
AD\817224LV.doc PE439.175v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2009/0076(COD)

18.5.2010

ATZINUMS
Sniegusi Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par biocīdo produktu 
laišanu tirgū un lietošanu
(COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))

Atzinumu sagatavoja: Amalia Sartori

(*) Komiteju iesaistīšanas procedūra – Reglamenta 50. pants



PE439.175v02-00 2/67 AD\817224LV.doc

LV

PA_Legam



AD\817224LV.doc 3/67 PE439.175v02-00

LV

ĪSS PAMATOJUMS

Regulas priekšlikuma par biocīdo produktu laišanu tirgū un lietošanu mērķis ir pārskatīt 
šobrīd Eiropas Savienībā spēkā esošo tiesisko regulējumu, ko pašlaik nosaka ar Direktīvu 
98/8/EK, kuru pēc tam attiecīgi atceļ.

Biocīdie produkti satur vienu vai vairākas aktīvās vielas, kuru mērķis ir iznīcināt, izvadīt, 
neitralizēt, kavēt darbību vai citādi kontrolēt jebkādus cilvēku vai dzīvnieku veselībai un videi 
kaitīgus organismus.  Apzinīgi tos lietojot, biocīdie produkti ir mūsu sabiedrības ikdienas 
dzīves sastāvdaļa, jo tie kavē slimību izplatīšanos un nodrošina augstu higiēnas līmeni blīvi 
apdzīvotā vidē. Daži no šiem produktiem var būt bīstami. 

Biocīdo produktu tirgus apjoms ES ir aptuveni EUR 900 miljoni un 90 000 tonnu produktu 
gadā. Direktīva 98/8/EK ir pirmais tiesību akts, ar kuru regulē šo produktu laišanu tirgū un 
lietošanu. Ar šo regulas priekšlikumu Komisija ievieš daudzus uzlabojumus dažādos tiesiskā 
regulējuma aspektos, piemēram, atļauju piešķiršanas procedūru ilgums, aktīvo vielu un 
biocīdo produktu novērtēšana, centralizētas procedūras izveidošana, īpaši paralēlās 
tirdzniecības noteikumi un pētījumu ar mugurkaulniekiem obligātā nodošana kopīgā 
lietošanā.  

Šis regulas priekšlikums atbilst vajadzīgajām pārskatīšanas un pilnveidošanas prasībām un 
risina pastāvošās problēmas.  Tomēr referents uzskata, ka priekšlikumu var uzlabot šādās 
jomās:

- pēc iespējas vienkāršot atļauju piešķiršanas un aktīvo vielu un biocīdo produktu 
novērtēšanas procedūras, pētījumu un attīstības procesu un valsts maksājumu sistēmu;

- turpināt saskaņot Eiropas tirgu un valstu tiesību aktus, galvenokārt precīzāk definējot 
savstarpējās atzīšanas procedūras, centralizēto atļauju piešķiršanu un konfidenciālo datu 
aizsardzību;

- samazināt izmaksas un novērst administratīvo slogu, galvenokārt MVU, nodrošinot tiem arī 
atbilstošu tehnisko, valodniecisko un administratīvo atbalstu sistēmā, kas, īpaši bez pieredzes, 
var izrādīties ļoti sarežģīta;

- uzlabot patērētāju aizsardzības līmeni, nodrošinot atbilstošu marķējuma sistēmu, kas atbilst 
riska pakāpei un sniedz derīgu, bet ne lieku informāciju, lai aizsargātu visu patērētāju, īpaši 
neprofesionāļu, veselību.

Tāpēc referents piedāvā grozījumus Komisijas ierosinātajā tekstā iepriekš minētajās jomās un 
attiecībā uz jautājumiem, kas ir IMCO komitejas kompetencē saskaņā ar saistīto komiteju 
procedūru (Regulas 50. pants).  Papildus grozījumiem 25., 28., 44., 47., 54., 58. un 62. pantā 
referents savā kompetencē uzskata par nepieciešamu veikt uzlabojumus arī citās teksta daļās 
šādos nolūkos:

a) uzlabot datu pieejas procedūras un prasības, lai reglamentētu tā saukto „parazītismu”, īpaši 
uzlabojot 83. panta tekstu;

b) samazināt termiņus un attiecīgi arī izmaksas pieteikumu validēšanas un novērtēšanas 
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procedūrām un Komisijas un kompetento iestāžu lēmumu pieņemšanai par atļauju 
atjaunošanu;

c) precīzāk definēt administratīvus vai nelielus grozījumus pamatsastāvā vai produktos, ar 
vienādu pamatsastāvu, kuriem piešķirta kopīga atļauja;

d) novērst patvaļīgu to dezinfekcijas līdzekļu diskrimināciju, kuriem nevar izmantot 5. pantā 
minētos izslēgšanas kritērijus;

e) paredzēt iespēju aizvietot produktu pēc nepieciešamo zināšanu iegūšanas, lietojot to praksē;

f) uzlabot valsts iestāžu savstarpējās atzīšanas procedūras;

g) līdzsvarot paralēlās tirdzniecības nosacījumus identiskiem produktiem, kuriem ir vienāds 
sastāvs un tie paši formulanti;

h) uzlabot apstrādātu izstrādājumu un materiālu marķēšanas nosacījumus, nošķirot tos, kas 
var vai nevar izvadīt biocīdo produktu. Labāk definēt marķējumā iekļaujamos norādījumus, 
kā arī tā novietojumu, lai garantētu efektīvu un atbilstošu informāciju;

i) saskaņot regulas noteikumus ar pastāvošajiem tiesību aktiem, īpaši ar Regulu REACH un 
regulām par augu aizsardzības līdzekļiem, attiecīgi novēršot atšķirības starp jauniem un 
esošiem datiem pētniecības un attīstības noteikumos un Aģentūras pienākumos.

Referents šajā atzinumā neveic nepieciešamos grozījumus, lai saskaņotu priekšlikumu ar 
Lisabonas līguma atsauces dokumentiem, jo šos grozījumus veiks attiecīgā kompetentā 
komiteja. 

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai nodrošinātu augstāku cilvēku 
un dzīvnieku veselības un vides 
aizsardzības līmeni, Komisijai divu gadu 
laikā no šīs regulas stāšanās spēkā būtu
jāiesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojums par atbilstošiem 
pasākumiem, lai veicinātu biocīdo 
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produktu ilgtspējīgu lietošanu dažādajos 
produktu veidos. Šajā ziņojumā var ietvert 
jautājumus, kas attiecas uz profesionālo 
lietotāju apmācīšanu, sertificēšanu un 
pārsertificēšanu, informācijas centru 
izveidošanu lietotājiem amatieriem, valstu 
plānu izveidošanu ar biocīdo produktu 
lietošanu saistīto risku samazināšanai, 
labāko pieejamo tehnoloģiju 
izmantošanu, obligāto informācijas 
sniegšanu kompetentajām iestādēm par 
negadījumiem, nepieciešamā aprīkojuma 
izmantošanu un citiem pasākumiem risku 
samazināšanai, riska indikatoru 
izveidošanu produktu kategorijām, 
pasākumus nelegālu produktu 
apkarošanai, vadlīnijas attiecībā uz 
uzglabāšanu, pārstrādi un iznīcināšanu, 
augsnes un gaisa piesārņojumu un šo 
vielu izmantošanu blīvi apdzīvotās vietās 
un pārtikas krājumu uzglabāšanas vietās. 
Balstoties uz šo ziņojumu, Komisijai būtu 
attiecīgā gadījumā jāiesniedz tiesību aktu 
priekšlikumi. 

Grozījums Nr. 2

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

Iepriekšējā Direktīvā 98/80/EK noteiktais produktu veids Nr. 20 („Pārtikas un dzīvnieku 
barības aizsardzības līdzekļi”) ir jāsaglabā, bet jāgroza tā definīcija, jo šie biocīdie produkti 
nav konservanti, bet dezinfekcijas līdzekļi (tādēļ vecā definīcija izraisīja pārpratumus). 
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Piemēram, produkti, ko izmanto dzīvnieku barības dezinfekcijai no cilvēku patogēniem, 
piemēram, salmonellām, neatbilst noteikumu prasībām par dzīvnieku barības piedevām. Šie 
produkti tiešām „neietekmē barību labvēlīgi” un neuzlabo tās vērtību.

Grozījums Nr. 3

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

Piešķirot paralēlās tirdzniecības atļauju tikai identiskiem produktiem, kuriem ir tāds pats 
aktīvo vielu un formulantu sastāvs, tiek saglabāts līdzsvars starp brīvo preču tirdzniecību un 
drošu tirgus vidi. Tāda pati pieeja ir ievērota attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu laišanu 
tirdzniecību.

Grozījums Nr. 4

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 
ko attiecas īpašumtiesības un kas iesniegta 
šādas iekļaušanas vai atļaušanas 
pamatošanai, tiek izmantota nākamo 
pieteikuma iesniedzēju labā.

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

Lai ieviestu lielāku skaidrību un neatstātu bez ievērības jau esošos tiesību aktus šajā jomā, 
jāmin atsauce uz Direktīvu 98/8/EK, lai netiktu izslēgti tie, kas veica ieguldījumus, 
pamatojoties uz esošajiem noteikumiem.  

Grozījums Nr. 5

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 
saskarē ar pārtiku.

(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.

Pamatojums

Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku, nebūtu jāietver šā priekšlikuma darbības jomā, jo 
tādējādi rastos dubults regulējums un novērtējums. Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku, 
jau ir reglamentēti Regulā (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas 
paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem. Ja būtu jāizdara kādas izmaiņas noteikumos, ar 
kuriem reglamentē materiālus, kas nonāk saskarē ar pārtiku, šīs izmaiņas būtu jāizdara, 
pārskatot tiesību aktus par šādiem materiāliem, nevis paplašinot biocīdo produktu regulas 
darbības jomu.

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Šajā regulā izveidoti noteikumi, lai 
īstenotu biocīdo produktu brīvu apgrozību 
iekšējā tirgū un garantētu augstāku 
cilvēku un dzīvnieku veselības un vides 
aizsardzības līmeni. 
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Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šīs regulas noteikumu pamatā ir 
drošības princips, lai garantētu, ka 
aktīvajām vielām vai tirgū laistajiem 
produktiem nav kaitīgas ietekmes uz 
cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi. 
Īpaši dalībvalstīm iesaka piemērot 
drošības principu, ja ir zinātniski 
pamatotas šaubas par risku, ko biocīdie 
produkti, par kuriem iesniegts atļaujas 
pieprasījums to teritorijā, var radīt cilvēku 
un dzīvnieku veselībai vai videi. 

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Mērķis

Šīs regulas mērķis ir nodrošināt augstu 
veselības un vides aizsardzības līmeni. 
Īpaša uzmanība jāpievērš bērnu, 
grūtnieču un slimnieku aizsardzībai.

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) 
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Nr. 1935/2004 par materiāliem un 
izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar 
pārtikas produktiem, un par 
Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK1

atcelšanu;
________
1 OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.

Pamatojums

Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku, nebūtu jāietver šā priekšlikuma darbības jomā, jo 
tādējādi rastos dubults regulējums un novērtējums. Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku, 
jau ir reglamentēti Regulā (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas 
paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem. Ja būtu jāizdara kādas izmaiņas noteikumos, ar 
kuriem reglamentē materiālus, kas nonāk saskarē ar pārtiku, šīs izmaiņas būtu jāizdara, 
pārskatot tiesību aktus par šādiem materiāliem, nevis paplašinot biocīdo produktu regulas 
darbības jomu.

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) „viela, kas rada bažas” ir (f) „viela, kas rada bažas” ir

jebkura viela, kas nav aktīvā viela, kurai 
tās īpašību dēļ var būt kaitīga iedarbība uz 
cilvēkiem, dzīvniekiem vai vidi, un kura ir 
biocīdajā produktā vai veidojas pietiekamā 
koncentrācijā, lai spētu izraisīt šādu 
iedarbību;

jebkura viela, kas nav aktīvā viela, kurai 
tās īpašību dēļ var būt kaitīga iedarbība uz 
cilvēkiem, dzīvniekiem vai vidi, un kura ir 
biocīdajā produktā vai veidojas pietiekamā 
koncentrācijā, lai spētu izraisīt šādu 
iedarbību.

Šāda viela, ja vien nav cita iemesla 
šaubām, parasti ir viela, ko klasificē kā 
bīstamu saskaņā ar 1967. gada 27. jūnija
Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā 
uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu 
un marķēšanu1, un biocīdais produkts tās 
koncentrācijas dēļ tiek uzskatīts par 
bīstamu saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EK 
vai Regulu (EK) Nr. 1272/2008.
________
1 OV L 196, 16.8.1967., 1. lpp.
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Pamatojums

Papildinātais teksts pārņemts no Direktīvas 98/8/EK, un to piemēro iekļaušanai šajā regulā 
skaidrības un saskaņošanas nolūkā.

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 tas pildītu paredzēto biocīdo funkciju;

Pamatojums

Izdarot šo grozījumu, paplašina jēdziena „apstrādāts materiāls vai izstrādājums” definīciju, 
lai tajā iekļautu tādus materiālus un izstrādājumus kā krāsas un lakas, kuru sastāvā ir 
konservējošas vielas, kā arī izstrādājumus ar ārīgu iedarbību, piemēram, moskītu tīklus, kuri 
satur biocīdo produktu. Tādējādi novērtējums attiecas uz ķīmisko sastāvu.

Grozījums Nr. 12

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 
kompetentās iestādes, Eiropas Ķimikāliju 
aģentūra vai Komisija, lai novērtētu aktīvo 
vielu vai piešķirtu atļauju trešai personai;
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Pamatojums

Šā panta tekstā pievienoto paskaidrojumu mērķis ir uzlabot „piekļuves pilnvaras” definīciju.

Grozījums Nr. 13

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, nebūtu jāietver šā priekšlikuma darbības jomā, jo 
tādējādi rastos dubults regulējums un novērtējums. Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku, 
jau ir reglamentēti Regulā (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas 
paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem. Ja būtu jāizdara kādas izmaiņas noteikumos, ar 
kuriem reglamentē materiālus, kas nonāk saskarē ar pārtiku, šīs izmaiņas būtu jāizdara, 
pārskatot tiesību aktus par šādiem materiāliem, nevis paplašinot biocīdo produktu regulas 
darbības jomu.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ua) „administratīvie grozījumi” ir
tikai administratīvas atšķirības jau esošā 
atļaujā, kas neprasa jaunu novērtējumu 
par ietekmi uz sabiedrības veselību vai 
vidi, vai produkta iedarbīgumu; 

Pamatojums

Jānosaka grozījumu veidi, kādi pieļaujami biocīdajam produktam, kuram jau izsniegta 
atļauja (adreses maiņa, izmaiņas uzņēmuma nosaukumā u.c.).
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Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ub) „nelieli grozījumi” ir
atšķirības jau esošā atļaujā, ko nevar 
uzskatīt par administratīvām atšķirībām, 
jo nepieciešams jauns daļējs novērtējums 
par ietekmi uz sabiedrības veselību vai 
vidi, vai produkta iedarbīgumu, un 
iespējamo sabiedrības veselības vai vides 
un produkta iedarbīguma riska līmeņa 
paaugstināšanos;

Pamatojums

Jānosaka grozījumu veidi, kādi pieļaujami biocīdajam produktam, kuram jau izsniegta 
atļauja.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

uc) „ievērojami grozījumi” ir
atšķirības jau esošā atļaujā, ko nevar 
uzskatīt par administratīvām vai nelielām 
atšķirībām.

Pamatojums

Jānosaka grozījumu veidi, kādi pieļaujami biocīdajam produktam, kuram jau izsniegta 
atļauja.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Potenciālie pieteikumi iekļaušanai

1. Potenciālais pieteikuma iesniedzējs par 
aktīvās vielas pievienošanu I pielikumā 
informē Aģentūru par sekojošo:
(a) aktīvā viela ir iekļauta I pielikumā;
(b) jau ir iesniegts pieteikums par tās 
pašas aktīvās vielas pievienošanu 
I pielikumā;
(c) tā pati viela ir reģistrēta saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006.
2. Potenciālais pieteikuma iesniedzējs 
kopā ar pieteikumu nosūta Aģentūrai 
šādu informāciju:
a) vispārīgus datus par sevi saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 VI pielikuma 
1. sadaļu, izņemot 1.2 un 1.3 sadaļu;
b) datus par aktīvo vielu saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 VI pielikuma 
2. sadaļu;
c) nepieciešamo informāciju, kādēļ jāveic 
jauni pētījumi ar mugurkaulniekiem;
d) nepieciešamo informāciju, kādēļ jāveic 
citi jauni pētījumi.
3. Ja šī aktīvā viela nav iekļauta 
I pielikumā un nav reģistrēta saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006, Aģentūra par 
to informē potenciālo pieteikuma 
iesniedzēju. Pretējā gadījumā Aģentūra 
nekavējoties nosūta pieteikuma 
iesniedzējam iepriekšējo pieteikuma 
iesniedzēju un reģistrēto personu vārdus 
un adreses un apkopojumu par jau 
veiktajiem pētījumiem.  
4. Tāpat aģentūra nosūta iepriekšējam 
pieteikuma iesniedzējam vai reģistrētajai 
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personai potenciālā pieteikuma 
iesniedzēja par vielas pievienošanu 
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 novērstu dubultus izmēģinājumus ar mugurkaulniekiem un 
lai ievērotu II pielikuma prasības par datu nosūtīšanu. Atgādina par Regulā REACH minēto 
„obligāto informācijas sniegšanu”, tā kā Aģentūrai ir atbilstoša infrastruktūra un pieredze, 
lai veiktu šo procedūru.

Grozījums Nr. 18

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

Piedāvātais papildinājums skaidrāk atspoguļo konceptu par vielu pievienošanu I pielikumā. 
Iekļaujot vielu pielikumā, jāiesniedz dokumentācija par vismaz vienu reprezentatīvo biocīdo 
produktu, kura sastāvā šī aktīvā viela atbilst visiem nosacījumiem.

Grozījums Nr. 19

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 
norādi uz atsauces avotu tās tehniskās 
ekvivalences apstiprināšanai saskaņā ar 
3. panta 1. punkta u) apakšpunktu iekļauj 
I pielikumā un norāda vienu no šādiem 
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nosacījumiem:

Pamatojums

Saskaņā ar informāciju dokumentācijā, kas iesniegta kopā ar aktīvās vielas atļaujas 
pieteikumu, lai apstiprinātu tehnisko ekvivalenci, jānorāda šīs vielas izcelsme. Skaidrības 
labad I pielikumā aprakstītā ķīmiskā viela jāsasaista ar datiem, kas pamato tās iekļaušanu 
pielikumā. 

Grozījums Nr. 20

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

Par produkta neiekļaušanu var izlemt, pamatojoties uz riska analīzi (iespējamo briesmu un 
kaitīgās iedarbības apvienojums). Ja ir zinātniski pierādīts, ka visi riski saistībā ar šo 
produktu lietošanu tiek pienācīgi kontrolēti, aktīvajām vielām jāizsniedz atļauja.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Ir svarīgi svītrot noteikumu, kas bez zinātniska pamata izslēdz dažus produktu veidus. 
Priekšlaicīga izslēgšana ierobežo tirdzniecību, un galvenokārt jauninājumu ieviešanu, jo tiek 
samazināts to vielu apjoms, ko nākotnē potenciāli varētu izmantot biocīdajos produktos. 
Šādiem produktiem, piemēram, rodenticīdiem, dezinficēšanas līdzekļiem, insekticīdiem, ir 
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ievērojamas priekšrocības atsevišķās Eiropas zonās, kur žurku vai insektu dezinfekcija ir 
nepieciešama higiēnas un vides aizsardzības nolūkos.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) aktīvās vielas, kas Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 57. panta f) apakšpunktā 
identificētas kā vielas, kurām piemīt 
endokrīnās sistēmas darbību traucējošas 
īpašības.

(d) aktīvās vielas, kas Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 57. panta f) apakšpunktā 
identificētas kā vielas, kurām piemīt 
endokrīnās sistēmas darbību traucējošas 
īpašības. Piemēro zinātniskus kritērijus, 
lai noteiktu endokrīnās sistēmas darbību 
traucējošas īpašības saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 
par augu aizsardzības līdzekļu laišanu 
tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 
79/117/EEK un 91/414/EEK1.
______
1OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

Pamatojums

Tā kā šobrīd nav noteikti kritēriji, kas apstiprina endokrīnās sistēmas darbību traucējumus, 
jāpiemēro kritēriji, kas noteikti Regulā 1107/2009/EK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu 
tirgū, kas stājās spēkā 2009. gada 24. novembrī.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a un b 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 attiecīgā gadījumā — piekļuves 
pilnvara;

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

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

Pamatojums

Pieteikuma iesniedzējiem var nebūt likumīga pieeja visiem pieteikumā iekļaujamajiem datiem. 
Jāparedz iespēja izmantot piekļuves pilnvaru datiem.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pieteikuma iesniedzējs Eiropas 
Ķimikāliju aģentūrai (turpmāk „Aģentūra”) 
iesniedz pieteikumu, lai iekļautu aktīvo 
vielu I pielikumā, vai lai mainītu aktīvās 
vielas iekļaušanas nosacījumus, un 
informē Aģentūru par tās dalībvalsts 
kompetentās iestādes nosaukumu, kuru 
iesniedzējs izvēlas sava pieteikuma 
novērtēšanai. Šī kompetentā iestāde 
(turpmāk „kompetentā novērtēšanas 
iestāde”) ir atbildīga par pieteikuma 
novērtēšanu.

1. Pieteikuma iesniedzējs Eiropas 
Ķimikāliju aģentūrai (turpmāk „Aģentūra”) 
iesniedz pieteikumu, lai iekļautu aktīvo 
vielu I pielikumā vai lai mainītu aktīvās 
vielas iekļaušanas nosacījumus. Aģentūra 
norāda tās dalībvalsts kompetentās 
iestādes nosaukumu, kuru tā ir izvēlējusies
pieteikuma novērtēšanai. Šī kompetentā 
iestāde (turpmāk „kompetentā novērtēšanas 
iestāde”) ir atbildīga par pieteikuma 
novērtēšanu.

Pamatojums

Ir jāveic pasākumi, lai novērstu, ka vairākumu pieteikumu izskata atsevišķas dalībvalstis, un 
lai tādējādi nodrošinātu sabalansētu pienākumu sadali starp dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Aģentūra katram pieteikumam piešķir 
protokola numuru, ko izmanto visā ar 
pieteikumu saistītajā korespondencē līdz 
brīdim, kad vielu pievieno I pielikumā, un 
iesniegšanas datumu, kas ir diena, kurā 
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Aģentūra saņem pieteikumu. 

Pamatojums

Katram pieteikumam piešķirtais protokola numurs ļauj skaidri identificēt tā administratīvo 
procesu, un veicina ātru identifikāciju un pieeju tā datiem un informācijai. 

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – pirmā daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Lai veiktu tālāku un labāku saskaņošanu ar esošajiem tiesību aktiem, Aģentūrai, validējot 
pieteikumus, jāievēro tie paši termiņi, kas noteikti Regulas REACH 20. pantā.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Divu mēnešu laikā no papildinformācijas 
saņemšanas Aģentūra izlemj, vai ar 
iesniegto papildinformāciju pietiek, lai 
validētu pieteikumu.

Trīs nedēļu laikā no papildinformācijas 
saņemšanas Aģentūra izlemj, vai ar 
iesniegto papildinformāciju pietiek, lai 
validētu pieteikumu.

Pamatojums

Var piešķirt ilgāku laiku visu datu reģistrēšanai Kopienas reģistrā, bet tam nevajadzētu 
palēnināt pieteikumu novērtēšanu.
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Grozījums Nr. 28

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.

Pamatojums

Papildus aktīvo vielu pievienošanai I pielikumā saistībā ar uzņēmumu, atsevišķas 
informācijas reģistrēšana ir atbilstošs un efektīvs līdzeklis, lai izvairītos no „parazītisma”. 
Veicot šo reģistrāciju, uzlabojas arī datu pārskatāmība un to koplietošanas iespējas.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc Aģentūras atzinuma saņemšanas 
Komisija pieņem lēmumu par pieteikumu 
iekļaut aktīvo vielu 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. Pēc Aģentūras atzinuma saņemšanas 
Komisija pieņem lēmumu par pieteikumu 
iekļaut aktīvo vielu 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. Izlemjot par aktīvās vielas 
iekļaušanu I pielikumā, Komisija norāda 
pieteikuma iesniedzēja/u nosaukumu/us.

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. Pievienošanu I pielikumā veic tikai pēc pieteikuma iesniedzēja 
pieteikuma. Saskaņā ar Regulu REACH princips „nav datu — nav tirgus” būtu jāievēro arī 
šajā regulā.
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Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Izlemjot 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.

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. Tikai tie uzņēmumi, kas iesnieguši pieteikumu par aktīvās vielas 
pievienošanu I pielikumā var izsniegt piekļuves pilnvaras šīs vielas dokumentācijai. Saskaņā 
ar Regulu REACH princips „nav datu — nav tirgus” būtu jāievēro arī šajā regulā.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aktīvo vielu, kas atbilst vismaz vienam 
no šādiem kritērijiem, uzskata par 
aizstājamu saskaņā ar 2. punktā minēto 
procedūru:

1. Šādas aktīvās vielas uzskata par 
aizstājamām saskaņā ar 2. punktā minēto 
procedūru:

a) aktīvas vielas pieļaujamā dienas deva, 
akūtā references deva vai pieļaujamais 
kaitīgās iedarbības līmenis uz operatoriem 
ir ievērojami zemāks salīdzinājumā ar 
lielāko daļu aktīvo vielu, kas tam pašam 
produkta veidam iekļautas I pielikumā;

a) noturīgas, bioakumulatīvas un 
toksiskas vielas saskaņā ar definīciju 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
XIII pielikumā;

b) aktīvā viela atbilst diviem no tiem 
kritērijiem, pamatojoties uz kuriem tā 
uzskatāma par vidē noturīgu, 

b) ļoti noturīgas un bioakumulatīvas 
vielas saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 XIII pielikumu;
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bioakumulatīvu un toksisku vielu saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
XIII pielikumu;
c) ir iemesli bažām, kuras saistītas ar 
kritiskās iedarbības īpašībām, jo īpaši par 
attīstībai neirotoksisku vai imūntoksisku 
iedarbību, kas apvienojumā ar lietošanas 
paņēmieniem joprojām varētu radīt bažas 
par šo vielu lietojumu pat tad, ja tiek 
veikti arī ierobežojoši riska pārvaldības 
pasākumi;

c) vielas, kas atbilst kritērijiem, lai tās 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 
klasificētu kā 1A vai 1B kategorijas 
kancerogēnas, 1A vai 1B kategorijas 
mutagēnas vai 1A vai 1B kategorijas 
reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas;

d) aktīvā viela satur ievērojamu neaktīvo 
izomēru daļu;

d) aktīvās vielas, kurām piemīt endokrīnās 
sistēmas darbību traucējošas īpašības, vai 
bioakumulatīvas un toksiskas vai ļoti 
bioakumulatīvas vielas, kas neatbilst a) 
un b) apakšpunkta prasībām, un par kuru 
iespējamo nopietno ietekmi uz sabiedrības 
veselību un vidi ir zinātniski pierādījumi, 
kas rada tādas pašas bažas kā a) un 
b) apakšpunktā minētās vielas.

e) aktīvā viela ir klasificēta vai atbilst 
kritērijiem, lai to klasificētu (saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1272/2008) kā 1A vai 1B 
kategorijas kancerogēnu, 1A vai 1B 
kategorijas mutagēnu vai 1A vai 1B 
kategorijas reproduktīvajai sistēmai 
toksisku vielu; 
f) pamatojoties uz Kopienas novērtējumu 
vai starptautiski atzītām testēšanas 
vadlīnijām vai citiem pieejamiem datiem, 
tiek uzskatīts, ka aktīvajai vielai piemīt 
endokrīnās sistēmas darbību traucējošas 
īpašības, kas var kaitīgi iedarboties uz 
cilvēkiem.

Pamatojums

Kritēriji aizstājamu aktīvo vielu identificēšanai jāsaskaņo ar Regulā REACH 57. pantā 
minētajiem kritērijiem, lai saskaņotu šīs abas regulas.  Tā kā Aģentūrai (ECHA) būs 
jāpārbauda, vai aktīvā viela atbilst kritērijiem, abas regulas iesaka saskaņot.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja lēmumā par aktīvās vielas iekļaušanas 
I pielikumā atjaunošanu nav norādīts 
citādi, iekļaušana tiek atjaunota uz 
neierobežotu laiku.

3. Ja lēmumā par aktīvās vielas iekļaušanas 
I pielikumā atjaunošanu nav norādīts 
citādi, iekļaušanas atjaunošanu pārskata 
pēc 10 gadiem.

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija pieņem lēmumu par aktīvās 
vielas atjaunošanu I pielikumā, tā norāda 
pieteikuma iesniedzēja nosaukumu.

Pamatojums

Arī tad, ja tiek atjaunota ar uzņēmumu saistītas aktīvās vielas pievienošana I pielikumā, 
pārskatāmības un datu koplietošanas nolūkos jāmin pieteikuma iesniedzēju nosaukumi, lai tos 
varētu ātri identificēt. 

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. 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, kas būs atļaujas 
turētājs, vai tās pilnvarota persona. Šī 
persona var būt  taču tas nav obligāti  tā, 
kas atbild par biocīdā produkta laišanu 
tirgū konkrētajā dalībvalstī vai Kopienā.

Pamatojums

Nozares piegādes ķēdei jābūt elastīgākai. Faktiski nav nekas neparasts, ka par produkta 
importu vienā valstī un laišanu tirgū atbildīgs ir izplatītājs, kas nav atļaujas turētājs, vai — ja 
tie ir starptautiski uzņēmumi — katrs atsevišķs tās pašas grupas uzņēmums ir atbildīgs par 
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produkta laišanu tirgū savā valstī. Noteikums, ka atļaujas turētājs un persona, kas atbildīga 
par produkta laišanu tirgū, ir viena un tā pati persona, varētu radīt ļoti neelastīgu un 
nepraktisku sistēmu, kurā nozarei jādarbojas.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 2. un 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts atļaujas piešķiršanas pieteikumu 
dalībvalstī iesniedz šīs dalībvalsts 
kompetentajai iestādei (turpmāk 
„kompetentā saņēmēja iestāde”).

Atļaujas piešķiršanas pieteikumu iesniedz 
Aģentūrai.

Kopienas atļaujas piešķiršanas 
pieteikumu iesniedz Aģentūrai.

Ja iesniedz valsts atļaujas pieteikumu 
dalībvalstī, pieteikuma iesniedzējs, 
iepriekš vienojoties ar valsti, pieteikumā 
norāda izraudzīto kompetento 
novērtēšanas iestādi saskaņā ar 22. pantu.

Pamatojums

ECHA jāveic visu pieteikumu sākotnējā validēšana Kopienas mērogā, lai kompetentā 
novērtēšanas iestāde varētu veikt efektīvu pieteikuma novērtēšanu. Iespēja izvēlēties 
kompetento novērtēšanas iestādi galvenokārt ir izdevīga maziem un vidējiem uzņēmumiem, 
kam tiek dota iespēja strādāt ar savas valsts iestādēm.

Grozījums Nr. 36

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 
viens pamatsastāvs.
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Pamatojums

Regulā vajadzētu skaidri noteikt, ka pieteikuma iesniedzējam, kurš vēlas saņemt atļauju 
pamatsastāvam, ir pienākums iesniegt vienotu atļaujas pieteikumu, lai aptvertu visus 
produktus, kam paredzēts šis pamatsastāvs.

Grozījums Nr. 37

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.a punktu un tiek ievēroti šajā 
pielikumā minētie nosacījumi attiecībā uz 
šīm aktīvajām vielām;

Pamatojums

Lai veiktu saskaņošanu ar 8. panta 5.a punktā minēto novērtēšanas procedūru.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biocīdā produkta atbilstības novērtējumā 
saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktā 
minētajiem kritērijiem pēc iespējas ņem 
vērā jau esošo informāciju par aizdomās 
turamajām vielām biocīdā produkta 
sastāvā, lai līdz minimumam samazinātu 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem saskaņā ar 
procedūrām Direktīvā 1999/45/EK un 
Regulā (EK) Nr. 1272/2008 par biocīdo 
produktu bīstamības un attiecīgā riska 
novērtējumu.

Pamatojums

Grozījums mēģina novērst nevajadzīgus izmēģinājumus ar dzīvniekiem, precīzāk definējot 
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pašreizējās informācijas salīdzināšanas procedūras, un tas ir saskaņā ar Regulu REACH 
attiecībā uz ķīmiskā drošuma ekspertīzes ziņojumu.

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Novērtējot biocīdā produkta atbilstību 
1. punkta b) un c) apakšpunktā 
minētajiem kritērijiem, nav jāņem vērā 
biocīdā produkta sastāvā esošā viela, ja 
tās koncentrācija produktā ir mazāka par 
sekojošo:
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

Grozījums mēģina novērst nevajadzīgus izmēģinājumus ar dzīvniekiem, precīzāk definējot 
pašreizējās informācijas salīdzināšanas procedūras, un tas ir saskaņā ar Regulu REACH 
attiecībā uz ķīmiskā drošuma ekspertīzes ziņojumu.
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Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Komisija nepieciešamības gadījumā 
kopā ar Aģentūru veic visu tehnisko un 
zinātnisko atbalstu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, lai izsniegtu 
produktu atļaujas, īpaši attiecībā uz datu 
saskaņošanas nosacījumiem, 
novērtēšanas procedūrām un dalībvalstu 
lēmumiem.

Pamatojums

Lai garantētu saskaņotu regulas piemērošanu Kopienā, Komisijai jāsniedz nepieciešamais 
tehniskais un zinātniskais atbalsts dalībvalstu kompetentajām iestādēm produktu atļauju 
izsniegšanai.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atļaujas pieteikuma iesniedzējs 1. un 
2. punktā noteiktajos gadījumos 
kompetentajām iestādēm iesniedz:
i) informāciju, kas īpaši jāsniedz 
tirdzniecības vietā; 
ii) īpašus norādījumus par aizsarglīdzekļu 
izmantošanu;
iii) brošūru par produkta radīto risku, 
priekšrocībām un tā atbilstīgu lietošanu;
iv) gada ziņojumu par negadījumiem, ja 
tādi bijuši.

Pamatojums

Vienas atsevišķas aktīvās vielas piemērotību izmantošanai zema riska produktos nedrīkstētu 



AD\817224LV.doc 27/67 PE439.175v02-00

LV

noteikt, pamatojoties tikai uz šīs vielas raksturīgajām īpašībām, jo risku drīzāk var radīt pats 
produkts, nevis aktīvās vielas bīstamība. Ņemot vērā, ka dažus biocīdus izmanto 
neprofesionāļi, ir svarīgi nodrošināt šo produktu drošu izmantošanu, sniedzot labāku 
informāciju un īstenojot drošības pasākumus saistībā ar šādu produktu izmantošanu. 
Visbeidzot, nozares pārstāvji jāmudina pievērsties pētniecībai un jaunradei, tādējādi sekmējot 
zema riska produktu izstrādi.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Kompetentā saņēmēja iestāde var 
pieprasīt iesniegt pieteikumus, kuros lūgta 
tikai valsts atļauju izsniegšana, vienā no 
tās dalībvalsts oficiālajām valodām, kurā 
atrodas šī kompetentā iestāde.

Pieteikumus par valsts atļaujas 
izsniegšanu, kas saistīta ar savstarpējās 
atzīšanas procedūru, kā arī 1. punktā 
minētos dokumentus kompetentajai 
iestādei var iesniegt angļu valodā.

Pamatojums

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai kompetentā saņēmējiestāde pieņemtu angļu valodā sagatavotus visus 
attiecīgos dokumentus un pieteikumus par atļauju izsniegšanu gadījumos, ja tā saistīta ar 
savstarpējās atzīšanas procedūrām. Tas ir ļoti svarīgi, lai nebūtu vajadzīga vienas un tās 
pašas dokumentācijas ilgstošā un dārgā tulkošana vairākās Eiropas valodās.

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija, nepieciešamības gadījumā 
sadarbojoties ar Aģentūru, var izveidot 
nesaistošas tehniskās un juridiskās 
vadlīnijas, kas pieejamas visās oficiālajās 
Eiropas Savienības valodās, lai atvieglotu 
18., 19. un 20. punktā minēto atļauju 
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pieteikumu iesniegšanu, īpaši MVU.

Pamatojums

Komisijas vadlīnijas un norādījumi var būt īpaši svarīgi MVU, kuriem Komisijai jāgarantē 
arī vienkārša pieeja saistībā ar valodu, jo tiem var nebūt pietiekamu līdzekļu un pieredzes, lai 
īstenotu Regulu.

Grozījums Nr. 44

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. pantā minētos attiecīgos 
koncentrācijas ierobežojumus, kuru ir 
svarīgi zināt, lai varētu pareizi lietot 
biocīdo produktu;

Pamatojums

Saskaņā ar 16. panta 2.a punktu.

Grozījums Nr. 45

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, tostarp ražotņu atrašanās vieta) un 
aktīvās vielas iekļaušanas numurs 
saskaņā ar 8. panta 5.a punktu;

Pamatojums

Lai novērstu konfidenciālu datu izplatīšanu, informācijai par I pielikumā pievienotās aktīvās 
vielas ražotāju un ražotnes vietu jāpaliek konfidenciālai, un tā nav jāiekļauj ar biocīdā 
produkta atļauju saistītajā informācijā. Turpretī iekļaušanas numurs jāpublisko saskaņā ar 
8. panta 5.a punktu.
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Grozījums Nr. 46

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 šā references biocīdā 
produkta sastāvā, kas izteikts aktīvo vielu 
samazinājuma procentos vai procentu 
izmaiņās no neaktīvo vielu satura 
biocīdajos produktos, kurus uzskata par 
piederīgiem šim pamatsastāvam;  

Pamatojums

Šā punkta b) apakšpunkts pilnībā jāsaskaņo ar 16. panta 6. punktu. Arī atļaujas saturā jāņem 
vērā šī iespējamība.

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Visiem biocīdajiem produktiem ar 
vienu pamatsastāvu piešķir vienotu 
atļaujas numuru. 

Pamatojums

Jāpievieno jauns punkts, lai noteiktu, ka visiem biocīdajiem produktiem ar vienu 
pamatsastāvu piešķir vienotu atļaujas numuru. Pašreizējā Regulas priekšlikumā nav šāda 
paskaidrojuma.

Grozījums Nr. 48

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 pieteikuma novērtēšanas 
gaitā veic salīdzinošo novērtēšanu.

Pamatojums

Uzskata, ka salīdzinošajā novērtēšanā galvenokārt jāņem vērā pietiekamas zināšanas par 
produktu, lietojot to praksē. Tam būtu jābūt nosacījumam, nevis izņēmumam. Tāpēc 
salīdzinošo novērtēšanu vajadzētu veikt tikai tādu biocīdo produktu atļauju atjaunošanai, 
kuru sastāvā esošās aktīvās vielas var uzskatīt par aizstājamām saskaņā ar 9. pantu.

Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Salīdzinošo novērtēšanu veic visiem 
biocīdajiem produktiem ar vienādu 
pielietojumu pēc vismaz pieciem produkta 
lietošanas gadiem.

Pamatojums

Uzskata, ka salīdzinošajā novērtēšanā galvenokārt jāņem vērā pietiekamas zināšanas par 
produktu, lietojot to praksē. Pieci gadi ir pietiekams laiks, lai iegūtu zināšanas par produkta 
lietošanu praksē.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

Lai novērtētu, vai produktu pēc salīdzinošās novērtēšanas var izslēgt no tirgus, tā risku un 
ieguvumu novērtēšanā (sk. 3. punktu) vienmēr jāņem vērā produkta efektivitāte un esošais 
produktu daudzums un to veidi, kas izraisa piesārņojumu vai invāziju. Salīdzināšanu 



AD\817224LV.doc 31/67 PE439.175v02-00

LV

vajadzētu veikt galvenokārt biocīdajiem produktiem, kuru risks ir pierādīts un kuriem jāatrod 
alternatīvas.

Grozījums Nr. 51

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 jānovērtē Kopienas atļaujas 
atjaunošanas pieteikums, arī Komisijai.

Pamatojums

Salīdzinošās novērtēšanas veikšana tikai atļaujas atjaunošanas pieteikumiem Tam būtu jābūt 
nosacījumam, nevis izņēmumam.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – ievaddaļa

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

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

Pamatojums

Salīdzinošās novērtēšanas veikšana tikai atļaujas atjaunošanas pieteikumiem Tam būtu jābūt 
nosacījumam, nevis izņēmumam.
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Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 minētajiem 
lietojumiem jau pastāv cits atļauts biocīdais 
produkts vai neķīmiska apkarošanas un 
profilakses metode, kas rada ievērojami 
mazāku vai samazinātu risku cilvēku vai 
dzīvnieku veselībai vai videi un kam ir 
tāds pats iedarbīgums, ievērojami 
nepaaugstinot nekāda veida riskus;

Pamatojums

Tā kā salīdzinošā novērtēšana jāveic galvenokārt tiem biocīdajiem produktiem, kuru risks ir 
pierādīts, un kuriem jāatrod alternatīvas iespējas, jānodrošina, lai aizstājējs produkts būtu 
tikpat efektīvs un ar to pašu riska pakāpi.

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Komisija pieņem deleģētos aktus 
saskaņā ar […] pantu, nosakot biocīdo 
produktu salīdzinošās novērtēšanas 
procedūru, lai pieņemtu 3. pantā minēto 
lēmumu, kā arī kritērijus un algoritmus, 
kas jāizmanto, veicot šo novērtēšanu;

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Viena mēneša laikā pēc 15. pantā 
minētās valsts atļaujas pieteikuma 
saņemšanas kompetentā saņēmēja iestāde 

1. Par biocīdā produkta laišanu tirgū 
atbildīgā persona vai tās pārstāvis 
Aģentūrai iesniedz valsts atļaujas 
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validē pieteikumu, ja tas atbilst šādām 
prasībām:

pieteikumu vai Kopienas atļaujas 
pieteikumu un paziņo Aģentūrai tās 
izraudzītās dalībvalsts kompetento iestādi, 
kura būs atbildīga par pieteikuma 
novērtēšanu (turpmāk „kompetentā 
novērtēšanas iestāde”). 

a) ir iesniegta 18.pantā minētā 
informācija;

Viena mēneša laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas Aģentūra kompetentajai 
novērtēšanas iestādei paziņo, ka 
pieteikums ir pieejams Aģentūras 
datubāzē.

b) ir samaksātas saskaņā ar 70. pantu 
maksājamās maksas.
Validācija neietver iesniegto datu vai datu 
sniegšanas prasību pielāgošanas 
pamatojumu kvalitātes vai atbilstības 
novērtēšanu.

Pamatojums
ECHA jāveic visu pieteikumu sākotnējā validēšana Kopienas mērogā, lai kompetentā 
novērtēšanas iestāde varētu veikt efektīvu pieteikuma novērtēšanu. Kompetentās novērtēšanas 
iestādes pašlaik veic arī dokumentācijas administratīvo un zinātnisko apstrādi, izmantojot 
atšķirīgas procedūras. Aģentūrai būtu jāievēro Regulas REACH 20. pantā minētie pieteikumu 
validēšanas termiņi.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja kompetentā saņēmēja iestāde 
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. 

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

a) ir iesniegta 18. pantā minētā 
informācija; un
b) kopā ar pieteikumu ir iesniegta 
70. pantā minēto maksājumu kopija. 
Validācija neietver iesniegto datu 
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kvalitātes un atbilstības vai prasību 
izmaiņu pamatojuma novērtēšanu.

Viena mēneša laikā pēc 
papildinformācijas saņemšanas 
kompetentā saņēmēja iestāde izlemj, vai 
ar iesniegto papildinformāciju pietiek, lai 
validētu pieteikumu. 
Kompetentā saņēmēja iestāde noraida 
pieteikumu, ja tā iesniedzējs neiesniedz 
prasīto informāciju noteiktajā termiņā, un 
par noraidījumu informē pieteikuma 
iesniedzēju.

Pamatojums
ECHA jāveic visu pieteikumu sākotnējā validēšana Kopienas mērogā, lai kompetentā 
novērtēšanas iestāde varētu veikt efektīvu pieteikuma novērtēšanu. Kompetentās novērtēšanas 
iestādes pašlaik veic arī dokumentācijas administratīvo un zinātnisko apstrādi, izmantojot 
atšķirīgas procedūras. Aģentūrai būtu jāievēro Regulas REACH 20. pantā minētie pieteikumu 
validēšanas termiņi.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja kompetentā saņēmēja iestāde, 
pamatojoties uz validāciju, kas veikta 
saskaņā ar 1. punktu, uzskata, ka 
pieteikumā sniegtā informācija ir pilnīga, 
tā nekavējoties par to informē pieteikuma 
iesniedzēju.

3. Ja Aģentūra uzskata, ka pieteikums ir 
nepilnīgs, tā pieprasa pieteikuma 
iesniedzējam nepieciešamo 
papildinformāciju, lai validētu 
pieteikumu, un nosaka atbilstošu termiņu 
šīs informācijas iesniegšanai. 
Trīs nedēļu laikā no papildinformācijas 
saņemšanas Aģentūra izlemj, vai ar 
iesniegto papildinformāciju pietiek, lai 
validētu pieteikumu. 
Aģentūra noraida pieteikumu, ja tā 
iesniedzējs noteiktajā termiņā nav 
iesniedzis papildinformāciju, un informē 
par to pieteikuma iesniedzēju un 
kompetento novērtēšanas iestādi. Šādā 
gadījumā Aģentūra daļēji atmaksā maksu, 
kas samaksāta saskaņā ar 70. pantu.
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Pamatojums
ECHA jāveic visu pieteikumu sākotnējā validēšana Kopienas mērogā, lai kompetentā 
novērtēšanas iestāde varētu veikt efektīvu pieteikuma novērtēšanu. Kompetentās novērtēšanas 
iestādes pašlaik veic arī dokumentācijas administratīvo un zinātnisko apstrādi, izmantojot 
atšķirīgas procedūras. Aģentūrai būtu jāievēro Regulas REACH 20. pantā minētie pieteikumu 
validēšanas termiņi.

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Aģentūras lēmumus, kas pieņemti 
saskaņā ar šā panta 2. punkta trešo daļu, 
ir iespējams pārsūdzēt saskaņā ar 
67. pantu.

Pamatojums
ECHA jāveic visu pieteikumu sākotnējā validēšana Kopienas mērogā, lai kompetentā 
novērtēšanas iestāde varētu veikt efektīvu pieteikuma novērtēšanu. Kompetentās novērtēšanas 
iestādes pašlaik veic arī dokumentācijas administratīvo un zinātnisko apstrādi, izmantojot 
atšķirīgas procedūras. Aģentūrai būtu jāievēro Regulas REACH 20. pantā minētie pieteikumu 
validēšanas termiņi.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
22. pants – 3.b. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b 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 validēšana Kopienas mērogā, lai kompetentā 
novērtēšanas iestāde varētu veikt efektīvu pieteikuma novērtēšanu. Kompetentās novērtēšanas 
iestādes pašlaik veic arī dokumentācijas administratīvo un zinātnisko apstrādi, izmantojot 



PE439.175v02-00 36/67 AD\817224LV.doc

LV

atšķirīgas procedūras. Aģentūrai būtu jāievēro Regulas REACH 20. pantā minētie pieteikumu 
validēšanas termiņi.

Grozījums Nr. 60

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

Biocīdajos produktos izmantotās aktīvās vielas jau ir pilnībā novērtētas pirms to 
pievienošanas šīs regulas I pielikumā.  Nav nepieciešams paredzēt tik ilgu novērtēšanas 
periodu biocīdā produkta atļaujas izsniegšanai jau apstiprinātām aktīvajām vielām.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
24. pants  – 1. punkts  – 1. 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.
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Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentā saņēmēja iestāde piešķir 
atļauju par konkrēto biocīdo produktu 
atbilstīgi nosacījumiem, ko ievēro 
kompetentā references iestāde.

5. Kompetentā saņēmēja iestāde piešķir 
atļauju par konkrēto biocīdo produktu 
atbilstīgi nosacījumiem, ko ievēro 
kompetentā references iestāde. Visās 
iesaistītajās dalībvalstīs izmanto vienotu 
atļaujas numuru.

Pamatojums

Ja produktiem piemēro savstarpējās atzīšanas procedūru, vienkāršošanas nolūkā būtu 
jāievieš visās dalībvalstīs vienots atļaujas numurs.

Grozījums Nr. 63

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Komisija pieņem deleģētos aktus 
saskaņā ar […] pantu, nosakot kritērijus 
un procedūras, lai piešķirtu vienoto 
atļaujas numuru, kas minēts šā panta 
5. punktā.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts – 2. 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. 
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Grozījums Nr. 65

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu lēmumu pieņem trīs mēnešu laikā 
pēc 1. punktā minētās kompetentās 
iestādes paziņojuma. Ja Komisija lūdz 
Aģentūras viedokli saskaņā ar 30. pantu, 
trīs mēnešu periodu atsāk skaitīt pēc 
Aģentūras viedokļa saņemšanas.

Pamatojums

Tiesību aktā skaidri jānosaka laika ierobežojums, kas nepieciešams, lai efektīvi atrisinātu 
neskaidrības starp dalībvalstīm. Trīs mēneši ir piemērots laikposms, lai Komisija sagatavotu 
priekšlikumu lēmumam, kurā sniegts pamatojums atteikumam atzīt atļauju vai atzīt tās ar 
ierobežojumiem.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
28. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Kompetentā references iestāde un pārējo 
attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes, 
pamatojoties uz apstiprināto novērtējuma 
ziņojumu un biocīdā produkta tehnisko 
īpašību kopsavilkumu, piešķir biocīdā 
produkta atļauju viena mēneša laikā pēc 
7. punktā minētā perioda beigām.

8. Kompetentā references iestāde un pārējo 
attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes, 
pamatojoties uz apstiprināto novērtējuma 
ziņojumu un biocīdā produkta tehnisko 
īpašību kopsavilkumu, piešķir biocīdā 
produkta atļauju viena mēneša laikā pēc 
7. punktā minētā perioda beigām. Visās 
iesaistītajās dalībvalstīs izmanto vienotu 
atļaujas numuru.

Pamatojums

Ja produktiem piemēro savstarpējās atzīšanas procedūru, vienkāršošanas nolūkā būtu 
jāievieš visās dalībvalstīs vienots atļaujas numurs.
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Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
28. pants –9. punkts – 2. 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. 

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
28. pants – 9. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu lēmumu pieņem trīs mēnešu laikā 
pēc 1. punktā minētās kompetentās 
iestādes paziņojuma. Ja Komisija lūdz 
Aģentūras viedokli saskaņā ar 30. pantu, 
trīs mēnešu periodu atsāk skaitīt pēc 
Aģentūras viedokļa saņemšanas.

Pamatojums

Tiesību aktā skaidri jānosaka laika ierobežojums, kas nepieciešams, lai efektīvi atrisinātu 
neskaidrības starp dalībvalstīm. Trīs mēneši ir piemērots laikposms, lai Komisija sagatavotu 
priekšlikumu lēmumam, kurā sniegts pamatojums atteikumam atzīt atļauju vai atzīt tās ar 
ierobežojumiem.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
28. pants – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā 
ar […] pantu, nosakot kritērijus un 
procedūras, lai piešķirtu vienoto atļaujas 
numuru, kas minēts 8. punktā.
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Grozījums Nr. 70

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

Grozījums Nr. 71

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trīs mēnešu laikā pēc ziņojuma 
saņemšanas Komisija iesniedz lēmuma 
projektu. Ja Komisija lūdz Aģentūras 
viedokli saskaņā ar 30. pantu, trīs mēnešu 
periodu atsāk skaitīt pēc Aģentūras 
viedokļa saņemšanas.

Pamatojums

Tiesību aktā skaidri jānosaka nepieciešamais laika ierobežojums, lai efektīvi atrisinātu 
neskaidrības starp dalībvalstīm. Trīs mēneši ir piemērots laikposms, lai Komisija sagatavotu 
priekšlikumu lēmumam, kurā sniegts pamatojums atteikumam atzīt atļauju vai atzīt tās ar 
ierobežojumiem.

Grozījums Nr. 72
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Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) patērētājiem lietošanai mājas 
apstākļos un profesionāliem lietotājiem 
paredzētie biocīdie produkti saskaņā ar 
lietošanas nosacījumiem un 
norādījumiem, kas ir vienādi visā Eiropas 
Savienībā un atbilst kritērijiem, kas 
uzskaitīti 33.a pantā.

Pamatojums

Viens no galvenajiem Savienības atļauju izsniegšanas sistēmas uzdevumiem ir nodrošināt 
saskaņotus produktu drošuma novērtējumus, vienādus patērētāju aizsardzības standartus un 
prasību saskaņotu īstenošanu visās dalībvalstīs. Biocīdajiem produktiem, kurus vienādi lieto 
visā ES, būtu jāgūst labums no Savienības atļauju izsniegšanas sistēmas. Šos produktus lieto 
mājas apstākļos vai arī tos lieto profesionāļi kā praktisku un izmaksu ziņā izdevīgu līdzekli, 
lai aizsargātu sabiedrības veselību, tādējādi samazinot infekcijas slimību uzliesmojumu 
iespējas. Šos produktus lieto saskaņā ar vienkāršām un skaidrām lietošanas instrukcijām.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
33.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33.a pants
Biocīdie produkti ar līdzīgiem lietošanas 

nosacījumiem
Saskaņā ar 33. panta 1. punkta 
ba) apakšpunktu produktu uzskata par 
biocīdo produktu ar līdzīgiem lietošanas 
nosacījumiem, ja ir nodrošināta atbilstība 
visiem turpmāk minētajiem kritērijiem: 
i) biocīdajam produktam ir vienādi 
lietošanas nosacījumi visā Eiropas 
Savienībā saskaņā ar lietošanas 
instrukcijām;
ii) biocīdais produkts jau ir laists tirgū vai 
arī to plāno laist tirgū vismaz [...] 
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dalībvalstu tirgos divu gadu laikā pēc 
atļaujas piešķiršanas;
Lai noteiktu vai pielāgotu ii) punktā 
minēto dalībvalstu skaitu, Komisija var 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar [....] 
pantu.    

Pamatojums

Kritēriju pamatā ir mērķtiecīga un konsekventa šo produktu veidu izmantošana visā ES 
(jāprecizē dalībvalstu skaits), kā arī to pozitīvs devums cilvēku un dzīvnieku drošības 
aizsardzībā. VI pielikumā ir izklāstīti principi biocīdo produktu dokumentācijas izvērtēšanai, 
lai nodrošinātu saskaņotu augsta līmeņa aizsardzību attiecībā uz cilvēkiem un vidi. Šeit 
ietilpst detalizēts produktu riska novērtējums to izmantošanas laikā.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
35. pants – 3. punkts – 1. 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. 75

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atļaujas turētājs vai tā pārstāvis 
Aģentūrai iesniedz Kopienas atļaujas 
atjaunošanas pieteikumu vismaz 12 
mēnešus pirms atļaujas derīguma termiņa 
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beigām. beigām.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 76

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) aktīvās vielas izcelsmes vai sastāva 
izmaiņas.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Spēkā esošās atļaujas grozījumam ir jābūt 
vienā no šādām 3. panta ua), ub) un 
uc) apakšpunktos minētajām kategorijām: 
a) administratīva izmaiņa,
b) 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.
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Grozījums Nr. 78

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punktā minētie kritēriji un 
procedūras cita starpā balstās uz šādiem 
principiem:
a) administratīvajiem grozījumiem atļaujā 
jāpiemēro vienkāršotāka paziņošanas 
procedūra;
b) jānosaka īsāks laiks, lai novērtētu 
ierobežotās atšķirības atļaujā;
c) jāievieš atbilstošs laiks, lai ieviestu vērā 
ņemamās atšķirības.  

Pamatojums

Procedūru detaļas var noteikt piemērošanas noteikumos, bet tiesību aktā skaidri jānosaka 
pamatprincipi, kas jāievēro izdarot dažāda veida grozījumus jau izsniegtajās produktu 
atļaujās.

Grozījums Nr. 79

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts (turpmāk “ievedēja 
dalībvalsts”) kompetentā iestāde var 
piešķirt paralēlas tirdzniecības atļauju citā 
dalībvalstī (turpmāk “izcelsmes 
dalībvalsts”) atļauta biocīdā produkta 
laišanai tirgū un lietošanai ievedējā 
dalībvalstī, ja tā konstatē, ka šis biocīdais 
produkts pēc sastāva ir gandrīz identisks 
minētajā dalībvalstī jau atļautam biocīdam 
produktam (turpmāk „references 
produkts”).

1. Dalībvalsts (turpmāk „ievedēja 
dalībvalsts”) kompetentā iestāde var 
piešķirt paralēlas tirdzniecības atļauju citā 
dalībvalstī (turpmāk „izcelsmes 
dalībvalsts”) atļauta biocīdā produkta 
laišanai tirgū un lietošanai ievedējā 
dalībvalstī, ja tā konstatē, ka šis biocīdais 
produkts pēc sastāva ir identisks minētajā 
dalībvalstī jau atļautam biocīdam 
produktam (turpmāk „references 
produkts”).

(Grozījumu piemēro visam 44. pantam. 
Grozījuma apstiprināšanas gadījumā visā 
tekstā jāizdara tehniskas izmaiņas)
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Pamatojums

Lai ieviestu saprātīgu līdzsvaru starp brīvo preču tirdzniecību un drošu tirgus vidi, paralēlās 
tirdzniecības atļaujas jāizsniedz tikai identiskiem produktiem ar vienādu aktīvo vielu un 
formulantu sastāvu.

Grozījums Nr. 80

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 šādiem 
nosacījumiem: 

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

a) tas ražots tajā pašā uzņēmumā vai tā 
partneruzņēmumā vai arī pēc licences, 
izmantojot vienādu ražošanas procesu; 

b) tas ir tāds pats vai līdzīgs tā sastāvā 
esošo neaktīvo vielu un preparāta veida 
ziņā; 

b) tam ir identiskas īpašības, aktīvo vielu 
saturs un pamatsastāvs; un

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

c) tam ir vienāds vai līdzvērtīgs 
formulantu sastāvs un formāts, 
iepakojuma materiāls un forma, un 
potenciālā negatīvā produkta ietekme uz 
cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi. 

Pamatojums

Saskaņošanas nolūkā nosacījums par gandrīz identisku produktu jānomaina uz identisku 
produktu.

Grozījums Nr. 81

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) produktā iekļauto aktīvo vielu skaits 
un attiecīgajā gadījumā pieteikuma 
iesniedzēja piekļuves pilnvara saskaņā ar 
50. pantu.



PE439.175v02-00 46/67 AD\817224LV.doc

LV

Pamatojums

Saskaņošanas nolūkā ar 8. panta 5.a punktu un, lai garantētu, ka pieteikuma iesniedzējam ir 
nepieciešamais dokuments, lai piekļūtu datiem.

Grozījums Nr. 82

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 attiecīgā 
gadījumā — piekļuves pilnvara saskaņā 
ar 50. pantu;

Pamatojums

Lai garantētu, ka pieteikuma iesniedzējam ir nepieciešamais dokuments, lai piekļūtu datiem.

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
46. pants

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, 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 

Ja veic zinātnisku pētniecību un izstrādi, 
persona, kura plāno veikt eksperimentu vai 
testu, pirms tā sākšanas par to paziņo 
kompetentajai iestādei, ar nosacījumu, ka 
to aktīvo vielu vai biocīdo produktu 
kvantitāte, kas var rasties eksperimenta 
vai testa laikā, nepārsniedz gadā vienu 
tonnu. Attiecīgā persona rakstiski sagatavo 
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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.

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 
iestādei, kurā notiek laišana tirgū.

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 
iestādei, kurā notiek laišana tirgū.

2. Neatļautu biocīdo produktu vai aktīvo 
vielu, kas paredzēta tikai izmantošanai 
biocīdā produktā, nedrīkst laist tirgū tādu 
eksperimentu vai testu veikšanai, kas var 
ietvert vai izraisīt biocīdā produkta 
nokļūšanu vidē, ja vien kompetentā iestāde 
nav novērtējusi datus, ko iesniegusi 
persona, kura ir ieinteresēta šāda produkta 
laišanā tirgū, un šim nolūkam izdevusi 
valsts atļauju, kurā ierobežoti lietojamie 
daudzumi un apstrādājamās vietas un 
kurā var paredzēt papildu nosacījumus. 
Kompetentā iestāde par izdoto valsts 
atļauju nekavējoties informē Komisiju un 
citas kompetentās iestādes.

2. Neatļautu biocīdo produktu vai aktīvo 
vielu, kas paredzēta tikai izmantošanai 
biocīdā produktā, nedrīkst laist tirgū tādu 
eksperimentu vai testu veikšanai, kas var 
ietvert vai izraisīt biocīdā produkta 
nokļūšanu vidē, ja vien kompetentā iestāde 
nav novērtējusi datus, ko iesniegusi 
persona, kura ir ieinteresēta šāda produkta 
laišanā tirgū, un šim nolūkam izdevusi 
pozitīvu atzinumu, kurā var paredzēt 
papildu nosacījumus. Ja kompetentā 
iestāde 30 dienu laikā pēc 1. punktā 
norādītās nepieciešamās informācijas 
saņemšanas nav sniegusi atzinumu, 
biocīdo produktu vai aktīvo vielu var laist 
tirgū, lai īstenotu paziņojumā minēto 
eksperimentu vai testu.

3. Ja eksperimentu vai testu veic 
dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā notiek 
biocīdā produkta laišana tirgū, pieteikuma 
iesniedzējs eksperimenta vai testa atļauju 
saņem no tās dalībvalsts kompetentās 
iestādes, kuras teritorijā veicami 
eksperimenti vai testi.

3. Ja eksperimentu vai testu neveic
dalībvalstī, kurā notiek biocīdā produkta 
laišana tirgū, pieteikuma iesniedzējs par to 
paziņo tās dalībvalsts kompetentajai 
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. 
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Pieteikuma iesniedzējs nodod 
kompetentajai iestādei šo informāciju pēc 
tās pieprasījuma.

Ja ierosinātie eksperimenti vai testi, kas 
minēti 1. un 2. punktā, var kaitēt cilvēku 
vai dzīvnieku veselībai vai radīt 
nepieņemamu kaitīgu iedarbību uz vidi, 
attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde 
var tos aizliegt vai atļaut tikai ar tādiem 
nosacījumiem, kādus tā uzskata par 
vajadzīgiem minēto seku novēršanai. 
Kompetentā iestāde par šādiem 
pasākumiem nekavējoties informē 
Komisiju un citas kompetentās iestādes.

Ja ierosinātie eksperimenti vai testi, kas 
minēti 1. un 2. punktā, var kaitēt cilvēku 
vai dzīvnieku veselībai vai radīt 
nepieņemamu kaitīgu iedarbību uz vidi, 
attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde 
var tos aizliegt vai atļaut tikai ar tādiem 
nosacījumiem, kādus tā uzskata par 
vajadzīgiem minēto seku novēršanai. 
Kompetentā iestāde par šādiem 
pasākumiem nekavējoties informē 
Komisiju un citas kompetentās iestādes.

4. Komisija pieņem pasākumus, lai 
noteiktu vispārpiemērojamus aktīvo vielu 
vai biocīdo produktu maksimālos 
daudzumus, kas drīkst nonākt vidē 
eksperimentu laikā, un datu minimumu, 
kas jāiesniedz saskaņā ar 2. punktu. 

4. Komisija pieņem pasākumus, lai 
noteiktu vispārpiemērojamus aktīvo vielu 
vai biocīdo produktu maksimālos 
daudzumus, kas drīkst nonākt vidē 
eksperimentu laikā, un datu minimumu, 
kas jāiesniedz saskaņā ar 2. punktu. 

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 72. panta 
4. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Pasākumus, kas ir paredzēti nebūtisku šīs 
regulas elementu grozīšanai, to papildinot, 
paredz saskaņā ar 72. panta 4. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apstrādātu izstrādājumu vai materiālu 
marķējumā norādāma šāda informācija:

2. Apstrādātu izstrādājumu vai materiālu, 
kuri satur vienu vai vairākus biocīdos 
produktus, kuri normālas un paredzamas 
lietošanas apstākļos var nokļūt vidē vai 
nonākt netiešā saskarē ar cilvēkiem,
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, kuras
lietotas apstrādei vai kuras ir izstrādājumos 
vai materiālos, pēc iespējas izmantojot 
starptautiski pieņemtu nomenklatūru;
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b) attiecīgā gadījumā — biocīdā īpašība, ko 
ieguvuši apstrādātie izstrādājumi vai 
materiāli;

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

c) visu to biocīdo produktu atļaujas 
numurs, kuri lietoti izstrādājumu vai 
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.

Marķējumam jābūt skaidri redzamam, 
viegli salasāmam un pietiekami 
noturīgam.

Marķējumu var uzdrukāt uz apstrādātā 
izstrādājuma vai materiāla, iepakojuma 
vai iekļaut apstrādātā izstrādājuma vai 
materiāla lietošanas instrukcijā vai 
garantijas talonā, ja tas ir skaidri 
redzams, viegli salasāms un pietiekami 
noturīgs.

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.

Šis punkts neskar marķēšanas vai 
informācijas prasības, kas noteiktas 
nozares tiesību aktos, kas attiecas uz 
apstrādātiem izstrādājumiem un 
materiāliem.

Grozījums Nr. 85

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; 
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Pamatojums

Pirmajam pieteikuma iesniedzējam ne vienmēr ir pieejami visi dati. Jāparedz iespēja, lai 
otrajam pieteikuma iesniedzējam būtu vai tiktu dota pieeja datiem, ieviešot kopīgas lietošanas 
datus vai kopīgi izveidotus datus.

Grozījums Nr. 86

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) nākamajam pieteikuma iesniedzējam 
arī ir pieeja datiem.

Pamatojums

Pirmajam pieteikuma 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. 87

Regulas priekšlikums
48. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Aģentūra visus 2. punktā minētā 
saraksta elementus ar vienotu kodu ievada 
Biocīdu datu kopīgas izmantošanas 
reģistrā, tai skaitā visus identifikācijas 
datus un datus par pirmo pieteikuma 
iesniedzēju un datu īpašnieku.

Pamatojums

Reģistrā jābūt visai sarakstā minētajai informācijai un dokumentiem. Katram nosūtītajam 
dokumentam būtu vēlams piešķirt identifikācijas numuru, lai novērstu neskaidrības, ja tiek 
nosūtīti dokumenti vai pētījumu labojumi ar līdzīgiem nosaukumiem. Saikne ar datu īpašnieku 
un pieteikuma iesniedzēju nodrošina īpašuma tiesību ievērošanu.
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Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz informāciju, kas iesniegta 
Direktīvas 98/8/EK vai šīs regulas 
piemērošanas vajadzībām, attiecas šajā 
pantā izklāstītie datu aizsardzības 
noteikumi. Šīs informācijas aizsardzības 
periods sākas informācijas iesniegšanas 
brīdī.

1. Uz informāciju, kas iesniegta 
Direktīvas 98/8/EK vai šīs regulas 
piemērošanas vajadzībām, attiecas šajā 
pantā izklāstītie datu aizsardzības 
noteikumi. Šīs informācijas aizsardzības 
periods sākas informācijas iesniegšanas 
brīdī. Katram dokumentam kopā ar 
vienoto kodu saskaņā ar 48. panta 
4. punktu atsevišķi reģistrē nosūtīšanas 
datumu.

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.

Pamatojums

Direktīvā 98/8/EK nav skaidri noteikti datu aizsardzības nosacījumi. Tā kā dokumentācijas 
nosūtīšanas datums var nebūt visas informācijas nosūtīšanas datums, katram vēlāk 
nosūtītajam dokumentam reģistrē atsevišķu saņemšanas datumu. Piešķirot aizsardzību 
atsevišķiem datiem, var labāk pārskatīt reālo situāciju, jo datu īpašnieks katru dokumentu 
sagatavo atsevišķi.

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
49. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no 2. punkta pirmās daļas, 
tās informācijas aizsardzības periods, kas 
dalībvalstij iesniegta saskaņā ar valsts 
sistēmu vai praksi biocīdo produktu 
apstiprināšanai pirms minētās 
informācijas iesniegšanas 
Direktīvas 98/8/EK vai šīs regulas 
piemērošanas vajadzībām, beidzas tad, 
kad beidzas valsts noteikumos paredzētais 

svītrots
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periods, vai 2014. gada 14. maijā, 
atkarībā no tā, kas ir agrāk, ja vien 
informācija nav iegūta pēc 2000. gada 
14. maija.

Pamatojums

Lai arī šis pants datu aizsardzības jomā ir uzlabots salīdzinājumā ar Direktīvu 98/8/EK, nav 
pamatojuma nošķirt jaunos datus no esošajiem datiem. Valstu tiesību akti aptver tikai mazu 
daļu no biocīdo produktu tirgus. Ja pastāv šāda sistēma, dažās dalībvalstīs tā nav piemērota. 
Turklāt šādas nošķiršanas novēršana veicina šīs regulas noteikumu saskaņošanu ar Regulu 
REACH.

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
52. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja divus mēnešus pēc lūguma izteikšanas 
saskaņā ar 51. panta 2. punktu šāda 
vienošanās nav panākta, potenciālais 
pieteikuma iesniedzējs nekavējoties par to 
informē Aģentūru un informācijas 
īpašnieku. Divu mēnešu laikā pēc tam, kad 
saņemta informācija par nespēju panākt 
vienošanos, Aģentūra piešķir 
potenciālajam pieteikuma iesniedzējam 
tiesības atsaukties uz testiem vai 
pētījumiem, kuri saistīti ar 
izmēģinājumiem ar mugurkaulniekiem. 
Valsts tiesas lemj par proporcionālu 
izmaksu daļu, ko potenciālais pieteikuma 
iesniedzējs maksā datu īpašniekam.

3. Ja divus mēnešus pēc lūguma izteikšanas 
saskaņā ar 51. panta 2. punktu šāda 
vienošanās nav panākta, gan informācijas 
īpašnieks, gan potenciālais pieteikuma 
iesniedzējs nekavējoties par to informē 
Aģentūru. Divu mēnešu laikā pēc tam, kad 
saņemta informācija par nespēju panākt 
vienošanos, Aģentūra piešķir 
potenciālajam pieteikuma iesniedzējam 
tiesības atsaukties uz testiem vai 
pētījumiem, kuri saistīti ar 
izmēģinājumiem ar mugurkaulniekiem. 
Aģentūras izveidota šķīrējtiesas iestāde
lemj par visu ar informācijas izveidošanu 
un izmantošanu saistīto izdevumu
proporcionālu izmaksu daļu, ko 
potenciālais pieteikuma iesniedzējs maksā 
datu īpašniekam.

Pamatojums

Ja starp pusēm nav iespējams panākt vienošanos, abām pusēm par to jāinformē Aģentūra, jo 
neskaidrības radušās abu pušu nesaskaņu rezultātā. Lai nodrošinātu, ka obligātā kopīgas 
izmantošanas datu problēma ES mērogā tiek risināta saskaņotā veidā, Komisijai jāizveido 
Kopienas šķīrējtiesa. 
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Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – 1. 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 
produktu aktīvās vielas ir tehniski 
ekvivalentas, ieskaitot tīrības pakāpi un 
piemaisījumu īpašības. 

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 
vienoties, ka nākamie pieteikuma 
iesniedzēji 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

Līdzība un tehniskā atbilstība jāpierāda arī tad, ja datu aizsardzība vēl ir spēkā, bet nākamais 
pieteikuma iesniedzējs vēlas izmantot datus.

Grozījums Nr. 92

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Kompetentās iestādes veic oficiālās 
kontroles, lai pārliecinātos, ka tādu aktīvo 
vielu ražotāji, kas laistas tirgū 
izmantošanai biocīdo produktu sastāvā, ir 
iesnieguši Komisijai II pielikumā minēto 
informāciju par aktīvajām vielām vai tiem 
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ir piekļuves pilnvara dokumentācijai 
saskaņā ar II pielikuma prasībām.

Pamatojums

Regulas noteikumu ievērošanu, veicot oficiālās kontroles, nodrošina valstu kompetentās 
iestādes.

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
54. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sākot no 2013. gada, kompetentās 
iestādes ik pēc trim gadiem iesniedz 
Komisijai ziņojumu par šīs regulas 
īstenošanu attiecīgajā teritorijā. Ziņojumā 
iekļauj:

3. Sākot no 2013. gada, kompetentās 
iestādes katru gadu iesniedz Komisijai 
ziņojumu par šīs regulas īstenošanu 
attiecīgajā teritorijā. Ziņojumā iekļauj:

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
54. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) informāciju par saindēšanās 
gadījumiem, kas saistīti ar biocīdiem 
produktiem.

(b) informāciju par saindēšanās 
gadījumiem, kas saistīti ar biocīdiem 
produktiem, un par iespējamiem mazāk 
aizsargātu iedzīvotāju grupu, piemēram, 
bērnu, grūtnieču un slimnieku, veselības 
apdraudējumiem;

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
54. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) informāciju par ietekmi uz vidi.

Grozījums Nr. 96

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 2019. gada 1. janvārim
un pēc tam reizi trijos gados 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.

Ņemot vērā šo ziņojumu, Komisija 
novērtē iespēju ierosināt grozījumus šajā 
regulā. 

Pamatojums

Komisijas ziņojums ir pamats pārskatīšanas procesam, kura mērķis ir pēc iespējas samazināt 
galvenās identificētās problēmas. 

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

Ražotņu atrašanās vietas ir komerciāla un konkurences informācija, ko nevajadzētu publiskot. 
Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības iesniegt atļaujas pieteikumu daudziem produkta galīgās 
lietošanas veidiem, kuriem nav jābūt jau uzsāktiem, attiecīgi daži no tiem var tikt izmantoti 
nākotnē.
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Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) biocīdā produkta ražotnes atrašanās 
vieta; 

Pamatojums

Ražotņu atrašanās vietas ir komerciāla un konkurences informācija, ko nevajadzētu publiskot. 
Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības iesniegt atļaujas pieteikumu daudziem produkta galīgās 
lietošanas veidiem, kuriem nav jābūt jau uzsāktiem, attiecīgi daži no tiem var tikt izmantoti 
nākotnē.

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts – dc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dc) atļaujas izdošanas datums un 
derīguma termiņš; 

Pamatojums

Ir svarīgi noteikt, ka daļa no informācijas par pieteikuma iesniedzēju, kas iekļauta atļaujās, ir 
konfidenciāla. Arī atļaujas izsniegšanas datums un derīguma termiņš ir aizsargājama 
informācija.

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts – dd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dd) devas un lietošanas instrukcijas. 

Pamatojums

Ir svarīgi noteikt, ka daļa no informācijas par pieteikuma iesniedzēju, kas iekļauta atļaujās, ir 
konfidenciāla. Devas un instrukcijas ir atkarīgas ne tikai no produkta un formulantu 
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īpašībām, bet arī no to lietošanas veida, tādējādi jānodrošina atbilstoša aizsardzība.

Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
58. pants – 2. punkts – pirmā daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Marķējums nedrīkst būt maldinošs, un 
tajā nekādā gadījumā nedrīkst būt norādes 
“zema riska biocīds produkts”,
“netoksisks”, “nekaitīgs” vai līdzīgas 
norādes. Turklāt marķējumā skaidri un 
neizdzēšami norādāma šāda informācija: 

2. Marķējums nedrīkst būt maldinošs, un 
tajā nekādā gadījumā nedrīkst būt norādes 
„netoksisks”, „nekaitīgs” vai līdzīgas 
norādes. Turklāt marķējumā skaidri un 
neizdzēšami norādāma šāda informācija: 

Pamatojums

Jāatbalsta uzņēmumi, kas laiž tirgū produktus ar zemu riska pakāpi, un jāļauj tiem to attiecīgi 
reklamēt.

Grozījums Nr. 102

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) lietošanas norādījumi un metriskajās 
mērvienībās izteiktas devas, kas atļaujā 
paredzētas katram lietojumam;

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

Pamatojums

Devas jāizsaka lietotājam ierastā un saprotamā veidā. Īpaši neprofesionāliem lietotājiem 
reizēm ir grūti saprast metriskās vienībās izteiktas devas. Metriskās vienībās izteiktās devas, 
ja nepieciešams, jāiztulko patērētājam ierastā un saprotamā veidā. 



PE439.175v02-00 58/67 AD\817224LV.doc

LV

Grozījums Nr. 103

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija dara pieejamu internetā visu 
to aktīvo vielu sarakstu, kuras ir 
pieejamas iekšējā tirgū.
Personas, kas atbild par biocīdo produktu 
laišanu tirgū, internetā dara pieejamu šo 
produktu sarakstu. Šī tīmekļa vietne ļauj 
uzlabot pārredzamību attiecībā pret 
patērētājiem un atvieglot vienkāršu un 
ātru ziņu ievākšanu par šo produktu 
īpašībām un stāvokli. 
Uz piekļuvi minētajām vietnēm neattiecas 
nekādi ierobežojumi vai nosacījumi, un to 
saturs tiek regulāri atjaunināts. Šo vietņu 
adreses norāda uz  biocīdā produkta 
marķējuma skaidri redzamā veidā.

Pamatojums

Visiem lietotājiem jādod iespēja iegūt detalizētu un precīzu informāciju, lai informācija būtu 
pilnīga un lai sniegtu patērētājiem pareizus norādījumus par produkta lietošanas 
nosacījumiem, uzglabāšanu un apstrādi. Informācija vietnē papildina un paskaidro uz 
marķējuma sniegtos norādījumus, lai garantētu, ka lietotājiem ir viegli pieejami konkrēti dati, 
kurus parasti var iegūt mediķa konsultācijā.

Grozījums Nr. 104

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Drošības datu lapās ir iekļauta šāda 
informācija:
a) attiecīgās produkta kategorijas, kuru 
aktīvā viela ir pievienota I pielikumā;
b) vismaz viena dalībvalsts, kurā ir atļauts 
biocīdais produkts;
c) biocīdā produkta atļaujas numurs, ja 
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tas ir apstrādāta izstrādājuma vai 
materiāla sastāvā.

Pamatojums

Saskaņā ar pieprasīto informāciju par aktīvo vielu ražotājiem arī biocīdo produktu drošības 
datu lapās jāiekļauj šī informācija, lai kontroles iestādēm un kompetentajām iestādēm 
palīdzētu kontrolēt tirgū laisto produktos izmantoto vielu izcelsmi. 

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
62. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Biocīdo produktu reklāmās produktu 
nedrīkst attēlot veidā, kas sniedz maldinošu 
priekšstatu par produkta radīto risku 
cilvēku veselībai vai videi. Biocīdā 
produkta reklāmā nekādā gadījumā 
nedrīkst būt norādes “zema riska biocīds 
produkts”, “netoksisks”, “nekaitīgs” vai 
līdzīgas norādes.

3. Biocīdo produktu reklāmās produktu 
nedrīkst attēlot veidā, kas sniedz maldinošu 
priekšstatu par produkta radīto risku 
cilvēku veselībai vai videi. Biocīdā 
produkta reklāmā nekādā gadījumā 
nedrīkst būt norādes “netoksisks”, 
“nekaitīgs” vai līdzīgas norādes.

Pamatojums

Jāatbalsta uzņēmumi, kas laiž tirgū produktus ar zemu riska pakāpi, un jāļauj tiem to attiecīgi 
reklamēt. 

Grozījums Nr. 106

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(d) maksu piemēro tikai konkrētas 
nepieciešamības gadījumos; un

Pamatojums

Maksas jāattiecina uz veikto darbu, un tām jābūt proporcionālām. Nemainīga gada maksa 
nav pieņemama, un maksājumi jāveic tikai tad, kad tas ir nepieciešams.
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Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darba programmas laikā Komisija saskaņā 
ar 72. panta 4. punktā minēto procedūru 
pieņem lēmumu, ka aktīvā viela ir jāiekļauj 
šīs regulas I pielikumā un ar kādiem 
nosacījumiem tā iekļaujama, vai —
gadījumos, kad nav izpildītas 4. panta 
prasības vai noteiktajā termiņā nav 
iesniegta vajadzīgā informācija un dati, —
lēmumu, ka šāda aktīvā viela šīs regulas 
I pielikumā netiek iekļauta. Lēmumā par 
iekļaušanu I pielikumā norāda tā spēkā 
stāšanās dienu.

Darba programmas laikā Komisija saskaņā 
ar 72. panta 4. punktā minēto procedūru
pieņem lēmumu, ka aktīvā viela ir jāiekļauj 
šīs regulas I pielikumā un ar kādiem 
nosacījumiem tā iekļaujama, vai —
gadījumos, kad nav izpildītas 4. panta 
prasības vai noteiktajā termiņā nav 
iesniegta vajadzīgā informācija un dati, —
lēmumu, ka šāda aktīvā viela šīs regulas 
I pielikumā netiek iekļauta. Lēmumā par 
iekļaušanu I pielikumā norāda tā spēkā 
stāšanās dienu — divi gadi pēc šā lēmuma 
pieņemšanas.

Pamatojums

Normatīvajos dokumentos būtu skaidri jānosaka piemērojamie termiņi. Kompetentās iestādes 
jau iepriekš bija vienojušās par divu gadu termiņu.

Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
77. pants – 3. punkts – 3. 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.
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt īsākus termiņus izslēgšanai no tirgus, jo biocīdā produkta 
pakārtotajiem lietotājiem jāzina savi pienākumi un aktīvo vielu pārskatīšanas stāvoklis.

Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums
77. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To biocīdo produktu esošo krājumu, 
attiecībā uz kuriem dalībvalstu 
kompetentās iestādes ir noraidījušas 
saskaņā ar 3. punktu iesniegtos atļauju 
pieteikumus vai ir nolēmušas atļaujas 
nepiešķirt, realizācija, uzglabāšana un 
lietošana ir atļauta vēl 18  mēnešus pēc 
pieteikuma noraidīšanas vai lēmuma 
pieņemšanas.

Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums
81. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 47. panta, apstrādātus 
izstrādājumus un materiālus, kuros ir 
biocīdi produkti un kuri nav atļauti 
Kopienā vai vismaz vienā dalībvalstī, un 
kuri bija pieejami tirgū ... [OV: ievietot 
datumu, kas minēts 85. panta pirmajā daļā], 
var turpināt laist tirgū līdz dienai, kad 
pieņemts lēmums piešķirt atļauju šiem 
biocīdiem produktiem, ja atļaujas 
pieteikums ir iesniegts vēlākais 2017. gada 
1. janvārī. Ja pieteikums piešķirt atļauju 
biocīdā produkta laišanai tirgū tiek 
noraidīts, apstrādātus izstrādājumus un 
materiālus, kuros ir šāds biocīdais 
produkts, pārtrauc laist tirgū sešu mēnešu 
laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas. 

Atkāpjoties no 47. panta, apstrādātus 
izstrādājumus un materiālus, kuros ir 
biocīdi produkti un kuri nav atļauti 
Kopienā vai vismaz vienā dalībvalstī, un 
kuri bija pieejami tirgū ... [OV: ievietot 
datumu, kas minēts 85. panta pirmajā daļā], 
var turpināt laist tirgū līdz dienai, kad 
pieņemts lēmums piešķirt atļauju šiem 
biocīdiem produktiem, ja atļaujas 
pieteikums ir iesniegts vēlākais 2015. gada 
1. janvārī. Ja pieteikums piešķirt atļauju 
biocīdā produkta laišanai tirgū tiek 
noraidīts, apstrādātus izstrādājumus un 
materiālus, kuros ir šāds biocīdais 
produkts, pārtrauc laist tirgū sešu mēnešu 
laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas. 
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Grozījums Nr. 111

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To biocīdo produktu esošo krājumu 
iznīcināšana, glabāšana un lietošana, 
kurus kompetentā iestāde vai Komisija 
nav atļāvusi attiecīgajam lietojumam, ir 
atļauta ne ilgāk kā 12 mēnešus pēc 
dienas, kad pieņemts 80. panta 2. punkta 
pirmajā daļā minētais lēmums, vai 
12 mēnešus pēc dienas, kad pieņemts 
80. panta 2. punkta otrajā daļā minētais 
lēmums, atkarībā no tā, kurš datums ir 
vēlāks.

Grozījums Nr. 112

Regulas priekšlikums
82. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

82. pants
Pārejas pasākumi attiecībā uz 

materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku

svītrots

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 
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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.

Pamatojums

Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku, nebūtu jāietver šā priekšlikuma darbības jomā, jo 
tādējādi rastos dubults regulējums un novērtējums. Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku, 
jau ir reglamentēti Regulā (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas 
paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem. Ja būtu jāizdara kādas izmaiņas noteikumos, ar 
kuriem reglamentē materiālus, kas nonāk saskarē ar pārtiku, šīs izmaiņas būtu jāizdara, 
pārskatot tiesību aktus par šādiem materiāliem, nevis paplašinot biocīdo produktu regulas 
darbības jomu.

Grozījums Nr. 113

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sākot no 2014. gada 1. janvāra visi tirgū 
laisto aktīvo vielu ražotāji, lai varētu 
izmantot biocīdos produktus, iesniedz 
Aģentūrai pieteikumu par šīs vielas 
pievienošanu I pielikumā. Kompetentās 
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iestādes veic oficiālās kontroles saskaņā 
ar 54. panta 1. punktu.

Pamatojums

Aktīvās vielas, ko izmanto biocīdajos produktos vajadzētu atļaut ražot tikai sertificētiem 
ražotājiem. Tas ir vislabākais veids, kā cīnīties ar „parazītismu”, veicot pienācīgu aktīvo 
vielu tirgus pārvaldību.

Grozījums Nr. 114

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes izveido vajadzīgos 
noteikumus saskaņā ar 54. panta 
2. punktu.

Pamatojums

Kad aktīvās vielas ražotājs ir iesniedzis dokumentāciju par vielas pievienošanu I pielikumā, 
dalībvalstīm obligāti jānoskaidro, kādi biocīdie produkti ir valsts tirgū, un attiecīgi jārīkojas.

Grozījums Nr. 115

Regulas priekšlikums
83.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

83.a pants
Ziņošana

Komisija līdz …* iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
atbilstošiem pasākumiem biocīdo 
produktu ilgtspējīgas izmantošanas 
veicināšanai attiecībā uz dažādajiem 
produktu veidiem. Balstoties uz šo 
ziņojumu, Komisija attiecīgā gadījumā 
iesniedz tiesību aktu priekšlikumus.
___________

* Divi gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
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Grozījums Nr. 116

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1 virsraksts - 3.7 apakšpunkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Glabāšanas stabilitāti un laiku vispārīgi 
noteiks, pamatojoties uz aktīvās vielas 
stabilitāti. Tādu aktīvo vielu gadījumā, 
kuras viegli sadalās, glabāšanas stabilitāti 
un laiku var noteikt, izmantojot citus 
derīgus zinātniskus paņēmienus, 
piemēram, ekstrapolējot aktīvās vielas 
analītiskos datus, kas gūti produkta 
novecošanās eksperimentos, līdz tiek 
sasniegta efektivitātes maksimālā robeža.

Pamatojums

Stabilitātes standarta testi, kas pamatojas uz aktīvās vielas mērījumiem un kvantitatīvo 
noteikšanu, nav piemēroti produktiem, kuru sastāvā ir aktīvās vielas, kas viegli sadalās, 
piemēram, nātrija hipohlorīts. Ir zināms, ka šīs vielas sadalās un sadalīšanās nenotiek 
saskaņā ar noteiktajām vadlīnijām (FAO, PVO noteiktajiem ierobežojumiem). Tādēļ šādos 
gadījumos stabilitāti un glabāšanas laiku ir lietderīgāk noteikt, izmantojot citus paņēmienus, 
piemēram, ekstrapolējot aktīvās vielas analītiskos datus, kas gūti produkta novecošanās 
eksperimentos, līdz tiek sasniegta efektivitātes maksimālā robeža.

Grozījums Nr. 117

Regulas priekšlikums
V pielikums – 4. pamatgrupa

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

Iepriekšējā Direktīvā 98/80/EK noteiktais produktu veids Nr. 20 („Pārtikas un dzīvnieku 
barības aizsardzības līdzekļi”) ir jāsaglabā, bet jāgroza tā definīcija, jo šie biocīdie produkti 
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nav konservanti, bet dezinfekcijas līdzekļi (tādēļ vecā definīcija izraisīja pārpratumus). 
Piemēram, produkti, ko izmanto dzīvnieku barības dezinfekcijai no cilvēku patogēniem, 
piemēram, salmonellām, neatbilst noteikumu prasībām par dzīvnieku barības piedevām. Šie 
produkti tiešām „neietekmē barību labvēlīgi” un neuzlabo tās vērtību.
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