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Grozījums Nr. 103
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību un jo īpaši tā 114., 
192. un 168. pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 104
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Šīs regulas mērķis ir veicināt biocīdo
produktu brīvu apriti Kopienā. Lai pēc 
iespējas likvidētu tos šķēršļus biocīdo 
produktu tirdzniecībā, kuru iemesls ir 
dažādas aizsardzības pakāpes dažādās 
dalībvalstīs, ir jāparedz saskaņoti 
noteikumi par aktīvo vielu apstiprināšanu 
un biocīdo produktu laišanu tirgū un 
lietošanu, arī noteikumi par atļauju 
savstarpējo atzīšanu un par paralēlu 
tirdzniecību.

(3) Šīs regulas uzdevums ir pirmkārt 
nodrošināt cilvēku un dzīvnieku veselības 
un vides augsta līmeņa aizsardzību no 
jebkādām kaitīgām vai nepieņemamām 
sekām, kas saistītas ar biocīdu 
izmantošanu, un otrkārt veicināt Kopienā 
zema riska biocīdu produktu iekšējo tirgu.
Īpaša vērība jāvelta viegli ievainojamām 
iedzīvotāju grupām, ieskaitot grūtnieces 
un bērnus. Jāpiemēro piesardzības 
princips, un šai regulai jānodrošina, lai 
rūpniecība parādītu, ka vielām vai 
produktiem, kas saražoti vai laisti tirgū, 
nav kaitīgu seku attiecībā uz cilvēku vai 
dzīvnieku veselību vai jebkādu 
nepieņemamu seku attiecībā uz vidi.

Or.en

Pamatojums

Guarantees to ensure a high level of protection for human health and the environment and to 
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implement the prevention approach. It is necessary to protect vulnerable groups (pregnant 
women, infants). As well, the Biocidal Products Directive 98/8/EC has introduced a risk 
management approach for the benefit of human and animal health and for the environment 
instead of emphasizing the increase of the free movement of any kind of biocidal products by 
supporting product innovation and promoting healthy biocidal products. This is also of 
special benefit for SMEs.

Grozījums Nr. 105
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Šīs regulas mērķis ir veicināt biocīdo 
produktu brīvu apriti Kopienā. Lai pēc 
iespējas likvidētu tos šķēršļus biocīdo 
produktu tirdzniecībā, kuru iemesls ir 
dažādas aizsardzības pakāpes dažādās 
dalībvalstīs, ir jāparedz saskaņoti 
noteikumi par aktīvo vielu apstiprināšanu 
un biocīdo produktu laišanu tirgū un 
lietošanu, arī noteikumi par atļauju 
savstarpējo atzīšanu un par paralēlu 
tirdzniecību.

(3) Šīs regulas mērķis ir veicināt biocīdo 
produktu brīvu apriti Kopienā un 
nodrošināt cilvēku un dzīvnieku veselības 
un vides augsta līmeņa aizsardzību. Īpaša 
vērība jāvelta viegli ievainojamām 
iedzīvotāju grupām, ieskaitot grūtnieces 
un bērnus. Šajā regulā būtu jāpiemēro 
piesardzības princips, lai nodrošinātu, ka 
vielām vai līdzekļiem, kas tiek ražoti vai 
laisti tirgū, nav kaitīgas ietekmes uz 
cilvēku vai dzīvnieku veselību vai vidi. Lai 
pēc iespējas likvidētu šķēršļus biocīdo 
produktu tirdzniecībā, ir jāparedz saskaņoti 
noteikumi par aktīvo vielu apstiprināšanu 
un biocīdo produktu laišanu tirgū un 
lietošanu, arī noteikumi par atļauju 
savstarpējo atzīšanu un par paralēlu 
tirdzniecību.

Or.en

Grozījums Nr. 106
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai nodrošinātu vides un cilvēku (10) Lai nodrošinātu vides un cilvēku 
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veselības augstas pakāpes aizsardzību, 
visbīstamākās aktīvās vielas nedrīkst 
apstiprināt izmantošanai biocīdos 
produktos, izņemot īpašās situācijās. Šādu 
izņēmumu vidū jābūt situācijām, kad 
apstiprinājums ir pamatots tāpēc, ka vielas 
kaitīgā iedarbība uz cilvēkiem ir nebūtiska, 
tas ir vajadzīgs sabiedrības veselības 
apsvērumu dēļ vai iespējamās 
neiekļaušanas negatīvās sekas ir 
nesamērīgi lielas, ar nosacījumu, ka nav 
alternatīvu iespēju.

veselības augstas pakāpes aizsardzību, 
visbīstamākās aktīvās vielas nedrīkst 
apstiprināt izmantošanai biocīdos 
produktos, izņemot ārkārtas un īpašās 
situācijās. Šādu izņēmumu vidū jābūt 
situācijām, kad apstiprinājums ir pamatots 
tāpēc, ka vielas kaitīgā iedarbība uz 
cilvēkiem ir nebūtiska, vai sakarā ar 
nopietnu sabiedrības apdraudējumu, un 
to nevar saturēt citi līdzekļi šajā 
dalībvalstī. Uz to jāattiecina atbilstoši 
riska samazinājuma pasākumi, lai līdz 
minimumam samazinātu jebkādu kaitīgo 
iedarbību, un jāparedz aizstāšanas plāna 
iesniegšana.

Or.en

Pamatojums

Atkāpes iespējām no neiekļaušanas kritērijiem jābūt stingri ierobežotām. Šeit ierosinātais 
teksts ir saskaņā ar tekstu, ko pieņēma attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem.

Grozījums Nr. 107
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nepieļautu to, ka tiek lietotas 
visbīstamākās aktīvās vielas, jo īpaši tad, ja 
to lietošana nav atļauta saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada […] 
Regulu (EK) Nr. XXX/2009 par augu 
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko 
atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 
91/414/EEK, ir lietderīgi šādu vielu 
apstiprināšanu pieļaut tikai tādās situācijās, 
kad vielas kaitīgā iedarbība uz cilvēkiem ir 
nebūtiska vai viela ir nepieciešama 
sabiedrības veselības apsvērumu dēļ.

(11) Lai nepieļautu to, ka tiek lietotas 
visbīstamākās aktīvās vielas, jo īpaši tad, ja 
to lietošana nav atļauta saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada […] 
Regulu (EK) Nr. XXX/2009 par augu 
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko 
atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 
91/414/EEK, ir lietderīgi šādu vielu 
apstiprināšanu pieļaut tikai tādās situācijās, 
kad vielas kaitīgā iedarbība uz cilvēkiem ir 
nebūtiska vai viela ir nepieciešama, lai 
cīnītos pret nopietnu sabiedrības 
apdraudējumu, un to nevar saturēt citi 
līdzekļi šajā dalībvalstī.
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Or.en

Pamatojums

Aktīvā viela, kas nav tikusi atļauta attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, būtu jāizmanto 
kā biocīds tikai ārkārtējos izņēmuma gadījumos.

Grozījums Nr. 108
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Būtu jāizveido vienkāršota 
novērtējuma procedūra vielām, kuras 
sastāv no dabīgiem augu ekstraktiem, 
kuru toksikoloģiskā iedarbība nerada 
risku cilvēku veselībai.

Or.fr

Pamatojums

Tādu produktu ražotājiem, kuru pamatā ir dabīgi augu ekstrakti, kuri nerada konkrētu risku 
cilvēku veselībai, bieži ir ierobežoti līdzekļi, un tādēļ viņi nevar segt vielas novērtējuma 
procedūras administratīvās izmaksas.

Grozījums Nr. 109
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pamatojoties uz raksturīgajām 
bīstamajām īpašībām, aktīvās vielas var 
izraudzīties kā vielas, kuras aizstājamas ar 
citām aktīvajām vielām, tiklīdz šādas 
vielas, kas atzītas par iedarbīgām kaitīgo 
mērķorganismu apkarošanā, ir pieejamas 
pietiekami lielā daudzveidībā, lai 
nepieļautu kaitīgo organismu rezistences 

(13) Pamatojoties uz raksturīgajām 
bīstamajām īpašībām, aktīvās vielas var 
izraudzīties kā vielas, kuras aizstājamas ar 
citām aktīvajām vielām, tiklīdz šādas 
vielas, kas atzītas par iedarbīgām kaitīgo 
mērķorganismu apkarošanā, ir pieejamas 
pietiekami lielā daudzveidībā, lai 
nepieļautu kaitīgo organismu rezistences 
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veidošanos. Lai varētu regulāri pārbaudīt 
vielas, kuras identificētas kā aizstājamas 
vielas, laiks, uz kādu šīs vielas iekļauj 
sarakstā, pat atjaunošanas gadījumā 
nedrīkst pārsniegt desmit gadus. Turklāt to 
vielu identificēšanai, kuras uzskatāmas par 
aizstājamām vielām, jābūt salīdzinošās 
novērtēšanas pirmajam posmam.

veidošanos. Lai varētu regulāri pārbaudīt 
vielas, kuras identificētas kā aizstājamas 
vielas, laiks, uz kādu šīs vielas iekļauj 
sarakstā, nedrīkst pārsniegt piecus gadus 
un atjaunošanas gadījumā nedrīkst 
pārsniegt septiņus gadus. Turklāt to vielu 
identificēšanai, kuras uzskatāmas par 
aizstājamām vielām, jābūt salīdzinošās 
novērtēšanas pirmajam posmam.

Or.en

Pamatojums

Vielām, kas pretendē uz aizvietošanu, jābūt tādam pašam atjaunošanas periodam kā Augu 
aizsardzības līdzekļu regulā.

Grozījums Nr. 110
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pamatojoties uz raksturīgajām 
bīstamajām īpašībām, aktīvās vielas var 
izraudzīties kā vielas, kuras aizstājamas ar 
citām aktīvajām vielām, tiklīdz šādas 
vielas, kas atzītas par iedarbīgām kaitīgo 
mērķorganismu apkarošanā, ir pieejamas 
pietiekami lielā daudzveidībā, lai 
nepieļautu kaitīgo organismu rezistences 
veidošanos. Lai varētu regulāri pārbaudīt 
vielas, kuras identificētas kā aizstājamas 
vielas, laiks, uz kādu šīs vielas iekļauj 
sarakstā, pat atjaunošanas gadījumā 
nedrīkst pārsniegt desmit gadus. Turklāt to 
vielu identificēšanai, kuras uzskatāmas par 
aizstājamām vielām, jābūt salīdzinošās 
novērtēšanas pirmajam posmam.

(13) Pamatojoties uz raksturīgajām 
bīstamajām īpašībām, aktīvās vielas var 
izraudzīties kā vielas, kuras aizstājamas ar 
citām aktīvajām vielām, tiklīdz šādas 
vielas, kas atzītas par iedarbīgām kaitīgo 
mērķorganismu apkarošanā, ir pieejamas 
pietiekami lielā daudzveidībā, lai 
nepieļautu kaitīgo organismu rezistences 
veidošanos. Lai varētu regulāri pārbaudīt 
vielas, kuras identificētas kā aizstājamas 
vielas, laiks, uz kādu šīs vielas iekļauj 
sarakstā, pat atjaunošanas gadījumā 
nedrīkst pārsniegt piecus gadus. Turklāt to 
vielu identificēšanai, kuras uzskatāmas par 
aizstājamām vielām, jābūt salīdzinošās 
novērtēšanas pirmajam posmam.

Or.fr
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Pamatojums

Produkti, kas pretendē uz aizstāšanu, ir sistemātiski jāpārskata.

Grozījums Nr. 111
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Jānodrošina iespēja biocīdo produktu 
atļauju piešķiršanas vai atjaunošanas gaitā 
salīdzināt divus vai vairākus biocīdos 
produktus, novērtējot to radīto risku un to 
lietošanas priekšrocības. Šādas salīdzinošās 
novērtēšanas rezultātā atļautus biocīdos 
produktus, kuri satur par aizstājamām 
vielām atzītas aktīvās vielas, varētu aizstāt 
ar citiem produktiem, kuri rada ievērojami 
mazāku risku veselībai vai videi, ja šādai 
aizstāšanai nav būtiskas negatīvas ietekmes 
ekonomiskā un praktiskā ziņā. Šādos 
gadījumos jāparedz piemēroti lietošanas 
izbeigšanas periodi.

(14) Jānodrošina iespēja biocīdo produktu 
atļauju piešķiršanas vai atjaunošanas gaitā 
salīdzināt divus vai vairākus biocīdos 
produktus, novērtējot to radīto risku un to 
lietošanas priekšrocības. Šādas salīdzinošās 
novērtēšanas rezultātā jebkurus biocīdos
produktus varētu aizstāt ar citiem 
produktiem, kuri rada ievērojami mazāku 
risku veselībai vai videi, ja šādai 
aizstāšanai nav būtiskas negatīvas ietekmes 
ekonomiskā un praktiskā ziņā. Šādos 
gadījumos jāparedz piemēroti lietošanas 
izbeigšanas periodi.

Or.en

Pamatojums

The risk to the environment and to human health has its source not so much in the active 
substance given the low quantities used in each product but rather in the product itself and in 
its use. Comparing only those products containing a substance classified as a candidate for 
substitution will have little relevance. There are very few new actives found every year, which 
can hardly replace old ones and the candidates for substitution will remain on the market for 
a longer period than expected. In order to stimulate innovation it is essential to favour only 
the safest products on the market.

Grozījums Nr. 112
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
20. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or.en

Pamatojums

It is necessary to retain product type 20 given that these biocidal products are not 
preservatives but disinfectants. For instance, products used to disinfect feed from human 
pathogens such as Salmonella do not meet the requirements of the feed additives regulations.
Indeed, the products do not ‘favourably affect the feed’ nor enhance its performance nor do 
they have a preservative action. They intend to avoid Salmonella contamination of eggs and 
poultry and pig meat and therefore must be considered as disinfectant agents with their sole 
purpose being to protect human health

Grozījums Nr. 113
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or.en

Pamatojums

It is necessary to keep former Directive 98/8’s biocidal product type 20 (‘Preservatives for 
food or feedstocks’), but its definition needs to be amended, given that these biocidal products 
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are not preservatives but disinfectants (as a consequence, the older definition led to 
confusion). For instance, products used to disinfect feed from human pathogens such as 
Salmonella do not meet the requirements of the feed additives regulations. Indeed, the 
products do not ‘favourably affect the feed’ nor enhance its performance.

Grozījums Nr. 114
Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or.en

Pamatojums

Ir jāsaglabā produktu tips Nr. 20 („Pārtikas vai dzīvnieku barības konservanti”), bet ir 
jāgroza tā definīcija, jo šie biocīdie produkti ir nevis konservanti, bet gan dezinfekcijas 
līdzekļi. Piemēram, produkti, ko izmanto, lai dezinficētu dzīvnieku barību no cilvēku 
patogēniem, piemēram, salmonellas, neatbilst noteikumu prasībām par dzīvnieku barības 
piedevām. Tāpat tiem nav īpašību, kādas piemīt konservantiem, lai aizsargātu dzīvnieku 
barību no bojāšanās. Tāpēc šie produkti uzskatāmi par dezinfekcijas līdzekļiem.

Grozījums Nr. 115
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tā kā starptautiskajā konvencijā par 
kuģu balasta ūdeņu un nosēdumu kontroli 
un apsaimniekošanu ir paredzēta ar balasta 
ūdeņu apsaimniekošanas sistēmām saistīto 
risku efektīva novērtēšana, šādu sistēmu 

(21) Tā kā starptautiskajā konvencijā par 
kuģu balasta ūdeņu un nosēdumu kontroli 
un apsaimniekošanu ir paredzēta ar balasta 
ūdeņu apsaimniekošanas sistēmām saistīto 
risku efektīva novērtēšana, šādu sistēmu 
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galīgais apstiprinājums un tam sekojošais 
tipa apstiprinājums jāuzskata par 
līdzvērtīgu šajā regulā paredzētajai
produkta atļaujai.

galīgais apstiprinājums un tam sekojošais 
tipa apstiprinājums jāņem vērā, lemjot par 
šajā regulā paredzēto produkta atļauju.

Or.en

Pamatojums

Starptautiskas atļaujas nevar automātiski uzskatīt par atbilstošām ES tiesību aktos 
noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr. 116
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai rosinātu lietot zema riska 
biocīdos produktus, kuri videi vai cilvēku 
veselībai ir mazāk bīstami salīdzinājumā 
ar citiem biocīdiem produktiem, jāparedz 
iespēja piešķirt atļaujas zema riska 
biocīdiem produktiem bez iepriekšēja 
apstiprinājuma piešķiršanas aktīvajām 
vielām, ko tie satur.

svītrots

Or.en

Pamatojums

Zemas riska pakāpes produktiem pamatā jābūt produktiem, kam raksturīgas zemas riska 
pakāpes īpašības. Lai par to varētu spriest, visos gadījumos jābūt apstiprinātai to sastāvā 
esošo vielu lietošanai.

Grozījums Nr. 117
Julie Girling

Regulas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) 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 
standartiem un tūlītēja atkritumu 
apglabāšana. Nākamos pasākumus veic 
tikai tad, ja šie minētie ir nesekmīgi. 
Vienmēr pirms citiem produktiem ir 
jālieto biocīdie produkti, kuru radītais 
risks cilvēkiem, dzīvniekiem un videi ir 
mazāks, ja šie zemāka riska produkti 
nodrošina efektīvu aizsardzību konkrētajā 
situācijā. Biocīdos produktus, kas 
paredzēti, lai kaitētu dzīvniekiem, kuri 
spēj izjust sāpes vai ciešanas, nogalinātu 
vai iznīcinātu tos, drīkst lietot tikai galējas 
nepieciešamības gadījumā.

Or.en

Pamatojums

Biocīdu ilgstoša izmantošana tiks panākta, pirmkārt atzīstot nepieciešamību pēc 
aizsargpasākumiem.

Grozījums Nr. 118
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.en
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Pamatojums

Lai panāktu atbilstošu līdzsvaru starp brīvu preču tirdzniecību un drošu tirgu, šis pants par 
paralēlo tirdzniecību būtu ierobežoti jāattiecina uz identiskiem produktiem, kuru pamatā ir tā 
pati specifikācija un aktīvu vielu un formulantu sastāvs.

Grozījums Nr. 119
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.it

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 120
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Ir jāparedz veids, kā faktiski 
paziņojama informācija par riskiem, kas 
saistīti ar biocīdiem produktiem, un par 
riska pārvaldības pasākumiem, jo šī 
informācija ir būtiska daļa no sistēmas, 
kura izveidota ar šo regulu.
Kompetentajām iestādēm, Aģentūrai un 
Komisijai, atvieglojot piekļuvi 
informācijai, jāievēro konfidencialitātes 

(54) Ir jāparedz veids, kā faktiski 
paziņojama informācija par riskiem, kas 
saistīti ar biocīdiem produktiem, un par 
riska pārvaldības pasākumiem, jo šī 
informācija ir būtiska daļa no sistēmas, 
kura izveidota ar šo regulu.
Kompetentajām iestādēm, Aģentūrai un 
Komisijai, atvieglojot piekļuvi 
informācijai, jāievēro konfidencialitātes 
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princips un jānovērš jebkāda informācijas 
izpaušana, kas varētu kaitēt attiecīgās 
personas komerciālajām interesēm.

princips un jānovērš jebkāda informācijas 
izpaušana, kas varētu kaitēt attiecīgās 
personas komerciālajām interesēm, 
izņemot, ja tas ir nepieciešams cilvēku 
veselības un vides aizsardzībai.

Or.fr

Grozījums Nr. 121
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie 
pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija 
Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību15.

svītrots

__________________________________

15 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

Or.en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 122
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 123
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
61.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61a) Zinātne vēl nesniedz skaidru atbildi 
par to, cik droša cilvēku veselībai un videi 
ir nanomateriālus izmantošana;
piemēram, ES Iespējamā un jaunatklātā 
veselības apdraudējuma zinātniskā 
komiteja (SCENIHR) ir identificējusi 
dažus specifiskus riskus veselībai, kā arī 
toksisku iedarbību uz vides organismiem, 
kas piemīt dažiem nanomateriāliem.
Turklāt SCENIHR ir konstatējusi 
vispārēju trūkumu attiecībā uz augstas 
kvalitātes datiem par iedarbību uz 
cilvēkiem un vidi, un secinājusi, ka ir 
jāturpina izstrādāt, pārbaudīt un 
standartizēt zināšanas par iedarbības 
novērtēšanas un apdraudējuma 
identifikācijas metodiku. Arvien vairāk 
biocīdo produktu satur nano sudrabu.

Or.en

Pamatojums

Šobrīd visplašāk lietotais nanomateriālus ir nano sudrabs. Jāpievēršas problēmai, ka trūkst 
zināšanu par nanomateriāliem.

Grozījums Nr. 124
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
62. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(62) Ja nenovēršamu steidzamu iemeslu 
dēļ regulatīvās kontroles procedūras 
parastos termiņus nav iespējams ievērot, 
Komisijai jābūt iespējai piemērot 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 
6. punktā paredzēto steidzamības 
procedūru, lai pieņemtu lēmumus grozīt 
aktīvās vielas iekļaušanu I pielikumā vai 
svītrot to no minētā pielikuma, 

svītrots
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pamatojoties uz 13. pantu.

Or.en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 125
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
62.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(62a) Saskaņā ar LESD 291. pantu 
noteikumi un pamatprincipi dalībvalstīm 
attiecībā uz Komisijas pilnvaru 
īstenošanas kontroli ir jānosaka iepriekš, 
pieņemot regulu atbilstīgi parastajai 
likumdošanas procedūrai. Kamēr šī jaunā 
regula nav pieņemta un ņemot vērā 
nepieciešamību pēc iespējas ātrāk pieņemt 
un īstenot šo regulu, dalībvalstis īsteno 
kontroli saskaņā ar Padomes 1999. gada 
28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko 
nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas 
pilnvaru īstenošanas kārtību, tiktāl, ciktāl 
šie noteikumi atbilst grozītajiem 
Līgumiem. Tomēr atsauces uz šiem 
noteikumiem jāaizstāj ar atsaucēm uz 
jaunās regulas noteikumiem un 
principiem, tiklīdz šī regula stājusies 
spēkā.

Or.en

Pamatojums

Lai paredzētu pārejas pasākumus, līdz stāsies spēkā jaunie noteikumi par tiesību aktu 
īstenošanu.
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Grozījums Nr. 126
Julie Girling

Regulas priekšlikums
66. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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.

Grozījums Nr. 127
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Regulas priekšlikums
66. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

materiāliem.

Or.fr

Pamatojums

Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku, jau ir reglamentēti Regulā (EK) Nr. 1935/2004. Šajā 
regulā nevar iekļaut visus materiālu un to izmantošanas aspektus. Tomēr būtu jāievieš jauni 
ierobežojumi, pārskatot tiesību aktus, kas īpaši attiecas uz materiāliem, kuri ir saskarē ar 
pārtiku, un biocīdo produktu regulu, lai izvairītos no noteikumu un novērtējumu dublēšanās.

Grozījums Nr. 128
Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas mērķis ir nodrošināt augstu 
cilvēku un dzīvnieku veselības un vides
aizsardzības līmeni. Regulas noteikumu 
pamatā ir piesardzības princips, lai 
nodrošinātu, ka aktīvajām vielām un 
līdzekļiem, kas laisti tirgū, nav kaitīgas 
ietekmes uz cilvēku veselību vai vidi.
Dalībvalstis drīkst piemērot drošības 
principu, ja ir zinātniski pamatotas 
šaubas par risku, ko biocīdie produkti, par 
kuriem iesniegts atļaujas pieprasījums to 
teritorijā, var radīt cilvēku un dzīvnieku 
veselībai vai videi.

Or.en

Grozījums Nr. 129
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

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

Or.fr

Pamatojums

Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku, jau ir reglamentēti Regulā (EK) Nr. 1935/2004. Šajā 
regulā nevar iekļaut visus materiālu un to izmantošanas aspektus. Tomēr būtu jāievieš jauni 
ierobežojumi, pārskatot tiesību aktus, kas īpaši attiecas uz materiāliem, kuri ir saskarē ar 
pārtiku, un biocīdo produktu regulu, lai izvairītos no noteikumu un novērtējumu dublēšanās.

Grozījums Nr. 130
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pa) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 27. oktobra Regula (EK) 
Nr. 1935/2004 par materiāliem un 
izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar 
pārtikas produktiem, un par 
Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK 
atcelšanu;

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.
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Grozījums Nr. 131
Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pa) Padomes 1998. gada 3. novembra 
Direktīva 98/83/EK par dzeramā ūdens 
kvalitāti;

Or.en

Grozījums Nr. 132
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
2. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Biocīdos produktus, kas tika galīgi 
apstiprināti atbilstīgi Starptautiskajai 
konvencijai par kuģu balasta ūdeņu un 
nosēdumu kontroli un apsaimniekošanu, 
uzskata par atļautiem saskaņā ar šīs 
regulas VII nodaļu. Attiecīgi piemēro 38.
un 57. pantu.

8. Datus par biocīdajiem produktiem, kas 
tika galīgi apstiprināti atbilstīgi 
Starptautiskajai konvencijai par kuģu 
balasta ūdeņu un nosēdumu kontroli un 
apsaimniekošanu, ņem vērā, lemjot par 
atļauju šādiem produktiem saskaņā ar šo 
regulu. Attiecīgi piemēro 38. un 57. pantu.

Or.en

Pamatojums

Starptautiskas atļaujas nevajadzētu automātiski pārnest uz ES.

Grozījums Nr. 133
Tiziano Motti

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or.it

Pamatojums

Būtu pareizi uzsvērt, ka bērni ir mazāk aizsargāti pret kaitīgiem produktiem nekā pieaugušie, 
attiecībā uz kuriem regulas priekšlikums balsta pielaides kritērijus. Bērni bieži nonāk vietās, 
kas ir piesārņotas ar biocīdiem produktiem un pesticīdiem, un viņiem parādās — tūlītēja vai 
ilgtermiņa — reakcija, kas tieši vai netieši ir saistāma ar kaitīgajām vielām.

Grozījums Nr. 134
Tiziano Motti

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) „kaitīgs organisms” ir g) „kaitīgs organisms” ir

organismi, tostarp patogēnas vielas, kuru 
klātbūtne ir nevēlama vai kuras nelabvēlīgi 
ietekmē cilvēkus, to darbības vai 
produktus, ko tie lieto vai ražo, vai 
dzīvniekus vai vidi;

organismi, tostarp patogēnas vielas, kuru 
klātbūtne ir nevēlama vai kuras tūlīt vai 
tālākā nākotnē nelabvēlīgi ietekmē 
cilvēkus (jo īpaši bērnus), cilvēku darbības 
vai produktus, ko tie lieto vai ražo, vai 
dzīvniekus vai vidi;

Or.it

Pamatojums

Būtu pareizi uzsvērt, ka bērni ir mazāk aizsargāti pret kaitīgiem produktiem nekā pieaugušie, 
attiecībā uz kuriem regulas priekšlikums balsta pielaides kritērijus. Bērni bieži nonāk vietās, 
kas ir piesārņotas ar biocīdiem produktiem un pesticīdiem, un viņiem parādās — tūlītēja vai 
ilgtermiņa — reakcija, kas tieši vai netieši ir saistāma ar kaitīgajām vielām.
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Grozījums Nr. 135
Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) „atliekas” ir h) „atliekas” ir
augos vai augu izcelsmes produktos, 

pārtikā lietojamos dzīvnieku valsts 
produktos, dzeramajā ūdenī vai citur vidē 
esošas vielas, kas tur nokļuvušas biocīdu 
produktu lietošanas rezultātā, tostarp šo 
produktu metabolīti un noārdīšanās vai 
reakciju produkti;

augos vai augu izcelsmes produktos, 
pārtikā lietojamos dzīvnieku valsts 
produktos, ūdens ieguves vietās, dzeramajā 
ūdenī vai citur vidē esošas vielas, kas tur 
nokļuvušas biocīdu produktu lietošanas 
rezultātā, tostarp šo produktu metabolīti un 
noārdīšanās vai reakciju produkti;

Or.en

Grozījums Nr. 136
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) „laišana tirgū” ir i) „laist tirgū” nozīmē
ir biocīdā produkta pirmā piegāde

izplatīšanai vai lietošanai Kopienas tirgū
tirdzniecības gaitā par maksu vai bez 
maksas;

piegādāt biocīdo produktu trešām pusēm
par maksu vai bez maksas, vai biocīdo 
produktu darīt pieejamu trešām pusēm.
Importēšanu uzskata par laišanu tirgū.
Ja, piemēram, apstrādātus materiālus vai 
izstrādājumus atsevišķi izgatavo 
rūpnieciskas darbības gaitā un pēc tam 
ražotājs tos iebūvē, tā nav piegāde trešām 
pusēm.

Or.de

Pamatojums

Par laišanu tirgū būtu jāuzskata ne vien „pirmā piegāde”, bet gan „jebkāda piegāde”, kā to 
paredz citi tiesību akti attiecībā uz ķimikālijām (skat. REACH). Atkāpes būtu jāpieļauj tikai 
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tad, ja, piemēram, amatnieks, pildot klienta pasūtījumu, krāso fasādi ar vielu, kas satur 
atļautu biocīdo produktu. Nepieciešams šāds precizējums.

Grozījums Nr. 137
Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) „laišana tirgū” ir i) „laist tirgū” nozīmē

ir biocīdā produkta pirmā piegāde 
izplatīšanai vai lietošanai Kopienas tirgū 
tirdzniecības gaitā par maksu vai bez 
maksas;

piegādāt vai darīt pieejamus trešai pusei 
biocīdos produktus par maksu vai bez 
maksas; imports ir uzskatāms par laišanu 
tirgū;

Or.en

Pamatojums

Komisijas definīcija attiecībā uz „laišanu tirgū” ir daudz šaurāka par definīciju pašreizējā 
Biocīdu direktīvā. Ierosinātais grozījums nodrošinātu jaunās Biocīdu regulas atbilstību 
REACH, tā ka tiktu ierobežota arī pakārtotā tirdzniecība.

Grozījums Nr. 138
Esther De Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) „apstrādāts materiāls vai izstrādājums” 
ir

k) „apstrādāts materiāls vai izstrādājums” 
ir

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

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

ii) jebkura viela, maisījums, materiāls vai 
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izstrādājums, kas tika apstrādāts ar vienu 
vai vairākiem biocīdiem produktiem vai 
kurā ir viens vai vairāki biocīdie produkti, 
kas paredzēti, lai iznīcinātu, atbaidītu, 
padarītu nekaitīgu, kavētu iedarbību vai 
citādi kontrolētu jebkuru kaitīgu 
organismu, ja vielai, maisījumam, 
materiālam vai izstrādājumam ir sava 
patstāvīga funkcija;

Or.en

Grozījums Nr. 139
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ka) „ārēja biocīda iedarbība” ir
tādu lietojumu iedarbība, pie kuriem ir 
paredzēts sastāvā esošo biocīdo produktu 
parastos un pamatoti paredzamos 
lietošanas apstākļos sadalīt.

Or.de

Pamatojums

Termins „ārēja biocīda iedarbība” nav definēts pašā regulā par biocīdajiem produktiem, bet 
tas ir sniegts „Lēmumu rokasgrāmatā”.

Grozījums Nr. 140
Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

p) „pamatsastāvs” ir p) „pamatsastāvs” ir

biocīdo produktu grupa, kuriem ir līdzīgi 
lietojumi un ierobežotas atšķirības to 

zemas riska pakāpes biocīdo produktu 
grupa, kuriem ir līdzīgi lietojumi un 



PE439.902v02-00 26/71 AM\812192LV.doc

LV

sastāvā attiecībā uz šai grupai piederošu 
references biocīdo produktu, kas satur 
vienas un tās pašas specifikācijas aktīvās 
vielas, ja šādas pieļaujamās atšķirības 
nelabvēlīgi neietekmē šo produktu riska 
līmeni vai iedarbīgumu;

ierobežotas atšķirības to sastāvā attiecībā 
uz šai grupai piederošu references biocīdo 
produktu, kas satur vienas un tās pašas 
specifikācijas aktīvās vielas, ja šādas 
pieļaujamās atšķirības nelabvēlīgi 
neietekmē šo produktu riska līmeni vai 
iedarbīgumu; ja modifikācija ir aktīvās 
vielas procentuālā daudzuma 
samazināšana un/vai izmaiņas vienas vai 
vairāku neaktīvo vielu procentuālajā 
sastāvā;

Or.en

Pamatojums

To nodrošina pamatsastāva atbilstību Direktīvai 98/8/EK. Uzsverot, ka pamatsastāvi attiecas 
tikai uz zemas riska pakāpes produktiem, tiks veicināta noturīga produktu inovācija un 
pienācīga riska pārvaldība.

Grozījums Nr. 141
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

s) „materiāli, kas nonāk saskarē ar 
pārtiku” ir

svītrots

materiāli un izstrādājumi, kas paredzēti 
saskarei ar pārtiku un uz kuriem attiecas 
Regula (EK) Nr. 1935/200443;
_________________________________

43 OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.

Or.fr

Pamatojums

Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku, jau ir reglamentēti Regulā (EK) Nr. 1935/2004. Šajā 
regulā nevar iekļaut visus materiālu un to izmantošanas aspektus. Tomēr būtu jāievieš jauni 
ierobežojumi, pārskatot tiesību aktus, kas īpaši attiecas uz materiāliem, kuri ir saskarē ar 
pārtiku, un biocīdo produktu regulu, lai izvairītos no noteikumu un novērtējumu dublēšanās.
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Grozījums Nr. 142
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

s) „materiāli, kas nonāk saskarē ar 
pārtiku” ir

svītrots

materiāli un izstrādājumi, kas paredzēti 
saskarei ar pārtiku un uz kuriem attiecas 
Regula (EK) Nr. 1935/200443;
_________________________________

43 OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.

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.

Grozījums Nr. 143
Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ua) „mazaizsargātas grupas” ir

personas, kurām jāpievērš īpaša 
uzmanība, novērtējot biocīdo produktu 
ietekmi akūtu vai hronisku veselības 
traucējumu izraisīšanā. Pie šīm grupām 
pieder grūtnieces un sievietes, kas baro 
bērnu ar krūti, nedzimuši bērni, zīdaiņi 
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un bērni, vecāka gadagājuma cilvēki, 
strādnieki un iedzīvotāji, kas ilgu laiku 
pakļauti biocīdu iedarbībai;

Or.en

Pamatojums

Regulā jāiekļauj mazaizsargātu grupu definīcija atbilstoši Regulai 1107/2009 un REACH 
tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 144
Frédérique Ries, Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ua) „mazaizsargātas grupas” ir
personas, kurām jāpievērš īpaša 
uzmanība, novērtējot biocīdo produktu 
ietekmi akūtu vai hronisku veselības 
traucējumu izraisīšanā. Pie šīm grupām 
cita starpā pieder grūtnieces un sievietes, 
kas baro bērnu ar krūti, zīdaiņi un bērni, 
un vecāka gadagājuma cilvēki;

Or.en

Pamatojums

Regulā jāiekļauj mazaizsargātu grupu definīcija atbilstoši Regulai 1107/2009 par 
fitofarmaceitiskajiem produktiem un REACH Regulai 1907/2006.

Grozījums Nr. 145
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ua – uc apakšpunkti (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ua) „administratīvie grozījumi” ir
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tikai administratīvas atšķirības jau esošā 
atļaujā, kas neprasa jaunu novērtējumu 
par ietekmi uz sabiedrības veselību vai 
vidi, vai produkta iedarbīgumu;
ub) „nelieli grozījumi” ir
atšķirības jau esošā atļaujā, kuras nevar 
uzskatīt par administratīvām atšķirībām, 
jo nepieciešams jauns ierobežots 
novērtējums par ietekmi uz sabiedrības 
veselību vai vidi un/vai produkta 
iedarbīgumu. Šīs atšķirības nedrīkst 
negatīvi ietekmēt riska līmeni attiecībā uz 
sabiedrības veselību vai vidi un produkta 
iedarbīgumu;
uc) „ievērojami grozījumi” ir
atšķirības jau esošā atļaujā, kuras nevar 
uzskatīt par administratīviem grozījumiem 
vai nelieliem grozījumiem un kurām ir 
nepieciešams jauns pilnīgs novērtējums 
par ietekmi uz sabiedrības veselību vai 
vidi un/vai produkta iedarbīgumu;

Or.en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 146
Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ua) nanomateriāli ir ar nolūku ražotas 
cietas daļiņu konsistences vielas vai nu 
pulvera veidā, vai arī dispersiju vai 
aerosolu veidā, kas sastāv no 
nanoobjektiem un to agregātiem un 
aglomerātiem,
(i) kuros, lietojot standartizētas un atzītas 
mērīšanas metodes, ir vismaz 10 wt.-% 
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nanoobjektu,
(ii) vai kuru īpatnējā virsma, lietojot 
piemērotas mērīšanas metodes, pārsniedz 
6 x 1/100 nm.
Nanoobjekti ir smalkās daļiņas, kuru 
viena, divas vai trīs ārējās dimensijas ir 
apmēram no 1 nm līdz 100 nm;

Or.en

Pamatojums

Pašlaik Komisija ar Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskās komitejas 
(SCENIHR) atbalstu izstrādā jaunu horizontālu definīciju nanomateriāliem. SCENIR 
2009. gadā jau atzinumā ierosināja paplašināt pašreizējo definīciju, kura balstās uz fizisku 
lielumu, pievienojot ierobežojumus attiecībā uz īpatnējo virsmu. Tas būtu jāatspoguļo 
priekšlikumā attiecībā uz jaunu nanomateriālus definīciju, kāda tā ir pašreizējā situācijā.

Grozījums Nr. 147
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or.en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 148
Julie Girling

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ub apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ub) „nelieli grozījumi” ir
atšķirības jau esošā atļaujā, kuras nevar 
uzskatīt par administratīvām atšķirībām, 
jo nepieciešams jauns ierobežots 
novērtējums par ietekmi uz sabiedrības 
veselību vai vidi un/vai produkta 
iedarbīgumu. Šīs atšķirības nedrīkst 
negatīvi ietekmēt riska līmeni attiecībā uz 
sabiedrības veselību vai vidi un produkta 
iedarbīgumu;

Or.en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 149
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or.en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 150
Michèle Rivasi

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

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

1. Aktīvo vielu iekļauj I pielikumā 
sākotnēji ne ilgāk kā uz 10 gadiem, ja 
biocīdais produkts, kas satur šo aktīvo 
vielu, atbilst 16. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā izklāstītajiem 
nosacījumiem. Tādu aktīvo vielu, kas 
minēta 5. pantā, var iekļaut I pielikumā 
sākotnēji tikai uz 5 gadiem.

Or.en

Pamatojums

Vielas, uz kurām attiecas atkāpes kritēriji, jāiekļauj I pielikumā uz laiku ne ilgāku par 5 
gadiem. Tas atbilst Augu aizsardzības līdzekļu regulai.

Grozījums Nr. 151
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.it

Pamatojums

Ar to, ka atsevišķs biocīdais produkts satur aktīvo vielu, pietiek, lai tas būtu jāiekļauj 
I pielikumā.
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Grozījums Nr. 152
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Aktīvās vielas pašas par sevi vai 
biocīdo produktu sastāvā var laist tirgū 
Savienībā izmantošanai biocīdos 
produktos tikai tad, ja tās ir iekļautas 
I pielikumā saskaņā ar šīs regulas 
noteikumiem.

Or.de

Grozījums Nr. 153
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ja šajā regulā nav noteikts citādi, visi 
aktīvas vielas ražotāji iesniedz Aģentūrai 
pieteikumu iekļaušanai I pielikumā.

Or. de

Grozījums Nr. 154
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vajadzības gadījumā nosaka maksimāli 
pieļaujamo atlieku saturu aktīvajām 
vielām, kas iekļautas I pielikumā saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 396/2005 [un Padomes Regulu 

4. Nosaka maksimāli pieļaujamo atlieku 
saturu aktīvajām vielām, kas iekļautas 
I pielikumā saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 396/2005 [un 
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(EEK) Nr. 2377/90]. Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90].

Or.fr

Pamatojums

Nosacījumi iekļaušanai I pielikumā jāpadara stingrāki un skaidrāki.

Grozījums Nr. 155
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aktīvās vielas pašas par sevi vai biocīdo 
produktu sastāvā var laist tirgū Savienībā 
izmantošanai biocīdos produktos tikai tad, 
ja tās ir iekļautas I pielikumā saskaņā ar 
šīs regulas noteikumiem.
2. Ja šajā regulā nav noteikts citādi, visi 
aktīvas vielas vai aktīvu vielu saturoša 
biocīda produkta ražotāji iesniedz 
Aģentūrai pieteikumu iekļaušanai 
I pielikumā.

Or.de

Pamatojums

Taisnīga attieksme būs iespējama tikai tad, ja visiem ražotājiem būs jāievēro tādas pašas 
prasības attiecībā uz informāciju, kas noteiktas II pielikumā.

Grozījums Nr. 156
Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neatkarīgi no 4. panta 1. punkta 
aktīvās vielas, kas minētas 2. punktā, 
iekļauj I pielikumā tikai tad, ja ir ievērots 

svītrots
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vismaz viens no šādiem nosacījumiem:
a) normālos lietošanas apstākļos biocīdajā 
produktā esošās aktīvās vielas kaitīgā 
iedarbība uz cilvēkiem ir nebūtiska, jo 
īpaši tad, ja produkts tiek lietots slēgtās 
sistēmās vai stingri kontrolētos apstākļos;
b) ir uzskatāmi parādīts, ka aktīvā viela ir 
vajadzīga, lai novērstu nopietnu 
apdraudējumu sabiedrības veselībai;
c) ir uzskatāmi parādīts, ka salīdzinājumā 
ar risku cilvēku veselībai vai videi, ko 
rada vielas lietošana, aktīvās vielas 
neiekļaušana I pielikumā varētu izraisīt 
nesamērīgu nelabvēlīgu ietekmi un ka nav 
pieejamas citas piemērotas alternatīvas 
vielas vai tehnoloģijas.

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

Or.en

Grozījums Nr. 157
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neatkarīgi no 4. panta 1. punkta aktīvās 
vielas, kas minētas 2. punktā, iekļauj 
I pielikumā tikai tad, ja ir ievērots vismaz 
viens no šādiem nosacījumiem:

1. Neatkarīgi no 4. panta 1. punkta aktīvās 
vielas, kas minētas 2. punktā, iekļauj 
I pielikumā tikai tad, ja ir ievēroti visi šie 
nosacījumi:

Or.en

Pamatojums

Jānovērš tādu aktīvo vielu izmantošana, kurām ir vislielākās bīstamības raksturojums un 
kuras kaitīgi ietekmē veselību un vidi, jo īpaši attiecībā uz mazaizsargātām grupām un 
bioloģisko daudzveidību. Atkāpes iespējas būtu stingri jāierobežo ar skaidriem nosacījumiem.
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Grozījums Nr. 158
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.en

Pamatojums

Jānovērš tādu aktīvo vielu izmantošana, kurām ir vislielākās bīstamības raksturojums un 
kuras kaitīgi ietekmē veselību un vidi, jo īpaši attiecībā uz mazaizsargātām grupām un 
bioloģisko daudzveidību.  Atkāpes iespējas būtu stingri jāierobežo ar skaidriem 
nosacījumiem.

Grozījums Nr. 159
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) normālos lietošanas apstākļos biocīdajā 
produktā esošās aktīvās vielas kaitīgā 
iedarbība uz cilvēkiem ir nebūtiska vai to 
pienācīgi kontrolē, veicot ar produkta 
ilgtspējīgu lietošanu saistītus pasākumus 
un ņemot vērā aktīvajai vielai raksturīgās 
īpašības, jo īpaši tad, ja produkts tiek 
lietots slēgtās sistēmās vai stingri 
kontrolētos apstākļos;

Or.en

Pamatojums

A serious management of the risk can reduce the exposure of users whether professionals or 
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non-professionals and ultimately protect the environment and the health of users. A tiny 
quantity of an active substance even classified as CMR1 in a bait station, for instance, would 
pose no risk to human health given that the product is adequately designed to prevent any 
misuse. It is therefore the product and its use which will determine whether there is a risk 
given that, in this case, the active substance is in very low quantity.

Grozījums Nr. 160
Michèle Rivasi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) normālos lietošanas apstākļos, tas 
nozīmē, ja produkts tiek lietots slēgtās 
sistēmās vai citos apstākļos, kas izslēdz 
kontaktu ar cilvēkiem, un ja aktīvās vielas 
atliekas nepārsniedz noteikšanas robežas, 
biocīdajā produktā esošās aktīvās vielas
kaitīgā iedarbība uz cilvēkiem ir nebūtiska;

Or.en

Pamatojums

Formulējums atbilst regulai par augu aizsardzības līdzekļiem („Augu aizsardzības līdzekļu 
regulai”). Skaidri jādefinē nebūtiska iedarbība. Tas netiek darīts Komisijas priekšlikumā, 
kurā tikai sniegts iespējams nebūtiskas iedarbības piemērs. Nebūtiska iedarbība jādefinē tikai 
kā tāds lietojums, kas izslēdz kontaktu ar cilvēkiem un kur nav atlieku.

Grozījums Nr. 161
Michèle Rivasi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ir uzskatāmi parādīts, ka aktīvā viela ir
vajadzīga, lai novērstu nopietnu 
apdraudējumu sabiedrības veselībai;

b) pamatojoties uz dokumentāriem 
pierādījumiem, ko satur pieteikums 
attiecībā uz aktīvo vielu, ir uzskatāmi 
parādīts, ka aktīvā viela ir vajadzīga, lai 
novērstu nopietnu apdraudējumu 
sabiedrības veselībai, un to nevar panākt 
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ar citiem pieejamiem līdzekļiem, tostarp 
neķīmiskiem līdzekļiem.

Or.en

Pamatojums

Formulējums atbilst Augu aizsardzības līdzekļu regulai. Jāpierāda, ka nopietno sabiedrības 
veselības apdraudējumu nevar kontrolēt ar citiem līdzekļiem, tostarp neķīmiskām metodēm, 
un ir jāveic attiecīgi risku mazinoši pasākumi.

Grozījums Nr. 162
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ir uzskatāmi parādīts, ka aktīvā viela ir 
vajadzīga, lai novērstu nopietnu 
apdraudējumu sabiedrības veselībai;

b) pieteikuma iesniedzējs, pamatojoties uz 
dokumentāru liecību, ir pierādījis, ka 
aktīvā viela ir vajadzīga, lai novērstu 
nopietnu apdraudējumu sabiedrības 
veselībai, un to nevar panākt ar citiem 
pieejamiem līdzekļiem, tostarp 
neķīmiskiem līdzekļiem;

Or.en

Pamatojums

Jānovērš tādu aktīvo vielu izmantošana, kurām ir vislielākās bīstamības raksturojums un 
kuras kaitīgi ietekmē veselību un vidi, jo īpaši attiecībā uz mazaizsargātām grupām un 
bioloģisko daudzveidību.  Atkāpes iespējas būtu stingri jāierobežo ar skaidriem 
nosacījumiem.

Grozījums Nr. 163
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ir uzskatāmi parādīts, ka salīdzinājumā 
ar risku cilvēku veselībai vai videi, ko 
rada vielas lietošana, aktīvās vielas 
neiekļaušana I pielikumā varētu izraisīt 
nesamērīgu nelabvēlīgu ietekmi un ka nav 
pieejamas citas piemērotas alternatīvas 
vielas vai tehnoloģijas.

svītrots

Or.en

Pamatojums

Nav definēta negatīvā ietekme, kas varētu būt nesamērīga, un tas sniedz nekorektu iespēju 
jebkāda veida atkāpēm, piem., tādām, kuru pamatā ir ekonomiskas intereses. Šādas atkāpes 
nav analoģiskajā Augu aizsardzības līdzekļu regulā. Klauzulas par piemērotas alternatīvas 
vielas vai tehnoloģiju trūkumu jautājums labāk tiek risināts, grozot iepriekšējo punktu.

Grozījums Nr. 164
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ir uzskatāmi parādīts, ka salīdzinājumā 
ar risku cilvēku veselībai vai videi, ko 
rada vielas lietošana, aktīvās vielas 
neiekļaušana I pielikumā varētu izraisīt 
nesamērīgu nelabvēlīgu ietekmi un ka nav 
pieejamas citas piemērotas alternatīvas 
vielas vai tehnoloģijas.

c) salīdzinošā novērtējumā ir uzskatāmi 
parādīts, ka minētajam uzdevumam nav 
alternatīvu neķīmisku vielu vai 
tehnoloģiju un ka tā radītais risks un 
kaitējums cilvēku vai dzīvnieku veselībai 
vai videi ir ievērojami mazāks;

Or.en

Pamatojums

Jānovērš tādu aktīvo vielu izmantošana, kurām ir vislielākās bīstamības raksturojums un 
kuras kaitīgi ietekmē veselību un vidi, jo īpaši attiecībā uz mazaizsargātām grupām un 
bioloģisko daudzveidību.  Atkāpes iespējas būtu stingri jāierobežo ar skaidriem 
nosacījumiem.
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Grozījums Nr. 165
Esther De Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) raksturīgās bīstamības novērtējums 
paredzētajos izmantošanas apstākļos rāda, 
ka riski ir pieņemami saskaņā ar 
kritērijiem, kas izklāstīti novērtēšanas 
datu materiālos biocīdajiem produktiem, 
kas minēti IV pielikumā.

Or.en

Pamatojums

Pamatojot biocīdo produktu regulējumu tikai ar to aktīvo vielu īpašībām un neņemot vērā to 
patieso izmantošanu un ietekmi, tiek pārkāpts princips, ka pieņemtie lēmumi ir zinātniski 
pamatoti.

Grozījums Nr. 166
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) aktīvās vielas izmantošanai piemēro 
riska mazināšanas pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka iedarbība uz cilvēkiem un 
vidi tiek pēc iespējas samazināta un tiek 
regulāri uzraudzīta;

Or.en

Pamatojums

Jānovērš tādu aktīvo vielu izmantošana, kurām ir vislielākās bīstamības raksturojums un 
kuras kaitīgi ietekmē veselību un vidi, jo īpaši attiecībā uz mazaizsargātām grupām un 
bioloģisko daudzveidību.  Atkāpes iespējas būtu stingri jāierobežo ar skaidriem 
nosacījumiem.
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Grozījums Nr. 167
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) pieteikuma iesniedzējs iesniedz 
aizstāšanas plānu attiecībā uz to, kā
nopietno apdraudējumu kontrolēt ar 
citiem līdzekļiem, tostarp neķīmiskām 
metodēm.

Or.en

Pamatojums

Jānovērš tādu aktīvo vielu izmantošana, kurām ir vislielākās bīstamības raksturojums un 
kuras kaitīgi ietekmē veselību un vidi, jo īpaši attiecībā uz mazaizsargātām grupām un 
bioloģisko daudzveidību.  Atkāpes iespējas būtu stingri jāierobežo ar skaidriem 
nosacījumiem.

Grozījums Nr. 168
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or.en

Pamatojums

There is no scientific nor ecological or health reason to exclude PT 4 and PT 14-19 from the 
derogation. Indeed, the risk to human health could be highly disproportionate if some actives 
are not included only because they fall in certain product type categories. The 2009 
Commission’s White Paper on Adaptation to Climate Change alerted about the spread of new 
serious infectious vector-borne transmissible human and animal diseases such as malaria, 
due to climate change. Insecticides are paramount to combat these diseases.
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Grozījums Nr. 169
Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or.it

Pamatojums

Nav zinātniska pamatojuma tam, kādēļ būtu jādiskriminē atsevišķi produktu veidi (piem., PT4 
un 14.-19.). Šie produkti ir rodenticīdi, akaricīdi, limacīdi un dezinfekcijas līdzekļi, un tie ir 
paredzēti dezinfekcijai pret žurkām un insektiem. Par izslēgšanu jālemj, ņemot vērā riska 
analīzi (bīstamība apvienojumā ar iedarbību). Ja ir zinātniski pierādīts, ka riski tiek pienācīgi 
kontrolēti, aktīvajām vielām jāizsniedz atļauja.

Grozījums Nr. 170
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or.en

Pamatojums

Nav zinātniska pamatojuma tam, kādēļ no 5. panta 1. punkta c) apakšpunkta atkāpes būtu 
jāizslēdz 4. produktu veids un 14.–19. produktu veids. Veidojot šādu izņēmumu no atkāpes, 
tiktu svītroti būtiski pārtikas un barības dezinfekcijas un kaitēkļu apkarošanas jomas 
produkti.
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Grozījums Nr. 171
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Biocīdos produktus, kas satur attiecīgo 
aktīvo vielu, drīkst izmantot tikai tajās 
dalībvalstīs, kurās ir attiecīgie kaitīgie 
organismi vai nopietns apdraudējums. Šo 
produktu piemērošanu veic tikai 
profesionāli lietotāji.

Or.en

Pamatojums

Jānovērš tādu aktīvo vielu izmantošana, kurām ir vislielākās bīstamības raksturojums un 
kuras kaitīgi ietekmē veselību un vidi, jo īpaši attiecībā uz mazaizsargātām grupām un 
bioloģisko daudzveidību.  Atkāpes iespējas būtu stingri jāierobežo ar skaidriem 
nosacījumiem.

Grozījums Nr. 172
Sabine Wils

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aktīvo vielu iekļauj tikai vienreiz 
I pielikumā, uz laiku, kas nepārsniedz 
piecus gadus.

Or.en

Pamatojums

Jānovērš tādu aktīvo vielu izmantošana, kurām ir vislielākās bīstamības raksturojums un 
kuras kaitīgi ietekmē veselību un vidi, jo īpaši attiecībā uz mazaizsargātām grupām un 
bioloģisko daudzveidību.  Atkāpes iespējas būtu stingri jāierobežo ar skaidriem 
nosacījumiem.
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Grozījums Nr. 173
Michèle Rivasi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpes neattiecas uz aktīvajām vielām, 
kuras ir klasificētas vai jāklasificē 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 kā 
1.A kategorijas kancerogēnas vielas, 1.B 
kategorijas kancerogēnas vielas bez 
robežvērtības vai reproduktīvajai sistēmai 
toksiskas 1.A kategorijas vielas.

Or.en

Pamatojums

Tas ir identiski Augu aizsardzības līdzekļu regulas noteikumiem. Nedrīkst pieļaut atkāpes 
iespējas vielām, kas pazīstamas kā kancerogēnas vielas, vai iespējami kancerogēnām vielām 
bez robežlieluma, ne arī vielām, par kurām ir zināms, ka tās iedarbojas toksiski uz 
reprodukciju.

Grozījums Nr. 174
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz jebkura biocīdā produkta lietošanu, 
kurš satur I pielikumā iekļautu aktīvo 
vielu saskaņā ar šo punktu, attiecina risku 
mazinošus pasākumus, lai nodrošinātu, 
ka iedarbība uz cilvēkiem un vidi ir pēc 
iespējas mazāka. Jebkurā gadījumā šo 
produktu piemērošanu veic tikai 
profesionāli lietotāji.
Dalībvalsts, kas dod atļauju biocīdajam 
produktam, kurš satur I pielikumā 
iekļautu aktīvo vielu saskaņā ar šo 
punktu, sagatavo pakāpeniskas 
izņemšanas no aprites plānu, kas attiecas 
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uz nopietnā apdraudējuma kontrolēšanu 
ar citiem līdzekļiem, tostarp neķīmiskām 
metodēm, un nekavējoties iesniedz šo 
plānu Komisijai.

Or.en

Pamatojums

Noteikumi atbilst Augu aizsardzības līdzekļu regulas noteikumiem, pievienojot atrunu, ka tādu 
produktu izmantošana, kas satur vielas, uz kurām attiecas izņēmuma kritēriji, tiek atļauta 
tikai profesionālajiem lietotājiem.

Grozījums Nr. 175
Michèle Rivasi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) aktīvās vielas, kam, balstoties uz 
Kopienas novērtējumu vai starptautiski 
pieņemtām pētījumu pamatnostādnēm vai 
citiem pieejamiem datiem un informāciju, 
tostarp zinātniskās literatūras pārskatiem, 
ko recenzē Aģentūra, piemīt endokrīno 
sistēmu noārdošas īpašības, kas var 
izraisīt nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēkiem, 
vai kas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57.
panta f) apakšpunktā identificētas kā 
vielas, kurām piemīt endokrīnās sistēmas 
darbību traucējošas īpašības.

Līdz 2013. gada 13. decembrim Komisija 
deleģētā aktā saskaņā ar 72 pantu 
izsludina pasākumus attiecībā uz 
konkrētu zinātnisku kritēriju izstrādi 
endokrīno darbību traucējošu īpašību 
noteikšanai. Līdz šādu kritēriju 
pieņemšanas brīdim tās aktīvās vielas, kas 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 
noteikumiem ir klasificētas vai 
klasificējamas kā kancerogēnas vielas 
(2. kategorija) un reproduktīvajai sistēmai 
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toksiskas vielas (2. kategorija), ir 
uzskatāmas par vielām, kurām piemīt 
endokrīnās sistēmas darbību traucējošas 
īpašības. Turklāt tādas vielas, kas saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 
noteikumiem ir klasificētas vai 
klasificējamas kā reproduktīvajai sistēmai 
toksiskas vielas (2. kategorija) un uzrāda 
toksisku iedarbību uz endokrīnajiem 
orgāniem, var uzskatīt par vielām, kurām 
piemīt endokrīnās sistēmas darbību 
traucējošas īpašības;

Or.en

Pamatojums

It is not sufficient to refer to Art. 57(f) of REACH to determine endocrine disrupters. The 
identification of substances of very high concern under REACH is very slow. Not a single 
substance has yet even been proposed to be identified based on Art. 57(f). And the hurdle is 
very high: scientific evidence of "probable [!] serious effects". Endocrine disrupters should 
also be identified based on agreed test guidelines or other available information (as in the 
PPP regulation). Specific criteria for endocrine disrupting chemicals should be developed at 
the same time as in the PPP regulation.

Grozījums Nr. 176
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Ņemot vērā pastāvošo zinātnisko 
neskaidrību par to, kādi kritēriji 
nepieciešami, lai noteiktu endokrīnās 
sistēmas darbību traucējošās īpašības, 
Eiropas Komisija ne vēlāk kā līdz 
2013. gada 14. decembrim iesniedz 
projektu, kurā apskatīts šis jautājums.
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Or.en

Pamatojums

A consultant commissioned by the European Commission shall release, in April 2011, its final 
report on how to address endocrine disruptors. It would be premature to already draw 
conclusions as to which active substance should be assimilated to endocrine disruptors. There 
are very few actives being evaluated and very few new actives are being developed, 
assimilating, for instance, CMRs2 as ED would have dramatic consequences and would 
prevent the authorities from fighting efficiently public health threats.

Grozījums Nr. 177
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) aktīvās vielas, kas Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 57. panta f) apakšpunktā 
identificētas kā vielas, kurām piemīt 
endokrīnās sistēmas darbību traucējošas 
īpašības. Līdz 2015. gada 30. jūnijam 
Komisija deleģētā aktā saskaņā ar 
XY pantu izsludina pasākumus attiecībā 
uz konkrētu zinātnisku kritēriju izstrādi 
endokrīno darbību traucējošu īpašību 
noteikšanai.

Or.en

Pamatojums

Pagaidām nav izstrādāti kritēriji vielu identificēšanai, kam piemīt endokrīno darbību 
traucējošas īpašības. Pašlaik Komisija strādā pie horizontālas definīcijas, kuru piemēros 
vairāku ES tiesību aktu tekstiem, kas attiecas uz endokrīnās darbības traucējumiem, piem., 
REACH un augu aizsardzības regulām. Šā grozījuma mērķis ir pieskaņot biocīdu tiesību 
aktus šim procesam, kurš vēl notiek. Komisijas pieejai būtu jāatbilst norisēm starptautiskajā 
līmenī, jo īpaši ESAO ietvaros.
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Grozījums Nr. 178
Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) vielas, kas iekļautas 
Direktīvai 2000/60/EK pievienotajā ūdens 
politikai prioritāri bīstamo vielu sarakstā.

Or.en

Pamatojums

Lai atbilstu Ūdens pamatdirektīvai, kā uzsvērts EP ziņojuma sagatavotājas piedāvātajā 
grozījumā Nr. 11.

Grozījums Nr. 179
Frédérique Ries, Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) aktīvās vielas, kas neirotoksiski vai 
imūntoksiski ietekmē attīstību.

Or.en

Pamatojums

Zinātniskie pētījumi rāda, ka neirotoksiskās vielas kaitīgi ietekmē bērnu nervu sistēmas 
attīstību. Atbilstoši piesardzības principam un mērķim nodrošināt augstu cilvēku veselības un 
vides aizsardzības līmeni nedrīkstētu atļaut vielas, kurām piemīt neirotoksiska iedarbība uz 
attīstību vai imūntoksiska iedarbība.

Grozījums Nr. 180
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) aktīvās vielas, kas satur 
nanomateriālus.

Or.en

Pamatojums

Lai nodrošinātu augstu cilvēku un vides aizsardzības līmeni, nedrīkstētu atļaut aktīvās vielas, 
kas satur nanomateriālus.

Grozījums Nr. 181
Michèle Rivasi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.en

Pamatojums

Aktīvās vielas atliekas var būt kaitīgākas par pašu aktīvo vielu, un tāpēc tās skaidri jānorāda 
pieteikumā.

Grozījums Nr. 182
Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) dokumentācija par emisiju 
scenārijiem attiecībā uz biocīdiem, kas 
pamatojas uz II pielikuma 1. punktu un 
III pielikuma 1. punktu
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Or.en

Pamatojums

Biocīdus ļoti plaši izmanto būvizstrādājumos un celtniecības materiālos. Lai integrētu 
ekoloģijas un veselības aspektus, jābūt pieejamai informācijai par biocīdu emisijām īpašos 
apstākļos, piemēram, reāli iespējamiem emisijas scenārijiem, kas apraksta biocīdu noplūdes 
īpašības. Tas kļūst jo īpaši aktuāli, ņemot vērā to, ka pašlaik tiek pārskatīta Būvizstrādājumu 
direktīva.

Grozījums Nr. 183
Michèle Rivasi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informācija nav vajadzīga, ņemot vērā
iedarbību, kas saistīta ar ierosinātajiem 
lietojumiem;

a) informācija nav vajadzīga, jo attiecīgo
iedarbību var izslēgt pie ierosinātajiem 
lietojumiem;

Or.en

Pamatojums

No šīs informācijas jāatsakās tikai tad, ja nav attiecīgas iedarbības.

Grozījums Nr. 184
Michèle Rivasi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) zinātniski nav vajadzīgs sniegt 
informāciju;

svītrots

Or.en

Pamatojums

Tas ir ļoti neskaidrs formulējums, kurš varētu radīt sarežģījumus un nav pamatots.



AM\812192LV.doc 51/71 PE439.902v02-00

LV

Grozījums Nr. 185
Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tehniski nav iespējams sniegt 
informāciju.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 186
Michèle Rivasi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tehniski nav iespējams sniegt 
informāciju.

svītrots

Or.en

Pamatojums

Tas ir ļoti neskaidrs formulējums, kurš varētu radīt sarežģījumus un nav pamatots.

Grozījums Nr. 187
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem pasākumus, kas 
paredzēti, lai noteiktu kritērijus, kuri 
definē to, kas ir atbilstīgs pamatojums, lai 
pielāgotu 1. punktā prasītos datus, 
balstoties uz 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto iemeslu.

4. Definējot to, kas ir atbilstīgs 
pamatojums, lai pielāgotu 1. punktā 
prasītos datus, balstoties uz 2. 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 
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nosacījumiem.

Or.en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 188
Daciana Octavia Sârbu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem pasākumus, kas 
paredzēti, lai noteiktu kritērijus, kuri 
definē to, kas ir atbilstīgs pamatojums, lai 
pielāgotu 1. punktā prasītos datus, 
balstoties uz 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto iemeslu.

4. Komisija pieņem un publicē 
pārskatāmus kritērijus un vadlīnijas, lai 
definētu to, kas ir atbilstīgs pamatojums, 
lai pielāgotu 1. punktā prasītos datus, 
balstoties uz 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto iemeslu, kā arī saskaņā ar mērķi, 
lai izmēģinājumus ar dzīvniekiem 
mugurkaulniekiem atbilstīgi šai regulai 
veiktu tikai tad, ja nav citas iespējas.

Or.en

Grozījums Nr. 189
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 190
Michèle Rivasi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Pieteikuma iesniedzējs pievieno 
dokumentācijai pieejamās zinātniski 
recenzētās publikācijas par aktīvo vielu 
un tās attiecīgajiem metabolītiem, kurās 
aprakstīta blakus iedarbība uz veselību, 
vidi un blakussugām un kuras izdotas 
pēdējo desmit gadu laikā pirms 
dokumentācijas iesniegšanas.

Or.en

Grozījums Nr. 191
Daciana Octavia Sârbu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja dokumentācijas novērtēšanas laikā 
konstatē, ka novērtējuma veikšanai ir 
vajadzīga papildinformācija, kompetentā 
novērtēšanas iestāde pieteikuma 
iesniedzējam pieprasa noteiktā termiņā 
iesniegt šādu informāciju un par to informē 
Aģentūru. Ja šajā papildinformācijā 
ietilpst izmēģinājumi ar dzīvniekiem, 
pieteikuma iesniedzējs konsultējas ar 
Aģentūras vai kompetentu iestāžu 
ekspertiem par piemērotām alternatīvām 
metodēm un testēšanas stratēģijām, ar 
kurām aizstāt, samazināt vai precizēt 
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mugurkaulnieku dzīvnieku izmantošanu.

Or.en

Grozījums Nr. 192
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja kompetentā novērtēšanas iestāde 
uzskata, ka pastāv bažas attiecībā uz 
kumulatīvu iedarbību, ko rada tādu biocīdo 
produktu lietošana, kas satur vienu un to 
pašu aktīvo vielu, tā dokumentē savas 
bažas saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 XV pielikuma II.3 sadaļas 
attiecīgajās daļās noteiktajām prasībām un 
iekļauj šos elementus secinājumos.

3. Ja kompetentā novērtēšanas iestāde 
uzskata, ka pastāv bažas attiecībā uz 
kumulatīvu iedarbību, ko rada tādu biocīdo 
produktu lietošana, kas satur vienu un to 
pašu aktīvo vielu vai dažādas vielas ar 
līdzīgu vai vienādu iedarbību ar vienādām 
robežvērtībām, ar vienādu vai arī 
atšķirīgu iedarbības mehānismu, tā 
dokumentē savas bažas saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006 XV pielikuma II.3 
sadaļas attiecīgajās daļās noteiktajām 
prasībām un iekļauj šos elementus 
secinājumos.

Or.en

Grozījums Nr. 193
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Deviņu mēnešu laikā pēc novērtējumā 
izdarīto secinājumu saņemšanas Aģentūra 
sagatavo un Komisijai iesniedz atzinumu 
par aktīvās vielas iekļaušanu I pielikumā.

4. Deviņu mēnešu laikā pēc novērtējumā 
izdarīto secinājumu saņemšanas Aģentūra 
sagatavo un Komisijai iesniedz atzinumu 
par aktīvās vielas iekļaušanu I pielikumā, 
ņemot vērā kompetentās novērtēšanas 
iestādes secinājumus.

Or.en
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Pamatojums

Jāprecizē, ka Aģentūras atzinums tiek sniegts, ņemot vērā kompetentās novērtēšanas iestādes 
secinājumus.

Grozījums Nr. 194
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc Aģentūras atzinuma saņemšanas 
Komisija pieņem lēmumu par pieteikumu 
iekļaut aktīvo vielu I pielikumā. Šo 
lēmumu, kas paredzēts, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 72. panta 
4. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru..

5. Lai sarakstu ar atļautajām aktīvajām 
vielām uzturētu aktuālu, pēc Aģentūras 
atzinuma saņemšanas Komisija, izmantojot 
deleģētos aktus saskaņā ar 71.a pantu un 
atbilstoši 71.b un 71.c pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem, pieņem lēmumu iekļaut 
aktīvo vielu I pielikumā. Ja Komisija 
pieņem lēmumu par vielas iekļaušanu 
I pielikumā, tā paziņo pieteikuma 
iesniedzēja nosaukumu.

Or.en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 195
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or.fr

Grozījums Nr. 196
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or.en

Pamatojums

To var bieži samazināt, mainot produkta lietojumu vai izmantojot individuālos aizsardzības 
līdzekļus un tehniskos aizsargpasākumus.  

Grozījums Nr. 197
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) aktīvā viela atbilst diviem no tiem 
kritērijiem, pamatojoties uz kuriem tā 
uzskatāma par vidē noturīgu, 
bioakumulatīvu un toksisku vielu saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
XIII pielikumu;

b) aktīvā viela ir uzskatāma par vidē 
noturīgu, bioakumulatīvu un toksisku vielu
saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikumā;

(Zemāk sniegtais pamatojums attiecas arī 
uz grozījumiem attiecībā uz 9. panta 
1. punkta c), d) un f) apakšpunktu un 
2. pantu.)

Or.fr
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Pamatojums

Kritēriji aizstāšanas kandidātu noteikšanai būtu jāsaskaņo ar REACH regulā noteiktajiem 
atļaujas kritērijiem. Tā kā ECHA jāpārbauda, vai aktīvā viela atbilst kritērijiem, ieteicams 
saskaņot šīs abas regulas. Vielas, kas nerada risku cilvēku veselībai vai videi attiecībā uz to 
plānotajiem lietojumiem, nebūtu jāuzskata par aizstāšanas kandidātēm.

Grozījums Nr. 198
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) aktīvā viela atbilst diviem no tiem 
kritērijiem, pamatojoties uz kuriem tā 
uzskatāma par vidē noturīgu, 
bioakumulatīvu un toksisku vielu saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
XIII pielikumu;

b) vielas, kas ir noturīgas, 
bioakumulatīvas un toksiskas saskaņā ar
kritērijiem, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 XIII pielikumā;

Or.en

Pamatojums

Lai nodrošinātu abu regulu konsekvenci, kritēriji aizstāšanas kandidātiem tiek pieskaņoti 
atļaujamo vielu kritērijiem atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) (57. pants).  Tā 
kā Aģentūrai (ECHA) jāpārbauda, vai aktīvā viela atbilst kādam no šiem kritērijiem, 
ieteicams saskaņot šīs abas regulas.

Grozījums Nr. 199
Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) aktīvā viela atbilst diviem no tiem 
kritērijiem, pamatojoties uz kuriem tā 
uzskatāma par vidē noturīgu, 
bioakumulatīvu un toksisku vielu saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
XIII pielikumu;

b) aktīvā viela atbilst vienam no tiem 
kritērijiem, pamatojoties uz kuriem tā 
uzskatāma par vidē noturīgu, 
bioakumulatīvu un toksisku vielu saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
XIII pielikumu;
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Or.en

Grozījums Nr. 200
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ir iemesli bažām, kuras saistītas ar 
kritiskās iedarbības īpašībām, jo īpaši par 
attīstībai neirotoksisku vai imūntoksisku 
iedarbību, kas apvienojumā ar lietošanas 
paņēmieniem joprojām varētu radīt bažas 
par šo vielu lietojumu pat tad, ja tiek 
veikti arī ierobežojoši riska pārvaldības 
pasākumi;

c) tā uzskatāma par vidē noturīgu, 
bioakumulatīvu un toksisku vielu saskaņā 
kritērijiem, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 XIII pielikumā;

Or.fr

Grozījums Nr. 201
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ir iemesli bažām, kuras saistītas ar 
kritiskās iedarbības īpašībām, jo īpaši par 
attīstībai neirotoksisku vai imūntoksisku 
iedarbību, kas apvienojumā ar lietošanas 
paņēmieniem joprojām varētu radīt bažas 
par šo vielu lietojumu pat tad, ja tiek 
veikti arī ierobežojoši riska pārvaldības 
pasākumi;

c) vielas, kas ir ļoti noturīgas un ļoti 
bioakumulatīvas saskaņā ar kritērijiem, 
kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
XIII pielikumā;

Or.en

Pamatojums

Lai nodrošinātu abu regulu konsekvenci, kritēriji aizstāšanas kandidātiem tiek pieskaņoti 
atļaujamo vielu kritērijiem atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) (57. pants).  Tā 
kā Aģentūrai (ECHA) jāpārbauda, vai aktīvā viela atbilst kādam no šiem kritērijiem, 
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ieteicama saskaņotība starp abām šīm regulām.

Grozījums Nr. 202
Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ir iemesli bažām, kuras saistītas ar 
kritiskās iedarbības īpašībām, jo īpaši par 
attīstībai neirotoksisku vai imūntoksisku 
iedarbību, kas apvienojumā ar lietošanas 
paņēmieniem joprojām varētu radīt bažas 
par šo vielu lietojumu pat tad, ja tiek veikti 
arī ierobežojoši riska pārvaldības 
pasākumi;

c) ir iemesli bažām, kuras saistītas ar 
kritiskās iedarbības īpašībām, jo īpaši par 
attīstībai neirotoksisku vai imūntoksisku 
iedarbību, kas apvienojumā ar lietošanas 
paņēmieniem joprojām varētu radīt bažas 
par šo vielu lietojumu (piem., augstu 
potenciālu apdraudējumu gruntsūdeņiem)
pat tad, ja tiek veikti arī ierobežojoši riska 
pārvaldības pasākumi;

Or.en

Pamatojums

Ņemot vērā ūdens resursu aizsardzību analoģiski regulas par augu aizsardzības līdzekļu 
laišanu tirgū (1107/2009) II pielikuma 4. panta 3. ievilkumam.

Grozījums Nr. 203
Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) aktīvā viela satur ievērojamu neaktīvo 
izomēru daļu;

svītrots

Or.it

Pamatojums

Neaktīvi izomēri neapdraud veselību un vidi. Tāpēc nav nepieciešamības tos iekļaut pie 
vielām, kas kandidē uz aizstāšanu.
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Grozījums Nr. 204
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) aktīvā viela satur ievērojamu neaktīvo 
izomēru daļu;

svītrots

Or.en

Pamatojums

Lai nodrošinātu abu regulu konsekvenci, kritēriji aizstāšanas kandidātiem tiek pieskaņoti 
atļaujamo vielu kritērijiem atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) (57. pants).  Tā 
kā Aģentūrai (ECHA) jāpārbauda, vai aktīvā viela atbilst kādam no šiem kritērijiem, 
ieteicama saskaņotība starp abām šīm regulām.

Grozījums Nr. 205
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) aktīvā viela satur ievērojamu neaktīvo 
izomēru daļu;

svītrots

Or.fr

Grozījums Nr. 206
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) aktīvā viela ir klasificēta vai atbilst 
kritērijiem, lai to klasificētu (saskaņā ar 

e) aktīvā viela ir klasificēta vai atbilst 
kritērijiem, lai to klasificētu (saskaņā ar 
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Regulu (EK) Nr. 1272/2008) kā 1A vai 1B 
kategorijas kancerogēnu, 1A vai 1B 
kategorijas mutagēnu vai 1A vai 1B 
kategorijas reproduktīvajai sistēmai 
toksisku vielu;

Regulu (EK) Nr. 1272/2008) kā elpvadu 
sensibilizatoru, 1A vai 1B kategorijas 
kancerogēnu, 1A vai 1B kategorijas 
mutagēnu vai 1A vai 1B kategorijas 
reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu;

Or.en

Grozījums Nr. 207
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) pamatojoties uz Kopienas novērtējumu 
vai starptautiski atzītām testēšanas 
vadlīnijām vai citiem pieejamiem datiem, 
tiek uzskatīts, ka aktīvajai vielai piemīt
endokrīnās sistēmas darbību traucējošas 
īpašības, kas var kaitīgi iedarboties uz 
cilvēkiem.

f) vielas, piemēram, tādas, kam ir
endokrīnās sistēmas darbību traucējošas 
īpašības, vai tādas, kurām ir noturīgas, 
bioakumulatīvas un toksiskas vai ļoti 
noturīgas un ļoti bioakumulatīvas
īpašības, kuras neatbilst b) vai 
c) apakšpunktā konkretizētajiem 
kritērijiem un par kurām ir zinātnes 
liecības, ka tās var izraisīt nopietnu 
ietekmi uz cilvēku veselību vai apkārtējo 
vidi, izraisot tādas pašas bažas, kā citas b), 
c) vai e)) apakšpunktā uzskaitītās vielas, 
un kuras ir apzinātas katrā gadījumā 
individuāli saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 59. pantā paredzēto 
procedūru.

Or.en

Pamatojums

Lai nodrošinātu abu regulu konsekvenci, kritēriji aizstāšanas kandidātiem tiek pieskaņoti 
atļaujamo vielu kritērijiem atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) (57. pants).  Tā 
kā Aģentūrai (ECHA) jāpārbauda, vai aktīvā viela atbilst kādam no šiem kritērijiem, 
ieteicama saskaņotība starp abām šīm regulām.
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Grozījums Nr. 208
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) pamatojoties uz Kopienas novērtējumu 
vai starptautiski atzītām testēšanas 
vadlīnijām vai citiem pieejamiem datiem, 
tiek uzskatīts, ka aktīvajai vielai piemīt 
endokrīnās sistēmas darbību traucējošas 
īpašības, kas var kaitīgi iedarboties uz 
cilvēkiem.

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

Or.fr

Grozījums Nr. 209
Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) pamatojoties uz Kopienas novērtējumu 
vai starptautiski atzītām testēšanas 
vadlīnijām vai citiem pieejamiem datiem, 
tiek uzskatīts, ka aktīvajai vielai piemīt 
endokrīnās sistēmas darbību traucējošas 
īpašības, kas var kaitīgi iedarboties uz 
cilvēkiem.

f) pamatojoties uz Kopienas novērtējumu 
vai starptautiski atzītām testēšanas 
vadlīnijām vai citiem pieejamiem datiem, 
tiek uzskatīts, ka aktīvajai vielai piemīt 
endokrīnās sistēmas darbību traucējošas 
īpašības, kas var kaitīgi iedarboties uz 
cilvēkiem vai uz vidi.

Or.en

Grozījums Nr. 210
Julie Girling

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) attiecībā uz aktīvās vielas 
dokumentācijā minētājiem lietojumiem 
jau pastāv alternatīvs atļauts biocīdais 
produkts vai neķīmiska apkarošanas vai 
profilakses metode, kas rada ievērojami 
mazāku risku cilvēku vai dzīvnieku 
veselībai vai videi;

Or.en

Pamatojums

Saskaņā ar aizstāšanas principu 9. panta 1. punktā būtu jāiekļauj jauns g) apakšpunkts. Tas 
arī nodrošinātu vienādu attieksmi pret biocīdajiem produktiem, kuri jau ir atļauti, un jaunām 
aktīvajām vielām.

Grozījums Nr. 211
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or.fr

Grozījums Nr. 212
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no 10. panta 3. punkta, tās 
aktīvās vielas iekļaušanu I pielikumā, kura 
uzskatāma par aizstājamu, atjauno ne ilgāk 
kā uz 10 gadiem.

4. Atkāpjoties no 10. panta 3. punkta, tās 
aktīvās vielas iekļaušanu I pielikumā, kura 
uzskatāma par aizstājamu, atjauno ne ilgāk 
kā uz pieciem gadiem.

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

Or.en

Pamatojums

Lai veicinātu produktu noturīgu ražošanu un tirdzniecību, līdzekļus, kuri rada bažas, aizstājot 
ar bazāk bīstamiem līdzekļiem, ir nepieciešami aizstāšanas plāni. Turklāt aizstāšanas plānu 
izstrāde veicina produktu inovāciju.

Grozījums Nr. 213
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no 10. panta 3. punkta, tās 
aktīvās vielas iekļaušanu I pielikumā, kura 
uzskatāma par aizstājamu, atjauno ne ilgāk 
kā uz 10 gadiem.

4. Atkāpjoties no 10. panta 3. punkta, tās 
aktīvās vielas iekļaušanu I pielikumā, kura 
uzskatāma par aizstājamu, atjauno ne ilgāk 
kā uz pieciem gadiem.

Or.fr

Pamatojums

Aktīvās vielas, kas tiek uzskatītas par aizstājamām vielām atbilstīgi 1. punktam, nevajadzētu 
iekļaut I pielikumā uz laiku, kas pārsniedz piecus gadus.
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Grozījums Nr. 214
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no 10. panta 3. punkta, tās 
aktīvās vielas iekļaušanu I pielikumā, kura 
uzskatāma par aizstājamu, atjauno ne ilgāk 
kā uz 10 gadiem.

4. Atkāpjoties no 10. panta 3. punkta, tās 
aktīvās vielas iekļaušanu I pielikumā, kura 
uzskatāma par aizstājamu, atļauj vai
atjauno ne ilgāk kā uz septiņiem gadiem.

Or.en

Pamatojums

Vielām, kas pretendē uz aizvietošanu, jābūt tādam pašam iekļaušanas periodam kā Augu 
aizsardzības līdzekļu regulā.

Grozījums Nr. 215
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no 10. panta 3. punkta, tās 
aktīvās vielas iekļaušanu I pielikumā, kura 
uzskatāma par aizstājamu, atjauno ne ilgāk 
kā uz 10 gadiem.

4. Atkāpjoties no 10. panta 3. punkta, tās 
aktīvās vielas iekļaušanu I pielikumā, kura 
uzskatāma par aizstājamu, atjauno uz 
periodiem, kas nepārsniedz 10 gadus.

Or.en

Pamatojums

Kamēr pastāv būtiski un perspektīvi biocīdie produkti, kuru pamatā ir aizstājamas aktīvās 
vielas, būtu jāļauj atjaunot tiem iekļaušanu I pielikumā un nevajadzētu to ierobežot ar vienu 
atjaunošanas laikposmu, kas nav ilgāks par desmit gadiem.
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Grozījums Nr. 216
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija atjauno aktīvās vielas 
iekļaušanu I pielikumā, ja aktīvā viela 
joprojām atbilst 4. pantā minētajām 
prasībām.

1. Komisija atjauno aktīvās vielas 
iekļaušanu I pielikumā, ja aktīvā viela 
joprojām atbilst 4. pantā un 5. pantā
minētajām prasībām.

Or.en

Grozījums Nr. 217
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ja lēmumā par aktīvās vielas iekļaušanas 
I pielikumā atjaunošanu nav norādīts 
citādi, iekļaušana tiek atjaunota uz laiku, 
kas nepārsniedz 15 gadus. Tādu aktīvo 
vielu apstiprinājumus, kas minētas 
5. pantā, atjauno uz laiku līdz pieciem 
gadiem.

Or.en

Pamatojums

Atjaunošana nedrīkstētu būt uz neierobežotu laiku. Tādi paši noteikumi ir pieņemti Augu 
aizsardzības līdzekļu regulā.

Grozījums Nr. 218
Dan Jørgensen

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

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

3. Ja lēmumā par aktīvās vielas iekļaušanas 
I pielikumā atjaunošanu nav norādītas 
stingrākas prasības, iekļaušanu var 
atjaunot uz laiku, kas nepārsniedz 10 
gadus.

Or.en

Pamatojums

Jaunu aktīvo vielu iekļaušanas atļaujas uz neierobežotu laiku samazinās iniciatīvu veikt jaunu 
izpēti un sniegt jaunus zinātniskos datus. Atbilstoši pašreizējai direktīvai par biocīdiem, kā arī 
tiesību aktiem attiecībā uz pesticīdiem un augu aizsardzību ir nepieciešams regulāri pārskatīt 
aktīvās vielas.

Grozījums Nr. 219
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ja lēmumā par aktīvās vielas iekļaušanas 
I pielikumā atjaunošanu nav norādītas 
stingrākas prasības, iekļaušana tiek 
atjaunota uz laiku, kas nepārsniedz 5 
gadus.

Or.en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pienācīgu patērētāju un vides aizsardzību, atļauto aktīvo vielu 
apstiprināšana ir regulāri jāpārskata. Noteikumi, kas dod priekšroku neierobežotai 
apstiprināšanai, vājina pastāvošos Kopienas standartus attiecībā uz atļaujām aktīvajām 
vielām un ir pretrunā pieejai citos tiesību aktos par ķimikālijām, kā Regulai par augu 
aizsardzības līdzekļiem.
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Grozījums Nr. 220
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Lai sarakstu ar aktīvajām vielām, ko 
var lietot biocīdajos produktos, uzturētu 
aktuālu, 3. punktā minētā perioda beigās 
vai pēc Aģentūras atzinuma saņemšanas 
Komisija, izmantojot deleģētos aktus 
saskaņā ar 71.a pantu un atbilstoši 71.b 
un 71.c pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem, pieņem lēmumu par to, vai 
atjaunot attiecīgās aktīvās vielas iekļaušanu 
I pielikumā. Ja Komisija pieņem lēmumu 
par aktīvās vielas atjaunošanu 
I pielikumā, tā paziņo pieteikuma 
iesniedzēja nosaukumu.

Or.en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 221
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var jebkurā laikā izskatīt 
aktīvās vielas iekļaušanu I pielikumā, ja 
nopietnas pazīmes liecina, ka vairs netiek 
ievērotas 4. pantā minētās prasības. Ja šīs 
pazīmes tiek apstiprinātas, Komisija 
pieņem lēmumu, ar ko groza aktīvās vielas 
iekļaušanu I pielikumā vai svītro no šā 
pielikuma.

1. Lai pastāvīgi atjauninātu atļauto aktīvo 
vielu sarakstu, Komisija var jebkurā laikā 
izskatīt aktīvās vielas iekļaušanu 
I pielikumā, ja nopietnas pazīmes liecina, 
ka vairs netiek ievērotas 4. pantā minētās 
prasības. Ja šīs pazīmes tiek apstiprinātas, 
Komisija, izmantojot deleģētos aktus 
saskaņā ar 71.a pantu un atbilstoši 71.b 
un 71.c pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem, pieņem lēmumu, ar ko 
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groza aktīvās vielas iekļaušanu I pielikumā 
vai svītro no šā pielikuma.

Or.en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 222
Dan Jørgensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var jebkurā laikā izskatīt 
aktīvās vielas iekļaušanu I pielikumā, ja 
nopietnas pazīmes liecina, ka vairs netiek 
ievērotas 4. pantā minētās prasības. Ja šīs 
pazīmes tiek apstiprinātas, Komisija 
pieņem lēmumu, ar ko groza aktīvās vielas 
iekļaušanu I pielikumā vai svītro no šā 
pielikuma.

1. Komisija var jebkurā laikā izskatīt 
aktīvās vielas iekļaušanu I pielikumā, ja 
pazīmes liecina, ka vairs netiek ievērota
kāda no 4. un 5. panta prasībām. Ja šīs 
pazīmes tiek apstiprinātas, Komisija 
pieņem lēmumu, ar ko groza aktīvās vielas 
iekļaušanu I pielikumā vai svītro no šā 
pielikuma.

Or.en

Grozījums Nr. 223
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo lēmumu, kas paredzēts, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 72. panta 4. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.
Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 
Komisija var izmantot 72. panta 5. punktā 
minēto steidzamības procedūru.

svītrots
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Or.en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 224
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
14. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenošanas pasākumi Detalizētas atjaunošanas un 
pārskatīšanas procedūras

Or.en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 225
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pieņemt detalizētus 
pasākumus saistībā ar šīs regulas 10. līdz 
13. panta īstenošanu, precizējot 
procedūras, kas saistītas ar aktīvās vielas 
I pielikumā iekļaušanas atjaunošanu un 
izskatīšanu.

Lai nodrošinātu atjaunošanas un 
pārskatīšanas procedūru raitu darbību,
Komisija var pieņemt turpmākus
detalizētus pasākumus, izmantojot 
deleģētos aktus saskaņā ar 71. pantu un 
atbilstoši 71.b un 71.c pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

Or.en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 226
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. daļa

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 deleģēto aktu jauno sistēmu saskaņā ar LESD 
290. pantu.


