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Grozījums Nr. 331
Michèle Rivasi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas atļauju var nepiešķirt biocīdiem 
produktiem, kuru sastāvā ir aktīvas vielas, 
kas reglamentētas 5. vai 9. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 332
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopienas atļauju var piešķirt šādām 
biocīdo produktu kategorijām:

1. Kopienas atļauju var piešķirt visiem
biocīdajiem produktiem, kuriem pārsvarā 
ir līdzīgi lietošanas paņēmieni un 
nosacījumi.

a) biocīdiem produktiem, kas satur vienu 
vai vairākas jaunas aktīvās vielas;
b) zema riska biocīdajiem produktiem.

Kopienas atļaujas piešķiršanai 
nepieciešama ilgtspējīgas lietošanas 
pasākumu pieņemšana vienmēr, kad 
jānodrošina vienāda līmeņa cilvēku 
veselības un vides aizsardzība visā ES. 
Var pieņemt dažādus tiesību aktus 
atkarībā no produkta veida.

Or. en

Pamatojums

Lielākajā daļā dalībvalstu pašlaik nav atļauju piešķiršanas sistēmas biocīdajiem produktiem. 
Tālab ir saprātīgi apsvērt, vai nav labāk atļaujas piešķiršanas procedūru paredzēt tieši ES 
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līmenī, lai nodrošinātu visu ES iedzīvotāju vienlīdzību attiecībā uz veselības un vides 
aizsardzību. Turklāt tādā gadījumā tiks novērtētas visas esošās aktīvās vielas. Visbeidzot, 
biocīdu ražotājus nepieciešams stimulēt izstrādāt jauninājumus. Tam nepieciešama 
vienkāršota procedūra ar īsākiem termiņiem, kas liecinātu par labāku regulējumu.

Grozījums Nr. 333
Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 334
Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or.nl

Pamatojums

Izsniedzot Kopienas atļauju attiecībā uz produktu kategorijām, kuras var izmantot visur, uz 
šādas atļaujas izsniegšanu visā Kopienā jāattiecina vienādi ierobežojumi un nosacījumi. Tas 
nozīmē, ka nevajadzētu būt iespējamiem izņēmumiem noteiktos reģionos vai dalībvalstīs, 
nodrošinot, ka ir iespējams tikai vai nu laist, vai nelaist produktu tirgū. Līdz ar to nav 
iespējami izņēmumi, pamatojoties uz argumentiem saistībā ar vidi vai cilvēku vai dzīvnieku 
apdraudējumu.
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Grozījums Nr. 335
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 336
Michèle Rivasi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) biocīdiem produktiem, kas satur vienu 
vai vairākas jaunas aktīvās vielas, ja visās 
dalībvalstīs ir vajadzība pēc šāda produkta 
un ja nav neķīmisku alternatīvu;

Or.en

Pamatojums

Kopienas atļauja attiecībā uz biocīdiem produktiem, kas satur jaunas aktīvās vielas, jāpiešķir 
tikai tad, ja visās dalībvalstīs ir vajadzība pēc šāda produkta un ja nav neķīmisku alternatīvu. 
Ja Kopienas atļauju varētu saņemt jebkurai jaunai aktīvajai vielai vai pat visām aktīvajām 
vielām, cīņa par zemāka riska produktiem būtu zaudēta.

Grozījums Nr. 337
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) zema riska biocīdajiem produktiem. svītrots
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Or.en

Grozījums Nr. 338
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) patērētāju lietošanai mājas apstākļos 
un profesionāliem lietotājiem paredzētie 
biocīdie produkti saskaņā ar lietošanas 
nosacījumiem un instrukcijām, kas ir 
vienādas visā Eiropas Savienībā un atbilst 
33.a pantā (jauns) uzskaitītajiem 
kritērijiem.

Or.en

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. Attiecībā uz biocīdajiem produktiem, kurus 
līdzīgi 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 
radīto slogu Eiropas Savienībā. Šos produktus lieto saskaņā ar vienkāršām un skaidrām 
lietošanas instrukcijām.

Grozījums Nr. 339
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc Komisijas ziņojuma par šīs regulas 
īstenošanu, kurš minēts 54. panta 
4. punktā, un ņemot vērā pieredzi, kas 
gūta ar Kopienas atļaujām, Komisija šā 
panta 1. punktu var papildināt ar citām 
biocīdo produktu kategorijām.

svītrots

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

Or.en

Grozījums Nr. 340
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc Komisijas ziņojuma par šīs regulas 
īstenošanu, kurš minēts 54. panta 
4. punktā, un ņemot vērā pieredzi, kas 
gūta ar Kopienas atļaujām, Komisija šā 
panta 1. punktu var papildināt ar citām 
biocīdo produktu kategorijām.

svītrots

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

Or.en

Pamatojums

Lielākajā daļā dalībvalstu pašlaik nav atļauju piešķiršanas sistēmas biocīdajiem produktiem. 
Tālab ir saprātīgi apsvērt, vai nav labāk atļaujas piešķiršanas procedūru paredzēt tieši ES 
līmenī, lai nodrošinātu visu ES iedzīvotāju vienlīdzību attiecībā uz veselības un vides
aizsardzību. Turklāt tādā gadījumā tiks novērtētas visas esošās aktīvās vielas. Visbeidzot, 
biocīdu ražotājus nepieciešams stimulēt izstrādāt jauninājumus. Tam nepieciešama 
vienkāršota procedūra ar īsākiem termiņiem, kas liecinātu par labāku regulējumu.

Grozījums Nr. 341
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc Komisijas ziņojuma par šīs regulas 
īstenošanu, kurš minēts 54. panta 
4. punktā, un ņemot vērā pieredzi, kas 
gūta ar Kopienas atļaujām, Komisija šā 
panta 1. punktu var papildināt ar citām 
biocīdo produktu kategorijām.

svītrots

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

Or.en

Pamatojums

Lai saskaņotu komitoloģijas režīmu ar jauno deleģēto aktu sistēmu saskaņā ar LESD 
290. pantu. 

Grozījums Nr. 342
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc Komisijas ziņojuma par šīs regulas 
īstenošanu, kurš minēts 54. panta 
4. punktā, un ņemot vērā pieredzi, kas 
gūta ar Kopienas atļaujām, Komisija šā 
panta 1. punktu var papildināt ar citām 
biocīdo produktu kategorijām.

svītrots

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

Or.nl
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Pamatojums

Izsniedzot Kopienas atļauju attiecībā uz produktu kategorijām, kuras var izmantot visur, uz 
šādas atļaujas izsniegšanu visā Kopienā jāattiecina vienādi ierobežojumi un nosacījumi. Tas 
nozīmē, ka nevajadzētu būt iespējamiem izņēmumiem noteiktos reģionos vai dalībvalstīs, 
nodrošinot, ka ir iespējams tikai vai nu produktu laist tirgū vai nedarīt to. Līdz ar to nav 
iespējami izņēmumi, pamatojoties uz argumentiem saistībā ar vidi vai cilvēku vai dzīvnieku 
apdraudējumu.

Grozījums Nr. 343
Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc Komisijas ziņojuma par šīs regulas 
īstenošanu, kurš minēts 54. panta 
4. punktā, un ņemot vērā pieredzi, kas gūta 
ar Kopienas atļaujām, Komisija šā panta 
1. punktu var papildināt ar citām biocīdo 
produktu kategorijām.

2. Pēc Komisijas ziņojuma par šīs regulas 
īstenošanu, kurš minēts 54. panta 
4. punktā, un ņemot vērā pieredzi, kas gūta 
ar Kopienas atļaujām, Komisija šā panta 
1. punktu var ierosināt Eiropas 
Parlamentam un Padomei papildināt ar 
citām biocīdo produktu kategorijām. 
Eiropas Parlaments un Padome rīkojas 
saskaņā ar Līguma 294. pantu.

Or.fr

Pamatojums

Kopienas procedūras attiecināšana uz citām produktu kategorijām ir būtisks grozījums šajā 
regulā. Tas jāveic parastajā likumdošanas procedūrā, ievērojot Eiropas Parlamenta un 
Padomes pilnvaras.

Grozījums Nr. 344
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 

svītrots
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papildinot, pieņem saskaņā ar 72. panta 
4. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or.fr

Pamatojums

Kopienas procedūras attiecināšana uz citām produktu kategorijām ir būtisks grozījums šajā 
regulā. Tas jāveic parastajā likumdošanas procedūrā, ievērojot Eiropas Parlamenta un 
Padomes pilnvaras.

Grozījums Nr. 345
Julie Girling

Regulas priekšlikums
33.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 33. panta 1. punkta 
ba) apakšpunktu (jauns) produkts tiek 
uzskatīts par biocīdu ar atbilstošiem 
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 tiek pārdots 
tirgū vismaz [x] dalībvalstīs vai to 
paredzēts laist tirgū vismaz [x] dalībvalstīs 
divu gadu laikā pēc atļaujas piešķiršanas;
iii) biocīdā produkta lietošanai nav 
vajadzīgi individuālie aizsardzības līdzekļi 
saskaņā ar VI pielikumu, un, ja tie tiek 
lietoti normālos un zināmā mērā 
paredzamos izmantošanas apstākļos, tas 
atbilst 16. panta 1. punkta prasībām.
Lai noteiktu vai pielāgotu ii) apakšpunktā 
minēto dalībvalstu skaitu, Komisija var 
pieņemt deleģētu aktu saskaņā ar 
72.a pantu.
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Or.en

Pamatojums

The criteria are based on the targeted and consistent application and use, of these type of 
products across the EU (number of Member States to be specified), as well as their positive 
contribution to human and animal safety protection. Annex VI lays down the principles for the 
evaluation of dossiers for biocidal products to ensure a harmonised high level of protection 
for humans and the environment. This involves detailed risk assessment of products during 
their use. Should a risk be identified, personal protective equipment would need to be 
specified. Absence of PPE is therefore an indication of limited risk.

Grozījums Nr. 346
Mario Pirillo

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.

Or.. it

Pamatojums

Aģentūrai nav nepieciešami deviņi mēneši, lai sagatavotu un iesniegtu atzinumu par atļaujas 
piešķiršanu saistībā ar biocīdu produktu; šāds termiņš ir pārāk garš, it īpaši tādēļ, ka 
atzinums tiks balstīts uz iepriekšēju kompetentās novērtēšanas iestādes novērtējumu. 

Grozījums Nr. 347
Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc dalībvalsts pieprasījuma Komisija var 
nolemt, ka Kopienas atļauju nepiemēro šīs 
dalībvalsts teritorijā attiecībā uz kādu no 

Ja dalībvalsts savā teritorijā ierobežo vai
aizliedz Kopienas atļauju attiecībā uz kādu 
no V pielikumā minēto 15., 17., un 



PE439.891v01-00 12/86 AM\810555LV.doc

LV

V pielikumā minēto 15., 17., un 
23. produktu veida biocīdo produktu, ja 
šādu prasību var pamatot ar vajadzību 
aizsargāt cilvēku, dzīvnieku vai augu
veselību, aizsargāt valsts mākslas, vēstures 
vai arheoloģiskās vērtības vai aizsargāt
rūpniecisko un komerciālo īpašumu.

23. produktu veida biocīdo produktu, tā 
par šo lēmumu informē Komisiju. Tas 
jāpamato ar vajadzību aizsargāt

a) cilvēku, jo īpaši mazāk aizsargātu 
grupu, veselību vai

b) vidi, jo īpaši mazāk aizsargātas 
ekosistēmas, vai

c) dzīvniekus, vai
d) augus, vai
e) valsts mākslas, vēstures vai 

arheoloģiskās vērtības, vai
f) rūpniecisko un komerciālo īpašumu.

Or. en

Grozījums Nr. 348
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
35. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc dalībvalsts pieprasījuma Komisija var 
nolemt, ka vairāki Kopienas atļaujā
paredzētie nosacījumi jāpielāgo dažādiem 
vietējiem apstākļiem šajā dalībvalstī 
saskaņā ar 29. pantu.

Ja dalībvalsts ir nolēmusi, ka Kopienas 
atļauja jāpielāgo dažādiem vietējiem 
apstākļiem šajā dalībvalstī saskaņā ar 
29. pantu, tā par šādu lēmumu informē
Komisiju.

Or. en

Grozījums Nr. 349
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
35. pants – 4. punkts – 3.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šā punkta trešajā daļā minēto riska 
mazināšanas pasākumu pieņemšanu 
nevar kliedēt dalībvalsts bažas par cilvēku 
vai dzīvnieku veselību vai vidi, dalībvalsts 
var atteikties savā teritorijā atzīt biocīdā 
produkta atļauju, ja īpašu vides vai 
lietojuma apstākļu dēļ tā ir stingri 
pamatojusi iemeslus pieņēmumam, ka 
attiecīgais biocīdais produkts vēl rada 
nepieļaujamu risku cilvēku vai dzīvnieku 
veselībai vai videi.

Or.nl

Pamatojums

Ja atļaujas pieteikumi tiek sagatavoti, izmantojot Kopienas atļauju piešķiršanas procedūru, 
dalībvalstij būtu jāspēj atļauju atteikt, ja ir pamatoti iemesli bažām, ka attiecīgajā dalībvalstī 
biocīdais produkts apdraud cilvēkus un vidi īpašu valsts apstākļu, piemēram, klimatisko 
apstākļu vai hidromorfoloģijas, dēļ. Šis noteikums ir identisks tam, kāds iekļauts regulā par 
augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū.

Grozījums Nr. 350
Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Kopienas tiesību aktos, lai izpildītu 
15. pantā minētās prasības, var noteikt 
attiecīgus nosacījumus un citus riska 
mazināšanas pasākumus, kas izriet no 
īpašiem lietošanas apstākļiem.

Or.nl

Pamatojums

Papildu pasākumi, lai, ņemot vērā īpašus dalībvalsts apstākļus, mazinātu risku cilvēkiem un 
videi, ko var radīt biocīdu izmantošana.
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Grozījums Nr. 351
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or.en

Pamatojums

Ja pieņem 33. panta grozījumu, šis punkts kļūst lieks.

Grozījums Nr. 352
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 353
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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 
beigām.

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

Or.en

Pamatojums

Produkta atļaujas atjaunošanai nav nepieciešami 18 mēneši, ja vien nav jāizvērtē jauni dati. 
Piemērotāks termiņš būtu 12 mēneši.

Grozījums Nr. 354
Mario Pirillo

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 
beigām.

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

Or.. it

Pamatojums

Produkta atļaujas atjaunošanai piemērotāks termiņš būtu 12 mēneši. 
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Grozījums Nr. 355
Frédérique Ries, Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jaunas zināšanas vai informāciju par 
aktīvās vielas vai biocīdā produkta 
iedarbību uz cilvēkiem vai vidi;

a) jaunas zināšanas vai informāciju par 
aktīvās vielas vai biocīdā produkta 
iedarbību uz cilvēkiem vai vidi, jo īpaši 
attiecībā uz mazāk aizsargātām grupām;

Or.en

Grozījums Nr. 356
Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nav izpildītas 16. pantā minētās prasības; a) nav izpildītas 16. pantā minētās prasības
vai nav ievēroti Kopienas standarti 
attiecībā uz cilvēku veselību un vides 
aizsardzību, it īpaši tie, kas noteikti 
saskaņā ar Direktīvu 2008/56/EK, 
Direktīvu 2006/118/EK, Direktīvu 
2000/60/EK, Direktīvu 98/83/EK vai 
Direktīvu 96/61/EK;

Or. en

Grozījums Nr. 357
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ir pazīmes, ka Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 23. oktobra 
Direktīvas 2000/60/EK, ar ko izveido 
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sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā, 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta iv) daļā un 
b) apakšpunkta i) daļā, kā arī 7. panta 
2. un 3. punktā noteiktos mērķus var 
nesasniegt.

Or.nl

Pamatojums

Identisks referentes grozījumam Nr. 39. Papildus tam, ka tiek pārskatīta aktīvas vielas 
iekļaušana I pielikumā, pazīmēm (veicot mērījumus), ka var tikt nesasniegti Ūdens 
pamatdirektīvas mērķi, arī jābūt pamatam, lai anulētu vai grozītu atļaujas attiecībā uz 
biocīdu produktu. 

Grozījums Nr. 358
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Spēkā esošas atļaujas grozījumiem 
jāattiecas uz vienu no šādām grozījumu 
kategorijām:
a) administratīvas izmaiņas,
b) nebūtiskas izmaiņas,
c) būtiskas izmaiņas,
kā noteikts 3. panta ua) apakšpunktā 
(jauns), ub) apakšpunktā (jauns) un 
uc) apakšpunktā (jauns).

Or.en

Pamatojums

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



PE439.891v01-00 18/86 AM\810555LV.doc

LV

Grozījums Nr. 359
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Spēkā esošo atļauju grozījumiem 
jāattiecas uz vienu no šadām izmaiņu 
kategorijām:
a) administratīvas izmaiņas,
b) nebūtiskas izmaiņas,
c) būtiskas izmaiņas,
kā noteikts 3. panta a) apakšpunktā 
(jauns), b) apakšpunktā (jauns) un 
c) apakšpunktā (jauns).

Or.en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 360
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
42. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenošanas pasākumi Sīki izstrādātas procedūras anulēšanai un 
grozīšanai

Or.en

Pamatojums

Lai saskaņotu komitoloģijas režīmu ar jauno deleģēto aktu sistēmu saskaņā ar LESD 
290. pantu. 
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Grozījums Nr. 361
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem īstenošanas pasākumus, 
kuros nosaka kritērijus un procedūras, kas 
saistītas ar atļaujas anulēšanu vai atļaujas 
noteikumu un nosacījumu grozīšanu 
saskaņā ar 39. līdz 41. pantu, tostarp 
paredz strīdu izšķiršanas mehānismu.

Lai nodrošinātu anulēšanas un 
grozīšanas procedūru raitu norisi,
Komisija pieņem detalizētākus pasākumus, 
kuros nosaka kritērijus un procedūras, kas 
saistītas ar atļaujas anulēšanu vai atļaujas 
noteikumu un nosacījumu grozīšanu 
saskaņā ar 39. līdz 41. pantu, tostarp 
paredz strīdu izšķiršanas mehānismu, 
izmantojot deleģētos aktus atbilstoši 
71.a pantam un ievērojot 71.b un 71.c 
panta nosacījumus.

Or.en

Pamatojums

Lai saskaņotu komitoloģijas režīmu ar jauno deleģēto aktu sistēmu saskaņā ar LESD 
290. pantu. 

Grozījums Nr. 362
Julie Girling

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 
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ierobežotās atšķirības atļaujā;
c) būtisku izmaiņu gadījumā novērtēšanas
periodam jābūt proporcionālam ierosināto 
izmaiņu apjomam.

Or.en

Pamatojums

Tiesību akta tekstā būtu precīzi jānorāda galvenie principi, kas tiek piemēroti, grozot 
atļaujas, lai gan procedūras sīku izklāstu var precizēt īstenošanas noteikumos. Jo īpaši ir 
nepieciešams precīzi norādīt (salīdzinājumā ar sākotnējo atļauju), ka atšķirīgi grozījumu 
izdarīšanas procedūru veidi būtu jāpiemēro atkarībā no un biocīdo produktu paredzēto 
grozījumu pakāpes un nozīmīguma (administratīvas, nelielas vai būtiskas izmaiņas).

Grozījums Nr. 363
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a 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) būtisku izmaiņu gadījumā novērtēšanas 
periodam jābūt proporcionālam ierosināto 
izmaiņu apjomam.

Or.en

Pamatojums

Tiesību akta tekstā būtu precīzi jānorāda galvenie principi, kas tiek piemēroti, izmainot 
atļaujas. Jo īpaši ir nepieciešams precīzi norādīt (salīdzinājumā ar sākotnējo atļauju), ka 
atšķirīgi grozījumu izdarīšanas procedūru veidi būtu jāpiemēro atkarībā no un biocīdo 
produktu paredzēto grozījumu pakāpes un nozīmīguma (administratīvas, nelielas vai būtiskas 
izmaiņas). Vienkāršota novērtēšanas procedūra ļautu izdarīt nelielas izmaiņas, neprasot, lai 
kompetentā iestāde īsteno apgrūtinošu un ilgstošu administratīvu procedūru.
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Grozījums Nr. 364
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or.en

Pamatojums

Lai saskaņotu komitoloģijas režīmu ar jauno deleģēto aktu sistēmu saskaņā ar LESD 
290. pantu. 

Grozījums Nr. 365
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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”).

Or.en

Pamatojums

Lai panāktu atbilstošu līdzsvaru starp preču brīvu tirdzniecību un drošu tirgu, šis pants par 
paralēlo tirdzniecību būtu jāierobežo ar identiskiem produktiem, kuru pamatā ir tā pati 
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specifikācija un aktīvo vielu un līdzformulantu sastāvs.

Grozījums Nr. 366
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.en

Pamatojums

Lai panāktu atbilstošu līdzsvaru starp preču brīvu tirdzniecību un drošu tirgu, šis pants par 
paralēlo tirdzniecību būtu jāierobežo ar identiskiem produktiem, kuru pamatā ir tā pati 
specifikācija un aktīvo vielu un līdzformulantu sastāvs.

Grozījums Nr. 367
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paralēlas tirdzniecības atļauju piešķir 
divu mēnešu laikā pēc pieteikuma 
iesniegšanas. Ievedējas dalībvalsts 
kompetentā iestāde var pieprasīt izcelsmes 
dalībvalsts kompetentajai iestādei papildu 
informāciju, kas vajadzīga, lai konstatētu, 
vai produkts ir gandrīz identisks references 
produktam. Izcelsmes dalībvalsts 
kompetentā iestāde pieprasīto informāciju 
sniedz viena mēneša laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas.

2. Paralēlas tirdzniecības atļauju piešķir 
divu mēnešu laikā pēc pieteikuma 
iesniegšanas. Ievedējas dalībvalsts 
kompetentā iestāde var pieprasīt izcelsmes 
dalībvalsts kompetentajai iestādei papildu 
informāciju, kas vajadzīga, lai konstatētu, 
vai produkts ir identisks references 
produktam. Izcelsmes dalībvalsts 
kompetentā iestāde pieprasīto informāciju 
sniedz viena mēneša laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas.

Or.en



AM\810555LV.doc 23/86 PE439.891v01-00

LV

Pamatojums

Lai panāktu atbilstošu līdzsvaru starp preču brīvu tirdzniecību un drošu tirgu, šis pants par 
paralēlo tirdzniecību būtu jāierobežo ar identiskiem produktiem, kuru pamatā ir tā pati 
specifikācija un aktīvo vielu un līdzformulantu sastāvs.

Grozījums Nr. 368
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.en

Pamatojums

Lai panāktu atbilstošu līdzsvaru starp preču brīvu tirdzniecību un drošu tirgu, šis pants par 
paralēlo tirdzniecību būtu jāierobežo ar identiskiem produktiem, kuru pamatā ir tā pati 
specifikācija un aktīvo vielu un līdzformulantu sastāvs. 

Grozījums Nr. 369
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts – ievaddaļa

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 gandrīz 
identisku references produktam, ja tas 
atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

Or.en

Pamatojums

Vienlaicīgi jāizpilda visi nosacījumi.
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Grozījums Nr. 370
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) tas ir ražots tajā pašā vai asociētā 
uzņēmumā vai saskaņā ar licenci, kas 
piešķirta saistībā ar to pašu ražošanas 
procesu;

Or.en

Pamatojums

Lai panāktu atbilstošu līdzsvaru starp preču brīvu tirdzniecību un drošu tirgu, šis pants par 
paralēlo tirdzniecību būtu jāierobežo ar identiskiem produktiem, kuru pamatā ir tā pati 
specifikācija un aktīvo vielu un līdzformulantu sastāvs.

Grozījums Nr. 371
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) tas ir identisks aktīvo vielu
specifikācijas un satura, kā arī preparāta 
veida ziņā;

Or.en

Pamatojums

Lai panāktu atbilstošu līdzsvaru starp preču brīvu tirdzniecību un drošu tirgu, šis pants par 
paralēlo tirdzniecību būtu jāierobežo ar identiskiem produktiem, kuru pamatā ir tā pati 
specifikācija un aktīvo vielu un līdzformulantu sastāvs.
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Grozījums Nr. 372
Michèle Rivasi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.en

Pamatojums

Nepietiek ar to, ka produkts ir tāds pats vai līdzīgs attiecībā uz neaktīvām vielām. Tam 
jāattiecas arī uz aktīvajām vielām.

Grozījums Nr. 373
Tiziano Motti

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) produkta potenciālā tūlītēja vai vēlāka 
kaitīgā ietekme uz cilvēku, īpaši bērnu, 
veselību vai dzīvnieku veselību, vai vidi ir 
tāda pati vai līdzvērtīga.

Or.. it

Pamatojums

Būtu pareizi uzsvērt, ka bērni ir mazāk aizsargāti pret kaitīgiem produktiem nekā pieaugušie, 
attiecībā uz kuriem regulas priekšlikumā ir noteikti panesamības kritēriji. Bērni bieži 
neapzināti nonāk vietās, kas ir piesārņotas ar biocīdiem produktiem un pesticīdiem, un viņiem 
uzreiz vai pēc ilgāka laika parādās reakcija, kas tieši vai netieši ir saistāma ar kaitīgajām 
vielām. 
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Grozījums Nr. 374
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) tam ir vienāds vai līdzvērtīgs 
līdzformulantu sastāvs un formāts, 
iepakojuma materiāls un forma, kā arī 
produkta potenciālā kaitīgā ietekme uz 
cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi.

Or.en

Pamatojums

Lai panāktu atbilstošu līdzsvaru starp preču brīvu tirdzniecību un drošu tirgu, šis pants par 
paralēlo tirdzniecību būtu jāierobežo ar identiskiem produktiem, kuru pamatā ir tā pati 
specifikācija un aktīvo vielu un līdzformulantu sastāvs. 

Grozījums Nr. 375
Mario Pirillo

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 piekļuves 
pilnvara no atļaujas turētāja saskaņā ar 
50. pantu;

Or. it

Pamatojums

Pieteikumā uz paralēlās tirdzniecības atļauju jāiekļauj arī informācija par piekļuves pilnvaru, 
kā norādīts 50. pantā. 
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Grozījums Nr. 376
Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no 15. un 16. panta, 
kompetentā iestāde var atļaut uz laiku, kas 
nepārsniedz deviņus mēnešus, laist tirgū 
ierobežotai un kontrolētai lietošanai šīs 
regulas noteikumiem neatbilstošu biocīdo 
produktu, ja šāds pasākums ir vajadzīgs 
tāda sabiedrības veselības vai vides 
apdraudējuma dēļ, ko nevar apturēt ar 
citiem līdzekļiem.

1. Atkāpjoties no 15. un 16. panta, 
kompetentā iestāde var atļaut uz laiku, kas 
nepārsniedz četrus mēnešus, laist tirgū 
ierobežotai un kontrolētai lietošanai šīs 
regulas noteikumiem neatbilstošu biocīdo 
produktu, ja tiek izpildīti visi šādi 
nosacījumi:

a) šāds pasākums ir vajadzīgs tāda
sabiedrības veselības vai vides 
apdraudējuma dēļ, ko nevar apturēt ar 
citiem līdzekļiem, un
b) attiecīgās aktīvās vielas ir apstiprinātas 
iekļaušanai I pielikumā vai novērtētas 
saskaņā ar šīs regulas 4. pantu un ir 
iesniegti visa dokumentācija;
c) ja attiecīgās aktīvās vielas klasificētas 
kā izslēdzamas vielas vai tiek apspriesta to 
aizstāšana, pieteikuma iesniedzējs vai 
kompetentā iestāde izstrādā un īsteno 
obligātu aizstāšanas plānu, lai aizstātu 
attiecīgās vielas ar nekaitīgām ķīmiskām 
vielām vai neķīmiskām alternatīvām 
vielām 2 gadu laikā pēc apstiprināšanas, 
un
d) produktus var izmantot tikai 
profesionāli lietotāji, kuri ir sertificēti 
saskaņā ar prasībām attiecībā uz kaitēkļu 
apkarošanas integrētu pārvaldību, un to 
izmantošana tiek pienācīgi kontrolēta.

Or. en
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Grozījums Nr. 377
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no 15. un 16. panta, 
kompetentā iestāde var atļaut uz laiku, kas 
nepārsniedz deviņus mēnešus, laist tirgū 
ierobežotai un kontrolētai lietošanai šīs 
regulas noteikumiem neatbilstošu biocīdo 
produktu, ja šāds pasākums ir vajadzīgs 
tāda sabiedrības veselības vai vides 
apdraudējuma dēļ, ko nevar apturēt ar 
citiem līdzekļiem.

1. Atkāpjoties no 15. un 16. panta, 
kompetentā iestāde var atļaut uz laiku, kas 
nepārsniedz deviņus mēnešus, laist tirgū 
ierobežotai un kontrolētai lietošanai šīs 
regulas noteikumiem neatbilstošu biocīdo 
produktu, ja šāds pasākums ir vajadzīgs 
tāda sabiedrības veselības vai vides 
apdraudējuma dēļ, ko nevar apturēt ar 
citiem līdzekļiem, kuri rada mazāku risku.

Or.en

Pamatojums

Cik vien iespējams jākontrolē risks, ko rada aktīva viela, kuras izmantošana atļauta saskaņā 
ar „Atkāpēm no prasībām”. 

Grozījums Nr. 378
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Atkāpjoties no 16. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta, līdz aktīvās vielas 
iekļaušanai I pielikumā kompetentās 
iestādes un Komisija var atļaut uz laiku, 
kas nepārsniedz trīs gadus, laist tirgū 
biocīdo produktu, kas satur jaunu, 
I pielikumā neiekļautu aktīvo vielu.
Šādu atļauju drīkst izdot tikai tad, ja pēc 
dokumentācijas novērtēšanas saskaņā ar 
8. pantu kompetentā novērtēšanas iestāde 
ir izdevusi rekomendāciju par jaunās 
aktīvās vielas iekļaušanu I pielikumā un 
kompetentā iestāde, kas saņēmusi pagaidu 
atļaujas pieteikumu, vai — Kopienas 

svītrots
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atļaujas gadījumā — Aģentūra uzskata, 
ka biocīdajam produktam būtu jāatbilst 
16. panta 1. punkta c) un 
d) apakšpunktam.
Kompetentās iestādes vai Komisija 
23. panta 5. punktā minēto informāciju 
par atļaujām ievada Kopienas biocīdo 
produktu reģistrā.
Ja Komisija nolemj aktīvo vielu 
I pielikumā neiekļaut, kompetentā iestāde, 
kas piešķīrusi pirmajā daļā minēto 
atļauju, vai Komisija attiecīgo atļauju 
anulē.
Ja līdz trīs gadu perioda beigām Komisija 
vēl nav pieņēmusi lēmumu par aktīvās 
vielas iekļaušanu I pielikumā, kompetentā 
iestāde, kas piešķīrusi pagaidu atļauju, vai 
Komisija var pagarināt pagaidu atļauju uz 
laiku, kas nepārsniedz vienu gadu, ja ir 
pamatots iemesls uzskatīt, ka aktīvā viela 
atbildīs 4. panta prasībām.
 Kompetentās iestādes, kas pagarinājušas 
pagaidu atļauju, par šādu rīcību informē 
citas kompetentās iestādes un attiecīgā 
gadījumā Komisiju.

Or. en

Grozījums Nr. 379
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja veic zinātnisku pētniecību un izstrādi, 
persona, kura plāno veikt eksperimentu vai 
testu, pirms tā sākšanas par to paziņo 
kompetentajai iestādei. Attiecīgā persona 
rakstiski sagatavo un glabā uzskaites 
dokumentus, kuros norāda biocīdā 
produkta vai aktīvās vielas identitāti, 
marķēšanas datus, piegādātos daudzumus 

Ja veic zinātnisku pētniecību un izstrādi, 
tostarp uz produktiem un procesiem 
orientētu pētniecību un izstrādi, persona, 
kura plāno veikt eksperimentu vai testu, 
pirms tā sākšanas par to paziņo 
kompetentajai iestādei. Attiecīgā persona 
rakstiski sagatavo un glabā uzskaites 
dokumentus, kuros norāda biocīdā 
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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.

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.

Or.en

Pamatojums

Prasība saņemt atļauju valsts līmenī ir nopietns šķērslis jauninājumiem, jo tas nozīmē ļoti 
ilgu gaidīšanas laiku pirms testu veikšanas. Tā vietā ir ierosināts, saglabājot nepieciešamību 
kompetentajai iestādei veikt iepriekšēju novērtēšanu, noteikt tam 30 dienu periodu, lai 
izvērtētu, vai ierosinātais tests vai eksperiments izraisa kādas bažas, un sagatavotu atzinumu. 
Visbeidzot, ja testu veic vienā dalībvalstī, prasībai par Komisijas un citu kompetentu iestāžu 
informēšanu trūkst skaidra mērķa, un tā nedod nekādu labumu. 

Grozījums Nr. 380
Tiziano Motti

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums.

Būtu pareizi uzsvērt, ka bērni ir mazāk aizsargāti pret kaitīgiem produktiem nekā pieaugušie, 
attiecībā uz kuriem regulas priekšlikumā ir noteikti panesamības kritēriji. Bērni bieži 
neapzināti nonāk vietās, kas ir piesārņotas ar biocīdiem produktiem un pesticīdiem, un viņiem 
uzreiz vai pēc ilgāka laika parādās reakcija, kas tieši vai netieši ir saistāma ar kaitīgajām 
vielām. 

Grozījums Nr. 381
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.en

Pamatojums

Saskaņā ar priekšlikumu jebkura eksperimenta vai testa īstenošanai pētniecības un izstrādes 
mērķiem, kura rezultātā vidē varētu nonākt neatļauts biocīdais produkts, ir nepieciešama 
iepriekšēja valsts atļauja. Tas viennozīmīgi rada ievērojamus šķēršļus jauninājumiem, jo 
saistīts ar ilgstošu gaidīšanas laiku pirms testa veikšanas. Tādēļ, lai gan vajadzētu saglabāt 
obligātu kompetentās iestādes iepriekšēju novērtēšanu, tomēr būtu jānosaka 30 dienu termiņš 
novērtēšanai, ja ierosinātais tests vai eksperiments izraisa jebkādas bažas. 
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Grozījums Nr. 382
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.fr

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu, lai pētniecības un izstrādes nolūkiem ar neatļautu 
biocīdo produktu veiktu testu, kura laikā tas nokļūst vidē, vajadzīga valsts iepriekšēja atļauja. 
Atļaujas iegūšanai nepieciešamais laiks varētu kavēt jauninājumus. Tā vietā ir ierosināts 
noteikt 15 dienu termiņu, lai kompetentā iestāde izvērtētu, vai ierosinātais tests rada bažas, 
un sagatavotu atzinumu. 

Grozījums Nr. 383
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja veic uz produktiem un procesiem 
orientētu pētniecību un izstrādi, persona, 
kura plāno veikt eksperimentu vai testu, 
pirms biocīdā produkta vai aktīvās vielas 

svītrots
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laišanas tirgū paziņo otrajā daļā minēto 
informāciju tās dalībvalsts kompetentajai 
iestādei, kurā notiek laišana tirgū.

Or.en

Pamatojums

In the Commission’s proposal, in order to proceed with an experiment or test for the purposes 
of research and development, an unauthorised biocidal product which may involve release of 
the product into to the environment requires a national authorisation before the 
test/experiment can be done. This clearly constitutes a significant barrier to innovation, as it 
implies a very long waiting period before the test can be carried out. It is proposed instead, 
whilst maintaining the need for a prior evaluation by the competent authority, that a 15-day 
period is set to for it to assess if the proposed test/experiment raises any concerns, and to 
issue its opinion.

Grozījums Nr. 384
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots

Or.en

Pamatojums

Saskaņā ar priekšlikumu jebkura eksperimenta vai testa īstenošanai pētniecības un izstrādes 
mērķiem, kura rezultātā vidē varētu nonākt neatļauts biocīdais produkts, ir nepieciešama 
iepriekšēja valsts atļauja. Tas viennozīmīgi rada ievērojamus šķēršļus jauninājumiem, jo 
saistīts ar ilgstošu gaidīšanas laiku pirms testa veikšanas. Tādēļ, lai gan vajadzētu saglabāt 
obligātu kompetentās iestādes iepriekšēju novērtēšanu, tomēr būtu jānosaka 30 dienu termiņš 
novērtēšanai, ja ierosinātais tests vai eksperiments izraisa jebkādas bažas. 
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Grozījums Nr. 385
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots

Or.fr

Grozījums Nr. 386
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
labvēlīgu 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 būtu 
jālaiž tirgū, lai veiktu paziņojumā minēto 
eksperimentu vai testu.

Or.fr
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Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu, lai pētniecības un izstrādes nolūkiem ar neatļautu 
biocīdo produktu veiktu testu, kura laikā tas nokļūst vidē, vajadzīga valsts iepriekšēja atļauja. 
Atļaujas iegūšanai nepieciešamais laiks varētu kavēt jauninājumus. Tā vietā ir ierosināts 
noteikt 15 dienu termiņu, lai kompetentā iestāde izvērtētu, vai ierosinātais tests rada bažas, 
un sagatavotu atzinumu. 

Grozījums Nr. 387
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Or.en

Pamatojums

Prasība saņemt atļauju valsts līmenī ir nopietns šķērslis jauninājumiem, jo tas nozīmē ļoti 
ilgu gaidīšanas laiku pirms testu veikšanas. Tā vietā ir ierosināts, saglabājot nepieciešamību 
kompetentajai iestādei veikt iepriekšēju novērtēšanu, noteikt tam 30 dienu periodu, lai 
izvērtētu, vai ierosinātais tests vai eksperiments izraisa kādas bažas, un sagatavotu atzinumu. 
Visbeidzot, ja testu veic vienā dalībvalstī, prasībai par Komisijas un citu kompetentu iestāžu 
informēšanu trūkst skaidra mērķa, un tā nedod nekādu labumu.
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Grozījums Nr. 388
Julie Girling

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 paziņojuma par 
1. punktā norādīto nepieciešamo 
informāciju nav sniegusi atzinumu, 
biocīdo produktu vai aktīvo vielu var laist 
tirgū, lai īstenotu paziņojumā minēto 
eksperimentu vai testu.

Or.en

Pamatojums

Saskaņā ar priekšlikumu jebkura eksperimenta vai testa īstenošanai pētniecības un izstrādes 
mērķiem, kura rezultātā vidē varētu nonākt neatļauts biocīdais produkts, ir nepieciešama 
iepriekšēja valsts atļauja. Tas viennozīmīgi rada ievērojamus šķēršļus jauninājumiem, jo 
saistīts ar ilgstošu gaidīšanas laiku pirms testa veikšanas. Tādēļ, lai gan vajadzētu saglabāt 
obligātu kompetentās iestādes iepriekšēju novērtēšanu, tomēr būtu jānosaka 30 dienu termiņš 
novērtēšanai, ja ierosinātais tests vai eksperiments izraisa jebkādas bažas. 

Grozījums Nr. 389
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja eksperimentu vai testu veic 
dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā notiek 

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

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 vidi. Šo informāciju 
pieteikuma iesniedzējs pēc pieprasījuma 
dara pieejamu kompetentajai iestādei.

Or.en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 390
Tiziano Motti

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 uzreiz vai ar 
laika nobīdi kaitēt cilvēku, īpaši bērnu, 
veselībai vai dzīvnieku veselībai, vai radīt 
nepieņemamu kaitīgu iedarbību uz vidi, 
cilvēkiem vai dzīvniekiem, 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.

Or. it
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Pamatojums

Būtu pareizi uzsvērt, ka bērni ir mazāk aizsargāti pret kaitīgiem produktiem nekā pieaugušie, 
attiecībā uz kuriem regulas priekšlikumā ir noteikti panesamības kritēriji. Bērni bieži 
neapzināti nonāk vietās, kas ir piesārņotas ar biocīdiem produktiem un pesticīdiem, un viņiem 
uzreiz vai pēc ilgāka laika parādās reakcija, kas tieši vai netieši ir saistāma ar kaitīgajām 
vielām. 

Grozījums Nr. 391
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
46. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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. Lai stimulētu aktīvo vielu un biocīdo 
produktu pētniecību un izstrādi, Komisija, 
izmantojot deleģētos aktus atbilstoši 71.a 
pantam un ievērojot 71.b un 71.c panta 
nosacījumus, 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.

Or.en

Pamatojums

Lai saskaņotu komitoloģijas režīmu ar jauno deleģēto aktu sistēmu saskaņā ar LESD 
290. pantu.

Grozījums Nr. 392
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 72. panta 

svītrots



AM\810555LV.doc 39/86 PE439.891v01-00

LV

4. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or.en

Pamatojums

Lai saskaņotu komitoloģijas režīmu ar jauno deleģēto aktu sistēmu saskaņā ar LESD 
290. pantu. 

Grozījums Nr. 393
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Apstrādātus izstrādājumus vai 
materiālus, kuros ir viens vai vairāki
biocīdi produkti, nedrīkst laist tirgū, ja 
vien izstrādājumu vai materiālu apstrādei 
lietotais biocīdais produkts vai produkti
nav atļauti šim lietojumam Kopienā vai 
vismaz vienā dalībvalstī.

1. Apstrādātus izstrādājumus vai 
materiālus, kuros ir viena vai vairākas
aktīvās vielas, nedrīkst laist tirgū, ja vien 
aktīvā viela vai vielas, kas izmantotas, lai 
apstrādātu izstrādājumus vai materiālus, 
kuri minēti I pielikumā (atļauto aktīvo
vielu saraksts) nav atļautas šim 
lietojumam Kopienā vai vismaz vienā 
dalībvalstī.

Or.en

Pamatojums

Ir nepieciešams nodrošināt, ka apstrādātos izstrādājumos un materiālos tiek izmantotas tikai 
I pielikumā minētās aktīvās vielas. Daudzus izstrādājumus ražo ārpus ES, un tāpēc biocīdā 
produkta neaktīvie komponenti nebūs atļauti ES. Tā kā šiem neaktīvajiem komponentiem 
normālos vai saprātīgi prognozējamos izmantošanas apstākļos nav paredzēts nonākt vidē, 
nav pamata attiecībā uz ievešanai ES paredzētiem apstrādātiem izstrādājumiem par juridisku 
prasību noteikt gatavā biocīdā produkta apstiprināšanu. 

Grozījums Nr. 394
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Apstrādātus izstrādājumus vai 
materiālus, kuros ir viens vai vairāki 
biocīdi produkti, nedrīkst laist tirgū, ja vien 
izstrādājumu vai materiālu apstrādei 
lietotais biocīdais produkts vai produkti 
nav atļauti šim lietojumam Kopienā vai 
vismaz vienā dalībvalstī.

1. Apstrādātus izstrādājumus vai 
materiālus, kuros ir viens vai vairāki 
biocīdi produkti, nedrīkst laist tirgū, ja vien 
izstrādājumu vai materiālu apstrādei 
lietotais biocīdais produkts vai produkti 
nav atļauti šim lietojumam Kopienā vai 
vismaz vienā dalībvalstī vai ja vien biocīdā 
produkta koncentrācija izstrādājumos nav 
mazāka nekā 0,01 svara procents.
Attiecīgos gadījumos Biocīdo produktu 
komiteja var ierosināt dažādas īpašiem 
biocīdajiem produktiem vai biocīdo 
produktu grupām piemērojamas 
robežvērtības.

Or.en

Pamatojums

Daži biocīdie produkti, kas nav atļauti lietošanai ES, jau tiek lietoti ārpus ES, tādēļ nevar 
pilnībā izslēgt to nokļūšanas izstrādājumos iespēju. Šādiem biocīdajiem produktiem ir 
jānosaka vispārēja robežvērtība, bet ir jāparedz iespēja, ka nepieciešamības gadījumā 
Biocīdo produktu komiteja var noteikt atšķirīgas robežvērtības.

Grozījums Nr. 395
Julie Girling

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Apstrādātus izstrādājumus vai 
materiālus, kuros ir viens vai vairāki 
biocīdi produkti, nedrīkst laist tirgū, ja vien 
izstrādājumu vai materiālu apstrādei 
lietotais biocīdais produkts vai produkti 
nav atļauti šim lietojumam Kopienā vai 
vismaz vienā dalībvalstī.

1. Apstrādātus izstrādājumus vai 
materiālus, kuros ir viens vai vairāki 
biocīdi produkti, nedrīkst laist tirgū, ja vien 
izstrādājumu vai materiālu apstrādei 
lietotais biocīdais produkts vai produkti 
nav atļauti šim lietojumam Kopienā vai 
vismaz vienā dalībvalstī vai ja vien biocīdā 
produkta koncentrācija izstrādājumos, 
kas tranzīta veidā nonāk ES, nav mazāka 
nekā 0,01 svara procents.
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Or.en

Pamatojums

Daži biocīdie produkti, kas nav atļauti lietošanai ES, jau tiek lietoti ārpus ES, tādēļ nevar 
pilnībā izslēgt to nokļūšanas izstrādājumos iespēju. Ir jānosaka vispārēja robežvērtība 
attiecībā uz šādiem biocīdiem produktiem.

Grozījums Nr. 396
Esther De Lange

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Apstrādātus izstrādājumus vai 
materiālus, kuros ir viens vai vairāki 
biocīdi produkti, nedrīkst laist tirgū, ja vien 
izstrādājumu vai materiālu apstrādei 
lietotais biocīdais produkts vai produkti
nav atļauti šim lietojumam Kopienā vai 
vismaz vienā dalībvalstī.

1. Apstrādātus izstrādājumus vai 
materiālus, kuros ir viens vai vairāki 
biocīdi produkti, nedrīkst laist tirgū, ja vien 
izstrādājumu vai materiālu apstrādei 
izmantojamās aktīvās vielas nav atļautas
šim lietojumam Kopienā.

Or.en

Grozījums Nr. 397
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.en

Pamatojums

Apstrādātu izstrādājumu un materiālu marķēšanas noteikumos nevajadzētu iekļaut 
nevajadzīgas informācijas prasības, un tiem nevajadzētu dublēties ar šīs nozares tiesību aktu 
prasībām. Vienmēr jāņem vērā nozares tiesību akti un to prasības par informāciju (piem., 
marķēšana). Piemēram, Regulā par mazgāšanas līdzekļiem aizsargājošās vielas INCI 
nosaukums jāiekļauj uz plaša patēriņa produktu marķējuma un uz institucionālu un 
industriālu produktu drošības datu lapām. Tādējādi nav nepieciešamas papildu marķēšanas 
prasības.

Grozījums Nr. 398
Michèle Rivasi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) frāze „apstrādāts ar biocīdiem”, kam 
seko visu to aktīvo vielu nosaukumi, kuras 
lietotas izstrādājumu vai materiālu 
apstrādei vai kuras ir izstrādājumos vai 
materiālos; aiz nanomateriāla nosaukuma 
iekavās ieraksta vārdu „nano”;

Or.en

Pamatojums

Patērētāji var nezināt dažādus biocīdu nosaukumus, tāpēc marķējumā pirms aktīvo vielu 
uzskaitījuma ir skaidri jānorāda, ka izstrādājumi ir apstrādāti ar biocīdiem. Ir jānorāda arī 
izmantotie nanomateriāli, kā tas jau pieņemts kosmētikas nozarē.

Grozījums Nr. 399
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.en

Pamatojums

The labelling provisions for treated articles and materials should not lead to requirements for 
unnecessary information and should not overlap with existing requirements under sectoral 
legislation. Existing sectoral legislation and their information requirements (e.g. labelling, 
Safety Data Sheets) should always be taken into consideration. For example under the 
Detergent Regulation, the INCI name of the preservative must be labelled on products for the 
general public and reported in the SDS for Institutional and Industrial products. Hence any 
additional labelling requirements are unnecessary.

Grozījums Nr. 400
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) norāde „apstrādāts ar biocīdiem 
produktiem”;

Or.fr

Pamatojums

Apstrādātu produktu marķējumā skaidri jānorāda, ka produkts ir apstrādāts ar biocīdiem 
produktiem. Šāda informācija ir būtiska patērētājiem.
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Grozījums Nr. 401
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) attiecīgā gadījumā — biocīdā īpašība, ko 
ieguvuši apstrādātie izstrādājumi vai 
materiāli, ja saturā esošais biocīdais 
produkts ir paredzēts tiešai saskarei ar 
cilvēku vai vidi;

Or.en

Pamatojums

Šīm marķēšanas prasībām būtu jāattiecas tikai uz tiem izstrādājumiem, kuri ir apstrādāti ar 
biocīdu produktu, kas varētu nonākt saskarē ar cilvēku un vidi, jo tikai tā šie izstrādājumi 
varētu izrādīties patiešām kaitīgi.

Grozījums Nr. 402
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) biocīdās īpašības, ko ieguvuši 
apstrādātie materiāli vai produkti, ja 
biocīdajam produktam normālos vai 
saprātīgi prognozējamos izmantošanas 
apstākļos ir paredzēts nonākt vidē;

Or.de

Pamatojums

Produktiem ar ārīgu biocīdo iedarbību jāpiemēro stingrāki noteikumi. Līdz ar to jāprecizē 
47. panta teksts.
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Grozījums Nr. 403
Julie Girling

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.en

Pamatojums

Bīstamību apliecinošas vai brīdinošas papildu frāzes, kas paredzētas biocīdā produkta 
atļaujā, būtu maldinošas, ja tās iekļautu apstrādātā materiāla marķējumā. Uz materiālu 
neattiecas viss tas, kas attiecas uz biocīdo produktu, kurš izmantots apstrādātajam 
materiālam, un tāpēc šādas frāzes nav iekļaujamas apstrādātā materiāla marķējumā.

Grozījums Nr. 404
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) visu to biocīdo produktu atļaujas 
numurs, kuri lietoti izstrādājumu vai 
materiālu apstrādei vai ir izstrādājumos 
vai materiālos;

svītrots

Or.en

Pamatojums

Atļaujas numura iekļaušana marķējumā nekādi neuzlabos patērētāju drošību. Tieši otrādi —
tiktu radīts garš atļauju numuru saraksts, jo parasti vienu aktīvo vielu nodrošina daudzi 
piegādātāji. Tas mulsinātu patērētājus. Lai kompetentās iestādes varētu īstenot pienākumus, 
atļaujas numuru var iegūt, izmantojot citus līdzekļus. 
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Grozījums Nr. 405
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) visu to biocīdo produktu atļaujas 
numurs, kuri lietoti izstrādājumu vai 
materiālu apstrādei vai ir izstrādājumos 
vai materiālos;

svītrots

Or.it

Pamatojums

Atļaujas numurs nesniedz patērētājiem informāciju par produktu. 

Grozījums Nr. 406
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) bīstamības apzīmējums vai drošības 
prasību apzīmējums, kas paredzēts biocīdā 
produkta atļaujā.

d) vienīgi apstrādātiem izstrādājumiem un 
ja vajadzīgs, bīstamības apzīmējums vai 
drošības prasību apzīmējums, kas paredzēts 
biocīdā produkta atļaujā.

Or.en

Pamatojums

Ja produkta marķējumā tiks norādīts tā biocīdā produkta atļaujas numurs, ar kuru ir 
apstrādāts izstrādājums, tiks atklātas saņēmēja/piegādātāja attiecības, turklāt nepārprotami 
tiks ierobežota ražotāja elastība mainīt piegādātājus, jo ikviena izmaiņa nozīmēs arī to, ka 
jāmaina marķējums. Turklāt atļaujas numura iekļaušana marķējumā nekādi neuzlabos 
patērētāju drošību. Tieši otrādi — tiktu radīts garš atļauju numuru saraksts, jo parasti vienu 
aktīvo vielu nodrošina daudzi piegādātāji. Tas mulsinātu patērētājus.
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Grozījums Nr. 407
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) bīstamības apzīmējums vai drošības 
prasību apzīmējums, kas paredzēts biocīdā 
produkta atļaujā.

d) bīstamības apzīmējums vai drošības 
prasību apzīmējums, kas paredzēts biocīdā 
produkta atļaujā, ja biocīdam produktam 
normālos vai saprātīgi prognozējamos 
izmantošanas apstākļos ir paredzēts 
nonākt vidē.

Or.de

Pamatojums

Produktiem ar ārīgu biocīdo iedarbību jāpiemēro stingrāki noteikumi. Līdz ar to jāprecizē 
47. panta teksts.

Grozījums Nr. 408
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) bīstamības apzīmējums vai drošības 
prasību apzīmējums, kas paredzēts biocīdā 
produkta atļaujā.

d) bīstamības apzīmējums vai drošības 
prasību apzīmējums, kas paredzēts biocīdā 
produkta atļaujā, ja biocīdais produkts 
nonāks tiešā saskarē ar cilvēku vai vidi.

Or.en

Pamatojums

Šīm marķēšanas prasībām būtu jāattiecas tikai uz tiem izstrādājumiem, kuri ir apstrādāti ar 
biocīdu produktu, kas varētu nonākt saskarē ar cilvēku un vidi, jo tikai tā šie izstrādājumi 
varētu izrādīties patiešām kaitīgi.
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Grozījums Nr. 409
Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) bīstamības apzīmējums vai drošības 
prasību apzīmējums, kas paredzēts biocīdā 
produkta atļaujā.

d) attiecīgā gadījumā bīstamības 
apzīmējums vai drošības prasību 
apzīmējums, kas paredzēts biocīdā 
produkta un visu to aktīvo vielu atļaujās, 
kurām normālas vai paredzamas 
lietošanas apstākļos ir paredzēts no 
apstrādātajiem izstrādājumiem vai 
materiāliem nonākt vidē.

Or.it

Pamatojums

Informācija par biocīdo produktu un aktīvo vielu nav patērētājam noderīga saistībā ar 
drošību, ja aktīvajai vielai vai biocīdam produktam nav paredzēts no apstrādātā izstrādājuma 
vai materiāla nonākt vidē.

Grozījums Nr. 410
Frédérique Ries, Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) bīstamības apzīmējums vai drošības 
prasību apzīmējums, kas paredzēts biocīdā 
produkta atļaujā.

d) bīstamības apzīmējums vai drošības 
prasību apzīmējums, kas paredzēts biocīdā 
produkta atļaujā, it īpaši attiecībā uz 
mazāk aizsargātām grupām.

Or.en

Grozījums Nr. 411
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Marķējumam jābūt skaidri redzamam, 
viegli salasāmam un pietiekami noturīgam.

Marķējumam jābūt skaidri redzamam, 
viegli salasāmam, pietiekami noturīgam un 
uzdrukātam uz izstrādājuma vai
materiāla.

Or.it

Grozījums Nr. 412
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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. Ja 
apstrādātie materiāli vai izstrādājumi 
netiek ražoti sērijveidā, bet ir projektēti un 
izgatavoti kādam konkrētam 
pasūtījumam, ražotājs drīkst vienoties ar 
pircēju par citām attiecīgās informācijas 
sniegšanas metodēm.

Or.de

Pamatojums

Īpaši izgatavotu izstrādājumu vai nelielās sērijās izgatavotu izstrādājumu gadījumā, it īpaši 
būvniecības nozarē, ir iespējams brīvi vienoties ar pircēju par citiem marķēšanas veidiem.

Grozījums Nr. 413
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Marķējumu uzdrukā uz apstrādātā 
izstrādājuma vai materiāla iepakojuma,
iekļauj lietošanas instrukcijā un garantijas 
talonā.

Or.fr

Pamatojums

Marķējumam jābūt skaidram, salasāmam un patērētājam viegli pieejamam.

Grozījums Nr. 414
Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personai, kas ir atbildīga par apstrādāto 
izstrādājumu vai materiālu laišanu tirgū, 
ir atļaujas turētāja izsniegts dokuments 
par visiem biocīdajiem produktiem, kas 
izmantoti apstrādei vai kas iekļauti 
izstrādājumos vai materiālos.

Or.it

Pamatojums

Personai, kas ar biocīdiem apstrādātos izstrādājumus vai materiālus laiž tirgū, ir jābūt arī 
sertifikātam, kurā uzskaitīti visi biocīdie produkti, kas izmantoti izstrādājumos vai materiālos.

Grozījums Nr. 415
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
50. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piekļuves pilnvaras atsaukšana pirms tās 
derīguma termiņa beigām neietekmē to 
atļauju derīgumu, kas izdotas, 
pamatojoties uz attiecīgo piekļuves 
pilnvaru.

2. Piekļuves pilnvaras atsaukšana pirms tās 
derīguma termiņa beigām nekavējoties 
padara nederīgas tās atļaujas, kas 
sagatavotas, pamatojoties uz attiecīgo 
piekļuves pilnvaru, ja vien atļaujas 
turētājs četru mēnešu laikā nav iesniedzis 
citu atļaujas pilnvaru par līdzvērtīgu 
aktīvo vielu.

Or.de

Pamatojums

EK priekšlikums dotu iespējas spekulācijām, jo piekļuves pilnvaru saņēmušais uzņēmums bez 
grūtībām varētu nomainīt piegādātāju. Informācijas īpašnieki un/vai dalībnieki tādā 
gadījumā vairs nespētu atgūt izdevumus, kas tiem radušies. Piekļuves pilnvaras parasti 
izsniedz bez maksas un tās ir saistītas ar vienošanos par piegādi. Sniedzot iespēju anulēt 
piekļuves pilnvaru gadījumā, ja tiek lauzta vienošanās, tiek nodrošināta informācijas 
īpašnieku ieguldījumu aizsardzība. 

Grozījums Nr. 416
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
50. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piekļuves pilnvaras atsaukšana pirms tās 
derīguma termiņa beigām neietekmē to 
atļauju derīgumu, kas izdotas, 
pamatojoties uz attiecīgo piekļuves 
pilnvaru.

2. Piekļuves pilnvaras atsaukšana pirms tās 
derīguma termiņa beigām padara 
nederīgas tās atļaujas, kas izdotas, 
pamatojoties uz attiecīgo piekļuves 
pilnvaru, ja vien atļaujas turētājs četru 
mēnešu laikā nav izsniedzis citu atļaujas 
pilnvaru par līdzvērtīgu aktīvo vielu.

Or. it

Pamatojums.

Piekļuves pilnvaras parasti izsniedz bez maksas, un tās ir saistītas ar vienošanos par piegādi. 
Iespēja atsaukt piekļuves pilnvaras, ja netiek ievērotas vienošanās, piemēram, izmantojot 
alternatīvas piegādes, ir paredzēta tam, lai aizsargātu datu īpašnieka ieguldījumus. Lai 
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aizsargātu lietotājus, produkta atļauju izsniegšanas procedūra paliek spēkā uz noteiktu laiku, 
lai varētu saņemt jaunu piekļuves pilnvaru. 

Grozījums Nr. 417
Tiziano Motti

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai novērstu izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem, izmēģinājumus ar 
mugurkaulniekiem šīs regulas 
piemērošanas vajadzībām izmanto tikai kā
galēju līdzekli. Izmēģinājumus ar 
mugurkaulniekiem šīs regulas 
piemērošanas vajadzībām nedrīkst veikt 
atkārtoti.

1. Tā kā ir jāizvairās no izmēģinājumiem
ar dzīvniekiem, izmēģinājumus ar 
mugurkaulniekiem šīs regulas 
piemērošanas vajadzībām izmanto tikai kā 
galēju līdzekli, kad nevar izmantot kādu 
alternatīvu risinājumu, neradot ietekmi uz 
cilvēkiem vai dzīvniekiem. Izmēģinājumus 
ar mugurkaulniekiem šīs regulas 
piemērošanas vajadzībām nedrīkst veikt 
atkārtoti.

Or.it

Pamatojums

Regulas mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu pieeju, liekot uzsvaru uz produkta drošumu un 
atbilstību attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību. 

Grozījums Nr. 418
Anja Weisgerber

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 

3. Ja divus mēnešus pēc lūguma izteikšanas 
saskaņā ar 51. panta 2. punktu šāda 
vienošanās nav panākta, informācijas 
īpašnieks un potenciālais pieteikuma 
iesniedzējs nekavējoties par to informē 
Aģentūru. Divu mēnešu laikā pēc tam, kad 
saņemta informācija par nespēju panākt 
vienošanos, Aģentūra piešķir 
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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.

potenciālajam pieteikuma iesniedzējam 
tiesības atsaukties uz testiem vai 
pētījumiem, kuri saistīti ar 
izmēģinājumiem ar mugurkaulniekiem. 
Informācijas īpašnieks un potenciālais 
pieteikuma iesniedzējs pakļaujas juridiski 
saistošai šķīrējtiesai. Šķīrējtiesa notiek 
saskaņā ar atzītas neatkarīgas šķīrējtiesas 
noteikumiem, ko ir izvēlējies informācijas 
īpašnieks, apspriežoties ar potenciālo 
pieteikuma iesniedzēju. Šķīrējtiesas 
procedūra sākas un beidzas bez kavēšanās 
un jebkurā gadījumā tai jābeidzas sešu 
mēnešu laikā, pusēm informējot Aģentūru 
par neizdošanos panākt vienošanos. 
Šķīrējtiesa lemj par visu ar informācijas 
gūšanu un izmantošanu saistīto izdevumu 
proporcionālu izmaksu daļu, ko 
potenciālais pieteikuma iesniedzējs maksā 
datu īpašniekam.

Or.en

Pamatojums

Attiecībās starp datu īpašniekiem un potenciālajiem pieteikuma iesniedzējiem ir ļoti daudz 
veiksmīgu sarunu piemēru, kad ir panākta vienošanās par datu kompensēšanas noteikumiem. 
Valstu tiesām ir neliela pieredze šajā jomā tieši tāpēc, ka šie jautājumi vairumā gadījumu tiek 
atrisināti, abām pusēm vienojoties tieši. Atzītas neatkarīgas šķīrējtiesas būtu piemērotākas 
pretrunu atrisināšanai gadījumos, kad nav iespējams panākt vienošanos. 

Grozījums Nr. 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Četru gadu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā dalībvalstīs jāizstrādā un 
jāīsteno rīcības plāni, lai atbalstītu 
biocīdo produktu ilgtspējīgu izmantošanu. 
Rīcības plānus pārskata ik pēc trim 
gadiem.
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Or.en

Pamatojums

Dalībvalstis izstrādā ilgtspējīgus pasākumus lietošanas posmam.

Grozījums Nr. 420
Csaba Sándor Tabajdi

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. Īstenošanas 
ziņojumus publicē katru gadu atbilstošajā 
Komisijas tīmekļa vietnē. Ziņojumā 
iekļauj:

Or.en

Pamatojums

Īstenošanas ziņojumiem jābūt pēc iespējas atjauninātiem, kā arī dalībvalstīm regulāri jādalās 
ar labāko praksi.

Grozījums Nr. 421
Csaba Sándor Tabajdi

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 saindēšanos ar 
biocīdiem produktiem un veiktās darbības, 
lai nākotnē samazinātu šādu risku.

Or.en
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Pamatojums

Starp dalībvalstīm jāizplata labākā prakse.

Grozījums Nr. 422
Frédérique Ries, Corinne Lepage

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 saindēšanos ar 
biocīdiem produktiem, it īpaši tādu, kas 
paredzēta mazāk aizsargātām grupām.

Or.en

Grozījums Nr. 423
Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija ne ilgāk kā divu gadu laikā 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā iesniedz 
ziņojumu par cilvēku veselības un vides 
apdraudējumu, ko rada nanomateriālu 
izmantošana biocīdos produktos un par 
īpašiem pasākumiem, kas būtu jāveic šajā 
sakarībā.

Or.fr

Pamatojums

Vielas, kurās ir izmantoti nanomateriāli ietilpst šīs regulas darbības jomā. Taču šo vielu 
ietekme uz veselību un vidi joprojām ir maz zināma. Ir noteikti nekavējoties jāuzsāk pētījums 
to ietekmes novērtēšanai, lai vajadzības gadījumā varētu izskatīt īpašu pasākumu 
piemērošanu. 
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Grozījums Nr. 424
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
54. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Komisija piecu gadu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā sagatavo ziņojumu 
par biocīdo produktu izplatības ietekmi uz 
vidi. Šo ziņojumu Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or.fr

Pamatojums

Daudzi biocīdie produkti netiek izmantoti slēgtās sistēmās, bet tie nonāk vidē, piemēram, ar 
atkritumiem. Šajā jomā dati ir nepietiekami. Ir vajadzīgs visaptverošs pētījums par biocīdo 
produktu ietekmi uz vidi.

Grozījums Nr. 425
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
54. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.c Komisija divu gadu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā ierosina regulas 
pārskatīšanu, lai izstrādātu vienkāršotu 
novērtēšanas procedūru vielām, kas 
sastāv no dabīgiem augu ekstraktiem, 
kuru toksikoloģiskais raksturojums 
neliecina par apdraudējumu cilvēka 
veselībai.

Or.fr
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Grozījums Nr. 426
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.it

Grozījums Nr. 427
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informācija par vielas vai maisījuma 
precīzu lietojumu, funkciju vai 
izmantošanu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 428
Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

Informācijā, ko uzskata par konfidenciālu, jo tā ir komerciāli jutīga, būtu jāiekļauj arī 
atļaujas izdošanas datums un derīguma termiņš, devas un lietošanas instrukcijas un biocīdā 
produkta ražotnes atrašanās vieta. 

Grozījums Nr. 429
Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr gadījumos, kad steidzama rīcība ir 
vajadzīga, lai aizsargātu cilvēku veselību, 
drošību vai vidi, Aģentūra vai kompetentās 
iestādes drīkst izpaust šajā punktā minēto 
informāciju.

Tomēr gadījumos, kad steidzama rīcība ir 
vajadzīga, lai aizsargātu cilvēku veselību, 
drošību vai vidi, Aģentūra vai kompetentās 
iestādes veic nepieciešamās darbības, lai
izpaustu šajā punktā minēto informāciju.

Or.fr

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt pārredzamību ārkārtas gadījumos, lai aizsargātu veselību iedzīvotāju 
drošību vai vidi. 

Grozījums Nr. 430
Csaba Sándor Tabajdi

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Bez maksas dara publiski pieejamu 
turpmāk minēto informāciju par aktīvajām 
vielām, kura ir kompetento iestāžu, 
Aģentūras vai attiecīgā gadījumā 
Komisijas rīcībā:

1. Vienotā datubāzē, strukturētā formātā 
vismaz atbilstošajā Komisijas tīmekļa 
vietnē bez maksas dara publiski pieejamu 
turpmāk minēto informāciju par aktīvajām 
vielām, kura ir kompetento iestāžu, 
Aģentūras vai attiecīgā gadījumā 
Komisijas rīcībā:



AM\810555LV.doc 59/86 PE439.891v01-00

LV

Or.en

Pamatojums

Informācija par biocīdiem produktiem jāpublisko internetā strukturētā veidā, tā lai ir 
iespējams tajā orientēties, vispirms Komisijas tīmekļa vietnē, kura ir paredzēta biocīdiem 
produktiem. 

Grozījums Nr. 431
Csaba Sándor Tabajdi

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) skaidra norāde, ja aktīvā viela, kas 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
XIII pielikumu atbilst noturīgas, 
bioakumulatīvas un toksiskas (PBT) vai 
ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas 
vielas (vPvB) kritērijiem, vai tā ir 
endokrīno sistēmu noārdoša, vai saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 ir 
klasificēta kā viela ar vienu no šādām 
īpašībām: kancerogēna, mutagēna, 
neirotoksiska, imūntoksiska, 
reproduktīvai sistēmai toksiska, 
sensibilizējoša.

Or.en

Pamatojums

Ir nepieciešama atsauce uz dažu biocīdo vielu klasifikāciju atbilstoši Kopienas tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 432
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) analīžu metodes (ja tās pieprasītas h) analīžu metodes (ja tās pieprasītas 
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saskaņā ar šīs regulas II vai III pielikumu), 
kas ļauj konstatēt bīstamu vielu, kura 
novadīta apkārtējā vidē, kā arī noteikt tiešo 
kaitīgo iedarbību uz cilvēkiem.

saskaņā ar šīs regulas II vai III pielikumu), 
kas ļauj konstatēt bīstamu vielu, kura 
novadīta apkārtējā vidē (tostarp ūdens 
ieguves vietās un dzeramajā ūdenī), kā arī 
noteikt tiešo kaitīgo iedarbību uz 
cilvēkiem.

Or.en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir skaidri noteikt, ka jābūt pieejamām arī analītiskām metodēm ūdens un 
dzeramā ūdens analīzēm.

Grozījums Nr. 433
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Publisku piekļuvi datiem par 
biocīdajiem produktiem, kas atļauti 
saskaņā ar 16 panta 3. punktu, un par 
attiecīgajiem ražotājiem, sniedz bez 
maksas.

Or.de

Pamatojums

Lietotājiem jāspēj nošķirt zema riska un augsta riska biocīdi produkti un izdarīt pareizu 
izvēli.

Grozījums Nr. 434
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
57. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Biocīdo produktu ražotāji, importētāji un 
profesionālie lietotāji vismaz trīs gadus 

1. Biocīdo produktu ražotāji, importētāji un 
profesionālie lietotāji vismaz trīs gadus 
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glabā uzskaites dokumentus par 
biocīdajiem produktiem, kurus viņi ražo, 
laiž tirgū vai lieto. Šajos uzskaites 
dokumentos ietverto informāciju viņi pēc 
pieprasījuma dara pieejamu kompetentajai 
iestādei.

glabā uzskaites dokumentus par 
biocīdajiem produktiem, kurus viņi lieto, 
iekļaujot datus par biocīda nosaukumu, 
lietošanas laiku un daudzumu, jomu un 
izstrādājumiem un materiāliem, kur 
biocīds izmantots.

Šajos uzskaites dokumentos ietverto 
informāciju viņi pēc pieprasījuma dara 
pieejamu kompetentajai iestādei. Trešo 
personu pārstāvji, piemēram, dzeramā 
ūdens nozare, mazumtirgotāji vai 
iedzīvotāji, drīkst lūgt pieeju šai 
informācijai, vēršoties pie kompetentās 
iestādes.
Biocīdu produktu ražotāji pēc kompetento 
iestāžu pieprasījuma veic uzraudzību pēc 
atļaujas piešķiršanas. Attiecīgos 
rezultātus tie dara zināmus 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Šāda pieeja ir paredzēta arī regulas par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1107/2009) 
67. panta (Informācijas glabāšana) 1.–3. punktā, un tā jāiekļauj arī jaunajā regulā par 
biocīdiem.

Grozījums Nr. 435
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
57. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Biocīdo produktu ražotāji, importētāji un 
profesionālie lietotāji vismaz trīs gadus
glabā uzskaites dokumentus par 
biocīdajiem produktiem, kurus viņi ražo, 
laiž tirgū vai lieto. Šajos uzskaites 
dokumentos ietverto informāciju viņi pēc 
pieprasījuma dara pieejamu kompetentajai 
iestādei.

1. Biocīdo produktu ražotāji, importētāji un 
profesionālie lietotāji vismaz 10 gadus
glabā uzskaites dokumentus par 
biocīdajiem produktiem, kurus viņi ražo, 
laiž tirgū vai lieto. Šajos uzskaites 
dokumentos ietverto informāciju viņi pēc 
pieprasījuma dara pieejamu kompetentajai 
iestādei.



PE439.891v01-00 62/86 AM\810555LV.doc

LV

Or.fr

Pamatojums

Uzskaites dokumentu glabāšanas laikam jābūt pietiekami ilgam, lai kompetentā iestāde varētu 
veikt pārbaudes. Ierosinātais 10 gadu termiņš ir tāds pats, kāds noteikts REACH regulā. 

Grozījums Nr. 436
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
58. pants – 2. punkts – 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:

Or.it

Pamatojums.

Uz marķējuma jāļauj norādīt, ka attiecīgais biocīdais produkts ir ar zemu riska pakāpi. 

Grozījums Nr. 437
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
58. pants – 2. punkts – 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. Norādi „zema riska biocīds 
produkts” izmanto produktiem, par 
kuriem ir saņemta atļauja saskaņā ar 
16. panta 3. punktu. Turklāt marķējumā 
skaidri un neizdzēšami norādāma šāda 
informācija:
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Or.de

Pamatojums

Lietotājiem jāspēj nošķirt zema riska un augsta riska biocīdie produkti un izdarīt pareizu 
izvēli.

Grozījums Nr. 438
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
58. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vai produktā ir nanomateriāli un vai 
produkts rada kādus īpašus 
apdraudējumus;

Or.fr

Pamatojums

Nanomateriālu ietekme uz veselību un vidi joprojām ir maz zināma. Patērētāji ir atbilstoši 
jāinformē.

Grozījums Nr. 439
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
58. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) visus nanomateriālus, aiz kuriem 
iekavās ieraksta vārdu „nano”;

Or.en

Pamatojums

Marķējumā skaidri jānorāda nanomateriālu klātbūtne.



PE439.891v01-00 64/86 AM\810555LV.doc

LV

Grozījums Nr. 440
Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.it

Pamatojums

Devas, kas izteiktas metriskās vienībās, neprofesionāliem lietotājiem ir grūti saprast. Tāpēc 
tās jāizsaka lietotājam ierastā un saprotamā veidā.

Grozījums Nr. 441
Frédérique Ries, Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) ja pievienota lietošanas instrukcija, 
teikums “Pirms lietošanas izlasiet 
instrukciju”;

g) ja pievienota lietošanas instrukcija, 
teikums “Pirms lietošanas, izlasiet 
pievienoto instrukciju” un attiecīgā 
gadījumā brīdinājumi, kas paredzēti 
mazāk aizsargātām grupām;

Or.en

Pamatojums

Biocīdo produktu marķējumā jāsniedz precīzāki norādījumi mazāk aizsargātām grupām. 

Grozījums Nr. 442
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
58. pants – 2. punkts – ma apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ma) „zema riska biocīds produkts”, ja par 
produktu ir saņemta atļauja saskaņā ar 
16. panta 3. punktu.

Or.de

Pamatojums

Lietotājiem jāspēj nošķirt zema riska un augsta riska biocīdi produkti un izdarīt pareizu 
izvēli.

Grozījums Nr. 443
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
58. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Biocīdi produkti, kuri laisti tirgū 
dalībvalstīs, tiek marķēti attiecīgās valsts 
oficiālajā valodā vai valodās.

Or.fr

Pamatojums

Patērētājiem un uzraudzības iestāžu pārstāvjiem jāspēj piekļūt informācijai dzimtajā valodā. 

Grozījums Nr. 444
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
60. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija saskaņā ar 72. panta 2. punktā 
minēto procedūru var pieņemt sīki 
izstrādātus noteikumus par to, kāda veida 
informācija jāievada Biocīdo produktu 

5. Lai nodrošinātu Biocīdo produktu 
Kopienas reģistra raitu darbību, Komisija, 
izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar
71.a pantu un ievērojot 71.b un 71.c panta 
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Kopienas reģistrā, un ar to saistītajām 
procedūrām.

nosacījumus, var pieņemt sīki izstrādātus 
noteikumus par to, kāda veida informācija 
jāievada reģistrā, un ar to saistītas 
procedūras.

Or.en

Pamatojums

Lai nodrošinātu Biocīdo produktu Kopienas reģistra raitu darbību visā ES, izmantojot 
deleģētos aktus ir jāpieņem sīki izstrādāti noteikumi par reģistra darbību. 

Grozījums Nr. 445
Mario Pirillo

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.

Or.it

Pamatojums

Reklāmās var norādīt, ka attiecīgais biocīdais produkts ir ar zemu riska pakāpi.

Grozījums Nr. 446
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
62. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Biocīdo produktu reklāmās produktu 
nedrīkst attēlot veidā, kas sniedz maldinošu 

3. Biocīdo produktu reklāmās produktu 
nedrīkst attēlot veidā, kas sniedz maldinošu 
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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.

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. Norāde „zema riska 
biocīds produkts” ir pieļaujama vienīgi 
produktiem, par kuriem ir saņemta 
atļauja saskaņā ar 16. panta 3. punktu.

Or.de

Pamatojums

Lietotājiem jāspēj nošķirt zema riska un augsta riska biocīdi produkti un izdarīt pareizu 
izvēli.

Grozījums Nr. 447
Julie Girling

Regulas priekšlikums
65. pants – 1. punkts – 1. daļa– fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) attiecīgā gadījumā par robežvērtību 
priekšlikumiem konkrētiem biocīdiem 
produktiem vai to grupām izstrādājumos, 
kas ir tranzītā.

Or.en

Pamatojums

Daži biocīdie produkti, kas nav atļauti lietošanai ES, jau tiek lietoti ārpus ES, tādēļ nevar 
pilnībā izslēgt to nokļūšanas izstrādājumos iespēju. Aģentūrai jāspēj vajadzības gadījumā 
atteikties no 0,01 svara procenta robežvērtības apstrādātiem izstrādājumiem, kas ir tranzītā, 
kā noteikts 47. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 448
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – ia apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) konsultē un piedāvā šādus 
instrumentus lietošanas posmam:
– pasākumus integrētai kaitēkļu un 
konkrētu parazītu apkarošanai,
– biocīdā produkta lietošanas uzraudzību,
– biocīdā produkta lietošanas labāko 
praksi, lai līdz minimumam samazinātu 
šādu produktu nepieciešamo lietošanu,
– risinājumus kaitēkļu apkarošanai 
jutīgās vietās, piemēram, skolās, 
darbavietās, bērnudārzos, publiskās 
vietās, pie ezeriem, kanāliem un upēm, 
geriatriskās aprūpes centros,
– tehnisko aprīkojumu biocīdā produkta 
lietošanai un tā pārbaudes.

Or.en

Grozījums Nr. 449
Dagmar Roth–Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) maziem un vidējiem uzņēmumiem 
Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK par 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju nozīmē nosaka 
samazinātu maksu; tas neietekmē 
attiecīgās kompetentās iestādes atbildību 
veikt rūpīgu novērtējumu saskaņā ar šīs 
regulas noteikumiem;

Or.de

Pamatojums

Maksai jāatbilst reāli nepieciešamajam darbam, kas ir paveikts pienācīgā un efektīvā veidā. 
Līdz ar to bez pamatojuma noteikta gada maksa nav pieņemama, un maksa ir jāpieprasa tikai 
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tādos gadījumos, kad tas patiesi ir nepieciešams.

Grozījums Nr. 450
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) maziem un vidējiem uzņēmumiem 
Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK par 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju nozīmē nosaka 
samazinātu maksu. Tas nekādi neietekmē 
vērtējošās kompetentās iestādes atbildību 
veikt pilnīgu novērtējumu saskaņā ar šo 
regulu;

Or.en

Pamatojums

Bez jebkāda attaisnojuma gada maksa nebūtu piemērojama un pirms šādu pasākumu 
veikšanas būtu jāīsteno pilna konsultāciju programma. Ir pieņemami, ka Komisijai un 
dalībvalstīm jāspēj segt izmaksas, bet maksām nevajadzētu būt šķērslim tīri ekonomisku 
iemeslu dēļ, jo biocīdie produkti ir būtiski visām sabiedrības veselības jomām. 

Grozījums Nr. 451
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
70. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) maksu struktūrā ņem vērā to, ka
atļaujas saņemšanai pieteiktais produkts 
atbilst zema riska produkta kritērijiem;

Or.fr

Pamatojums

Maksas struktūra rada iespēju stimulēt zema riska produktu ražošanu. 
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Grozījums Nr. 452
Dagmar Roth–Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or.de

Pamatojums

Maksai jāatbilst reāli nepieciešamajam darbam, kas ir paveikts pienācīgā un efektīvā veidā. 
Līdz ar to bez pamatojuma noteikta gada maksa nav pieņemama, un maksa ir jāpieprasa tikai 
tādos gadījumos, kad tas patiesi ir nepieciešams.

Grozījums Nr. 453
Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) maksu piemēro tikai patiesas 
nepieciešamības gadījumos;

Or.it

Pamatojums

Prasību maksāt gada maksu nedrīkst noteikt jau pašā sākumā. Maksa būtu jāpiemēro tikai 
patiesas nepieciešamības gadījumos. 

Grozījums Nr. 454
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
70. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) maksu piemēro tikai reālas vajadzības 
gadījumos.

Or.en

Pamatojums

Bez jebkāda attaisnojuma gada maksa nebūtu piemērojama un pirms šādu pasākumu 
veikšanas būtu jāīsteno pilna konsultāciju programma. Ir pieņemami, ka Komisijai un 
dalībvalstīm jāspēj segt izmaksas, bet maksām nevajadzētu būt šķērslim tīri ekonomisku 
iemeslu dēļ, jo biocīdie produkti ir būtiski visām sabiedrības veselības jomām. 

Grozījums Nr. 455
Dagmar Roth–Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) nosakot maksu struktūru un apjomu, 
ņem vērā darbu, kas Aģentūrai un 
kompetentajām iestādēm jāveic saskaņā ar 
šo regulu, un maksas nosaka tādā apjomā, 
lai nodrošinātu to, ka ieņēmumi no šīm 
maksām kopā ar citiem Aģentūras 
ieņēmumiem saskaņā ar šo regulu ir 
pietiekami, lai segtu sniegto pakalpojumu 
izmaksas.

e) maksu piemēro tikai patiesas 
nepieciešamības gadījumos. Nosakot 
maksu struktūru un apjomu, ņem vērā 
darbu, kas Aģentūrai un kompetentajām 
iestādēm jāveic saskaņā ar šo regulu, un 
maksas nosaka tādā apjomā, lai 
nodrošinātu to, ka ieņēmumi no šīm 
maksām kopā ar citiem Aģentūras 
ieņēmumiem saskaņā ar šo regulu ir 
pietiekami, lai segtu sniegto pakalpojumu 
izmaksas.

Or.de

Pamatojums

Maksai jāatbilst reāli nepieciešamajam darbam, kas ir paveikts pienācīgā un efektīvā veidā. 
Līdz ar to bez pamatojuma noteikta gada maksa nav pieņemama, un maksa ir jāpieprasa tikai 
tādos gadījumos, kad tas patiesi ir nepieciešams.
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Grozījums Nr. 456
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
70. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) maksas nedrīkst pārsniegt EUR 
45 000.

Or.de

Pamatojums

Maksu amplitūdai jāatbilst pašreiz Eiropā noteiktajām maksām.

Grozījums Nr. 457
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
71.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

71.a pants
Deleģēšana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas 
minēti 6. panta 4. punktā, 8. panta 
5. punktā, 12. panta 5. punktā, 13. panta 
1. punktā, 14. pantā 19. panta 3. punktā, 
21. panta 5. punktā, 42. pantā, 46. panta 
4. punktā, 60. panta 5. punktā 70. panta 
1. punktā, 73. pantā un 77. panta 
1. punktā, Komisijai piešķir uz pieciem 
gadiem, sākot no šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas. Komisija sniedz 
ziņojumu par deleģētajām pilnvarām 
vēlākais 6 mēnešus pirms 5 gadu 
laikposma beigām. Pilnvaru deleģējums 
automātiski pagarinās par tādu pašu 
laiku, ja vien Eiropas Parlaments vai 
Padome deleģējumu neatsauc saskaņā ar 
71.b pantu.
2. Līdzko Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
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aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot 71.b un 71.c 
panta noteikumus.

Or.en

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 290 pantu regulā jāiekļauj precīzi noteikumi par pilnvaru deleģēšanu.

Grozījums Nr. 458
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
71.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

71.b pants
Deleģējuma atsaukšana

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 6. panta 4. punktā, 
8. panta 5. punktā, 12. panta 5. punktā, 
13. panta 1. punktā, 14. pantā 19. panta 
3. punktā, 21. panta 5. punktā, 42. pantā, 
46. panta 4. punktā, 60. panta 5. punktā 
70. panta 1. punktā, 73. pantā un 
77. panta 1. punktā minēto pilnvaru 
deleģēšanu.
2. Iestāde, kura ir sākusi iekšēju 
procedūru, lai pieņemtu lēmumu par 
deleģēto pilnvaru atsaukšanu, pirms 
galīgā lēmuma pieņemšanas par to 
savlaicīgi informē otru iestādi un 
Komisiju, norādot, kuras deleģētās 
pilnvaras varētu tikt atsauktas, un minot 
iespējamos atsaukšanas iemeslus.
3. Lēmums par atsaukšanu pārtrauc 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģējumu. Lēmums stājas spēkā 
nekavējoties vai vēlāk, kā norādīts 
lēmumā. Tas neietekmē jau pieņemto 
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deleģēto aktu spēkā esamību. To publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or.en

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 290 pantu regulā jāiekļauj precīzi noteikumi par pilnvaru deleģēšanu.

Grozījums Nr. 459
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
71.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

71.c pants
Iebildumi pret deleģētiem aktiem

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
iebilst pret deleģētu aktu triju mēnešu 
laikā kopš paziņošanas dienas.
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu pagarina par vienu 
mēnesi.
2. Ja pēc minētā termiņa ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav pauduši 
iebildumus pret deleģēto aktu, to publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un 
deleģētais akts stājas spēkā dienā, kas 
noteikta minētajā aktā.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
iebilst pret deleģēto aktu, tas nestājas 
spēkā. Iestāde, kas iebilst pret deleģēto 
aktu, norāda iebildumu iemeslus.

Or.en

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 290 pantu regulā jāiekļauj precīzi noteikumi par pilnvaru deleģēšanu.
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Grozījums Nr. 460
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
72. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 4. 
un 6. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 
8. pantu.

svītrots

Or.en

Pamatojums

Tā kā komitoloģijas kārtība tiek pielāgota jaunajai deleģēto aktu sistēmai saskaņā ar LESD 
290. pantu, regulas īstenošanai netiks izmantota regulatīvā kontroles procedūra.

Grozījums Nr. 461
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
73. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pielāgot pielikumus zinātnes 
un tehnikas attīstībai.

Lai ņemtu vērā tehnikas attīstību, 
Komisija, izmantojot deleģētus aktus 
atbilstoši 71.a pantam un ievērojot 71.b 
un 71.c panta nosacījumus, var pielāgot 
pielikumus zinātnes un tehnikas attīstībai.

Or.en

Pamatojums

Lai saskaņotu komitoloģijas procedūru ar jauno deleģēto aktu sistēmu atbilstoši LESD 
290. pantam.
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Grozījums Nr. 462
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
73. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pielāgot pielikumus zinātnes 
un tehnikas attīstībai.

Komisija pielāgo pielikumus zinātnes un 
tehnikas attīstībai.

Or.de

Grozījums Nr. 463
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
73. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or.en

Pamatojums

Lai saskaņotu komitoloģijas režīmu ar jauno deleģēto aktu sistēmu saskaņā ar LESD 
290. pantu.

Grozījums Nr. 464
Tiziano Motti

Regulas priekšlikums
76. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja, pamatojoties uz jauniem pierādījumiem, 
dalībvalstij ir pamatots iemesls uzskatīt, ka 
šīs regulas prasībām atbilstošs biocīdais 
produkts tomēr rada nopietnu risku cilvēku 
vai dzīvnieku veselībai vai videi, tā var 
veikt piemērotus pagaidu pasākumus. 

Ja, pamatojoties uz jauniem pierādījumiem, 
dalībvalstij ir pamatots iemesls uzskatīt, ka 
šīs regulas prasībām atbilstošs biocīdais 
produkts tomēr rada nopietnu tūlītēju vai 
ilgtermiņa risku cilvēku, īpaši bērnu, 
veselībai vai dzīvnieku veselībai, vai videi, 
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Dalībvalsts par to nekavējoties informē 
Komisiju un citas dalībvalstis un norāda uz 
jaunajiem pierādījumiem balstītā lēmuma 
iemeslus.

tā var veikt piemērotus pagaidu 
pasākumus. Dalībvalsts par to nekavējoties 
informē Komisiju un citas dalībvalstis un 
norāda uz jaunajiem pierādījumiem balstītā 
lēmuma iemeslus.

Or.it

Pamatojums

Būtu pareizi uzsvērt, ka bērni ir mazāk aizsargāti pret kaitīgiem produktiem nekā pieaugušie, 
attiecībā uz kuriem regulas priekšlikumā ir noteikti panesamības kritēriji. Bērni bieži 
neapzināti nonāk vietās, kas ir piesārņotas ar biocīdiem produktiem un pesticīdiem, un viņiem 
uzreiz vai pēc ilgāka laika parādās reakcija, kas tieši vai netieši ir saistāma ar kaitīgajām 
vielām.

Grozījums Nr. 465
Csaba Sándor Tabajdi

Regulas priekšlikums
76. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja, pamatojoties uz jauniem pierādījumiem, 
dalībvalstij ir pamatots iemesls uzskatīt, ka 
šīs regulas prasībām atbilstošs biocīdais 
produkts tomēr rada nopietnu risku cilvēku 
vai dzīvnieku veselībai vai videi, tā var 
veikt piemērotus pagaidu pasākumus. 
Dalībvalsts par to nekavējoties informē 
Komisiju un citas dalībvalstis un norāda uz 
jaunajiem pierādījumiem balstītā lēmuma 
iemeslus.

Ja, pamatojoties uz jauniem pierādījumiem, 
dalībvalstij ir pamatots iemesls uzskatīt, ka 
šīs regulas prasībām atbilstošs biocīdais 
produkts tomēr rada nopietnu risku cilvēku 
vai dzīvnieku veselībai vai videi, it īpaši 
mazāk aizsargātajām grupām, un pastāv 
iespējamība, ka netiks nodrošināti 
Direktīvā 2000/60/EK noteiktie kvalitātes 
standarti, tā var veikt piemērotus pagaidu 
pasākumus. Dalībvalsts par to nekavējoties 
informē Komisiju un citas dalībvalstis un 
norāda lēmuma iemeslus.

Or.en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek nodrošināta subsidiaritātes un piesardzības principa piemērošana. 
Dalībvalstīm jāīsteno Eiropas sekundārie tiesību akti, piemēram, Ūdens pamatdirektīva. 
Ņemot vērā nesen pieņemto regulu par augu aizsardzības produktiem, dalībvalstīm ir 
pietiekama rīcības brīvība, lai aizsargātu iedzīvotājus un mazāk aizsargātās ekosistēmas.
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Grozījums Nr. 466
Csaba Sándor Tabajdi

Regulas priekšlikums
76. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 72. panta 3. punktā 
minēto procedūru vai nu atļauj pagaidu 
pasākumu uz lēmumā norādīto laiku, vai 
pieprasa dalībvalstij atsaukt pagaidu 
pasākumu.

svītrots

Or.en

Pamatojums

Saskaņā ar jaunā ES līguma 193. pantu dalībvalstis var uzturēt spēkā vai ieviest stingrākus 
aizsargpasākumus vides kvalitātes uzlabošanai un iedzīvotāju veselības aizsardzībai.

Grozījums Nr. 467
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija turpina saskaņā ar 
Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktu 
uzsākto darba programmu visu esošo 
aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei un 
pabeidz to līdz 2014. gada 14. maijam. 
Komisija var pieņemt īstenošanas 
pasākumus, lai izpildītu darba programmu 
un noteiktu kompetento iestāžu un 
programmas dalībnieku saistītās tiesības un 
pienākumus. Šos pasākumus, kas 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, to papildinot, pieņem 
saskaņā ar 72. panta 4. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

1. Komisija turpina saskaņā ar 
Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktu 
uzsākto darba programmu visu esošo 
aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei un 
pabeidz to līdz 2014. gada 14. maijam. Lai 
nodrošinātu netraucētu pāreju, Komisija, 
izmantojot deleģētus aktus atbilstoši 71.a 
pantam un ievērojot 71.b un 71.c panta 
noteikumus, var pieņemt īstenošanas 
noteikumus, lai izpildītu darba programmu 
un noteiktu kompetento iestāžu un 
programmas dalībnieku saistītās tiesības un 
pienākumus; un atkarībā no darba 
programmas izpildes gaitas ar lēmumu 
var uz noteiktu laiku pagarināt darba 
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programmas izpildes termiņu.

Or.en

Pamatojums

Lai saskaņotu komitoloģijas režīmu ar jauno deleģēto aktu sistēmu saskaņā ar LESD 
290. pantu.

Grozījums Nr. 468
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkarībā no darba programmas izpildes 
gaitas Komisija var par noteiktu laiku 
pagarināt darba programmas izpildes 
termiņu. Šo pasākumu, kas paredzēts, lai 
grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, 
to papildinot, pieņem saskaņā ar 
72. panta 4. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

svītrots

Or.en

Pamatojums

Lai saskaņotu komitoloģijas režīmu ar jauno deleģēto aktu sistēmu saskaņā ar LESD 
290. pantu.

Grozījums Nr. 469
Christa Klaß

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 

Lai panāktu virzību ar darba programmu
Komisija, izmantojot deleģētus aktus 
atbilstoši 71.a pantam un ievērojot 71.b 
un 71.c panta nosacījumus, pieņem 
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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.

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.

Or.en

Pamatojums

Lai saskaņotu komitoloģijas režīmu ar jauno deleģēto aktu sistēmu saskaņā ar LESD 
290. pantu.

Grozījums Nr. 470
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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 lēmuma 
pieņemšanas.

Or.en

Pamatojums

Normatīvajos dokumentos būtu skaidri jānosaka piemērojamie termiņi. Kompetentās iestādes 
jau iepriekš bija vienojušās par divu gadu termiņu.
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Grozījums Nr. 471
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
77. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja dalībvalsts kompetentā iestāde ir 
noraidījusi saskaņā ar 3. punktu iesniegtu 
atļaujas pieteikumu vai ir nolēmusi atļauju 
nepiešķirt, biocīdos produktus pārtrauc 
laist tirgū sešus mēnešus pēc noraidīšanas 
vai lēmuma pieņemšanas.

4. Ja dalībvalsts kompetentā iestāde ir 
noraidījusi saskaņā ar 3. punktu iesniegtu 
atļaujas pieteikumu vai ir nolēmusi atļauju 
nepiešķirt, biocīdos produktus pārtrauc 
laist tirgū sešus mēnešus pēc noraidīšanas 
vai lēmuma pieņemšanas. To biocīdo 
produktu pašreizējo 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 
18 mēnešus pēc sarakstā iekļaušanas 
dienas.

Or.en

Pamatojums

Biocīdo produktu krājumu realizācijas, uzglabāšanas un lietošanas termiņiem vajadzētu būt 
konsekventiem visā pantā.

Grozījums Nr. 472
Dan Jørgensen

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 

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 
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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.

pieņemts lēmums piešķirt atļauju šiem 
biocīdiem produktiem, ja atļaujas 
pieteikums ir iesniegts vēlākais 2013. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 473
Anja Weisgerber

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 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 12 mēnešu
laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas.

Or.de

Pamatojums

Termiņš ir jāpagarina, lai ņemtu vērā importētāju uzņēmējdarbības ciklu. Tirgotāji pasūta 
preces līdz 18 mēnešiem pirms to parādīšanās plauktos. 12 mēnešu termiņš sniegtu 
importētājiem vajadzīgo tiesisko noteiktību.
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Grozījums Nr. 474
Cristian Silviu Buşoi

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 divpadsmit mēnešus 
pēc dienas, kad pieņemts 80. panta 
pirmajā daļā minētais lēmums, vai 
divpadsmit mēnešus pēc dienas, kad 
pieņemts tā paša panta otrajā daļā 
minētais lēmums, atkarībā no tā, kura
diena ir vēlāk.

Or.en

Pamatojums

Šī daļa, kuras teksts pārņemts no 80. panta, papildina tekstu un nodrošina saskaņotus 
pasākumus tiem jaunajiem produktiem, kas tiks ietverti Biocīdo produktu regulas darbības 
jomā.

Grozījums Nr. 475
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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 



PE439.891v01-00 84/86 AM\810555LV.doc

LV

1. janvārī.
Materiālus, kuri nonāk saskarē ar pārtiku 
un kuri bija pieejami tirgū ... [OV: ievietot 
datumu, kas minēts 85. panta pirmajā 
daļā], un par kuriem ir iesniegts 
pieteikums saskaņā ar 1. punktu, var 
turpināt laist tirgū līdz dienai, kad 
pieņemts lēmums piešķirt atļauju vai 
noraidīt atļaujas pieteikumu. Ja 
pieteikums piešķirt atļauju šāda biocīdā 
produktu laišanai tirgū tiek noraidīts, 
šādu biocīdo produktu pārtrauc laist tirgū 
sešu mēnešu laikā pēc šāda lēmuma 
pieņemšanas.
Materiālus, kuri nonāk saskarē ar pārtiku 
un kuri bija pieejami tirgū ... [OV: ievietot 
datumu, kas minēts 85. panta pirmajā 
daļā], un par kuriem nav iesniegts 
pieteikums saskaņā ar 1. punktu, var 
turpināt laist tirgū sešus mēnešus pēc 
1. punktā minētās dienas.
2. To biocīdo produktu esošo krājumu 
iznīcināšana, glabāšana un lietošana, 
kurus kompetentā iestāde vai Komisija 
nav atļāvusi attiecīgajam lietojumam, ir 
atļauta ne ilgāk kā divpadsmit mēnešus 
pēc dienas, kad pieņemts 1. punkta otrajā 
daļā minētais lēmums, vai divpadsmit 
mēnešus pēc dienas, kad pieņemts 
1. punkta trešajā daļā minētais lēmums, 
atkarībā no tā, kura diena ir vēlāk.

Or.fr

Pamatojums

Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku, jau ir reglamentēti Regulā (EK) Nr. 1935/2004. 
Minētā regula varbūt neattiecas uz visiem šādu materiālu novērtēšanas un izmantošanas 
aspektiem, bet jaunus ierobežojumus jāievieš, pārskatot tiesību aktu, kas tieši paredzēts 
materiāliem, kuri nonāk saskarē ar pārtiku un [nevis?] regulā par biocīdiem produktiem, lai 
izvairītos no regulējuma un novērtējumu pārklāšanās.
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Grozījums Nr. 476
Julie Girling

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 
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 
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1. punkta trešajā daļā minētais lēmums, 
atkarībā no tā, kura diena ir vēlāk.

Or.en

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.


