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Grozījums Nr. 227
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.de

Pamatojums

Pielāgojums tās pašas autores grozījumam, kas attiecas uz 3. panta 1. punkta i) apakšpunktu.  
Tāpat kā attiecībā uz REACH, ne tikai „pirmā piegāde”, bet „jebkura piegāde” būtu 
jāuzskata par „laišanu tirgū”, lai tādējādi uz veselību un vidi attiecināmos noteikumus 
piemērotu visos posmos. Protams, atļaujas pieteikums ir nepieciešams tikai sākotnējai 
laišanai tirgū. 

Grozījums Nr. 228
Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Atļaujas piešķiršanas pieteikumu 
sagatavo persona, kas ir atļaujas turētājs,
vai tās pilnvarota persona. Šī persona var 
būt — taču tas nav obligāti — tā, kas
atbild par biocīdā produkta laišanu tirgū 
konkrētajā dalībvalstī vai Kopienā.

Or.it
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Grozījums Nr. 229
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Atļaujas piešķiršanas pieteikumu 
sagatavo persona, kas būs atļaujas 
turētājs, vai tās pilnvarota persona. Šī 
persona var būt — taču tas nav 
obligāti — tā, kas atbild par biocīdā 
produkta laišanu tirgū konkrētajā 
dalībvalstī vai Kopienā.

Or.fr

Pamatojums

Persona, kas atbildīga par atļauta produkta laišanu tirgū, ne vienmēr ir atļaujas turētājs. 
Nozares piegādes ķēdē vajadzīga šāda elastība. Regulā vajadzētu skaidri noteikt, ka 
pieteikuma iesniedzējam, kurš vēlas saņemt atļauju pamatsastāvam, jāiesniedz vienots 
atļaujas pieteikums, lai aptvertu visus produktus, kam paredzēts šis pamatsastāvs. 

Grozījums Nr. 230
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Atļaujas piešķiršanas pieteikumu 
sagatavo persona, kas būs atļaujas 
turētājs, vai tās pilnvarota persona. Šī 
persona var būt — taču tas nav 
obligāti — tā, kas atbild par biocīdā 
produkta laišanu tirgū konkrētajā 
dalībvalstī vai Kopienā.

Or.en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 231
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieteikuma iesniedzējs var sagatavot 
vienotu atļaujas pieteikumu par tādu 
produktu grupu, kuriem paredzēts prasīt 
atļauju saistībā ar pamatsastāvu.

Or.en

Pamatojums

Nozares piegādes ķēdē vajadzīga šāda elastība. Dokumentā vajadzētu nepārprotami norādīt, 
ka tad, ja pieteikuma iesniedzējs vēlas saņemt atļauju, kas piešķirta pamatsastāvam, ir 
jāiesniedz viens vienots pieteikums, lai aptvertu visus produktus, kuri uzskatāmi par daļu no 
šā pamatsastāva grupas. Patlaban tekstā šāda precizējuma nav. 

Grozījums Nr. 232
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieteikuma iesniedzējs var sagatavot 
vienotu atļaujas pieteikumu par produktu 
grupu, kuriem vajadzīga atļauja saistībā 
ar pamatsastāvu.

Or.fr



PE439.904v02-00 6/55 AM\811561LV.doc

LV

Pamatojums

Persona, kas atbildīga par atļauta produkta laišanu tirgū, ne vienmēr ir atļaujas turētājs. 
Nozares piegādes ķēdē vajadzīga šāda elastība. Regulā vajadzētu skaidri noteikt, ka 
pieteikuma iesniedzējam, kurš vēlas saņemt atļauju pamatsastāvam, ir pienākums iesniegt 
vienotu atļaujas pieteikumu, lai aptvertu visus produktus, kam paredzēts šis pamatsastāvs. 

Grozījums Nr. 233
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas rīcības pamatdirektīvā nosaka 
obligātos pasākumus un paredz to 
īstenošanu, lai panāktu biocīdo produktu 
ilgstpējīgu profesionālu lietošanu, tostarp 
ieviešot valstu rīcības plānus, augu 
integrētu aizsardzību, riska 
samazināšanas pasākumus un veicinot 
alternatīvas.
Divus gadus pēc šīs regulas pieņemšanas 
Komisija iesniedz priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or.en

Grozījums Nr. 234
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a No kaitīgu organismu invāzijas 
jāizvairās, veicot piemērotus profilakses 
pasākumus, lai atbaidītu vai atvairītu šos 
organismus. Turklāt jāveic citi 
piesardzības pasākumi, piemēram, pareiza 
produktu uzglabāšana, atbilstība higiēnas 
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standartiem un tūlītēja atkritumu 
apglabāšana. Nākamos pasākumus veic 
tikai tad, ja šie minētie ir nesekmīgi. 
Biocīdie produkti, kas cilvēkiem, 
dzīvniekiem un videi rada zemas pakāpes 
risku, vienmēr ir jālieto pirms citiem. 
Tikai galējas nepieciešamības gadījumā 
drīkst lietot biocīdos produktus, kas 
paredzēti, lai kaitētu dzīvniekiem, kuri 
spēj izjust sāpes vai ciešanas, nogalinātu 
vai iznīcinātu tos.

Or.en

Pamatojums

Regulas 15. pants būtu jāpaplašina ar jaunu punktu, lai iekļautu noteikumus par biocīdu 
ilgtspējīgu lietošanu. 

Grozījums Nr. 235
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) biocīdais produkts ir pietiekami efektīvs, i) biocīdais produkts ir nepieciešams un
pietiekami efektīvs,

Or.en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina konsekventu vides un cilvēka veselības aizsardzību. Ir nepieciešama 
atbilstība visiem attiecīgajiem Kopienas standartiem vides aizsardzības jomā. To nodrošina 
arī Biocīdo produktu direktīva 98/8/EK. Turklāt būtu jāņem vērā mazāk aizsargāto 
iedzīvotāju grupu aizsardzība — līdzīgi, kā tas paredzēts saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu noteikumiem, — un kopējā ietekme. 

Grozījums Nr. 236
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) tam nav nepieņemamas iedarbības uz 
mērķorganismiem, jo īpaši nepieņemama 
rezistence vai kombinētā rezistence, vai 
nerada nevajadzīgas ciešanas un sāpes 
mugurkaulniekiem,

ii) tam nav reālas vai iespējamas
iedarbības uz mērķorganismiem, jo īpaši 
nepieņemama rezistence vai kombinētā 
rezistence, vai nerada nevajadzīgas 
ciešanas un sāpes mugurkaulniekiem,

Or.en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina konsekventu vides un cilvēka veselības aizsardzību. Ir nepieciešama 
atbilstība visiem attiecīgajiem Kopienas standartiem vides aizsardzības jomā. To nodrošina 
arī Biocīdo produktu direktīva 98/8/EK. Turklāt būtu jāņem vērā mazāk aizsargāto 
iedzīvotāju grupu aizsardzība — līdzīgi, kā tas paredzēts saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu noteikumiem, — un kopējā ietekme. 

Grozījums Nr. 237
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) biocīdajam produktam vai tā atliekām 
nav tiešas vai netiešas nepieņemamas
iedarbības uz cilvēku un dzīvnieku 
veselību,

iii) biocīdajam produktam vai tā atliekām 
nav tūlītējas vai vēlākas kaitīgas
iedarbības nedz uz cilvēku, tostarp mazāk 
aizsargātu grupu, vai dzīvnieku veselību
ne tiešā veidā, ne ar dzeramā ūdens 
(ņemot vērā vielas, kas rodas dzeramā 
ūdens apstrādes rezultātā), pārtikas, 
lopbarības vai gaisa starpniecību, kā arī 
nav ietekmes darba vietā vai citas netiešas 
ietekmes, ņemot vērā zināmo kumulatīvo 
un sinerģisko ietekmi, ja ir pieejamas 
Aģentūras apstiprinātas zinātniskās 
metodes tādas ietekmes novērtēšanai, nedz 
arī uz gruntsūdeņiem,

Or.en
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Pamatojums

Ir nepieņemami runāt par „nepieņemamu” iedarbību, spriežot par cilvēku veselību. Saistībā 
ar augu aizsardzības līdzekļiem jēdziens „nepieņemams” ir lietots, runājot tikai par ietekmi 
uz vidi. Šeit būtu jāizmanto Augu aizsardzības līdzekļu regulas formulējums, jo vairāk tāpēc, 
ka tas ietver arī kumulatīvo un sinerģisko ietekmi. 

Grozījums Nr. 238
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) biocīdajam produktam vai tā atliekām 
nav tiešas vai netiešas nepieņemamas
iedarbības uz cilvēku un dzīvnieku 
veselību,

iii) biocīdajam produktam vai tā 
metabolītiem un atliekām nav reālas vai 
iespējamas kaitīgas, tiešas vai netiešas 
iedarbības uz cilvēku, tostarp mazāk 
aizsargātu grupu, vai dzīvnieku veselību,

Or.en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina vides un cilvēka veselības aizsardzību. Ir nepieciešama atbilstība 
visiem attiecīgajiem Kopienas standartiem vides aizsardzības jomā. To nodrošina arī Biocīdo 
produktu direktīva 98/8/EK. Turklāt būtu jāņem vērā mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu 
aizsardzība — līdzīgi, kā tas paredzēts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu 
aizsardzības līdzekļu noteikumiem, — un kopējā ietekme. 

Grozījums Nr. 239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) biocīdajam produktam vai tā atliekām 
nav tiešas vai netiešas nepieņemamas 
iedarbības uz cilvēku un dzīvnieku 
veselību,

iii) biocīdajam produktam vai tā atliekām 
nav tūlītējas vai vēlākas, tiešas vai netiešas 
nepieņemamas iedarbības uz cilvēku vai
dzīvnieku veselību, ņemot vērā mazāk 
aizsargātās grupas,
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Or.en

Grozījums Nr. 240
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iv daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) biocīdajam produktam vai tā atliekām 
nav nepieņemamas iedarbības uz vidi, 
īpaši ņemot vērā šādus apsvērumus:

iv) biocīdajam produktam vai tā atliekām 
nav reālas vai iespējamas kaitīgas
iedarbības uz vidi, īpaši ņemot vērā šādus 
apsvērumus:

Or.en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina vides un cilvēka veselības aizsardzību. Ir nepieciešama atbilstība 
visiem attiecīgajiem Kopienas standartiem vides aizsardzības jomā. To nodrošina arī Biocīdo 
produktu direktīva 98/8/EK. Turklāt būtu jāņem vērā mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu 
aizsardzība — līdzīgi, kā tas paredzēts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu 
aizsardzības līdzekļu noteikumiem, — un kopējā ietekme. 

Grozījums Nr. 241
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iv daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– biocīdā produkta pārvērtības un 
izplatīšanos vidē,

– biocīdā produkta pārvērtības un 
izplatīšanos vidē, tostarp izplatīšanos lielā 
attālumā,

Or.en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina vides un cilvēka veselības aizsardzību. Ir nepieciešama atbilstība 
visiem attiecīgajiem Kopienas standartiem vides aizsardzības jomā. To nodrošina arī Biocīdo 
produktu direktīva 98/8/EK. Turklāt būtu jāņem vērā mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu 
aizsardzība — līdzīgi, kā tas paredzēts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu 
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aizsardzības līdzekļu noteikumiem, — un kopējā ietekme. 

Grozījums Nr. 242
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iv daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– virszemes ūdeņu (tostarp estuārus un 
jūras ūdeņus), gruntsūdeņu un dzeramā 
ūdens, gaisa un augsnes piesārņojumu,

– virszemes ūdeņu (tostarp estuārus un 
jūras ūdeņus), gruntsūdeņu un dzeramā 
ūdens, gaisa un augsnes piesārņojumu, 
ņemot vērā vietas, kas atrodas tālu no 
lietošanas vietas, jo kustība vidē notiek 
lielos attālumos,

Or.en

Pamatojums

Jāatbilst Augu aizsardzības līdzekļu regulas formulējumam. 

Grozījums Nr. 243
Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.en
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Grozījums Nr. 244
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visus parastos nosacījumus, atbilstoši 
kuriem ir iespējams lietot biocīdo 
produktu;

a) visus parastos nosacījumus vai citus 
reāli iespējamus notikumus, piemēram, 
avārijas, atbilstoši kuriem ir iespējams 
lietot biocīdo produktu;

Or.en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina vides un cilvēka veselības aizsardzību. Ir nepieciešama atbilstība 
visiem attiecīgajiem Kopienas standartiem vides aizsardzības jomā. To nodrošina arī Biocīdo 
produktu direktīva 98/8/EK. Turklāt būtu jāņem vērā mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu 
aizsardzība — līdzīgi, kā tas paredzēts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu 
aizsardzības līdzekļu noteikumiem, — un kopējā ietekme. 

Grozījums Nr. 245
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) kumulatīvo un sinerģisko ietekmi.

Or.en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina vides un cilvēka veselības aizsardzību. Ir nepieciešama atbilstība 
visiem attiecīgajiem Kopienas standartiem vides aizsardzības jomā. To nodrošina arī Biocīdo 
produktu direktīva 98/8/EK. Turklāt būtu jāņem vērā mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu 
aizsardzība — līdzīgi, kā tas paredzēts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu 
aizsardzības līdzekļu noteikumiem, — un kopējā ietekme. 



AM\811561LV.doc 13/55 PE439.904v02-00

LV

Grozījums Nr. 246
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atļauju par zema riska biocīdā produkta 
laišanu tirgū izdod tikai tad, ja tiek 
ievērotas 1. punkta b), c) un 
d) apakšpunktā noteiktās prasības.

3. Atļauju par zema riska biocīdā produkta 
laišanu tirgū var piešķirt tikai tad, ja 
aktīvās vielas ir atzītas par zema riska 
aktīvajām vielām un iekļautas I pielikumā 
(vai atsevišķā pielikumā) saskaņā ar 4. un 
5. pantu, turklāt atļauju izdod tikai tad, ja 
tiek ievērotas 1. punkta a), b), c) un d) 
apakšpunktā noteiktās prasības.

Or.en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums nenodrošina nekādu ES līmeņa novērtējumu zema riska aktīvajām 
vielām. Nav ne mazākās skaidrības par to, kādas aktīvās vielas var būt zema riska produkta 
sastāvā. Lai ražojumu ierindotu starp zema riska produktiem, būtiski ir zināt, no kā tas 
sastāv. Tāpēc zema riska produkta aktīvās vielas būtu vismaz jānovērtē ES līmenī un jāiekļauj 
I pielikumā, lai attiecīgo produktu atzītu par zema riska produktu. 

Grozījums Nr. 247
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) uzskatāms par produktu, kam piemīt 
endokrīnās sistēmas darbību traucējošas 
īpašības.

Or.en

Pamatojums

Šīs vielas apdraud veselību, tāpēc nebūtu pieļaujams, ka tās nonāk plašas sabiedrības rīcībā. 
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Grozījums Nr. 248
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) tas neirotoksiski vai imūntoksiski 
ietekmē attīstību.

Or.en

Grozījums Nr. 249
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Biocīdo produktu uzskata par zema riska 
biocīdo produktu, ja tā sastāvā esošās 
aktīvās vielas ir iekļautas I pielikumā un 
ja tiek ievēroti abi no šiem nosacījumiem:

Or.en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums nenodrošina nekādu ES līmeņa novērtējumu zema riska aktīvajām 
vielām. Nav ne mazākās skaidrības par to, kādas aktīvās vielas var būt zema riska produkta 
sastāvā. Lai ražojumu ierindotu starp zema riska produktiem, būtiski ir zināt, no kā tas 
sastāv. Tāpēc zema riska produkta aktīvās vielas būtu vismaz jānovērtē ES līmenī un jāiekļauj 
I pielikumā, lai attiecīgo produktu atzītu par zema riska produktu. 

Grozījums Nr. 250
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

biocīdo produktu, ja tiek ievērots viens vai 
abi šie nosacījumi:

Or.en

Grozījums Nr. 251
Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ir ņemta vērā gan aktīvo, gan neaktīvo 
vielu kumulatīvā iedarbība, un tā ir 
definēta kā zema riska iedarbība.

Or.en

Grozījums Nr. 252
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Tomēr ir nepieciešami īpaši ilgtspējīgas 
lietošanas pasākumi un lietošanas
kontrolei piemērotas tehnoloģijas, ja 
biocīdais produkts atbilst vismaz diviem
šādiem nosacījumiem:

Or.en

Grozījums Nr. 253
Rovana Plumb

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) biocīdais produkts satur vienu vai 
vairākas aktīvās vielas, kas saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
XIII pielikumu atbilst noturīgas, 
bioakumulatīvas un toksiskas (PBT) vai 
ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas vielas 
(vPvB) kritērijiem;

a) biocīdais produkts pareizas lietošanas 
laikā izdala vienu/vairākas ķīmiskas 
vielas vai tas satur vienu vai vairākas 
aktīvās vielas, kas saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 XIII pielikumu atbilst 
noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas 
(PBT) vai ļoti noturīgas, ļoti 
bioakumulatīvas vielas (vPvB) kritērijiem;

Or.en

Pamatojums

Precizitātes labad grozījuma autore ierosina mainīt redakciju. 

Grozījums Nr. 254
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) biocīdais produkts satur vienu vai 
vairākas aktīvās vielas, kas saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
XIII pielikumu atbilst noturīgas, 
bioakumulatīvas un toksiskas (PBT) vai 
ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas vielas
(vPvB) kritērijiem;

a) biocīdais produkts satur vienu vai 
vairākas vielas, kas saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikumu atbilst 
noturīga organiska piesārņotāja (POP),
noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas 
(PBT, vP) vai ļoti noturīgas, ļoti 
bioakumulatīvas vielas (vPvB) kritērijiem;

Or.en

Grozījums Nr. 255
Rovana Plumb

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

laikā izdala vienu/vairākas ķīmiskas 
vielas vai tas satur vienu vai vairākas 
aktīvās vielas, kas klasificētas kā 
endokrīnās sistēmas darbības traucējumu 
izraisītāji;

Or.en

Pamatojums

Precizitātes labad grozījuma autore ierosina mainīt redakciju. 

Grozījums Nr. 256
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) biocīdais produkts satur jebkādu vielu, 
kas klasificēta kā endokrīnās sistēmas 
darbības traucējumu izraisītāja;

Or.en

Grozījums Nr. 257
Rovana Plumb

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.en
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Pamatojums

Precizitātes labad grozījuma autore ierosina mainīt redakciju. 

Grozījums Nr. 258
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.en

Pamatojums

Definīcija atbilst Augu aizsardzības līdzekļu regulai, kurā noteikts, ka zema riska produkts 
nedrīkst saturēt kaitīgu vielu (47. panta 1. punkta b) apakšpunkts). 

Grozījums Nr. 259
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts – via ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

via) sprādzienbīstamas;

Or.en

Pamatojums

Jānodrošina, ka biocīdiem produktiem ar zemu riska pakāpi būtu zema kaitīguma pakāpe. 
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Grozījums Nr. 260
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts – via ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

via) korozīvas;

Or.en

Grozījums Nr. 261
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – vib ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vib) korozīvas;

Or.en

Pamatojums

Jānodrošina, ka biocīdiem produktiem ar zemu riska pakāpi būtu zema kaitīguma pakāpe. 

Grozījums Nr. 262
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts – vic ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vic) ļoti toksiskas vai toksiskas.

Or.en

Pamatojums

Jānodrošina, ka biocīdiem produktiem ar zemu riska pakāpi būtu zema kaitīguma pakāpe. 
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Grozījums Nr. 263
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) biocīdais produkts satur 
nanomateriālu.

Or.en

Pamatojums

Pamatojoties uz pašreizējām zināšanām vai trūkstot tām, biocīdo produktu, kas satur 
nanomateriālus, neuzskata par zema riska biocīdo produktu. 

Grozījums Nr. 264
Esther De Lange

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 2. daļa – ca–cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) biocīdais produkts ir 
sprādzienbīstams;
cb) biocīdais produkts ir viegli 
uzliesmojošs;
cc) biocīdais produkts temperatūras 
ietekmē ir pašuzliesmojošs.

Or.en

Grozījums Nr. 265
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) biocīdais produkts ir klasificēts vai tas 
jāklasificē kādā kategorijā saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1272/2008;

Or.en

Grozījums Nr. 266
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 2. daļa – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) biocīdais produkts satur kādu vielu, 
kas rada bažas.

Or.en

Grozījums Nr. 267
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja ir iepriekš minētie apstākļi, 
pieteikuma iesniedzējs kompetentajām 
iestādēm nodrošina:
i) informāciju par īpašu tirdzniecības 
vietu;
ii) īpašu ieteikumu un/vai noteikumus par 
aizsardzības līdzekļu izmantošanu;
iii) brošūru par produkta radīto risku, 
priekšrocībām un tā atbildīgu lietošanu;
iv) gada ziņojumu par negadījumiem, ja 
tādi bijuši.
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Or.en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 268
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot 1. punktu, biocīdo produktu 
uzskata par zema riska biocīdo produktu, 
ja biocīdajā produktā esošo aktīvās vielu 
saturs ir tāds, ka normālos lietošanas 
apstākļos ir iespējama tikai nebūtiska 
kaitīgā iedarbība, un visos pārējos tā 
aprites cikla posmos darbības ar produktu 
tiek veiktas stingri kontrolētos apstākļos.

svītrots

Or.en

Pamatojums

Biocīdo produktu nevar iekļaut zema riska produktu kategorijā, ja tas neatbilst iepriekšējos 
pantos minētajiem kritērijiem. 

Grozījums Nr. 269
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot 1. punktu, biocīdo produktu svītrots
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uzskata par zema riska biocīdo produktu, 
ja biocīdajā produktā esošo aktīvās vielu 
saturs ir tāds, ka normālos lietošanas 
apstākļos ir iespējama tikai nebūtiska 
kaitīgā iedarbība, un visos pārējos tā 
aprites cikla posmos darbības ar produktu 
tiek veiktas stingri kontrolētos apstākļos.

Or.en

Pamatojums

Apzīmējums „nebūtiska iedarbība” ir pārāk izplūdis, lai to izmantotu par atbilstīgu kritēriju 
cilvēku veselības un vides aizsardzības pamatošanai. 

Grozījums Nr. 270
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot 1. punktu, biocīdo produktu 
uzskata par zema riska biocīdo produktu, ja 
biocīdajā produktā esošo aktīvās vielu 
saturs ir tāds, ka normālos lietošanas 
apstākļos ir iespējama tikai nebūtiska 
kaitīgā iedarbība, un visos pārējos tā 
aprites cikla posmos darbības ar produktu 
tiek veiktas stingri kontrolētos apstākļos.

2. Neskarot 1. punktu, biocīdo produktu 
uzskata par zema riska biocīdo produktu, ja 
biocīdajā produktā esošo aktīvo vielu saturs 
ir tāds, ka normālos lietošanas apstākļos ir 
iespējama tikai nebūtiska kaitīgā iedarbība, 
proti, produktu izmanto slēgtās sistēmās 
vai citos apstākļos, kas nepieļauj saskari 
ar cilvēku un kad aktīvās vielas atliekas 
nepārsniedz detektēšanas robežu, kā arī
visos pārējos tā aprites cikla posmos 
darbības ar produktu tiek veiktas stingri 
kontrolētos apstākļos.

Or.en

Grozījums Nr. 271
Esther De Lange

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

2. Neskarot 1. punktu, biocīdo produktu 
uzskata par zema riska biocīdo produktu, ja 
biocīdajā produktā esošo aktīvās vielu 
saturs ir tāds, ka normālos lietošanas 
apstākļos ir iespējama tikai nebūtiska 
kaitīgā iedarbība, un visos pārējos tā 
aprites cikla posmos darbības ar produktu 
tiek veiktas stingri kontrolētos apstākļos.

2. Neskarot 1. punktu, biocīdo produktu 
uzskata par zema riska biocīdo produktu, ja 
biocīdajā produktā esošo aktīvo vielu saturs 
ir tāds, ka normālos lietošanas apstākļos ir 
iespējama tikai nebūtiska kaitīgā iedarbība, 
un visos pārējos tā aprites cikla posmos 
darbības ar produktu tiek veiktas stingri 
kontrolētos apstākļos, kā arī 17. panta 
1. punkta d) apakšpunktā minētos riskus 
var mazināt, lietojot produktu, kā 
paredzēts.

Or.en

Grozījums Nr. 272
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot 1. punktu, biocīdo produktu 
uzskata par zema riska biocīdo produktu, ja 
biocīdajā produktā esošo aktīvās vielu 
saturs ir tāds, ka normālos lietošanas 
apstākļos ir iespējama tikai nebūtiska 
kaitīgā iedarbība, un visos pārējos tā 
aprites cikla posmos darbības ar produktu 
tiek veiktas stingri kontrolētos apstākļos.

2. Neskarot 1. punktu, biocīdo produktu 
uzskata par zema riska biocīdo produktu, ja 
biocīdajā produktā esošo aktīvo vielu saturs 
ir tāds, ka paredzētajos lietošanas apstākļos 
ir iespējama tikai nebūtiska kaitīgā 
iedarbība vai tā tiek uzraudzīta, īstenojot 
ilgtspējīgas lietošanas pasākumus, un 
visos pārējos tā aprites cikla posmos 
darbības ar produktu tiek veiktas stingri 
kontrolētos apstākļos.

Or.en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 273
Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) saistībā ar produktiem, kas nav zema 
riska biocīdie produkti, dokumentācija vai 
dokumentācijas piekļuves pilnvara, kas 
atbilst II pielikumā izklāstītajām prasībām 
par katru biocīdajā produktā esošo aktīvo 
vielu;

c) dokumentācija vai dokumentācijas 
piekļuves pilnvara, kas atbilst II pielikumā 
izklāstītajām prasībām par katru biocīdajā 
produktā esošo aktīvo vielu;

Or.en

Pamatojums

Zema riska vielu un produktu novērtējuma pamatā jābūt pietiekamiem datiem. 

Grozījums Nr. 274
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) saistībā ar zema riska biocīdajiem 
produktiem attiecīgā informācija, kas 
pamato secinājumu par to, ka biocīdais 
produkts ir uzskatāms par zema riska 
biocīdo produktu.

d) saistībā ar zema riska biocīdajiem 
produktiem dokumentācija vai piekļuves 
pilnvara attiecībā uz biocīdo produktu, kas 
atbilst III pielikumā izklāstītajām 
prasībām.

Or.en

Pamatojums

Ir nepieciešams ar pietiekamiem datiem novērtēt, vai aktīvai vielai un produktam ir zema 
riska pakāpe. 
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Grozījums Nr. 275
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Valsts atļaujas pieteikumus, kas saistīti ar 
savstarpējās atzīšanas procedūru, tostarp 
1. punktā minētos dokumentus, 
kompetentajai iestādei var iesniegt angļu 
valodā.

Or.en

Pamatojums

Ir būtiski, lai gadījumos, kad pieteikumi saistīti ar turpmākām savstarpējās atzīšanas 
procedūrām, kompetentā saņēmējiestāde pieņemtu angļu valodā sagatavotu pieteikumu un 
visus attiecīgos dokumentus. Tas ir ļoti svarīgi, lai nebūtu vajadzīga vienas un tās pašas 
dokumentācijas ilgstošā un dārgā tulkošana vairākās Eiropas valodās. 

Grozījums Nr. 276
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 18. pantu, pieteikuma 
iesniedzējam nav jāsniedz saskaņā ar 
minēto pantu pieprasītā informācija, ja 
tas var sniegt vienu no šādiem 
pamatojumiem:

svītrots

a) informācija nav vajadzīga, ņemot vērā 
iedarbību, kas saistīta ar ierosinātajiem 
lietojumiem;
b) zinātniski nav vajadzīgs sniegt 
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informāciju;
c) tehniski nav iespējams sniegt 
informāciju.

Or.en

Grozījums Nr. 277
Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieteikuma iesniedzējs var ierosināt 
pielāgot 18. pantā prasītos datus atbilstīgi 
IV pielikumam. Pamatojumu 
ierosinātajiem pielāgojumiem saistībā ar 
datu sniegšanas prasībām skaidri norāda 
pieteikumā, sniedzot norādi uz 
IV pielikumā noteiktajiem īpašajiem 
noteikumiem.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 278
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem pasākumus, kas 
paredzēti, lai noteiktu kritērijus, kuri 
definē to, kas ir atbilstīgs pamatojums, lai 
pielāgotu 18. pantā prasītos datus, 
balstoties uz 1. punkta a) apakšpunktā 
minēto iemeslu.

3. Definējot to, kas ir atbilstīgs 
pamatojums, lai pielāgotu 18. pantā 
prasītos datus, balstoties uz 1. punkta 
a) apakšpunktā minēto iemeslu, Komisija 
pielāgo kritērijus, izmantojot deleģētos 
aktus saskaņā ar 71.a pantu un atbilstoši 
71.b un 71.c pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

Or.en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 279
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or.en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 280
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – oa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

oa) analīzes metodes, norādot arī 
toksikoloģiski un ekotoksikoloģiski 
nozīmīgo biocīdā produkta komponentu 
un/vai tā atlieku atgūstamību un 
noteikšanas robežas.

Or.en
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Grozījums Nr. 281
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saistībā ar pamatsastāvu vienu 
atļaujas numuru piešķir visiem 
biocīdajiem produktiem, uz kuriem 
attiecas šis pamatsastāvs.

Or.en

Pamatojums

Nepieciešams jauns punkts, lai precizētu, ka tad, ja pamatsastāvs ir atļauts, visiem 
produktiem ar šo pamatsastāvu piešķirs vienu atļaujas numuru. Pašreizējā biocīdo produktu 
regulas priekšlikumā tāda precizējuma nav. 

Grozījums Nr. 282
Catherine Soullie, Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) atļautās izmaiņas šā references biocīdā 
produkta sastāvā, kas izteikts kā aktīvās(-
o) vielas(-u) procentuāls samazinājums 
un/vai izmaiņas procentos no neaktīvo 
vielu satura biocīdajos produktos, kurus 
uzskata par piederīgiem šim 
pamatsastāvam;

Or.fr

Pamatojums

Šā panta 3. punkta b) apakšpunktu vajadzētu pilnībā saskaņot ar 16. panta 6. punktu, proti, 
„Saistībā ar pamatsastāvu ir atļauts samazināt references biocīdajā produktā esošās aktīvās 
vielas saturu ...”. Tāpēc šī iespēja būtu jāatspoguļo arī atļaujas saturā. 
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Grozījums Nr. 283
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) atļautās izmaiņas šā references biocīdā 
produkta sastāvā, kas izteikts kā aktīvās(-
o) vielas(-u) procentuāls samazinājums 
un/vai izmaiņas procentos no neaktīvo 
vielu satura biocīdajos produktos, kurus 
uzskata par piederīgiem šim 
pamatsastāvam;

Or.en

Pamatojums

Šā panta 3. punkta b) apakšpunktu vajadzētu pilnībā saskaņot ar 16. panta 6. punktu, proti, 
„Saistībā ar pamatsastāvu ir atļauts samazināt references biocīdajā produktā esošās aktīvās 
vielas saturu ...”. Tāpēc šī iespēja būtu jāatspoguļo arī atļaujas saturā. 

Grozījums Nr. 284
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) atļautās izmaiņas šā references biocīdā 
produkta sastāvā, kas izteikts kā aktīvās(-
o) vielas(-u) procentuāls samazinājums 
un/vai izmaiņas procentos no neaktīvo 
vielu satura biocīdajos produktos, kurus 
uzskata par piederīgiem šim 
pamatsastāvam;

Or.en

Pamatojums

Šā panta 3. punkta b) apakšpunktu vajadzētu pilnībā saskaņot ar 16. panta 6. punktu, proti, 
„Saistībā ar pamatsastāvu ir atļauts samazināt references biocīdajā produktā esošās aktīvās 
vielas saturu ...”. Tāpēc šī iespēja būtu jāatspoguļo arī atļaujas saturā. 
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Grozījums Nr. 285
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Saistībā ar pamatsastāvu vienu 
atļaujas numuru piešķir visiem 
biocīdajiem produktiem, uz kuriem 
attiecas šis pamatsastāvs.

Or.en

Pamatojums

Nepieciešams jauns punkts, lai precizētu, ka tad, ja pamatsastāvs ir atļauts, visiem 
produktiem ar šo pamatsastāvu piešķirs vienu atļaujas numuru. Pašreizējā biocīdo produktu 
regulas priekšlikumā tāda precizējuma nav. 

Grozījums Nr. 286
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Kompetentā saņēmēja iestāde vai, ja 
jānovērtē Kopienas atļaujas pieteikums, 
kompetentā novērtēšanas iestāde saskaņā 
ar 9. panta 1. punktu aizstājamu aktīvo 
vielu saturoša biocīdā produkta atļaujas 
atjaunošanas pieteikuma novērtēšanas 
gaitā, kas notiek šīs regulas nozīmē, veic 
salīdzinošo novērtēšanu. Visiem 
biocīdajiem produktiem, kas paredzēti 
vienam un tam pašam mērķim, 
salīdzinošā novērtēšana jāveic, kad ir 
iegūta pietiekama pieredze to lietošanā un 
tie ir lietoti vismaz piecus gadus.

Or.it
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Pamatojums

Mērķis ir sniegt skaidrāku definīciju par to, kā būtu jāveic salīdzinošā novērtēšana. 
Apsvērums, kas jāņem vērā, ir pietiekama pieredze biocīdā produkta lietošanā. Tas būtu 
jāpieņem kā norma, nevis izņēmums. 

Grozījums Nr. 287
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Kompetentā saņēmēja iestāde vai, ja 
jānovērtē Kopienas atļaujas pieteikums, 
kompetentā novērtēšanas iestāde biocīdā 
produkta atļaujas pieteikuma vai atļaujas 
atjaunošanas novērtēšanas gaitā veic 
salīdzinošo novērtēšanu. Visiem 
biocīdajiem produktiem, kas paredzēti 
vienam un tam pašam mērķim, 
salīdzinošo novērtēšanu veic, kad ir iegūta 
pietiekama pieredze un tie ir lietoti vismaz 
trīs gadus.

Or.en

Pamatojums

Apdraudējumu videi un cilvēku veselībai izraisa ne tik daudz konkrētā aktīvā viela, ko nelielos 
daudzumos izmanto katrā produktā, bet gan drīzāk pats produkts un tā lietošana. Salīdzinot 
tikai tos produktus, kuri satur vielu, kas atzīta par aizstājamu, tiks gūts maznozīmīgs rezultāts. 
Katru gadu atklāj pavisam nedaudz jaunu aktīvo vielu, kuras diez vai var aizstāt līdzšinējās 
aktīvās vielas, tādēļ par aizstājamām uzskatītās vielas tirgū paliek ilgāku laiku, nekā 
paredzēts. Lai veicinātu jaunradi, ir būtiski dot priekšroku tikai drošākajiem produktiem, kas 
pieejami tirgū. 

Grozījums Nr. 288
Dagmar Roth-Behrendt

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

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

1. Kompetentā saņēmēja iestāde vai, ja 
jānovērtē Kopienas atļaujas pieteikums, 
kompetentā novērtēšanas iestāde veic 
salīdzinošo novērtēšanu, atjaunojot, kā 
tas paredzēts šajā regulā, atļauju 
biocīdam produktam, kas satur saskaņā ar 
9. panta 1. punktu aizstājamu aktīvo vielu.

Visiem biocīdajiem produktiem, kas 
paredzēti vienam un tam pašam mērķim, 
salīdzinošo novērtēšanu veic, kad ir iegūta 
pietiekama pieredze un tie ir lietoti vismaz 
piecus gadus.

Or.de

Pamatojums

Veicot salīdzinošo novērtēšanu, būtu jāņem vērā produkta praktiskās lietošanas pieredze, un 
tas būtu jāuzskata par normu, nevis izņēmumu. Tāpēc salīdzinošo novērtēšanu vajadzētu 
veikt, tikai atjaunojot atļaujas biocīdiem produktiem, kas satur aktīvās vielas, par kurām ir 
noteikts, ka tās uzskatāmas par aizstājamām saskaņā ar 9. pantu. 

Grozījums Nr. 289
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.en
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Grozījums Nr. 290
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.de

Pamatojums

Veicot salīdzinošo novērtēšanu, būtu jāņem vērā produkta praktiskās lietošanas pieredze, un
tas būtu jāuzskata par normu, nevis izņēmumu. Tāpēc salīdzinošo novērtēšanu vajadzētu 
veikt, tikai atjaunojot atļaujas biocīdiem produktiem, kas satur aktīvās vielas, par kurām ir 
noteikts, ka tās uzskatāmas par aizstājamām saskaņā ar 9. pantu. 

Grozījums Nr. 291
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.it

Pamatojums

Salīdzinošās novērtēšanas rezultāti būtu jānosūta Komisijai tikai tad, ja jāatjauno Kopienas 
atļauja. 
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Grozījums Nr. 292
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
21. pants, 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Neskarot 1. punktu, salīdzinošā 
novērtēšana nav vajadzīga biocīdajiem 
produktiem, par kuru lietošanu ir 
pierādīts, ka tā ir droša.

Or.it

Pamatojums

Salīdzināšanu vajadzētu veikt galvenokārt biocīdajiem produktiem, kuru risks ir pierādīts un 
kuriem jāatrod alternatīvas. Salīdzinošā novērtēšana nebūtu vajadzīga biocīdajiem 
produktiem, par kuru lietošanu ir pierādīts, ka tā ir droša. 

Grozījums Nr. 293
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.de

Pamatojums

Veicot salīdzinošo novērtēšanu, būtu jāņem vērā produkta praktiskās lietošanas pieredze, un 
tas būtu jāuzskata par normu, nevis izņēmumu. Tāpēc salīdzinošo novērtēšanu vajadzētu 
veikt, tikai atjaunojot atļaujas biocīdiem produktiem, kas satur aktīvās vielas, par kurām ir 
noteikts, ka tās uzskatāmas par aizstājamām saskaņā ar 9. pantu. 
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Grozījums Nr. 294
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.it

Pamatojums

Salīdzinošo novērtēšanu vajadzētu izmantot tikai atļaujas atjaunošanai. 

Grozījums Nr. 295
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.en
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Grozījums Nr. 296
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.de

Pamatojums

Veicot salīdzinošo novērtēšanu, būtu jāņem vērā produkta praktiskās lietošanas pieredze, un 
tas būtu jāuzskata par normu, nevis izņēmumu. Tāpēc salīdzinošo novērtēšanu vajadzētu 
veikt, tikai atjaunojot atļaujas biocīdiem produktiem, kas satur aktīvās vielas, par kurām ir 
noteikts, ka tās uzskatāmas par aizstājamām saskaņā ar 9. pantu. 

Grozījums Nr. 297
Tiziano Motti

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) attiecībā uz pieteikumā minētajiem
lietojumiem jau pastāv cits atļauts biocīdais 
produkts vai neķīmiska apkarošanas vai 
profilakses metode, kas tūliņ vai tālākā 
nākotnē rada ievērojami mazāku risku 
cilvēku, jo īpaši bērnu, veselībai, 
dzīvniekiem vai videi;

Or.it

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 298
Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.it

Pamatojums

Salīdzinošo novērtēšanu vajadzētu izmantot, tikai atjaunojot atļaujas tādiem biocīdiem 
produktiem, kas satur aktīvās vielas, kuras uzskatāmas par aizstājamām saskaņā ar šīs 
regulas 9. pantu. 

Grozījums Nr. 299
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.en
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Grozījums Nr. 300
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.de

Pamatojums

Veicot salīdzinošo novērtēšanu, būtu jāņem vērā produkta praktiskās lietošanas pieredze, un 
tas būtu jāuzskata par normu, nevis izņēmumu. Tāpēc salīdzinošo novērtēšanu vajadzētu 
veikt, tikai atjaunojot atļaujas biocīdiem produktiem, kas satur aktīvās vielas, par kurām ir 
noteikts, ka tās uzskatāmas par aizstājamām saskaņā ar 9. pantu. 

Grozījums Nr. 301
Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) biocīdais produkts, kas minēts
a) apakšpunktā, nerada ievērojamus 
ekonomiskos vai praktiskos trūkumus;

Or.it

Pamatojums

Nav pareizi salīdzinoši novērtēt biocīdos produktus un neķīmiskos apkarošanas paņēmienus, 
kas nav pakļauti vienādam iedarbīguma un riska vērtējumam. 
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Grozījums Nr. 302
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija, pamatojoties uz 3. punktu, 
pieņem īstenošanas pasākumus, kuros 
nosaka procedūru, kas vajadzīga, lai 
definētu biocīdo produktu salīdzinošās 
novērtēšanas piemērošanu. Lai 
nodrošinātu visā Kopienā vienādu 
piemērošanu, minētajos pasākumos 
definē salīdzinošajā novērtēšanā 
izmantojamos kritērijus un algoritmus.
Šajos pasākumus, kas paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, 
to papildinot, pieņem saskaņā ar 
72. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
procedūru (bez kontroles).

Or.de

Pamatojums

Veicot salīdzinošo novērtēšanu, būtu jāņem vērā produkta praktiskās lietošanas pieredze, un 
tas būtu jāuzskata par normu, nevis izņēmumu. Tāpēc salīdzinošo novērtēšanu vajadzētu 
veikt, tikai atjaunojot atļaujas biocīdiem produktiem, kas satur aktīvās vielas, par kurām ir 
noteikts, ka tās uzskatāmas par aizstājamām saskaņā ar 9. pantu. 

Grozījums Nr. 303
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or.de

Pamatojums

Veicot salīdzinošo novērtēšanu, būtu jāņem vērā produkta praktiskās lietošanas pieredze, un 
tas būtu jāuzskata par normu, nevis izņēmumu. Tāpēc salīdzinošo novērtēšanu vajadzētu 
veikt, tikai atjaunojot atļaujas biocīdiem produktiem, kas satur aktīvās vielas, par kurām ir 
noteikts, ka tās uzskatāmas par aizstājamām saskaņā ar 9. pantu. 

Grozījums Nr. 304
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or.en

Pamatojums

Kad viela tiek klasificēta kā uzskatāma par aizstājamu, tiek noteikts, ka ar to ir saistīti draudi 
veselībai un videi. Tāpēc produktiem, kuru sastāvā esošas vielas var būt aizstājamas, vienmēr 
vajadzētu veikt salīdzinošo novērtēšanu, pirms tie tiek laisti tirgū. 

Grozījums Nr. 305
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, kuros nosaka procedūru, kas 
vajadzīga, lai definētu salīdzinošās 
novērtēšanas piemērošanu biocīdajiem 
produktiem saskaņā ar 3. punkta 
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lietojot to praksē. noteikumiem. Šajos pasākumos definē 
salīdzinošajā novērtēšanā izmantojamos 
kritērijus un algoritmus, lai tādējādi 
nodrošinātu vienādu piemērošanu visā 
Kopienā. Pasākumus pieņem saskaņā ar 
72. panta 3. punktā noteiktajām 
procedūrām.

Or.it

Pamatojums

Lai biocīdo produktu salīdzinošo novērtēšanu veiktu vienādi, Komisijai būtu jāizstrādā 
īstenošanas pasākumi. 

Grozījums Nr. 306
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.en

Grozījums Nr. 307
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem īstenošanas 
noteikumus, precizējot procedūras, kas 
jāpiemēro salīdzinošajiem novērtējumiem, 
kuros iekļauti Kopienas mērogā nozīmīgi 

Lai precizētu procedūras, kas jāpiemēro 
salīdzinošajiem novērtējumiem, kuros 
iekļauti Kopienas mērogā nozīmīgi 
jautājumi, Komisija pielāgo kritērijus, 
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jautājumi. Šos noteikumus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, to papildinot, pieņem 
saskaņā ar 72. panta 4. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
71.a pantu un atbilstoši 71.b un 
71.c pantā izklāstītajiem nosacījumiem.

Or.en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 308
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
21. pants – 6. punkts - 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izstrādā un īsteno aizstāšanas 
plānu, lai nodrošinātu, ka attiecīgā 
biocīdā produkta lietošana pamazām tiks 
izbeigta atļaujas derīguma laikposmā un 
ka attiecīgo aktīvo vielu vai produktu var 
aizstāt ar ķīmiskām vai neķīmiskām 
drošām alternatīvām.

Or.en

Grozījums Nr. 309
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
21. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neskarot 15. panta 4. punktu, atļauju par 
biocīdo produktu, kas satur aizstājamu 
aktīvo vielu, piešķir ne ilgāk kā uz 
5 gadiem.

6. Neskarot 15. panta 4. punktu, atļauju par 
biocīdo produktu, kas satur aizstājamu 
aktīvo vielu, piešķir uz laikposmiem, kas 
nepārsniedz 5 gadus.
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Or.en

Pamatojums

Kamēr pastāv būtiski un perspektīvi biocīdie produkti, kuru pamatā ir aizstājamas aktīvās 
vielas, būtu jāļauj atjaunot tiem atļauju un nevajadzētu to ierobežot ar vienu atjaunošanas 
laikposmu, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. 

Grozījums Nr. 310
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
21. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja tiek izlemts neatļaut vai ierobežot 
biocīdā produkta lietošanu atbilstīgi 
3. punktam, atļaujas anulēšana vai 
grozīšana stājas spēkā piecus gadus pēc 
lēmuma vai aizstājamās vielas iekļaušanas 
perioda beigās, atkarībā no tā, kas notiek 
agrāk.

7. Ja tiek izlemts neatļaut vai ierobežot 
biocīdā produkta lietošanu atbilstīgi 
3. punktam, atļaujas anulēšana vai 
grozīšana stājas spēkā trīs gadus pēc 
lēmuma vai aizstājamās vielas iekļaušanas 
perioda beigās, atkarībā no tā, kas notiek 
agrāk.

Or.en

Pamatojums

Nav pieļaujams, ka biocīds produkts paliek tirgū uz nākamajiem pieciem gadiem, ja ir 
pieejamas labākas alternatīvas.  Būtu jāpiemēro tāds pats termiņš, kāds paredzēts Augu 
aizsardzības līdzekļu regulā. 

Grozījums Nr. 311
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Neskarot 1. punktu, salīdzinošā 
novērtēšana nav vajadzīga biocīdajiem 
produktiem, par kuru lietošanu ir 
pierādīts, ka tā ir droša.
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Or.de

Pamatojums

Veicot salīdzinošo novērtēšanu, būtu jāņem vērā produkta praktiskās lietošanas pieredze, un 
tas būtu jāuzskata par normu, nevis izņēmumu. Tāpēc salīdzinošo novērtēšanu vajadzētu 
veikt, tikai atjaunojot atļaujas biocīdiem produktiem, kas satur aktīvās vielas, par kurām ir 
noteikts, ka tās uzskatāmas par aizstājamām saskaņā ar 9. pantu. 

Grozījums Nr. 312
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.it

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 313
Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atļaujas turētājs vai tā pārstāvis 
kompetentajai saņēmējai iestādei iesniedz 
valsts atļaujas atjaunošanas pieteikumu 
vismaz 12 mēnešus pirms atļaujas 
derīguma termiņa beigām.
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Or.it

Pamatojums

Produkta atļaujas atjaunošanai piemērotāks termiņš būtu 12 mēneši. 

Grozījums Nr. 314
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Kompetentā saņēmēja iestāde piešķir 
atļauju par konkrēto biocīdo produktu 
atbilstīgi nosacījumiem, ko ievēro 
kompetentā references iestāde. 
Savstarpējas atzīšanas gadījumā visās 
iesaistītajās dalībvalstīs izmanto vienotu 
atļaujas numuru.
Ja tiek piemērotas savstarpējās atzīšanas 
procedūras, Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, ar ko nosaka kritērijus un 
procedūras vienota atļaujas numura 
piešķiršanai visās attiecīgajās dalībvalstīs.

Or.it

Pamatojums

Ja izmanto savstarpējas atzīšanas procedūru, visās dalībvalstīs būtu jāizmanto vienots 
atļaujas numurs. Komisijai jābūt atbildīgai par tādu īstenošanas pasākumu pieņemšanu, ar 
kuriem vienoto numuru ievieš. 

Grozījums Nr. 315
Esther De Lange

Regulas priekšlikums
25. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Kompetentā saņēmēja iestāde piešķir 
atļauju par konkrēto biocīdo produktu 
atbilstīgi nosacījumiem, ko ievēro 
kompetentā references iestāde, ja vien 
īpašie valsts apstākļi nav pamats atkāpēm 
saskaņā ar 29. pantu.

Or.en

Grozījums Nr. 316
Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or.it

Pamatojums

Regulā būtu jānosaka laikposms, kurā izšķirt dalībvalstu strīdus. Trīs mēnešu periods, šķiet, 
būtu pietiekams, lai Komisija varētu sagatavot lēmuma priekšlikumu par atteikšanos atzīt vai 
ierobežot atļauju. 
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Grozījums Nr. 317
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
28. pants – 8. punkts - 1.a un 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visās iesaistītajās dalībvalstīs izmanto 
vienotu atļaujas numuru.
Ja tiek piemērotas savstarpējās atzīšanas 
procedūras, Komisija pieņem īstenošanas 
pasākumus, ar ko nosaka kritērijus un 
procedūras vienota atļaujas numura 
piešķiršanai visās attiecīgajās dalībvalstīs.

Or.it

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 318
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
28. pants – 9. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or.it

Pamatojums

Regulā būtu jāprecizē termiņš, kas nepieciešams procedūrai, ar kuru var efektīvi atrisinātu 
dalībvalstu strīdus. Trīs mēneši ir piemērots laikposms, lai Komisija sagatavotu priekšlikumu 
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lēmumam, kurā sniegts pamatojums atteikumam atzīt atļauju vai atzīt tās ar ierobežojumiem. 

Grozījums Nr. 319
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā iestāde, kas saņēma 
savstarpējās atzīšanas pieteikumu saskaņā 
ar 25. vai 28. pantu, divu mēnešu laikā pēc 
pieteikuma saņemšanas ierosina 
pieteikuma iesniedzējam, ka vairāki 
58. panta 2. punkta e), f), h), j) un 
l) apakšpunktā minētie nosacījumi ir 
jāpielāgo vietējiem apstākļiem, lai tiktu 
ievēroti 16. pantā paredzētie nosacījumi 
par atļaujas izdošanu, un informē par to 
Komisiju, ja tā konstatē, ka tiek ievērots 
viens no šādiem nosacījumiem:

1. Kompetentā iestāde, kas saņēma 
savstarpējās atzīšanas pieteikumu saskaņā 
ar 25. vai 28. pantu, divu mēnešu laikā pēc 
pieteikuma saņemšanas ierosina 
pieteikuma iesniedzējam, ka vairāki 
58. panta 2. punkta d), e), f), h), j), k) un 
l) apakšpunktā minētie nosacījumi ir 
jāpielāgo vietējiem apstākļiem, lai tiktu 
ievēroti 16. pantā paredzētie nosacījumi 
par atļaujas izdošanu, un informē par to 
Komisiju, ja tā konstatē, ka tiek ievērots 
viens no šādiem nosacījumiem:

Or.en

Pamatojums

Saskaņā ar Augu aizsardzības līdzekļu regulu būtu jāļauj dalībvalstīm pielāgot biocīdu 
lietojumus (58. panta 2. punkta d) apakšpunkts) un lietotāju kategorijas (58. panta 2. punkta 
k) apakšpunkts). 

Grozījums Nr. 320
Michèle Rivasi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecīgie lietošanas apstākļi, jo īpaši 
klimats vai mērķsugu vairošanās periods, 
ievērojami atšķiras no lietošanas 
apstākļiem dalībvalstī, kurā tika veikts 
sākotnējais novērtējums, vai dalībvalstī, 
kurā tika izdota sākotnējā valsts atļauja, un 

c) attiecīgie lietošanas apstākļi, jo īpaši 
klimats vai mērķsugu vairošanās periods, 
ievērojami atšķiras no lietošanas 
apstākļiem dalībvalstī, kurā tika veikts 
sākotnējais novērtējums, vai dalībvalstī, 
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tāpēc nemainīta valsts atļauja var radīt 
nepieņemamu risku cilvēkiem vai videi.

kurā tika izdota sākotnējā valsts atļauja.

Or.en

Pamatojums

Ja klimats vai vairošanās periods ievērojami atšķiras, būtu jāļauj dalībvalstīm pielāgot 
noteikumus vietējiem apstākļiem. Tas ir pat stingrāk, nekā noteikts Augu aizsardzības līdzekļu 
regulā, kas dod iespēju veikt valsts pielāgojumus bez kādiem nosacījumiem (sk. Augu 
aizsardzības līdzekļu regulas 36. panta 3. punktu). 

Grozījums Nr. 321
Michèle Rivasi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) nemainīta valsts atļauja var kaitēt 
cilvēku veselībai vai radīt nepieņemamu 
risku videi.

Or.en

Pamatojums

Augu aizsardzības līdzekļu regulā nav paredzēti nosacījumi par atļauju pielāgošanu vietējiem 
apstākļiem. Izdarot šo grozījumu, dalībvalstīm būtu iespējams veikt vispārējus pielāgojumus, 
ja tās uzskata, ka nemainīta valsts atļauja var kaitēt cilvēku veselībai vai radīt nepieņemamu 
risku videi. 

Grozījums Nr. 322
Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kad ar 1. punktā minēto riska 
mazināšanas pasākumu pieņemšanu 
nevar kliedēt dalībvalsts bažas par cilvēku 
vai dzīvnieku veselību vai vidi, attiecīgā 
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dalībvalsts var atteikties savā teritorijā 
atzīt biocīdā produkta atļauju, ja īpašu 
vides vai lietojuma apstākļu dēļ tā ir 
pamatojusi iemeslus pieņēmumam, ka 
attiecīgais biocīds vēl rada nepieņemamu 
risku cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai 
videi.

Or.nl

Pamatojums

Izskatot atļaujas pieteikumu saskaņā ar savstarpējās atzīšanas procedūru, būtu jādod iespēja 
dalībvalstij 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 līdzīgs tam, kāds iekļauts regulā par augu 
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū. 

Grozījums Nr. 323
Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem 
attiecīgus nosacījumus var noteikt 
attiecībā uz 15. pantā minētajām 
prasībām un citiem riska mazināšanas 
pasākumiem, kas izriet no īpašajiem 
lietošanas apstākļiem.

Or.nl

Pamatojums

Papildu pasākumi, lai, ņemot vērā īpašos dalībvalsts apstākļus, samazinātu biocīdu 
lietošanas risku cilvēkiem un videi. 

Grozījums Nr. 324
Michèle Rivasi

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

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

svītrots

Or.en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā pielāgojumi vietējiem apstākļiem. Pilnvaru 
piešķiršana Komisijai, lai tā lemtu par pielāgošanu vietējiem apstākļiem, neatbilst 
subsidiaritātes principam. 

Grozījums Nr. 325
Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.it

Grozījums Nr. 326
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
29. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or.it

Pamatojums

Regulā būtu jānosaka laikposms, kurā izšķirt dalībvalstu strīdus. Trīs mēneši ir piemērots 
laiks, lai Komisija sagatavotu priekšlikumu lēmumam, kurā sniegts pamatojums atļauju 
atzīšanai vai atteikumam. 

Grozījums Nr. 327
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
31. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Atkāpes attiecībā uz dažiem produktu 
veidiem

Atkāpes attiecībā uz dažiem aktīvo vielu 
vai produktu veidiem

Or.en

(Saistīts ar 31. panta grozījumu.)

Pamatojums

Būtu jādod iespēja dalībvalstīm atteikt savstarpēju atzīšanu vielām, uz kurām attiecas 
izslēgšanas kritēriji, un vielām, kas uzskatāmas par aizstājamām. 

Grozījums Nr. 328
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
31. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Atkāpjoties no 25. un 28. panta, 
dalībvalstu kompetentās iestādes var atteikt 
to valsts atļauju savstarpējo atzīšanu, kas 
piešķirtas V pielikumā minētajam 15., 17., 
un 23. produktu veidam, ja šo atteikumu 
var pamatot ar vajadzību aizsargāt cilvēku, 
dzīvnieku vai augu veselību, aizsargāt 
valsts mākslas, vēstures vai arheoloģiskās 
vērtības vai aizsargāt rūpniecisko un 
komerciālo īpašumu. Dalībvalstu 
kompetentās iestādes nekavējoties informē 
viena otru un Komisiju par jebkuru 
lēmumu, kas pieņemts šajā sakarā, to 
motivējot.

Atkāpjoties no 25. un 28. panta, dalībvalstu 
kompetentās iestādes var atteikt to valsts 
atļauju savstarpējo atzīšanu, kas piešķirtas 
5. un 9. pantā minētajām aktīvajām 
vielām, kā arī V pielikumā minētajam 15., 
17., un 23. produktu veidam, ja šo 
atteikumu var pamatot ar vajadzību 
aizsargāt cilvēku, dzīvnieku vai augu 
veselību, aizsargāt valsts mākslas, vēstures 
vai arheoloģiskās vērtības vai aizsargāt 
rūpniecisko un komerciālo īpašumu. 
Dalībvalstu kompetentās iestādes 
nekavējoties informē viena otru un 
Komisiju par jebkuru lēmumu, kas 
pieņemts šajā sakarā, to motivējot.

Or.en

Pamatojums

Būtu jādod iespēja dalībvalstīm atteikt savstarpēju atzīšanu vielām, uz kurām attiecas 
izslēgšanas kritēriji, un vielām, kas uzskatāmas par aizstājamām. 

Grozījums Nr. 329
Csaba Sándor Tabajdi

Regulas priekšlikums
31. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Atkāpjoties no 25. un 28. panta, 
dalībvalstu kompetentās iestādes var atteikt 
to valsts atļauju savstarpējo atzīšanu, kas 
piešķirtas V pielikumā minētajam 15., 17., 
un 23. produktu veidam, ja šo atteikumu 
var pamatot ar vajadzību aizsargāt cilvēku, 
dzīvnieku vai augu veselību, aizsargāt 
valsts mākslas, vēstures vai arheoloģiskās 
vērtības vai aizsargāt rūpniecisko un 
komerciālo īpašumu. Dalībvalstu 
kompetentās iestādes nekavējoties informē 
viena otru un Komisiju par jebkuru 

Atkāpjoties no 25. līdz 29. pantam, 
dalībvalstu kompetentās iestādes var atteikt 
to valsts atļauju savstarpējo atzīšanu, kas 
piešķirtas V pielikumā minētajam 15., 17., 
un 23. produktu veidam, ja šo atteikumu 
var pamatot ar vajadzību aizsargāt cilvēku, 
tostarp mazāk aizsargātu grupu, veselību,
dzīvnieku vai augu veselību, aizsargāt 
valsts vides, mākslas, vēstures vai 
arheoloģiskās vērtības vai aizsargāt 
rūpniecisko un komerciālo īpašumu. 
Dalībvalstu kompetentās iestādes 
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lēmumu, kas pieņemts šajā sakarā, to 
motivējot.

nekavējoties informē viena otru un 
Komisiju par jebkuru lēmumu, kas 
pieņemts šajā sakarā, to motivējot.

Or.en

Pamatojums

Tiek nodrošināts subsidiaritātes un piesardzības princips. Kompetentajām valsts un reģionu 
līmeņa iestādēm būtu vajadzīga pietiekama rīcības brīvība, it īpaši lai pasargātu savus mazāk 
aizsargātos iedzīvotājus un vidi. Regulai jāatbilst nesen pieņemtā ES līguma 193. pantam. 
Turklāt pašreizējie Biocīdo produktu direktīvas 98/8/EK noteikumi, lai aizsargātu vidi, ļauj 
kompetentajām iestādēm pielāgot attiecīgās prasības vai nosacījumus par atļaujām. 

Grozījums Nr. 330
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
31. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 25. un 28. panta, 
dalībvalstu kompetentās iestādes var atteikt 
to valsts atļauju savstarpējo atzīšanu, kas 
piešķirtas V pielikumā minētajam 15., 17., 
un 23. produktu veidam, ja šo atteikumu 
var pamatot ar vajadzību aizsargāt cilvēku, 
dzīvnieku vai augu veselību, aizsargāt 
valsts mākslas, vēstures vai arheoloģiskās 
vērtības vai aizsargāt rūpniecisko un 
komerciālo īpašumu. Dalībvalstu 
kompetentās iestādes nekavējoties informē 
viena otru un Komisiju par jebkuru 
lēmumu, kas pieņemts šajā sakarā, to 
motivējot.

Atkāpjoties no 25. līdz 29. pantam, 
dalībvalstu kompetentās iestādes var atteikt 
to valsts atļauju savstarpējo atzīšanu, kas 
piešķirtas V pielikumā minētajam 15., 17., 
un 23. produktu veidam, ja šo atteikumu 
var pamatot ar vajadzību aizsargāt cilvēku 
veselību, vidi, dzīvniekus vai augus, 
aizsargāt valsts mākslas, vēstures vai 
arheoloģiskās vērtības vai aizsargāt 
rūpniecisko un komerciālo īpašumu. 
Dalībvalstu kompetentās iestādes 
nekavējoties informē viena otru un 
Komisiju par jebkuru lēmumu, kas 
pieņemts šajā sakarā, to motivējot.

Or. en


