūrai 
šādu informāciju:
a) savus datus saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 VI pielikuma 1. sadaļu, 
izņemot 1.2 un 1.3 punktu;
b) datus par vielu, kā noteikts Regulas 
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(EK) 1907/2006 VI pielikuma 2. sadaļā:
c) kādas ir informācijas prasības 
jaunajiem pētījumiem, kas jāveic ar 
mugurkaulniekiem;
d) kādas ir informācijas prasības citiem 
jaunajiem pētījumiem, kas jāveic.
3. Ja tā pati viela nav pievienota 
I pielikumā vai nav reģistrēta saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006, Aģentūra par 
to informē potenciālo pieteikuma 
iesniedzēju.
4. Ja jau ir iesniegts pieteikums par šīs 
aktīvās vielas iekļaušanu I pielikumā, vai 
ja šī aktīvā viela jau ir iekļauta 
I pielikumā vai reģistrēta saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006, Aģentūra 
nekavējoties nosūta potenciālajam 
pieteikuma iesniedzējam iepriekšējo 
pieteikuma iesniedzēju un reģistrēto 
personu vārdus un adreses un pārskatus 
vai pilnīgus pētījumu pārskatus, kas 
atkarībā no gadījuma jau izsniegti.
5. Tāpat aģentūra nosūta iepriekšējam 
pieteikuma iesniedzējam vai reģistrētajai 
personai potenciālā pieteikuma 
iesniedzēja par iekļaušanu I pielikumā 
vārdu un adresi. Veiktie pētījumi ar 
mugurkaulniekiem ir pieejami 
potenciālajam pieteikuma iesniedzējam 
saskaņā ar šīs regulas XI nodaļu.

Pamatojums

Šīs procedūras nepieciešamas, lai izvairītos no dubultiem izmēģinājumiem ar 
mugurkaulniekiem un ievērotu II pielikuma datu prasības. Atgādina par Regulā REACH 
minēto „obligāto informācijas sniegšanu”, tā kā Aģentūrai ir atbilstoša infrastruktūra un 
pieredze, lai ieviestu šo procedūru.

Grozījums Nr. 24
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aktīvo vielu iekļauj I pielikumā 
sākotnēji ne ilgāk kā uz 10 gadiem, ja 
biocīdais produkts, kas satur šo aktīvo 
vielu, atbilst 16. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

1. Aktīvo vielu iekļauj I pielikumā 
sākotnēji ne ilgāk kā uz 10 gadiem, ja 
vismaz viens biocīdais produkts, kas satur
šo aktīvo vielu, atbilst 16. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

Pamatojums

Iekļaujot vielu I pielikumā, jāiesniedz fakti par vismaz vienu reprezentatīvo biocīdo produktu, 
kas atbilst aktīvās vielas nosacījumiem. Uzskata, ka piedāvātais grozījums labāk atspoguļo 
konceptu par iekļaušanas pievienošanu pielikumā. 

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vajadzības gadījumā aktīvo vielu iekļauj 
I pielikumā un norāda vienu no šādiem 
nosacījumiem:

3. Vajadzības gadījumā aktīvo vielu un 
atsauces avotu tās tehniskās ekvivalences 
apstiprināšanai iekļauj I pielikumā un 
norāda vienu no šādiem nosacījumiem:

Pamatojums

Ir svarīgi savienot I pielikumā iekļauto ķīmisko vielu ar datiem, kas pamato tā iekļaušanu 
pielikumā. Bez tam izomēru sastāvs ir svarīgs, lai noteiktu ķīmiskās īpašības.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) ķīmisko īpašību apraksts attiecībā uz 
stereoizomēriem.
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Pamatojums

Ir svarīgi savienot I pielikumā iekļauto ķīmisko vielu ar datiem, kas pamato tā iekļaušanu 
pielikumā. Bez tam izomēru sastāvs ir svarīgs, lai noteiktu ķīmiskās īpašības.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) normālos lietošanas apstākļos biocīdajā 
produktā esošās aktīvās vielas kaitīgā 
iedarbība uz cilvēkiem ir nebūtiska, jo īpaši 
tad, ja produkts tiek lietots slēgtās sistēmās 
vai stingri kontrolētos apstākļos;

(a) paredzētajos lietošanas apstākļos 
biocīdajā produktā esošās aktīvās vielas 
kaitīgā iedarbība uz cilvēkiem ir nebūtiska 
vai to var pienācīgi kontrolēt, ņemot vērā 
vielai raksturīgo risku, jo īpaši tad, ja 
produkts tiek lietots slēgtās sistēmās vai 
stingri kontrolētos apstākļos;

Pamatojums

Nav zinātnisku elementu, kas izšķir produktu veidus (piemēram, PT4 un 14-19). Šie produkti 
ir rodenticīdi, akaricīdi, moluskicīdi, dezinficēšanas līdzekļi, pesticīdi un insekticīdi, un tie ir 
īpaši noderīgi Dienvideiropā, kur žurku un insektu dezinficēšana ir nepieciešama higiēnas 
nolūkos. Par produkta neiekļaušanu var izlemt, pamatojoties uz riska analīzi (iespējamo 
briesmu un kaitīgās iedarbības apvienojums). Ja ir zinātniski pierādīts, ka riski tiek pienācīgi 
kontrolēti, jāizsniedz aktīvās vielas atļauja.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta c) apakšpunktu nepiemēro 4. un 
14.–19. produktu veidu aktīvajām vielām.

svītrots

Pamatojums

Zinātniskie motīvi atsevišķu produktu veidu diskriminēšanai (piemēram, 4. un 14.–
19. produktu veidu) ir neskaidri un šķiet patvaļīgi, tāpēc tā netaisnīgi vērsta pret šiem 
konkrētajiem produktu veidiem.

Grozījums Nr. 29
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Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiek piemēroti īstenošanas notikumi, kas 
pieņemti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. ... 
[par augu aizsardzības līdzekļu laišanu 
tirgū,] kurā precizēti zinātniskie kritēriji, 
lai noteiktu endokrīnās sistēmas darbību 
traucējošās īpašības.

Pamatojums

Šobrīd nepastāv apstiprinoši kritēriji endokrīnās sistēmas darbību traucējumiem, tāpēc tie ir 
jāizstrādā. Šie kritēriji jāpieņem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu 
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, kas stājās spēkā 2009. gada 24. novembrī. 

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dokumentācija par aktīvo vielu, kas 
atbilst II pielikumā izklāstītajām prasībām;

a) dokumentācija par aktīvo vielu, kas 
atbilst II pielikumā izklāstītajām prasībām, 
vai piekļuves pilnvara;

Pamatojums

Pieteikuma iesniedzējiem var nebūt oficiāla pieeja visiem pieteikumam nepieciešamajiem 
datiem.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) dokumentācija par vismaz vienu 
reprezentatīvo biocīdo produktu, kurš satur 
aktīvo vielu, kas atbilst III pielikumā 
izklāstītajām prasībām. 

b) dokumentācija vai piekļuves pilnvara
par vismaz vienu reprezentatīvo biocīdo 
produktu, kurš satur aktīvo vielu, kas 
atbilst III pielikumā izklāstītajām prasībām. 
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Pamatojums

Pieteikuma iesniedzējiem var nebūt oficiāla pieeja visiem pieteikumam nepieciešamajiem 
datiem.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra katram pieteikumam piešķir 
protokola numuru, ko izmanto visā 
korespondencē saistībā ar pieteikumu līdz
brīdim, kad vielu pievieno I pielikumā, un 
pieprasījuma iesniegšanas datumu, kas ir 
diena, kad Aģentūra saņēmusi 
pieprasījumu. 

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Divu mēnešu laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas Aģentūra validē pieteikumu, ja 
tas atbilst šādām prasībām:

Trīs nedēļu laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas Aģentūra validē pieteikumu, ja 
tas atbilst šādām prasībām:

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Aģentūra uzskata, ka pieteikums ir 
nepilnīgs, tā informē pieteikuma 
iesniedzēju par to, kāda papildinformācija 
ir vajadzīga, lai validētu pieteikumu, un 
nosaka pieņemamu termiņu šīs 
informācijas iesniegšanai. 

4. Ja Aģentūra uzskata, ka pieteikums ir 
nepilnīgs, tā informē pieteikuma 
iesniedzēju par to, kāda papildinformācija 
ir vajadzīga, lai validētu pieteikumu, un 
nosaka šīs informācijas iesniegšanai 
termiņu, kas nepārsniedz divus mēnešus. 
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Pamatojums

Termiņa ierobežojuma noteikšana ir nepieciešama dokumentēšanas nodrošināšanai, kurai 
vajadzētu būt tik kodolīgai, cik vien iespējams, lai ātri uzsāktu novērtējumu. 

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
7. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Divu mēnešu laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas Aģentūra ar vienotu 
identifikācijas kodu reģistrē visu 
informāciju vielas dokumentācijā.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts - pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dokumentācijas novērtēšanas laikā 
konstatē, ka novērtējuma veikšanai ir 
vajadzīga papildinformācija, kompetentā 
novērtēšanas iestāde pieteikuma 
iesniedzējam pieprasa noteiktā termiņā 
iesniegt šādu informāciju un par to informē 
Aģentūru. 

2. Ja dokumentācijas novērtēšanas laikā 
konstatē, ka novērtējuma veikšanai ir 
vajadzīga papildinformācija, kompetentā 
novērtēšanas iestāde pieteikuma 
iesniedzējam pieprasa noteiktā termiņā, kas 
nav ilgāks par sešiem mēnešiem, iesniegt 
šādu informāciju. Ārkārtējos apstākļos, 
sniedzot pienācīgu pamatojumu, noteikto 
termiņu var pagarināt uz laiku, kas 
nepārsniedz sešus papildu mēnešus. 
Kompetentā novērtēšanas iestāde par to 
informē Aģentūru. 

Pamatojums

Pieredze liecina, ka novērtēšanas procedūra var vilkties nepamatoti ilgu laiku. Tādēļ ir 
būtiski svarīgi, ka tiek noteikti atbilstīgi termiņi, lai izvairītos no nenoteiktības, kas varētu 
nevajadzīgi novilcināt procedūru. Termiņu noteikšanas rezultātā pieteikuma iesniedzējam tiek 
nodrošināta zināma noteiktība attiecībā uz šīs procedūras iespējamo maksimālo ilgumu. 

Grozījums Nr. 37
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Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts - 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izlemjot par aktīvās vielas iekļaušanu 
I pielikumā, Komisija norāda pieteikuma 
iesniedzēja/u vārds/i.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
8. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Iizlemjot par aktīvās vielas iekļaušanu 
I pielikumā, Aģentūra piešķir īpašu 
iekļaušanas numuru šai vielai un 
pieteikuma iesniedzējam. Aģentūra 
nekavējoties paziņo iekļaušanas numuru 
un reģistrēto datumu pieteikuma 
iesniedzējam. Šo iekļaušanas numuru 
izmanto visā turpmākajā korespondencē 
saistībā ar aktīvo vielu un produkta 
atļauju saskaņā ar šīs regulas IV nodaļu.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sagatavojot atzinumu par aktīvās vielas 
iekļaušanu I pielikumā vai tās iekļaušanas 
atjaunošanu, Aģentūra pārbauda to, vai 
aktīvā viela atbilst kādam no 1. punktā 
minētajiem kritērijiem, un iekļauj šo 
jautājumu savā atzinumā. 

2. Sagatavojot atzinumu par aktīvās vielas 
iekļaušanu I pielikumā vai tās iekļaušanas 
atjaunošanu, Aģentūra pārbauda to, vai 
aktīvā viela atbilst kādam no 1. punktā 
minētajiem kritērijiem un, ja kaitīgā 
iedarbība nav pienācīgi pārbaudīta, ņemot 
vērā vielai raksturīgos riskus, iekļauj šo 
jautājumu savā atzinumā. 

Pamatojums

Kritēriji aizstājamu aktīvo vielu identifikācijai ir saskaņoti ar kritērijiem par vielām, ko var 
apstiprināt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, lai saskaņotu abas regulas — skat. 
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Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. punktu. Tā kā Aģentūrai (ECHA) būs jāpārbauda, vai aktīvā 
viela atbilst kritērijiem, abas regulas iesaka saskaņot.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts - pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Aģentūra uzskata, ka pieteikums ir 
nepilnīgs, tā informē pieteikuma 
iesniedzēju par to, kāda papildinformācija 
ir vajadzīga, lai validētu pieteikumu, un 
nosaka pieņemamu termiņu šīs 
informācijas iesniegšanai. 

4. Ja Aģentūra uzskata, ka pieteikums ir 
nepilnīgs, tā informē pieteikuma 
iesniedzēju par to, kāda papildinformācija 
ir vajadzīga, lai validētu pieteikumu, un 
nosaka šīs informācijas iesniegšanai 
termiņu, kas nepārsniedz divus mēnešus. 

Pamatojums

Termiņa ierobežojuma noteikšana ir nepieciešama dokumentēšanas nodrošināšanai, kurai 
vajadzētu būt tik kodolīgai, cik vien iespējams, lai ātri uzsāktu novērtējumu. 

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 3. punktā minētā perioda beigās 
vai pēc Aģentūras atzinuma saņemšanas 
Komisija pieņem lēmumu par to, vai 
atjaunot aktīvās vielas iekļaušanu 
I pielikumā. Šo lēmumu, kas paredzēts, lai 
grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 72. panta 
4. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

5. Šā panta 3. punktā minētā perioda beigās 
vai pēc Aģentūras atzinuma saņemšanas 
Komisija pieņem lēmumu par to, vai 
atjaunot aktīvās vielas iekļaušanu 
I pielikumā. Šo lēmumu, kas paredzēts, lai 
grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 72. panta 
4. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru. Ja Komisija nolemj atjaunot 
aktīvās vielas iekļaušanu I pielikumā, tai 
jāmin arī pieteikuma iesniedzēja vārds.

Pamatojums

Aktīvās vielas pievienošana I pielikumā saistībā ar uzņēmuma nosaukumu ir atbilstošs un 
efektīvs veids, lai izvairītos no parazītisma, jo tā var ātri identificēt uzņēmumu, kas pamato 
šīs vielas pievienošanu, un attiecīgi samazināt administratīvo slogu.
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Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var apspriesties ar Aģentūru 
par zinātniska vai tehniska rakstura 
jautājumiem, kas saistīti ar aktīvās vielas 
I pielikumā iekļaušanas izskatīšanu. 
Aģentūra deviņu mēnešu laikā pēc prasības 
saņemšanas sagatavo atzinumu un nosūta 
to Komisijai.

2. Komisija var apspriesties ar Aģentūru 
par zinātniska vai tehniska rakstura 
jautājumiem, kas saistīti ar aktīvās vielas 
I pielikumā iekļaušanas izskatīšanu. 
Aģentūra sešu mēnešu laikā pēc prasības 
saņemšanas sagatavo atzinumu un nosūta 
to Komisijai.

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai nodrošinātu konsekvenci, jo visās citās atbilstošajās vietās 
priekšlikuma tekstā termiņš Aģentūras atzinumu sagatavošanai pēc Komisijas pieprasījuma ir 
seši mēneši. 

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atļaujas piešķiršanas pieteikumu 
sagatavo persona vai tās pilnvarota
persona, kas atbild par biocīdā produkta 
laišanu tirgū konkrētajā dalībvalstī vai 
Kopienā.

2. Atļaujas piešķiršanas pieteikumu 
sagatavo persona, kurai ir atļauja, vai tās 
pilnvarota personaun kura var būt 
atbildīga par biocīdā produkta laišanu tirgū 
konkrētajā dalībvalstī vai Kopienā, bet tas 
nav obligāts nosacījums.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts atļaujas piešķiršanas pieteikumu 
dalībvalstī iesniedz šīs dalībvalsts 
kompetentajai iestādei (turpmāk 

svītrots 
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„kompetentā saņēmēja iestāde”).

Pamatojums

ECHA jāveic visu pieteikumu sākotnējā validēšana Kopienas mērogā, lai kompetentā 
novērtēšanas iestāde varētu veikt efektīvu pieteikuma novērtēšanu. Šobrīd ir novērojama 
nesaskaņota pieeja, jo kompetentajām novērtēšanas iestādēm jāveic gan administratīvais 
darbs, gan faktu ekonomiskā apstrāde. Iespēja izvēlēties kompetento novērtēšanas iestādi 
galvenokārt ir izdevīga maziem un vidējiem uzņēmumiem, kam tiek dota iespēja strādāt ar 
savas valsts iestādēm.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas atļaujas piešķiršanas pieteikumu 
iesniedz Aģentūrai.

Atļaujas piešķiršanas pieteikumu iesniedz 
Aģentūrai.

Pieteikuma iesniedzējs, iepriekš 
vienojoties ar dalībvalsti, var pieprasīt šai 
dalībvalstij novērtēt pieteikumu un 
norāda kompetento iestādi, kas ir 
atbildīga par šā pieteikuma novērtēšanu, 
kā minēts 22. pantā.

Pamatojums

ECHA jāveic visu pieteikumu sākotnējā validēšana Kopienas mērogā, lai kompetentā 
novērtēšanas iestāde varētu veikt efektīvu pieteikuma novērtēšanu. Šobrīd ir novērojama 
nesaskaņota pieeja, jo kompetentajām novērtēšanas iestādēm jāveic gan administratīvais 
darbs, gan faktu ekonomiskā apstrāde. Iespēja izvēlēties kompetento novērtēšanas iestādi 
galvenokārt ir izdevīga maziem un vidējiem uzņēmumiem, kam tiek dota iespēja strādāt ar 
savas valsts iestādēm.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieteikuma iesniedzējs var iesniegt vienu 
atļaujas pieteikumu to produktu grupai, 
kuriem tas pieprasa atļauju, ja tiem ir 
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viens pamatsastāvs.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Biocīdajā produktā iekļautās aktīvās 
vielas ir uzskaitītas I pielikumā un tiek 
ievēroti šajā pielikumā minētie nosacījumi 
attiecībā uz šīm aktīvajām vielām;

a) biocīdajā produktā iekļautās aktīvās 
vielas ir uzskaitītas I pielikumā, 
iekļaušanas numurs tiek piešķirts saskaņā 
ar 8. panta 5. punkta a) apakšpunktu, un 
tiek ievēroti I pielikumā minētie 
nosacījumi attiecībā uz šīm aktīvajām 
vielām;

Pamatojums

Lai veiktu saskaņošanu ar 8. panta 5. punkta a) apakšpunktā minēto novērtēšanas procedūru.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) biocīdajā produktā esošo aktīvo vielu 
īpašības, daudzumu un tehnisko 
ekvivalenci un vajadzības gadījumā 
toksikoloģiski vai ekotoksikoloģiski 
nozīmīgus piemaisījumus un neaktīvās 
vielas, un toksikoloģiskā vai vides ziņā 
nozīmīgas biocīdā produkta atliekas, kas 
rodas atļauto lietojumu rezultātā, ir 
iespējams noteikt saskaņā ar II un 
III pielikumā noteiktajām attiecīgajām 
prasībām;

c) biocīdajā produktā esošo aktīvo vielu 
ķīmisko identitāti, daudzumu un tehnisko 
ekvivalenci un vajadzības gadījumā 
toksikoloģiski vai ekotoksikoloģiski 
nozīmīgus piemaisījumus un neaktīvās 
vielas, un toksikoloģiskā vai vides ziņā 
nozīmīgas biocīdā produkta atliekas, kas 
rodas atļauto lietojumu rezultātā, ir 
iespējams noteikt saskaņā ar II un 
III pielikumā noteiktajām attiecīgajām 
prasībām; 

Pamatojums

Termins „īpašības” nav pietiekami paskaidrots. „Ķīmiskā identitāte” varētu labāk atbilst 
aktīvajai vielai. 
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Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – 2.a un 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biocīdā produkta atbilstības novērtējumā 
saskaņā 1. panta b) apakšpunktu būtu pēc 
iespējas jāņem vērā jau esošā informācija 
par aizdomīgajām vielām biocīdajā 
produktā, lai līdz minimumam samazinātu 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Īpaši 
jāizmanto Direktīvas 1999/45/EK vai 
Regulas (EK) Nr. 1272/2008 noteikumi 
par biocīdo produktu bīstamību un 
attiecīgo riska novērtējumu.
Biocīdā produkta atbilstības novērtējumā 
1. punkta b) apakšpunkta kritērijiem un 
šā punkta c) apakšpunkta prasībām nav 
jāņem vērā biocīdā produkta sastāvā 
esošā viela, ja šīs vielas koncentrācija ir 
mazāka kā noteikts šajos punktos:
a) Direktīvas 1999/45/EK 3. panta 
3. punktā minēto koncentrāciju;
b) Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā 
minētajiem koncentrācijas 
ierobežojumiem;
c) Direktīvas 1999/45/EK II pielikuma 
B daļā minētajiem koncentrācijas 
ierobežojumiem;
d) Direktīvas 1999/45/EK III pielikuma 
B daļā minētajiem koncentrācijas 
ierobežojumiem;
e) koncentrācijas ierobežojumiem saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 V nodaļā 
minēto klasifikācijas inventarizāciju un 
marķējumu;
f) 0,1 % svars/svars (w/w), ja viela atbilst 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
XIII pielikuma kritērijiem.

Pamatojums

Grozījumā mēģināts izvairīties no nevajadzīgiem izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, un tas ir 
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saskaņā ar Regulu REACH attiecībā uz ķīmiskā drošuma ekspertīzes ziņojumu.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saistībā ar pamatsastāvu ir atļauts 
samazināt references biocīdajā produktā 
esošās aktīvās vielas saturu un/vai mainīt 
vienas vai vairāku neaktīvo vielu sastāvu, 
un/vai aizvietot vienu vai vairākas 
neaktīvās vielas ar citām vielām, kuru 
risks ir tāds pats vai zemāks.

6. Saistībā ar pamatsastāvu vienā vai 
vairākos references biocīdajos produktos
ir pieļaujamas šādas atšķirības:

a) neiekļaut vienu references biocīdajā 
produktā esošo aktīvo vielu, ja tajā ir 
vismaz divas aktīvas vielas;
b) samazināt aktīvo vielu saturu;
c) neiekļaut vienu vai vairākas neaktīvās 
vielas;
d) mainīt vienas vai vairāku neaktīvo 
vielu sastāvu;
e) aizvietot vienu vai vairākas neaktīvās 
vielas.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
16. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Komisija saskaņā ar 72. panta 2. 
punktā minēto procedūru izveido 
produktu atļaujas izsniegšanas tehniskos 
un zinātniskos standartus, īpaši ņemot 
vērā saskaņotas prasības datiem, 
novērtēšanas procedūrām un dalībvalstu 
lēmumiem.



AD\813158LV.doc 29/74 PE430.878v02-00

LV

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina vienotu Regulas piemērošanu Kopienā.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Biocīdo produktu uzskata par zema riska 
biocīdo produktu, ja tiek ievēroti abi no 
šiem nosacījumiem:

1. Biocīdo produktu uzskata par zema riska 
biocīdo produktu, ja tiek ievērots vismaz 
viens no šiem nosacījumiem:

(a) saistībā ar konkrētu vides segmentu, ir 
iespējams aprēķināt paredzamās 
koncentrācijas vidē (PEC) attiecību pret 
paredzamo koncentrāciju bez 
novērojamas iedarbības (PNEC), un tā 
nepārsniedz 0,1;

(a) biocīdais produkts nav klasificēts kā 
bīstams cilvēka veselībai vai videi saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008;

(b) saistībā ar iedarbību uz cilvēku 
veselību, kaitīgās iedarbības robežvērtība 
(nenovērojamas kaitīgas iedarbības 
līmeņa (NOAEL) un kaitīgās iedarbības 
koncentrācijas attiecība) ir lielāka par 
1000.

b) biocīdā produkta klasifikācija nav 
saistīta ar signālvārdu „bīstami”, kas 
nepieciešams uz marķējuma saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un lietojot 
produktu normālos un reāli paredzamos 
apstākļos un neizmantojot individuālos 
aizsardzības līdzekļus, tiek nodrošināta 
16. panta 1. punkta b), c) un 
d) apakšpunktu ievērošana;

c) biocīdajā produktā esošās(-o) aktīvās(-
o) vielas(-u) saturs ir tāds, ka normālos 
un reāli paredzamos lietošanas apstākļos 
ir iespējama tikai nebūtiska kaitīgā 
iedarbība, un visos pārējos tā aprites cikla 
posmos darbības ar produktu tiek veiktas 
stingri kontrolētos apstākļos.

Tomēr biocīdo produktu neuzskata par 
zema riska biocīdo produktu, ja pastāv 
viens no šādiem nosacījumiem:

2. Tomēr biocīdo produktu neuzskata par 
zema riska biocīdo produktu, ja tas satur 
aktīvu vielu vai bažas izraisošas vielas, 
kas:

a) biocīdais produkts satur vienu vai 
vairākas aktīvās vielas, kas saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 

a) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
XIII pielikumu atbilst  noturīgas, 
bioakumulatīvas un toksiskas (PBT) vai 
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XIII pielikumu atbilst noturīgas, 
bioakumulatīvas un toksiskas (PBT) vai 
ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas vielas 
(vPvB) kritērijiem;

ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas vielas 
(vPvB) kritērijiem;

b) biocīdais produkts satur vienu vai 
vairākas aktīvās vielas, kas klasificētas kā 
endokrīnās sistēmas darbības traucējumu 
izraisītāji; 

b) identificētas kā endokrīnās sistēmas 
darbības traucējumu izraisītājas saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta 
f) punktu; 

c) biocīdais produkts satur vienu vai 
vairākas aktīvās vielas, kas ir klasificētas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 vai 
atbilst kritērijiem, lai tās klasificētu kā 
šādas vielas:

c) ir klasificētas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1272/2008 vai atbilst kritērijiem, lai tās 
klasificētu kā šādas vielas:

i) kancerogēna,

ii) mutagēna,
iii) neirotoksiska,

(iv) imūntoksiska,
(v) reproduktīvai sistēmai toksiska,

(vi) sensibilizējoša.

i) kancerogēna,

ii) mutagēna,
iii) neirotoksiska,

(iv) imūntoksiska,
(v) reproduktīvai sistēmai toksiska,

(vi) sensibilizējoša.

2. Neskarot 1. punktu, biocīdo produktu 
uzskata par zema riska biocīdo produktu, 
ja biocīdajā produktā esošo aktīvās vielu 
saturs ir tāds, ka normālos lietošanas 
apstākļos ir iespējama tikai nebūtiska 
kaitīgā iedarbība, un visos pārējos tā 
aprites cikla posmos darbības ar produktu 
tiek veiktas stingri kontrolētos apstākļos.
3.  Saistībā ar zema riska biocīdo 
produktu ir uzskatāmi parādīts, ka lietojot 
biocīdo produktu, rezistences izveidošanās 
iespējamība mērķorganismos ir neliela.
4. Papildus aktīvajām vielām, kas minētas 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 15. panta 
2. punktā, aktīvās vielas, kas tiek ražotas 
vai importētas lietošanai zema riska 
biocīdajos produktos, kurus ir atļauts laist 
tirgū saskaņā ar 15. pantu, uzskata par 
reģistrētām un reģistrāciju par pabeigtu 
saistībā ar ražošanu vai importu lietošanai 
zema riska biocīdajā produktā, un tādējādi 
uzskata par tādām, kas atbilst minētās 
regulas II sadaļas 1. un 5. nodaļas 

3. Papildus aktīvajām vielām, kas minētas 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 15. panta 
2. punktā, aktīvās vielas, kas tiek ražotas 
vai importētas lietošanai zema riska 
biocīdajos produktos, kurus ir atļauts laist 
tirgū saskaņā ar 15. pantu, uzskata par 
reģistrētām un reģistrāciju par pabeigtu 
saistībā ar ražošanu vai importu lietošanai 
zema riska biocīdajā produktā, un tādējādi 
uzskata par tādām, kas atbilst minētās 
regulas II sadaļas 1. un 5. nodaļas 
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prasībām. prasībām.

Pamatojums

Komisijas ierosinātā zema riska biocīdo produktu definīcijas darbības joma šķiet pārāk 
sašaurināta, un rezultātā tiek ierobežotas centralizētās procedūras piemērošanas iespējas. 
Tālab definīcija jāformulē plašāk, lai Kopienas atļauju piešķiršanas procedūru, kas 
nodrošina priekšrocības, varētu attiecināt uz vairākiem produktiem un Eiropas Ķīmisko vielu 
aģentūrai (ECHA) sākumā nevajadzētu nodarboties ar biocīdo produktu visu diapazonu 
pilnībā. To varētu apsvērt vēlākā laikposmā, pirms tam veicot procedūras pārskatīšanu 
(2016. gadā) attiecībā uz iespējamo ECHA kompetences paplašināšanu, pakļaujot tai visus 
produktus.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atļaujas pieteikuma iesniedzējam kopā 
ar pieteikumu jāiesniedz šādi dokumenti:

1. Galvenās atļaujas pieteikuma 
iesniedzējam kopā ar pieteikumu jāiesniedz 
šādi dokumenti:

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iesniedzot atļaujas pieteikumu, samaksā 
saskaņā ar 70. pantu maksājamās maksas.

2. Iesniedzot galvenās atļaujas pieteikumu, 
samaksā saskaņā ar 70. pantu maksājamās 
maksas.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentā saņēmēja iestāde var 
pieprasīt valsts atļaujas pieteikumus 

3. Kompetentā saņēmēja iestāde var 
pieprasīt valsts atļaujas pieteikumus 
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iesniegt vienā vai vairākās no tās 
dalībvalsts oficiālajām valodām, kurā 
atrodas šī kompetentā iestāde.

iesniegt vienā no tās dalībvalsts oficiālajām 
valodām, kurā atrodas šī kompetentā 
iestāde.

Pamatojums

Iespēja pieprasīt tulkojumus vairak nekā vienā no oficiālajām valodām (gadījumos, ja 
attiecīgajā dalībvalstī ir vairāk nekā viena oficiālā valoda) varētu pieteikumu iesniedzējiem 
radīt lieku finansiālo un administratīvo slogu. 

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
18. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija saskaņā ar 72. panta 2. 
punktā minēto procedūru izveido 
saskaņotus tehniskos un juridiskos 
standartus un īpaši atbalsta veidus 
atļaujas pieteikumu iesniegšanai saskaņā 
ar 18., 19. un 20. pantu, īpaši attiecībā uz 
MVU.

Pamatojums

Šajā grozījumā atzīts, ka Komisijas norādījumi un vadlīnijas var būt īpaši svarīgi MVU, 
kuriem var nebūt līdzekļu un pieredzes, lai īstenotu Regulu. 

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts - e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) aktīvo vielu un neaktīvo vielu 
kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs, kuru 
ir svarīgi zināt, lai varētu pareizi lietot 
biocīdo produktu;

e) aktīvo vielu un neaktīvo vielu 
kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs, 
ņemot vērā 16. panta 2.a punktā minētos 
attiecīgos koncentrācijas ierobežojumus, 
kuru ir svarīgi zināt, lai varētu pareizi lietot 
biocīdo produktu;
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Pamatojums

Šis grozījums nepieciešams, lai izvairītos no g) apakšpunktā minēto konfidenciālo datu 
noplūdes, jo aktīvās vielas ražotājam saskaņā ar pievienošanu I pielikumā, ir atļauts saglabāt 
konfidenciālu informāciju par ražotnes atrašanās vietu un nepievienot to biocīdā produkta 
atļaujai.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) aktīvo vielu ražotāji (nosaukums un 
adrese, tostarp ražotņu atrašanās vieta);

g) aktīvo vielu ražotāji (nosaukums un 
adrese) un aktīvās vielas iekļaušanas 
numurs saskaņā ar 8. panta 5. punkt 
a) apakšpunktu;

Pamatojums

Lai veiktu saskaņošanu ar 8. panta 5. punkta a) apakšpunktā minēto novērtēšanas procedūru.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Pamatsastāvs ar augstāko pieļaujamo 
aktīvo vielu koncentrāciju, kas ir biocīdo 
produktu grupas references produkts;

a) biocīdo produktu grupas references 
produkts un tā pamatsastāvs;

Pamatojums

References biocīdajiem produktiem nav obligāti jābūt ar augstāko koncentrāciju. Turklāt pēc 
grozījumiem 3. panta 1. punkta p) apakšpunktā un 16. panta 6. punktā ir pieļaujams vairāk 
nekā viens references biocīdais produkts. Pieļaujamo atšķirību saraksts vienā pamatsastāvā 
jau ir skaidri noteikts 16. panta 6. punktā. Atsauce uz šo pantu nodrošina konsekventu pieeju.

Grozījums Nr. 60
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Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atļautās izmaiņas šā references biocīdā 
produkta sastāvā, kas izteikts procentos 
no neaktīvo vielu satura biocīdajos 
produktos, kurus uzskata par piederīgiem 
šim pamatsastāvam;

b) atļautās izmaiņas saskaņā ar 16. panta 
6. punktu;

Pamatojums

References biocīdajiem produktiem nav obligāti jābūt ar augstāko koncentrāciju. Turklāt pēc 
grozījumiem 3. panta 1. punkta p) apakšpunktā un 16. panta 6. punktā ir pieļaujams vairāk 
nekā viens references biocīdais produkts. Pieļaujamo atšķirību saraksts vienā pamatsastāvā 
jau ir skaidri noteikts 16. panta 6. punktā. Atsauce uz šo pantu nodrošina konsekventu pieeju.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) neaktīvās vielas, kuras ir iespējams 
aizstāt atļautajos biocīdajos produktos, 
kas pieder šim pamatsastāvam.

svītrots

Pamatojums

References biocīdajiem produktiem nav obligāti jābūt ar augstāko koncentrāciju. Turklāt pēc 
grozījumiem 3. panta 1. punkta p) apakšpunktā un 16. panta 6. punktā ir pieļaujams vairāk 
nekā viens references biocīdais produkts. Pieļaujamo atšķirību saraksts vienā pamatsastāvā 
jau ir skaidri noteikts 16. panta 6. punktā. Atsauce uz šo pantu nodrošina konsekventu pieeju.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā saņēmēja iestāde vai, ja 
jānovērtē Kopienas atļaujas pieteikums, 
kompetentā novērtēšanas iestāde saskaņā 
ar 9. panta 1. punktu aizstājamu aktīvo 

1. Kompetentā saņēmēja iestāde vai, ja 
jānovērtē Kopienas atļaujas pieteikums, 
kompetentā novērtēšanas iestāde saskaņā 
ar 9. panta 1. punktu aizstājamu aktīvo 
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vielu saturoša biocīdā produkta atļaujas 
pieteikuma vai atļaujas atjaunošanas 
novērtēšanas gaitā veic salīdzinošo 
novērtēšanu. 

vielu saturoša biocīdā produkta atļaujas 
atjaunošanas gaitā šīs regulas izpratnē veic 
salīdzinošo novērtēšanu. Salīdzinošo 
novērtēšanu veic visiem biocīdajiem 
produktiem ar tādu pašu pielietojumu, ja 
vismaz piecos lietošanas gados nav 
pietiekamu pierādījumu. 

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
21. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neskarot 1. punktu, salīdzinošo 
novērtēšanu neveic biocīdajiem 
produktiem, kuru lietošana ir droša.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Salīdzinošās novērtēšanas rezultātus bez 
kavēšanās nosūta citu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm un Aģentūrai un, 
ja jānovērtē Kopienas atļaujas pieteikums, 
arī Komisijai.

2. Salīdzinošās novērtēšanas rezultātus bez 
kavēšanās nosūta citu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm un Aģentūrai un, 
ja jāatjauno Kopienas atļauja, arī 
Komisijai.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentā saņēmēja iestāde vai, ja 
jāpieņem lēmums par Kopienas atļaujas 
pieteikumu, Komisija aizliedz vai ierobežo 
aizstājamu aktīvo vielu saturoša biocīdā 
produkta laišanu tirgū vai lietošanu, ja 
salīdzinošajā novērtējumā, kurā izvērtēti 
riski un ieguvumi saskaņā ar VI pielikumu, 

3. Kompetentā saņēmēja iestāde vai, ja 
jāpieņem lēmums par Kopienas atļaujas 
atjaunošanu, Komisija aizliedz vai 
ierobežo aizstājamu aktīvo vielu saturoša 
biocīdā produkta laišanu tirgū vai 
lietošanu, ja salīdzinošajā novērtējumā, 
kurā izvērtēti riski un ieguvumi saskaņā ar 
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ir uzskatāmi parādīts, ka ir ievēroti visi 
šādi kritēriji:

VI pielikumu, ir uzskatāmi parādīts, ka ir 
ievēroti visi šādi kritēriji:

a) attiecībā uz pieteikumā minētājiem 
lietojumiem jau pastāv cits atļauts 
biocīdais produkts vai neķīmiska 
apkarošanas vai profilakses metode, kas 
rada ievērojami mazāku risku cilvēku vai 
dzīvnieku veselībai vai videi; 

a) attiecībā uz pieteikumā minētājiem 
lietojumiem jau pastāv citi atļauti biocīdie 
produkti, kas rada ievērojami mazāku risku
cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi, 
un kuriem ir tāds pats iedarbīgums, 
ievērojami nepaaugstinot nekāda veida 
riskus;

b) biocīdais produkts vai neķīmiskā 
apkarošanas vai profilakses metode, kas 
minēta a) apakšpunktā, nerada ievērojamus 
ekonomiskos vai praktiskos trūkumus; 

b) biocīdie produkti, kas minēti
a) apakšpunktā, nerada ievērojamus 
ekonomiskos vai praktiskos trūkumus; 

(c) aktīvo vielu ķīmiskā dažādība ir 
piemērota, lai samazinātu rezistences 
veidošanos kaitīgajā mērķorganismā. 

(c) aktīvo vielu ķīmiskā dažādība ir 
piemērota, lai samazinātu rezistences 
veidošanos kaitīgajā mērķorganismā. 

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no 1. punkta, biocīdo 
produktu, kas satur aizstājamu aktīvo 
vielu, apstiprina bez salīdzinošā 
novērtējuma veikšanas tad, ja vispirms 
jāiegūst zināšanas par šo produktu, 
lietojot to praksē.

4. Komisija pieņem īstenošanas
pasākumus, kuros nosaka procedūru, kas 
vajadzīga, lai definētu salīdzinošās 
novērtēšanas piemērošanu biocīdajiem 
produktiem saskaņā ar 3. punkta 
noteikumiem. Šajā procedūrā ir noteikti 
kritēriji un algoritmi, kas jāizmanto, 
veicot salīdzinošo novērtēšanu, lai 
nodrošinātu vienotu piemērošanu visā 
Kopienā. Šo procedūru izveido saskaņā ar 
72. panta 3. punktu.

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienotu biocīdo produktu salīdzinošās novērtēšanas veikšanu, Eiropas 
Komisijai jāizveido piemērošanas procedūra. 

Grozījums Nr. 67
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Regulas priekšlikums
21.a pants (jauns) – pievienot IV nodaļas beigās

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21a. pants

1. Par biocīdā produktu laišanu tirgū 
atbildīgā persona vai tās pārstāvis iesniedz 
Aģentūrai iesniedz valsts atļaujas 
pieteikumu vai Kopienas atļaujas 
pieteikumu un paziņo Aģentūrai tās 
izraudzītās dalībvalsts kompetentās 
iestādes nosaukumu, kura būs atbildīga 
par pieteikuma novērtēšanu (turpmāk 
„kompetentā novērtēšanas iestāde”).
Trīs nedēļu laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas Aģentūra novērtēšanas 
iestādei paziņo, ka pieteikums ir pieejams 
Aģentūras datubāzē.
2. Trīs nedēļu laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas Aģentūra validē pieteikumu, 
ja tas atbilst šādām prasībām:
a) ir iesniegta 18. pantā minētā 
informācija;
b) kopā ar pieteikumu ir iesniegta 
70. pantā minēto maksājumu kopija.
Validācija neietver iesniegto datu 
kvalitātes un atbilstības vai prasību 
izmaiņu pamatojuma novērtēšanu.
3. Ja Aģentūra uzskata, ka pieteikums ir 
nepilnīgs, tā informē pieteikuma 
iesniedzēju par to, kāda papildinformācija 
ir vajadzīga, lai validētu pieteikumu, un 
nosaka pieņemamu termiņu šīs 
informācijas iesniegšanai.
3 nedēļu laikā no papildinformācijas 
saņemšanas Aģentūra izlemj, vai ar 
iesniegto papildinformāciju pietiek, lai 
validētu pieteikumu.
Aģentūra noraida pieteikumu, ja tā 
iesniedzējs neiesniedz prasīto informāciju 
noteiktajā termiņā, un par noraidījumu 
informē pieteikuma iesniedzēju un 
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kompetento novērtēšanas iestādi.
Šādos gadījumos daļēji atmaksā maksu, 
kas samaksāta Aģentūrai saskaņā ar 
70. pantu.
4. Aģentūras lēmumus, kas pieņemti 
saskaņā ar šā panta 3. punkta trešo daļu, 
ir iespējams pārsūdzēt saskaņā ar 
67. pantu.
5. Ja Aģentūra, veicot validāciju saskaņā 
ar 2. punktu, uzskata, ka pieteikumā 
sniegtā informācija ir pilnīga, tā 
nekavējoties par to informē pieteikuma 
iesniedzēju un kompetento novērtēšanas 
iestādi.

Pamatojums

ECHA jāveic visu pieteikumu sākotnējā validācija Kopienā, lai kompetentās novērtēšanas 
iestādes varētu nodarboties tikai ar pieteikumu novērtēšanu. Šobrīd kompetentās 
novērtēšanas iestādes veic arī administratīvo darbu un faktu zinātnisko novērtējumu, un to 
pieeja nav saskaņota. Aģentūrai, validējot pieteikumus, jāievēro tie paši Regulas REACH 
20. pantā noteiktie termiņi.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā saņēmēja iestāde 
divpadsmit mēnešu laikā pēc 22. pantā 
minētās validācijas pieņem lēmumu par 
pieteikumu saskaņā ar 16. pantu.

1. Kompetentā saņēmēja iestāde sešu
mēnešu laikā pēc 22. pantā minētās 
validācijas pieņem lēmumu par pieteikumu 
saskaņā ar 16. pantu.

Pamatojums

Ņemot vērā, ka biocīdajos produktos izmantotajām aktīvajām vielām, pirms tās iekļautas šīs 
regulas I pielikumā, jau ir veikta ilgstoša novērtēšana, šķiet, ka regulas priekšlikumā 
paredzētais divpadsmit mēnešu laikposms ir pārāk garš, lai izsniegtu atļauju biocīdam 
produktam, kura pamatā ir jau atļautas aktīvās vielas.

Grozījums Nr. 69
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Regulas priekšlikums
23. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja biocīdā produkta sastāvdaļas jau ir 
reģistrētas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 izmantošanai biocīdajos 
produktos, kompetentā novērtēšanas 
iestāde neveic papildu novērtēšanu.

Pamatojums

Lai neveiktu nevajadzīgu dubultu darbu.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja izrādās, ka, lai veiktu pilnu 
pieteikuma novērtēšanu, ir vajadzīga 
papildinformācija, kompetentā saņēmēja 
iestāde pieteikuma iesniedzējam pieprasa 
sniegt šādu informāciju. Divpadsmit 
mēnešu periodu, kas minēts 1. punktā, 
aptur no pieprasījuma nosūtīšanas datuma 
līdz informācijas saņemšanas datumam.

3. Ja izrādās, ka, lai veiktu pilnu 
pieteikuma novērtēšanu, ir vajadzīga 
papildinformācija, kompetentā saņēmēja 
iestāde pieteikuma iesniedzējam pieprasa 
sniegt šādu informāciju iepriekš noteiktā 
termiņā, kas nepārsniedz sešus mēnešus.
Ārkārtējos apstākļos, sniedzot pienācīgu 
pamatojumu, noteikto termiņu var 
pagarināt uz laiku, kas nepārsniedz sešus 
papildu mēnešus. Divpadsmit mēnešu
periodu, kas minēts 1. punktā, aptur no 
pieprasījuma nosūtīšanas datuma līdz 
informācijas saņemšanas datumam.

Pamatojums

Pieredze liecina, ka novērtēšanas procedūra var vilkties nepamatoti ilgu laiku. Tādēļ ir 
būtiski svarīgi, ka tiek noteikti atbilstīgi termiņi, lai izvairītos no nenoteiktības, kas varētu 
nevajadzīgi novilcināt procedūru. Termiņu noteikšanas rezultātā pieteikuma iesniedzējam tiek 
nodrošināta zināma noteiktība attiecībā uz šīs procedūras iespējamo maksimālo ilgumu. 

Grozījums Nr. 71
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Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atļaujas turētājs vai tā pārstāvis 
kompetentajai saņēmējai iestādei iesniedz 
valsts atļaujas atjaunošanas pieteikumu 
vismaz 18 mēnešus pirms atļaujas 
derīguma termiņa beigām. 

1. Atļaujas turētājs vai tā pārstāvis 
kompetentajai saņēmējai iestādei iesniedz 
valsts atļaujas atjaunošanas pieteikumu 
vismaz divpadsmit mēnešus pirms atļaujas 
derīguma termiņa beigām. 

Pamatojums

Ja vien nav jānovērtē jauni dati, nav nepieciešami 18 mēneši, lai atjaunotu produkta atļauju. 
12 mēneši ir piemērotāks ilgums.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentā saņēmēja iestāde var 
pieprasīt iztulkot valsts atļauju un 
pieteikumu vienā vai vairākās no tās 
dalībvalsts oficiālajām valodām, kurā 
atrodas kompetentā iestāde.

3. Kompetentā saņēmēja iestāde var 
pieprasīt iztulkot valsts atļauju un 
pieteikumu vienā no tās dalībvalsts 
oficiālajām valodām, kurā atrodas 
kompetentā iestāde.

Pamatojums

Iespēja pieprasīt tulkojumus vairak nekā vienā no oficiālajām valodām (gadījumos, ja 
attiecīgajā dalībvalstī ir vairāk nekā viena oficiālā valoda) varētu pieteikumu iesniedzējiem 
radīt lieku finansiālo un administratīvo slogu. 

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
25. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visās dalībvalstīs, kurās veic savstarpējo 
atzīšanu, izmanto vienotu atļaujas 
piešķiršanas numuru.
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Pamatojums

Ievērojot savstarpējās atzīšanas procedūru, būtu jāpiešķir vienots atļaujas numurs visās 
Eiropas dalībvalstīs. Komisijai jāizveido vienotā numura ieviešanas pasākumi.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
25. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ja tiek piemērotas savstarpējās 
atzīšanas procedūras, Komisija pieņem 
īstenošanas pasākumus, ar ko nosaka 
kritērijus un procedūras vienota atļaujas 
numura piešķiršanai visās attiecīgajās 
dalībvalstīs.

Pamatojums

Ievērojot savstarpējās atzīšanas procedūru, būtu jāpiešķir vienots atļaujas numurs visās 
Eiropas dalībvalstīs. Komisijai jāizveido vienotā numura ieviešanas pasākumi.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem lēmumu par to, vai 
kompetentās iestādes sniegtie iemesli 
attaisno atteikšanos atzīt valsts atļauju vai 
tās ierobežošanu saskaņā ar 72. panta 
3. punktā minēto procedūru. 

Komisija pēc apspriešanās ar pieteikuma 
iesniedzēju pieņem lēmumu par to, vai 
kompetentās iestādes sniegtie iemesli 
attaisno atteikšanos atzīt valsts atļauju vai 
tās ierobežošanu saskaņā ar 72. panta 
3. punktā minēto procedūru.

Pamatojums

Regulas tekstā jāparedz termiņš, kurā jāatrisina neskaidrības starp dalībvalstīm. Domājams, 
ka trīs mēneši ir piemērots laiks, lai Komisija varētu sagatavot lēmuma projektu par atļaujas 
piešķiršanu vai atteikšanu.

Grozījums Nr. 76
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Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trīs mēnešu laikā pēc ziņojuma 
saņemšanas Komisija sagatavo lēmuma 
projektu. Ja Komisija lūdz Aģentūras 
atzinumu saskaņā ar 30. pantā minēto 
procedūru, trīs mēnešu termiņu aptur līdz 
laikam, kad Aģentūra ir sniegusi
atzinumu. 

Pamatojums

Regulas tekstā jāparedz termiņš, kurā jāatrisina neskaidrības starp dalībvalstīm. Domājams, 
ka trīs mēneši ir piemērots laiks, lai Komisija sagatavotu lēmuma projektu par atļaujas 
piešķiršanu vai pamatotu atteikumu.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
28. pants – 9. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem lēmumu par to, vai 
kompetentās iestādes sniegtie iemesli 
attaisno atteikšanos atzīt valsts atļauju vai 
tās ierobežošanu saskaņā ar 72. panta 
3. punktā minēto procedūru. 

Trīs mēnešu laikā pēc paziņojuma 
Komisija pēc apspriešanās ar pieteikuma 
iesniedzēju pieņem lēmumu par to, vai 
kompetentās iestādes sniegtie iemesli 
attaisno atteikšanos atzīt valsts atļauju vai 
tās ierobežošanu saskaņā ar 72. panta 
3. punktā minēto procedūru. Ja Komisija 
lūdz Aģentūras atzinumu saskaņā ar 
30. pantā minēto procedūru, trīs mēnešu 
termiņu aptur līdz laikam, kad Aģentūra 
ir sniegusi atzinumu.

Pamatojums

Tiesību akta tekstā būtu precīzi jānorāda piemērojamie termiņi, lai spēkā būtu efektīva 
sistēma strīdu izšķiršanai starp dalībvalstīm. Trīs mēneši ir atbilstošs laika periods, lai 
pieņemtu lēmumu, vai norādītie iemesli atļaujas noraidīšanai, atzīšanai vai ierobežošanai ir 
pamatoti.
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Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
28. pants – 9. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisijas lēmumā ir noraidīti iemesli
valsts atļaujas atteikšanai vai 
ierobežošanai, kompetentā iestāde, kas
ierosināja atteikties atzīt atļauju vai 
ierobežot to, nekavējoties piešķir attiecīgā
biocīdā produkta atļauju saskaņā ar valsts 
atļauju, kuru izdevusi kompetentā 
references iestāde.

Ja Komisijas lēmumā tiek apstiprināti 
attiecīgās atļaujas atteikšanas vai 
ierobežošanas iemesli, kompetentā iestāde, 
kas piešķīrusi biocīdā produkta atļauju, 
nekavējoties pārbauda valsts atļauju, lai 
ievērotu šo lēmumu.

Ja Komisijas lēmumā ir apstiprināta 
sākotnējā valsts atļauja, kompetentā 
iestāde, kas ierosināja atteikties atzīt 
valsts atļauju vai tādu valsts atļauju, uz 
kuru attiecas konkrēti nosacījumi, 
nekavējoties piešķir atļauju attiecīgajam 
biocīdajam produktam saskaņā ar 
sākotnējo atļauju.

Pamatojums

Ar pašreizējo formulējumu tiek aprakstīta vienīgi iespēja, atbilstoši kurai Komisija noraida 
atļaujas atteikšanas iemeslus, bet nav pieminēts, ka Komisija var arī piekrist šiem iemesliem, 
kā tas pareizi norādīts 27. panta 2. punktā, un tāds pats formulējums jāizmanto arī šeit. 

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem lēmumu par ierosināto 
valsts atļaujā paredzēto nosacījumu 
pielāgošanu vietējiem apstākļiem saskaņā 
ar 72. panta 3. punktā minēto procedūru. 
Attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde 
nekavējoties pieņem pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai ievērotu šo lēmumu.

Komisija pēc apspriešanās ar pieteikuma 
iesniedzēju pieņem lēmumu par ierosināto 
valsts atļaujā paredzēto nosacījumu 
pielāgošanu vietējiem apstākļiem saskaņā 
ar 72. panta 3. punktā minēto procedūru. 
Attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde 
nekavējoties pieņem pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai ievērotu šo lēmumu.



PE430.878v02-00 44/74 AD\813158LV.doc

LV

Pamatojums

Regulas tekstā jāparedz termiņš, kurā jāatrisina neskaidrības starp dalībvalstīm. Domājams, 
ka trīs mēneši ir piemērots laiks, lai Komisija sagatavotu lēmuma projektu par atļaujas 
piešķiršanu vai pamatotu atteikumu.

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trīs mēnešu laikā pēc ziņojuma 
saņemšanas Komisija sagatavo lēmuma 
projektu. Ja Komisija lūdz Aģentūras 
atzinumu saskaņā ar 30. pantā minēto 
procedūru, trīs mēnešu termiņu aptur līdz 
laikam, kad Aģentūra ir sniegusi 
atzinumu. 

Pamatojums.

Regulas tekstā jāparedz termiņš, kurā jāatrisina neskaidrības starp dalībvalstīm. Domājams, 
ka trīs mēneši ir piemērots laiks, lai Komisija sagatavotu lēmuma projektu par atļaujas 
piešķiršanu vai pamatotu atteikumu.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopienas atļauju var piešķirt šādām biocīdo 
produktu kategorijām:

Kopienas atļauju var piešķirt visām biocīdo 
produktu kategorijām.

(a) biocīdiem produktiem, kas satur vienu vai 
vairākas jaunas aktīvās vielas;

(b) zema riska biocīdajiem produktiem.

2. Pēc Komisijas ziņojuma par šīs regulas 
īstenošanu, kurš minēts 54. panta 4. punktā, 
un ņemot vērā pieredzi, kas gūta ar Kopienas 
atļaujām, Komisija šā panta 1. punktu var 
papildināt ar citām biocīdo produktu 
kategorijām.
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Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 72. panta
4. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Pamatojums
Centralizētai atļauju piešķiršanas sistēmai ir skaidri redzamas priekšrocības iekšējā tirgū, jo 
tā nodrošina vienādu novērtēšanu un saskaņotu prasību ieviešanu visās dalībvalstīs, 
izmantojot labāko praksi un vienotus patērētāja aizsardzības standartus visā Eiropā. Tāpēc 
Kopienas atļauju izsniegšanas procedūra jāpiemēro visām produktu kategorijām, nevis tikai 
dažiem produktiem (biocīdajiem produktiem ar zema riska pakāpi un produktiem ar jaunām 
aktīvām vielām). 

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
34. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34. pants svītrots

Pieteikumu iesniegšana un validēšana

1. Par biocīdā produkta laišanu tirgū 
atbildīgā persona vai tās pārstāvis 
Aģentūrai iesniedz Kopienas atļaujas 
pieteikumu un paziņo Aģentūrai tās 
izraudzītās dalībvalsts kompetento iestādi, 
kura būs atbildīga par pieteikuma 
novērtēšanu (turpmāk „kompetentā 
novērtēšanas iestāde”). 
Viena mēneša laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas Aģentūra kompetentajai 
novērtēšanas iestādei paziņo, ka 
pieteikums ir pieejams Aģentūras 
datubāzē. svītrots
2. Divu mēnešu laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas Aģentūra validē pieteikumu, 
ja tas atbilst šādām prasībām:) 
a) ir iesniegta 18. pantā minētā 
informācija;
b) kopā ar pieteikumu ir iesniegta 
70. pantā minēto maksājumu kopija. 
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Validācija neietver iesniegto datu 
kvalitātes un atbilstības vai prasību 
izmaiņu pamatojuma novērtēšanu.
3. Ja Aģentūra uzskata, ka pieteikums ir 
nepilnīgs, tā informē pieteikuma 
iesniedzēju par to, kāda papildinformācija 
ir vajadzīga, lai validētu pieteikumu, un 
nosaka pieņemamu termiņu šīs 
informācijas iesniegšanai. 
Divu mēnešu laikā no papildinformācijas 
saņemšanas Aģentūra izlemj, vai ar 
iesniegto papildinformāciju pietiek, lai 
validētu pieteikumu.
Aģentūra noraida pieteikumu, ja tā 
iesniedzējs nav sagatavojis pieteikumu 
noteiktajā termiņā, un par noraidījumu 
informē pieteikuma iesniedzēju un 
kompetento novērtēšanas iestādi. Šādos 
gadījumos daļēji atmaksā maksu, kas 
samaksāta Aģentūrai saskaņā ar 
70. pantu.
4. Aģentūras lēmumus, kas pieņemti 
saskaņā ar šā panta 3. punkta trešo daļu, 
ir iespējams pārsūdzēt saskaņā ar 
67. pantu. 
5. Ja Aģentūra, pamatojoties uz 
validāciju, kas veikta saskaņā ar 
2. punktu, uzskata, ka pieteikumā sniegtā 
informācija ir pilnīga, tā nekavējoties par 
to informē pieteikuma iesniedzēju un 
kompetento novērtēšanas iestādi. 

Pamatojums

Saskaņā ar jauno 22. pantu valsts un Kopienas atļaujas pieteikumu iesniegšanai un 
validēšanai piemēro vienādus nosacījumus. Tāpēc sākotnējā priekšlikuma 22. pants kļūst 
lieks.

Grozījums Nr. 83
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Regulas priekšlikums
35. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja biocīdā produktā izmantojamās 
sastāvdaļas jau ir reģistrētas saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kompetentā 
novērtēšanas iestāde neveic papildu 
novērtēšanu.

Pamatojums

Lai neveiktu nevajadzīgu dubultu darbu.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dokumentācijas novērtēšanas laikā 
konstatē, ka novērtējuma veikšanai ir 
vajadzīga papildinformācija, kompetentā 
novērtēšanas iestāde pieteikuma 
iesniedzējam pieprasa noteiktā termiņā 
iesniegt šādu informāciju un par to informē 
Aģentūru. 

2. Ja dokumentācijas novērtēšanas laikā 
konstatē, ka novērtējuma veikšanai ir 
vajadzīga papildinformācija, kompetentā 
novērtēšanas iestāde pieteikuma 
iesniedzējam pieprasa termiņā, kas nav 
ilgāks par sešiem mēnešiem, iesniegt šādu 
informāciju. Ārkārtējos apstākļos, sniedzot 
pienācīgu pamatojumu, noteikto termiņu 
var pagarināt uz laiku, kas nepārsniedz 
sešus papildu mēnešus. Kompetentā 
novērtēšanas iestāde par to informē 
Aģentūru. 

Pamatojums

Pieredze liecina, ka novērtēšanas procedūra var vilkties nepamatoti ilgu laiku. Tādēļ ir 
būtiski svarīgi, ka tiek noteikti atbilstīgi termiņi, lai izvairītos no nenoteiktības, kas varētu 
nevajadzīgi novilcināt procedūru. Termiņu noteikšanas rezultātā pieteikuma iesniedzējam tiek 
nodrošināta zināma noteiktība attiecībā uz šīs procedūras iespējamo maksimālo ilgumu. 

Grozījums Nr. 85
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Regulas priekšlikums
35. pants – 3. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Deviņu mēnešu laikā no novērtējumā 
izdarīto secinājumu saņemšanas datuma 
Aģentūra sagatavo un Komisijai iesniedz 
nostāju par biocīdā produkta atļaujas 
piešķiršanu. 

3. Trīs mēnešu laikā no novērtējumā 
izdarīto secinājumu saņemšanas datuma 
Aģentūra sagatavo un Komisijai iesniedz 
nostāju par biocīdā produkta atļaujas 
piešķiršanu. 

Pamatojums

Deviņi mēneši ir pārāk ilgs laiks, lai Aģentūra sagatavotu un nosūtītu viedokli par jau esošo 
novērtējumu, ko veikusi kompetentā novērtēšanas iestāde. Trīs mēneši ir piemērotāks ilgums. 

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja ar 4. punktā minēto lēmumu tiek 
atteikts piešķirt Kopienas atļauju 
biocīdajam produktam, jo tas neatbilst 
kritērijiem, kas noteikti attiecībā uz zema 
riska biocīdajiem produktiem saskaņā ar 
17. pantu, vajadzības gadījumā 
pieteikuma iesniedzējs var pieprasīt 
Kopienas atļauju saskaņā ar 33. panta 
1. punkta a) apakšpunktu vai valsts 
atļauju saskaņā ar V nodaļu.

svītrots

Pamatojums

Šo punktu svītro, jo Kopienas atļauju pieprasa visiem biocīdo produktu veidiem. 

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atļaujas turētājs vai tā pārstāvis 1. Atļaujas turētājs vai tā pārstāvis 
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Aģentūrai iesniedz Kopienas atļaujas 
atjaunošanas pieteikumu vismaz 18 
mēnešus pirms atļaujas derīguma termiņa 
beigām.

Aģentūrai iesniedz Kopienas atļaujas 
atjaunošanas pieteikumu vismaz 12 
mēnešus pirms atļaujas derīguma termiņa 
beigām.

Pamatojums
Produkta atļaujas atjaunošanai piemērotāks termiņš būtu 12 mēneši.

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts - pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja kompetentā novērtēšanas iestāde, kura 
veica Kopienas atļaujas pieteikuma 
sākotnējo novērtējumu, nolemj, ka pilns 
pieteikuma novērtējums nav vajadzīgs, tā 
divpadsmit mēnešu laikā pēc validēšanas 
sagatavo un nosūta Aģentūrai 
rekomendāciju par atļaujas atjaunošanu.

2. Ja kompetentā novērtēšanas iestāde, kura 
veica Kopienas atļaujas pieteikuma 
sākotnējo novērtējumu, nolemj, ka pilns 
pieteikuma novērtējums nav vajadzīgs, tā 
sešu mēnešu laikā pēc validēšanas 
sagatavo un nosūta Aģentūrai 
rekomendāciju par atļaujas atjaunošanu.

Pamatojums

12. panta 2. punktā par aktīvās vielas iekļaušanas atjaunošanu I pielikumā, ja nav vajadzīgs 
novērtējums, tiek prasīts, lai novērtēšanas iestāde sagatavotu rekomendāciju atļaujas 
atjaunošanai 6, nevis 12 mēnešu laikā. 

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
VII a nodaļa (jauna) – 37.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VII a nodaļa

37a. pants

1. Galvenās atļaujas turētājs vai 
pieteikuma iesniedzējs var iesniegt 
Aģentūrā dubultu atļaujas pieteikumu par 
to pašu biocīdo produktu.
2. Dubultās atļaujas pieteikuma 
iesniedzējam kopā ar pieteikumu 
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jāiesniedz šāda informācija:
a) galvenās atļaujas numurs vai galvenās 
atļaujas pieteikuma numurs; 
b) aktīvo vielu un neaktīvo vielu 
kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs, 
ņemot vērā 16. pantā minētos 
koncentrācijas ieronežojumus, jo tā ir 
svarīga informācija atbilstošai biocīdo 
produktu izmantošanai; 
c) lietošanas devas un lietošanas 
pamācības;
d) lietotāju kategorijas.
3. Aģentūra validē pieteikumu saskaņā ar 
22. panta nosacījumiem.
4. Ja Aģentūra, ņemot vērā 3. punktā 
minēto validāciju, uzskata, ka pieteikumu 
var pieņemt, tā nekavējoties par to 
informē pieteikuma iesniedzēju, 
kompetento novērtēšanas iestādi, kas 
apstiprinājusi galveno atļauju vai 
Komisiju Kopienas dubultās atļaujas 
gadījumā. 
5. Ja jau pastāv galvenā atļauja, 
kompetentā novērtēšanas iestāde vai 
Komisija Kopienas dubultās atļaujas 
gadījumā viena mēneša laikā no 
validācijas pieņem lēmumu par 
pieteikumu. Ja tā ir papildu atļauja, 
kompetentā novērtēšanas iestāde vai 
Komisija Kopienas dubultās atļaujas 
gadījumā viena mēneša laikā no galvenās 
atļaujas piešķiršanas, pieņem lēmumu par 
pieteikumu. 
6. Ja nepieciešama papildu informācija, 
lai pārliecinātos par biocīdo produktu 
identitāti, kompetentā novērtēšanas 
iestāde vai Komisija Kopienas dubultās 
atļaujas gadījumā pieprasa šo informāciju 
pieteikuma iesniedzējam. 5. punktā 
minēto viena mēneša periodu pārtrauc no 
informācijas pieprasīšanas brīža līdz tās 
saņemšanai.
7. Līdzko kompetentā novērtēšanas 
iestāde vai Komisija Kopienas dubultās 
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atļaujas gadījumā ir apstiprinājusi 
galvenās atļaujas dubulto atļauju, tā 
piešķir unikālu atļaujas numuru un 
reģistrē administratīvo aktu Kopienas 
biocīdo produktu reģistrā. 
8. Neskarot 2. punktā minēto informāciju, 
dubultajām atļaujām piemēro tos pašus 
termiņus un nosacījumus par biocīdo 
produktu laišanu tirgū un izmantošanu, 
kas piešķirti ar galveno atļauju.  

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
37.b pants (jauns – jaunās VII a nodaļas otrais pants)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37.b pants

1. Galvenajai atļaujai var piešķirt papildu 
atļauju.
2. Lai pieprasītu papildu atļauju, 
pieteikuma iesniedzējam jānosūta 
Aģentūrai atļaujas pieteikums.
3. Papildu atļaujas pieteikuma 
iesniedzējam kopā ar pieteikumu 
jāiesniedz šāda informācija:
a) galvenās atļaujas numurs vai papildu 
atļaujai pieteikuma numurs;
b) pieteikuma iesniedzēja nosaukumu un 
adresi;
c) atļaujas turētāja rakstisks 
apstiprinājums; 
d) aktīvo vielu un neaktīvo vielu 
kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs, 
ņemot vērā 16. pantā minētos 
koncentrācijas ieronežojumus, jo tā ir 
svarīga informācija atbilstošai biocīdo 
produktu izmantošanai; 
e) lietošanas devas un lietošanas 
pamācības;
f) lietotāju kategorijas; 
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4. Aģentūra validē pieteikumu saskaņā ar 
22. panta nosacījumiem.
5. Ja Aģentūra, ņemot vērā 4. punktā 
minēto validāciju, uzskata, ka pieteikumu 
var pieņemt, tā nekavējoties par to 
informē pieteikuma iesniedzēju, 
kompetento novērtēšanas iestādi, kas 
apstiprinājusi galveno atļauju vai 
Komisiju Kopienas papildu atļaujas 
gadījumā. 
6. Ja jau pastāv galvenā atļauja, 
kompetentā novērtēšanas iestāde vai 
Komisija Kopienas papildu atļaujas 
gadījumā viena mēneša laikā no 
validācijas pieņem lēmumu par 
pieteikumu. Ja tā ir papildu atļauja, 
kompetentā novērtēšanas iestāde vai 
Komisija Kopienas papildu atļaujas 
gadījumā viena mēneša laikā no galvenās 
atļaujas piešķiršanas, pieņem lēmumu par 
pieteikumu. 
7. Ja nepieciešama papildu informācija, 
lai pārliecinātos par biocīdo produktu 
identitāti, kompetentā novērtēšanas 
iestāde vai Komisija Kopienas papildu 
atļaujas gadījumā pieprasa šo informāciju 
pieteikuma iesniedzējam. 6. punktā 
minēto viena mēneša periodu pārtrauc no 
informācijas pieprasīšanas brīža līdz tās 
saņemšanai.
8. Līdzko kompetentā novērtēšanas 
iestāde vai Komisija Kopienas papildu 
atļaujas gadījumā ir apstiprinājusi 
galvenās atļaujas papildu atļauju, tā 
piešķir unikālu atļaujas numuru un 
reģistrē administratīvo aktu Kopienas 
biocīdo produktu reģistrā.
9. Neskarot 3. punktā minēto informāciju, 
papildu atļaujām piemēro tos pašus 
termiņus un nosacījumus par biocīdo 
produktu laišanu tirgū un izmantošanu, 
kas piešķirti ar galveno atļauju.   

Grozījums Nr. 91
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Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) aktīvās vielas izcelsmes un sastāva 
izmaiņas.

Pamatojums

Jāziņo par biocīdajā produktā izmantotās aktīvās vielas izcelsmes vai satura izmaiņām, jo tas 
var ietekmēt produkta drošību. 

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
39. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Galvenās atļaujas atsaukšanu vai 
grozījumus veic ar dubulto atļauju un uz 
tās pamata izsniegtām papildu atļaujām.

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi valsts
atļauju, vai — Kopienas atļaujas 
gadījumā — Komisija pēc atļaujas turētāja 
pieprasījuma anulē atļauju, un atļaujas 
turētājs norāda šāda pieprasījuma iemeslus. 
Ja šāds pieprasījums attiecas uz Kopienas 
atļauju, to iesniedz Aģentūrai. 

Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi atļauju, 
pēc atļaujas turētāja pieprasījuma anulē 
atļauju, un atļaujas turētājs norāda šāda 
pieprasījuma iemeslus. Ja šāds 
pieprasījums attiecas uz dubulto vai 
papildu Kopienas atļauju, to iesniedz 
Aģentūrai. 

Grozījums Nr. 94
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Regulas priekšlikums
41. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Galvenās atļaujas grozījumus pēc 
pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma 
izdara dubultajās atļaujās un uz to 
pamata izsniegtajās papildu atļaujās.

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
41. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Spēkā esošas atļaujas grozīšana 
saskaņā ar 3. pantu ir:
a) vai nu administratīva izmaiņa;
b) vai arī neliela izmaiņa; vai
c) būtiska izmaiņa.

Pamatojums

Tiesību akta tekstā būtu precīzi jānorāda galvenie principi, kas tiek piemēroti, izdarot 
grozījumus atļaujās, savukārt procedūru sīku izklāstu var precizēt īstenošanas noteikumos. Jo 
īpaši ir nepieciešams precizēt to izmaiņu veidus, kādas var izdarīt attiecībā uz spēkā esošām 
produktu atļaujām.

Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
42. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punktā minēto kritēriju un 
procedūru pamatā ir šādi principi, kas 
nav vienīgie principi, kuru dēļ pieprasa 
izveidot vienkāršotāku paziņošanas 
procedūru:
a) administratīvajiem grozījumiem 
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atļaujā;
b) izmaiņas biocīdajā produktā atļauto 
atšķirību ietvaros jau apstiprinātā 
pamatsastāvā; 
c) tāda jauna biocīdā produkta laišana 
tirgū, kura pamatsastāvs atbilst 
produktam, uz kuru izsniegta atļauja; 
d) izmaiņas biocīdajā produktā, kas 
negatīvi neietekmē produkta riska pakāpi 
vai efektivitāti.

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieteikumam pievieno visu vajadzīgo 
informāciju, kas liecina, ka biocīdais 
produkts ir gandrīz identisks 3. punktā 
definētajam references produktam.

Pieteikumam pievieno visu vajadzīgo 
informāciju, kas liecina, ka biocīdais 
produkts ir identisks 3. punktā definētajam 
references produktam.

Pamatojums

Paralēlā tirdzniecībā var laist tādus produktus, kuriem ir vienādas tehniskās īpašības un 
aktīvo vielu un papildu formulantu sastāvs. 

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Biocīdo produktu uzskata par gandrīz
identisku references produktam, ja tas 
atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

3. Biocīdo produktu uzskata par identisku 
references produktam, ja tas atbilst visiem
šādiem nosacījumiem:

a) tā sastāvā esošo aktīvo vielu izcelsme 
ražotāja un ražotnes atrašanās vietas ziņā ir 
tāda pati; 

a) tas ir ražots pašā uzņēmumā vai tā
partneruzņēmumā, vai arī, izmantojot 
licenci un ievērojot to pašu ražošanas 
procesu; 
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b) tas ir tāds pats vai līdzīgs tā sastāvā 
esošo neaktīvo vielu un preparāta veida 
ziņā;

b) tas ir tāds pats tā sastāvā esošo aktīvo 
vielu tehnisko specifikāciju un preparāta 
veida ziņā;

c) produkta potenciālā kaitīgā ietekme uz 
cilvēku vai dzīvnieku veselību vai vidi ir 
tāda pati vai līdzvērtīga.

c) produkta potenciālā kaitīgā ietekme uz 
cilvēku vai dzīvnieku veselību vai vidi ir 
tāda pati vai līdzvērtīga, ņemot vērā tā 
sastāvā esošos papildu formulantus un 
iepakojuma formātu, materiālu un veidu.

Pamatojums

Paralēlā tirdzniecībā var laist tādus produktus, kuriem ir vienādas tehniskās īpašības un 
aktīvo vielu un papildu formulantu sastāvs.

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
44. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) produkta sastāvā esošo aktīvo vielu 
pievienošanas numurs un piekļuves 
pilnvara saskaņā ar 50. pantu 
attiecīgajam pieteikuma iesniedzējam 
atbilstoši šīs regulas II nodaļai;

Pamatojums

Pieteikumā paralēlās tirdzniecības atļaujas saņemšanai iekļaujams arī aktīvo vielu 
pievienošanas numurs.

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
44. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atļaujas turētāja vārds vai nosaukums un 
adrese izcelsmes dalībvalstī;

c) atļaujas turētāja vārds vai nosaukums un 
adrese izcelsmes dalībvalstī, un 50. panta 
noteikumiem atbilstoša atļaujas īpašnieka 
piekļuves pilnvara;
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Pamatojums
Pieteikumā paralēlās tirdzniecības atļaujas saņemšanai iekļaujama arī informācija par 
piekļuves pilnvaru saskaņā ar 50. pantu.

Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no 15. panta, pētniecības vai 
izstrādes vajadzībām paredzētu 
eksperimentu vai testu, kura ietvaros laiž 
tirgū neatļautu biocīdo produktu vai aktīvo 
vielu, kas paredzēta tikai izmantošanai 
biocīdā produktā, drīkst veikt vienīgi tad, 
ja veic zinātnisku pētniecību un izstrādi vai 
uz produktiem un procesiem orientētu 
pētniecību un izstrādi, un tad, ja ir ievēroti 
otrajā un trešajā daļā izklāstītie nosacījumi.

1. Atkāpjoties no 15. panta, pētniecības vai 
izstrādes vajadzībām paredzētu 
eksperimentu vai testu, tostarp uz 
produktiem vai procesiem orientētu 
eksperimentu vai testu, kura ietvaros laiž 
tirgū neatļautu biocīdo produktu vai aktīvo 
vielu, kas paredzēta tikai izmantošanai 
biocīdā produktā, drīkst veikt vienīgi tad, 
ja veic zinātnisku pētniecību un izstrādi vai 
uz produktiem un procesiem orientētu 
pētniecību un izstrādi, un tad, ja ir ievēroti 
otrajā un trešajā daļā izklāstītie nosacījumi.

Ja veic zinātnisku pētniecību un izstrādi, 
persona, kura plāno veikt eksperimentu vai 
testu, pirms tā sākšanas par to paziņo 
kompetentajai iestādei. Attiecīgā persona 
rakstiski sagatavo un glabā uzskaites 
dokumentus, kuros norāda biocīdā 
produkta vai aktīvās vielas identitāti, 
marķēšanas datus, piegādātos daudzumus 
un to personu vārdus vai nosaukumus un 
adreses, kas saņem biocīdo produktu vai 
aktīvo vielu, un sagatavo dokumentāciju, 
kurā iekļauj visus pieejamos datus par 
iespējamo iedarbību uz cilvēku vai 
dzīvnieku veselību vai vidi. Šo informāciju 
attiecīgās personas pēc pieprasījuma dara 
pieejamu kompetentajai iestādei.

Ja veic zinātnisku pētniecību un izstrādi, 
tostarp uz produktiem un procesiem 
orientētu pētniecību un izstrādi, persona, 
kura plāno veikt eksperimentu vai testu, 
pirms tā sākšanas par to paziņo 
kompetentajai iestādei. Attiecīgā persona 
rakstiski sagatavo un glabā uzskaites 
dokumentus, kuros norāda biocīdā 
produkta vai aktīvās vielas identitāti, 
marķēšanas datus un piegādātos 
daudzumus, un sagatavo dokumentāciju, 
kurā iekļauj visus pieejamos datus par 
iespējamo iedarbību uz cilvēku vai 
dzīvnieku veselību vai vidi. Šo informāciju 
attiecīgās personas pēc pieprasījuma dara 
pieejamu kompetentajai iestādei.

Ja veic uz produktiem un procesiem 
orientētu pētniecību un izstrādi, persona, 
kura plāno veikt eksperimentu vai testu, 
pirms biocīdā produkta vai aktīvās vielas 
laišanas tirgū paziņo otrajā daļā minēto 
informāciju tās dalībvalsts kompetentajai 
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iestādei, kurā notiek laišana tirgū.

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja veic zinātnisku pētniecību un izstrādi, 
persona, kura plāno veikt eksperimentu vai 
testu, pirms tā sākšanas par to paziņo 
kompetentajai iestādei. Attiecīgā persona 
rakstiski sagatavo un glabā uzskaites 
dokumentus, kuros norāda biocīdā 
produkta vai aktīvās vielas identitāti, 
marķēšanas datus, piegādātos daudzumus 
un to personu vārdus vai nosaukumus un 
adreses, kas saņem biocīdo produktu vai 
aktīvo vielu, un sagatavo dokumentāciju, 
kurā iekļauj visus pieejamos datus par 
iespējamo iedarbību uz cilvēku vai 
dzīvnieku veselību vai vidi. Šo informāciju 
attiecīgās personas pēc pieprasījuma dara 
pieejamu kompetentajai iestādei.

Ja veic zinātnisku pētniecību un izstrādi, 
tostarp uz produktiem un procesiem 
orientētu pētniecību un izstrādi, persona, 
kura plāno veikt eksperimentu vai testu, 
pirms tā sākšanas par to paziņo 
kompetentajai iestādei. Attiecīgā persona 
rakstiski sagatavo un glabā uzskaites 
dokumentus, kuros norāda biocīdā 
produkta vai aktīvās vielas identitāti, 
marķēšanas datus un piegādātos 
daudzumus, un sagatavo dokumentāciju, 
kurā iekļauj visus pieejamos datus par 
iespējamo iedarbību uz cilvēku vai 
dzīvnieku veselību vai vidi. Šo informāciju 
attiecīgās personas pēc pieprasījuma dara 
pieejamu kompetentajai iestādei.

Pamatojums

Saskaņā ar priekšlikumu jebkura eksperimenta vai testa īstenošanai pētniecības un izstrādes 
mērķiem, kura rezultātā vidē varētu nonākt neatļauts biocīdais produkts, ir nepieciešama 
iepriekšēja valsts atļauja. Tas viennozīmīgi rada ievērojamus šķēršļus novatorismam, jo 
saistīts ar ilgstošu nogaidīšanas periodu pirms testa īstenošanas. Tādēļ vajadzētu gan 
saglabāt obligātu iepriekšēju novērtēšanu, ko veic kompetentā iestāde, tomēr būtu jānosaka 
30 dienu termiņš novērtēšanai, ja ierosinātais tests vai eksperiments izraisa jebkādas bažas. 

Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts - pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja eksperimentu vai testu veic 
dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā notiek 
biocīdā produkta laišana tirgū, pieteikuma 
iesniedzējs eksperimenta vai testa atļauju 

3. Ja eksperimentu vai testu neveic
dalībvalstī, kurā notiek biocīdā produkta 
laišana tirgū, pieteikuma iesniedzējs par to 
paziņo tās dalībvalsts kompetentajai 
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saņem no tās dalībvalsts kompetentās 
iestādes, kuras teritorijā veicami 
eksperimenti vai testi.

iestādei, kuras teritorijā veicami 
eksperimenti vai testi. Pieteikuma 
iesniedzējs sagatavo un glabā uzskaites 
dokumentus, kuros norāda biocīdā 
produkta vai aktīvās vielas identitāti, 
marķēšanas datus un piegādātos 
daudzumus, un sagatavo dokumentāciju, 
kurā iekļauj visus pieejamos datus par 
iespējamo iedarbību uz cilvēku vai 
dzīvnieku veselību vai ietekmi uz vidi. 
Pieteikuma iesniedzējs nodod 
kompetentajai iestādei šo informāciju pēc 
tās pieprasījuma.

Pamatojums

Noteikumiem par testu vai eksperimentu veikšanu kādas citas dalībvalsts teritorijā, nevis tajā, 
kuras tirgū ir laisti biocīdie produkti, vajadzētu būtu tādiem pašiem, kādi minēti šā panta 
1. punktā.

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts - pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apstrādātu izstrādājumu vai materiālu 
marķējumā norādāma šāda informācija:

2. Apstrādātu izstrādājumu vai materiālu 
marķējumā norādāma šāda informācija:

a) visu to aktīvo vielu nosaukumi, kuras 
lietotas izstrādājumu vai materiālu 
apstrādei vai kuras ir izstrādājumos vai 
materiālos; 

a) visu to aktīvo vielu nosaukumi, kur 
iespējams, izmantojot pieņemto 
nomenklatūru (piem., INCI), kuras 
lietotas izstrādājumu vai materiālu 
apstrādei vai kuras ir izstrādājumos vai 
materiālos, ja tas ir svarīgi, un visas 
aktīvās vielas, kas izdalās no 
apstrādātajiem izstrādājumiem vai 
materiāliem normālas vai paredzamas 
lietošanas apstākļos, ja vien tiesību aktos 
šajā jomā nav jau noteiktas prasības par 
marķējumu vai citiem līdzekļiem saistībā
ar obligāto informāciju; 

b) attiecīgā gadījumā — biocīdā īpašība, ko 
ieguvuši apstrādātie izstrādājumi vai 
materiāli;

b) attiecīgā gadījumā — biocīdā īpašība, ko 
ieguvuši apstrādātie izstrādājumi;

c) visu to biocīdo produktu atļaujas 
numurs, kuri lietoti izstrādājumu vai 
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materiālu apstrādei vai ir izstrādājumos 
vai materiālos;
d) bīstamības apzīmējums vai drošības 
prasību apzīmējums, kas paredzēts biocīdā 
produkta atļaujā.

c) bīstamības apzīmējums vai drošības 
prasību apzīmējums, kas paredzēts biocīdā
produkta atļaujā, ja tas ir svarīgi, un 
apstrādāto izstrādājumu un materiālu 
izdalītās aktīvās vielas normālos vai 
paredzamos lietošanas apstākļos.

Pamatojums

Apstrādātu izstrādājumu un materiālu marķēšanas noteikumiem nevajadzētu pārklāties ar 
spēka esošajām prasībām saskaņā ar nozares tiesību aktiem. 

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts – otrā un trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Marķējumam jābūt skaidri redzamam, 
viegli salasāmam un pietiekami noturīgam.

Marķējumam jābūt skaidri redzamam, 
viegli salasāmam, pietiekami noturīgam, 
un to uzdrukā uz apstrādātā izstrādājuma 
vai materiāla iepakojuma tās dalībvalsts 
valsts valodā vai valsts valodās, kuras 
tirgū tiek laists apstrādātais izstrādājums 
vai materiāls.

Ja tas ir nepieciešams apstrādātā 
izstrādājuma vai materiāla lieluma vai 
funkcijas dēļ, marķējumu uzdrukā uz 
apstrādātā izstrādājuma vai materiāla 
iepakojuma vai iekļauj apstrādātā 
izstrādājuma vai materiāla lietošanas 
instrukcijā vai garantijas talonā.

Pamatojums

Skaidri jānosaka, ka marķējumam uz apstrādātiem izstrādājumiem un materiāliem tāpat kā uz 
citiem produktiem vienmēr jābūt tās dalībvalsts valsts valodā vai valodās, kuras tirgū tiek 
laists produkts. (Referents ir izmainījis piedāvāto grozījumu Nr. 37 ziņojuma projektā, ņemot 
vērā dalībvalstis, kurās ir vairāk nekā viena valsts valoda.)

Grozījums Nr. 106
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Regulas priekšlikums
47. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Par apstrādāto izstrādājumu un 
materiālu laišanu tirgū atbildīgajai 
personai ir atļaujas turētāja izdots 
sertifikāts visiem biocīdajiem produktiem, 
kas izmantoti apstrādē vai pievienoti 
izstrādājumiem vai materiāliem.

Pamatojums

Uzskata, ka arī personām, kas laiž tirgū ar biocīdajiem produktiem apstrādātus izstrādājumus 
vai materiālus, jābūt sertifikātam, kas apstiprina visus izstrādājumos un materiālos 
izmantotos biocīdos produktus. 

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nākamais pieteikuma iesniedzējs ar 
pirmo pieteikuma iesniedzēju ir panācis 
rakstisku vienošanos piekļuves pilnvaras 
veidā, ka viņš var izmantot minēto 
informāciju; 

a) nākamais pieteikuma iesniedzējs ir 
panācis rakstisku vienošanos piekļuves 
pilnvaras veidā saskaņā ar 50. pantu; 

Pamatojums

Pirmajam pietiekuma iesniedzējam ne vienmēr ir pieejami visi dati. Jāparedz iespēja, lai 
otrajam pieteikuma iesniedzējam vai uzņēmumam būtu vai tiktu dota pieeja datiem, kā 
rezultātā rodas kopīgas lietošanas dati vai kopīgi izveidoti dati. 

Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) nākamajam pieteikuma iesniedzējam 
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arī ir pieeja datiem. 

Pamatojums

Pirmajam pietiekuma iesniedzējam ne vienmēr ir pieejami visi dati. Jāparedz iespēja, lai 
otrajam pieteikuma iesniedzējam vai uzņēmumam būtu vai tiktu dota pieeja datiem, kā 
rezultātā rodas kopīgas lietošanas dati vai kopīgi izveidoti dati. 

Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums
48. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aģentūra 2. punktā minēto sarakstu 
ievada Biocīdu datu kopīgas izmantošanas 
reģistrā.

4. Aģentūra visu 2. punktā minētā saraksta 
elementu informāciju ar pieņemtajiem 
unikālajiem kodiem, tostarp visus 
identifikācijas datus un datus par pirmo 
pieteikuma iesniedzēju un datu 
īpašnieku(-iem) ievada Biocīdu datu 
kopīgas izmantošanas reģistrā.

Pamatojums

Reģistrā jābūt visai sarakstā minētajai informācijai un dokumentiem. Katram nosūtītajam 
dokumentam būtu vēlams piešķirt identifikācijas numuru, lai novērstu neskaidrības, ko rada 
virsraksti vai pētījumu labojumi ar līdzīgiem nosaukumiem. Norāde par datu īpašnieku un 
pieteikuma iesniedzēju nodrošina īpašuma tiesību ievērošanu.

Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācijai, kura ir aizsargāta saskaņā 
ar Direktīvu 98/8/EK vai šo pantu vai 
kuras aizsardzības periods saskaņā ar 
Direktīvu 98/8/EK vai šo pantu ir beidzies, 
atkārtotu aizsardzību nepiemēro.

Katram dokumentam atsevišķi reģistrē 
nosūtīšanas datums, tāpat kā vienotais 
kods saskaņā ar 48. panta 4. punktu. 

Pamatojums

Direktīvā 98/8/EK nav skaidri noteikti datu aizsardzības nosacījumi. Faktu nosūtīšanas 



AD\813158LV.doc 63/74 PE430.878v02-00

LV

datums var nebūt visas informācijas nosūtīšanas datums. Tāpēc jāreģistrē katra nosūtītā 
dokumenta datums.

Grozījums Nr. 111

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šādi testi vai pētījumi jau ir iesniegti 
saistībā ar kādu no iepriekšējiem 
pieteikumiem, kompetentā iestāde vai 
Aģentūra nekavējoties paziņo 
potenciālajam pieteikuma iesniedzējam 
informācijas īpašnieka vārdu vai 
nosaukumu un kontaktinformāciju. 

Ja šādi testi vai pētījumi jau ir iesniegti 
saistībā ar kādu no iepriekšējiem 
pieteikumiem, kompetentā iestāde vai 
Aģentūra nekavējoties novērtē tehnisko 
ekvivalenci attiecībā pret atsauces avotu.
Ja šis vērtējums ir pozitīvs, kompetentā 
iestāde vai Aģentūra nekavējoties paziņo 
potenciālajam pieteikuma iesniedzējam 
informācijas īpašnieka vārdu vai 
nosaukumu un kontaktinformāciju. 

Pamatojums

Pirms pētījumu pievienošanas kopīgas izmantošanas datiem rūpīgi jāpārbauda to tehniskā 
atbilstība, citādi nevar noteikt, vai pieejamie dati ir piemērojami nākamajam pieteikuma 
iesniedzējam.

Grozījums Nr. 112

Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja biocīdais produkts jau ir atļauts 
saskaņā ar 15., 25. vai 28. pantu un visi 
atbilstīgi 49. pantam noteiktie informācijas 
aizsardzības periodi ir beigušies, 
kompetentā saņēmēja iestāde vai Aģentūra 
var piekrist, ka nākamais atļaujas 
pieteikuma iesniedzējs var atsaukties uz 
datiem, kurus iesniedzis pirmais 
pieteikuma iesniedzējs, ciktāl nākamais 
pieteikuma iesniedzējs var nodrošināt 
pierādījumus tam, ka biocīdais produkts ir 
līdzīgs iepriekš atļautajam biocīdam un abu 

1. Ja biocīdais produkts jau ir atļauts 
saskaņā ar 15., 25. vai 28. pantu un visi 
atbilstīgi 49. pantam noteiktie informācijas 
aizsardzības periodi ir beigušies, 
kompetentā saņēmēja iestāde vai Aģentūra 
var piekrist, ka nākamais atļaujas 
pieteikuma iesniedzējs var atsaukties uz 
datiem, kurus iesniedzis pirmais 
pieteikuma iesniedzējs, un, ja nav beidzies 
49. pantā minētais informācijas 
aizsardzības termiņš, kompetentā 
saņēmēja iestāde vai Aģentūra var 
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produktu aktīvās vielas ir tehniski 
ekvivalentas, ieskaitot tīrības pakāpi un 
piemaisījumu īpašības.

vienoties, ka nākamais pieteikuma 
iesniedzējs var izmantot pirmā pieteikuma 
iesniedzēja datus saskaņā ar 52. pantu, 
ciktāl nākamais pieteikuma iesniedzējs var 
nodrošināt pierādījumus tam, ka biocīdais 
produkts ir līdzīgs iepriekš atļautajam 
biocīdam un abu produktu aktīvās vielas ir 
tehniski ekvivalentas, ieskaitot tīrības 
pakāpi un piemaisījumu īpašības.  

Pamatojums

Ja pieteikuma iesniedzējs vēlas, lai dati tiktu nodoti kopīgā lietošanā, tam jāpierāda līdzība 
un tehniskā atbilstība arī tad, ja datu aizsardzība vēl ir spēkā.

Grozījums Nr. 113

Regulas priekšlikums
54. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija līdz 2023. gada 1. janvārim
sagatavo ziņojumu par šīs regulas 
īstenošanu un jo īpaši par Kopienas 
atļaujas piešķiršanas procedūras un 
savstarpējās atzīšanas funkcionēšanu. Šo 
ziņojumu Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

4. Komisija līdz 2016. gada 1. janvārim
sagatavo ziņojumu par šīs regulas 
īstenošanu un jo īpaši par Kopienas 
atļaujas piešķiršanas procedūras un 
savstarpējās atzīšanas funkcionēšanu. Šo 
ziņojumu Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr. 114

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Turpmāk minētās informācijas atklāšanu 
uzskata par tādu, kas apdraud attiecīgās 
personas komerciālo interešu aizsardzību:

2. Turpmāk minētās informācijas atklāšanu 
uzskata par tādu, kas apdraud attiecīgās 
personas komerciālo interešu aizsardzību, 
un tādēļ šādu publiskošanu nedrīkst 
pieļaut:

a) ziņas par biocīdā produkta pilnu sastāvu; a) ziņas par biocīdā produkta pilnu sastāvu;
b) informācija par vielas vai maisījuma 
precīzu lietojumu, funkciju vai 

b) informācija par vielas vai maisījuma 
precīzu lietojumu, funkciju vai 
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izmantošanu; izmantošanu; 
c) ražotās vai tirgū laistās vielas vai 
maisījuma precīzs apjoms tonnās;

c) ražotās vai tirgū laistās vielas vai 
maisījuma precīzs apjoms tonnās;

d) saiknes starp aktīvās vielas ražotāju un
personu, kas atbildīga par biocīdā produkta 
laišanu tirgū, vai starp personu, kas 
atbildīga par biocīdā produkta laišanu 
tirgū, un produkta izplatītājiem.

d) saiknes starp aktīvās vielas ražotāju un 
personu, kas atbildīga par biocīdā produkta 
laišanu tirgū, vai starp personu, kas 
atbildīga par biocīdā produkta laišanu 
tirgū, un produkta izplatītājiem;

da) aktīvo vielu ražotāji (nosaukums un 
adrese, tostarp ražotņu atrašanās vieta);
db) biocīdā produkta ražotnes atrašanās 
vieta;
dc) atļaujas izdošanas datums un 
derīguma termiņš; 
dd) devas un lietošanas instrukcijas. 

Pamatojums
Pie konfidenciālās informācijas pieder arī atļaujas izdošanas datums un derīguma termiņš, 
devas un lietošanas instrukcijas, kā arī biocīdā produkta vai aktīvo vielu ražotnes atrašanās 
vieta, jo tā ir komerciāli svarīga informācija.

Grozījums Nr. 115

Regulas priekšlikums
55. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ikviena persona, kas šīs regulas 
piemērošanas vajadzībām iesniedz 
Aģentūrai vai kompetentai iestādei ar 
aktīvo vielu saistītu informāciju, var 
pieprasīt, lai 56. panta 2. punktā minētā 
informācija netiktu izpausta, un 
pieprasījumā iekļauj pamatojumu, kāpēc 
informācijas izpaušana varētu kaitēt viņa 
vai kādas citas iesaistītas personas 
komerciālajām interesēm.

3. Ikviena persona, kas šīs regulas 
piemērošanas vajadzībām iesniedz 
Aģentūrai vai kompetentai iestādei ar 
aktīvo vielu vai biocīdo produktu saistītu 
informāciju, var pieprasīt, lai 56. panta 
2. punktā minētā informācija netiktu 
izpausta, un pieprasījumā iekļauj 
pamatojumu, kāpēc informācijas izpaušana 
varētu kaitēt viņa vai kādas citas iesaistītas 
personas komerciālajām interesēm.

Pamatojums

Šo pantu piemēro ne tikai aktīvajām vielām, bet arī biocīdajiem produktiem.
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Grozījums Nr. 116

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 
24. pantu IUPAC nomenklatūrā 
piešķirtais nosaukums šā panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētām aktīvajām 
vielām, kuras izmanto tikai vienam vai 
vairākiem no šādiem mērķiem:

svītrots

i) zinātniskai pētniecībai un izstrādei;

ii) uz produktiem un procesiem orientētai 
pētniecībai un izstrādei.

Pamatojums

Informācijai par pētījumiem un jauninājumiem jābūt konfidenciālai.

Grozījums Nr. 117

Regulas priekšlikums
58. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) izmantošanas norādījumi un dozas, 
izteiktas metriskajās mērvienībās, kādu 
saskaņā ar atļaujas nosacījumiem paredz 
katram izmantojumam;

e) lietošanas norādījumi un lietotājam 
ierastā un saprotamā veidā izteiktas 
devas, kas atļaujā paredzētas katram 
lietojumam;

Pamatojums
Metriskās vienībās izteiktas devas nav saprotamas neprofesionāliem lietotājiem un tādējādi 
arī grūti saprotamas patērētājiem. Pieprasa, lai marķējumā devas ir izteiktas gala 
patērētājam ierastā un saprotamā veidā.

Grozījums Nr. 118
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Regulas priekšlikums
58. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var pieprasīt, lai biocīdos 
produktus, kuri laisti tirgū šo valstu 
teritorijā, marķētu attiecīgajā valsts valodā 
vai valodās.

3. Dalībvalstis pieprasa, lai biocīdos 
produktus, kuri laisti tirgū šo valstu 
teritorijā, marķētu attiecīgajā valsts valodā 
vai valodās.

Pamatojums

Uz visiem produktiem vienmēr jābūt marķējumam tās dalībvalsts valsts valodā vai valodās, 
kuras tirgū laisti šie produkti. (Referents ir izmainījis piedāvāto grozījumu Nr. 39 ziņojuma 
projektā, ņemot vērā dalībvalstis, kurās ir vairāk nekā viena valsts valoda.)

Grozījums Nr. 119

Regulas priekšlikums
58. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Biocīdajiem produktiem, kuru sastāvā 
ir nanomateriāli vai kas ir ražoti, 
izmantojot nanotehnoloģiju, tas skaidri 
jānorāda uz marķējuma.

Pamatojums

Nanobiocīdās vielas ietilpst regulas darbības jomā. Tomēr šo vielu ietekme uz veselību un 
vidi mūsdienās nav pietiekami atzīta. Ir nepieciešams pienācīgi informēt patērētājus.

Grozījums Nr. 120

Regulas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) sniedz pieteikuma iesniedzējiem 
konsultācijas un palīdzību saistībā ar 
aktīvās vielas iekļaušanu I pielikumā vai 
Kopienas atļauju;

(d) sniedz pieteikuma iesniedzējiem un jo 
īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem
konsultācijas un palīdzību saistībā ar 
aktīvās vielas iekļaušanu I pielikumā vai 
Kopienas atļauju;
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Pamatojums

Būtu jānorāda, ka mazie un vidējie uzņēmumi daudz biežāk būs situācijā, kad tiem 
nepieciešama palīdzība pieteikumu sagatavošanā, un šī palīdzība, kad vien iespējams, būtu 
jānodrošina Komisijai, Aģentūrai un dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 121

Regulas priekšlikums
70. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) maziem un vidējiem uzņēmumiem
Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK par 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju nozīmē nosaka 
samazinātu maksu;

a) maziem un vidējiem uzņēmumiem
nosaka samazinātu maksu, bet tas nekādā 
veidā nemaina kompetentās novērtēšanas 
iestādes atbildību izdarīt rūpīgu 
novērtējumu saskaņā ar šo regulu; 

Pamatojums

MVU definīcija atsevišķi noteikta jaunajā grozījumā attiecībā uz 3. pantu par definīcijām.

Grozījums Nr. 122

Regulas priekšlikums
70. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) personas, kas laiž tirgū biocīdus 
produktus, maksā gada maksu; and

(d) personas, kas laiž tirgū biocīdus 
produktus, izņemot MVU, maksā gada 
maksu; and

Pamatojums

Lai gan ar gada maksu tiek atbalstīta ECHA turpmāka finansēšana, MVU būtu jāatbrīvo no 
šīs maksas, lai tiem neradītu lieku finansiālo slogu.
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Grozījums Nr. 123

Regulas priekšlikums
75.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

75.a pants 
Valsts palīdzības dienesti dalībvalstīs

Dalībvalstis izveido valsts palīdzības 
dienestus konsultāciju sniegšanai 
pieteikuma iesniedzējiem, jo īpaši MVU, 
kā arī citām ieinteresētajām pusēm par to 
attiecīgajām kompetencēm un saistībām 
saskaņā ar šo direktīvu, veicot to papildus 
palīdzībai, ka sniedz Aģentūra saskaņā ar 
66. panta 2. punkta d) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 124

Regulas priekšlikums
77. pants – 3. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja produkta atļaujas pieteikums saskaņā ar 
otro daļu nav iesniegts, biocīdos produktus 
pārtrauc laist tirgū sešus mēnešus pēc
dienas, kad stājas spēkā lēmums par 
iekļaušanu. To biocīdo produktu esošo 
krājumu iznīcināšana, glabāšana un 
lietošana, kuru atļaujas pieteikums nav 
iesniegts saskaņā ar otro daļu, ir atļauta ne 
ilgāk kā astoņpadsmit mēnešus pēc dienas, 
kad stājas spēkā lēmums par iekļaušanu.

Ja produkta atļaujas pieteikums saskaņā ar 
otro daļu nav iesniegts, biocīdos produktus 
pārtrauc laist tirgū pēc dienas, kad stājas 
spēkā lēmums par iekļaušanu. To biocīdo 
produktu esošo krājumu iznīcināšana, 
glabāšana un lietošana, kuru atļaujas 
pieteikums nav iesniegts saskaņā ar otro 
daļu, ir atļauta ne ilgāk kā sešus mēnešus 
pēc dienas, kad stājas spēkā lēmums par 
iekļaušanu.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt īsākus termiņus, jo biocīdā produkta lietotājiem jāzina savi 
pienākumi un aktīvo vielu pārskatīšanas stāvoklis.

Grozījums Nr. 125
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Regulas priekšlikums
82. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

82. pants svītrots

Pārejas pasākumi attiecībā uz 
materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku
1. Pieteikumus atļaujas saņemšanai 
attiecībā uz biocīdiem produktiem, kuri ir 
materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku, un 
kuri bija pieejami tirgū ... [OV: ievietot 
datumu, kas minēts 85. panta pirmajā daļā], 
iesniedz vēlākais 2017. gada 1. janvārī.

Materiālus, kuri nonāk saskarē ar pārtiku 
un kuri bija pieejami tirgū ... [OV: ievietot 
datumu, kas minēts 85. panta pirmajā 
daļā], un par kuriem ir iesniegts 
pieteikums saskaņā ar 1. punktu, var 
turpināt laist tirgū līdz dienai, kad 
pieņemts lēmums piešķirt atļauju vai 
noraidīt atļaujas pieteikumu. Ja 
pieteikums piešķirt atļauju šāda biocīdā 
produktu laišanai tirgū tiek noraidīts, 
šādu biocīdo produktu pārtrauc laist tirgū 
sešu mēnešu laikā pēc šāda lēmuma 
pieņemšanas.

Materiālus, kuri nonāk saskarē ar pārtiku 
un kuri bija pieejami tirgū ... [OV: ievietot 
datumu, kas minēts 85. panta pirmajā 
daļā], un par kuriem nav iesniegts 
pieteikums saskaņā ar 1. punktu, var 
turpināt laist tirgū sešus mēnešus pēc 
1. punktā minētās dienas. 
2. To biocīdo produktu esošo krājumu 
iznīcināšana, glabāšana un lietošana, 
kurus kompetentā iestāde vai Komisija 
nav atļāvusi attiecīgajam lietojumam, ir 
atļauta ne ilgāk kā divpadsmit mēnešus 
pēc dienas, kad pieņemts 1. punkta otrajā 
daļā minētais lēmums, vai divpadsmit 
mēnešus pēc dienas, kad pieņemts 
1. punkta trešajā daļā minētais lēmums, 
atkarībā no tā, kura diena ir vēlāk.
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Pamatojums

Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku jau ir reglamentēti ar Regulu (EK) Nr. 1935/2004. 
Materiālus, kas nonāk saskarē ar pārtiku, nevajadzētu iekļaut priekšlikumā, lai neradītu 
dubultu novērtēšanu un reglamentēšanu. Ja rodas jautājums par šādiem materiāliem, tas 
jārisina, svītrojot no Regulas „materiālus, kas ir saskarē ar pārtiku”.

Grozījums Nr. 126

Regulas priekšlikums
83. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sākot no 2014. gada 1. janvāra, visi tādu 
tirgū pieejamo aktīvo vielu ražotāji, kuras 
izmanto biocīdajos produktos, iesniedz 
Aģentūrai pieteikumu pievienot šo vielu 
I pielikumā. Kompetentās iestādes veic 
oficiālās kontroles saskaņā ar 54. panta 
1. punktu.

Pamatojums

Aktīvās vielas, ko izmanto biocīdajos produktos vajadzētu ļaut ražot tikai uzņēmumiem, kas ir 
iekļauti sistēmā. Tas ir vislabākais veids, kā cīnīties ar neriģistrētiem izplatītājiem, izmantojot 
atbilstošu aktīvo vielu tirgus pārvaldību. Dalībvalstīm obligāti jānosaka, kuri biocīdie 
produkti ir tās tirgū, ja aktīvās vielas ražotājs ir iesniedzis faktus vielas pievienošanai 
I pielikumā, un atbilstoši jārīkojas.

Grozījums Nr. 127

Regulas priekšlikums
83. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentajām iestādēm jāizveido 
vajadzīgie noteikumi saskaņā ar 54. panta 
2. punktu.

Pamatojums

Aktīvās vielas, ko izmanto biocīdajos produktos vajadzētu ļaut ražot tikai uzņēmumiem, kas ir 
iekļauti sistēmā. Tas ir vislabākais veids, kā cīnīties ar free riders, izmantojot atbilstošu 
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aktīvo vielu tirgus pārvaldību. Dalībvalstīm obligāti jānosaka, kuri biocīdie produkti ir tās 
tirgū, ja aktīvās vielas ražotājs ir iesniedzis faktus vielas pievienošanai I pielikumā, un 
atbilstoši jārīkojas.

Grozījums Nr. 128

Regulas priekšlikums
III pielikums - pirmā daļa (Par biocīdiem produktiem vajadzīgie dati) - 1.a punkts 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Informāciju būtu pēc iespējas jāiegūst 
no esošajiem datiem, lai līdz minimumam 
samazinātu izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem. Īpaši jāizmanto Direktīvas 
1999/45/EK vai Regulas (EK) 
Nr. 1272/2008 noteikumi.

Pamatojums

Lai izvairītos no nevajadzīgiem izmēģinājumiem ar dzīvniekiem.

Grozījums Nr. 129

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. sadaļa – 2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2. Detalizēta kvantitatīva un kvalitatīva 
informācija par biocīdā produkta sastāvu, 
piemēram, aktīvā viela (vielas), 
piemaisījumi, palīgvielas, inertie 
komponenti

2.2. 2.2. Detalizēta kvantitatīva un 
kvalitatīva informācija par biocīdā 
produkta sastāvu, piemēram, aktīvā viela 
(vielas), piemaisījumi, palīgvielas, inertie 
komponenti, ņemot vērā 16. pantā minētos 
koncentrācijas ierobežojumus,

Pamatojums

Lai veiktu noteikuma saskaņošanu ar 16. panta 2.a un 2.b grozījumiem (jauni). 

Grozījums Nr. 130
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Regulas priekšlikums
V pielikums – 4. pamatgrupa – 20. produktu veids

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. produktu veids: - 20. produktu veids: Pārtikas un dzīvnieku 
barības dezinfekcijas līdzekļi
Produkti, kurus izmanto pārtikas vai 
dzīvnieku barības dezinfekcijai pret 
kaitīgiem organismiem.  

Pamatojums

20. produktu veids („Pārtikas un dzīvnieku barības aizsardzības līdzekļi”) ir jāsaglabā, bet 
jāgroza tā definīcija, jo šie produkti nav aizsardzības līdzekļi, bet dezinfekcijas līdzekļi. 
Piemēram, produkti, ko izmanto, lai dezinficētu dzīvnieku barību no cilvēku patogēniem, 
piemēram, salmonellu, neatbilst noteikumu prasībām par dzīvnieku barības piedevām. Tāpat 
tiem nav īpašību, kādas piemīt aizsardzības līdzekļiem, lai aizsargātu dzīvnieku barību no 
bojāšanās. Tāpēc šie produkti uzskatāmi par dezinfekcijas aģentiem.
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