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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].



PR\1002703LV.doc 3/18 PE516.835v02-00

LV

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS ...........................5

PASKAIDROJUMS .............................................................................................................18



PE516.835v02-00 4/18 PR\1002703LV.doc

LV



PR\1002703LV.doc 5/18 PE516.835v02-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) 
Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu groza attiecībā uz konkrētiem 
nosacījumiem par piekļuvi tirgum
(COM(2013)0288 – C7-0141/2013 – 2013/0150(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0288),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0141/2013),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Regulas (ES) Nr. 528/2012 2. pantā ir 
noteikta šīs regulas darba joma, un cita 
starpā šajā panta noteikts, ka regulu 
nepiemēro biocīdiem, kurus izmanto kā 
pārstrādes palīglīdzekļus. Regulas 
2. panta 5. punkts būtu jāgroza, lai 
nešaubīgi precizētu, ka  par „pārstrādes 
palīglīdzekļiem” ir uzskatāmi tie, kas 
noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 22. septembra Regulā (EK) 
Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā 
lietotām piedevām un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2008. gada 16. decembra 
Regulā (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas 
piedevām. 
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Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta 
4. punkta c) apakšpunkts aizliedz piedāvāt 
tirgū izmantošanai plašā sabiedrībā 
biocīdus, kas atbilst kritērijiem, lai tos 
klasificētu kā noturīgus, bioakumulatīvus 
un toksiskus (PBT) vai ļoti noturīgus un 
ļoti bioakumulatīvus (vPvB) saskaņā ar 
XIII pielikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 18. decembra 
Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz 
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, 
licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un 
ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju 
aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un 
atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 
un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā 
arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un 
Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, 
Direktīvu 93/67/EEK, 
Direktīvu 93/105/EK un 
Direktīvu 2000/21/EK. Lai gan biocīdi 
bieži vien ir maisījumi un dažreiz 
izstrādājumi, minētos kritērijus piemēro 
tikai vielām. Tāpēc Regulas (ES) 
Nr. 528/2012 19. panta 4. punkta 
c) apakšpunkts būtu jāattiecina uz 
biocīdiem, kas sastāv no minētajiem 
kritērijiem atbilstošām vielām, satur vai 
rada šādas vielas. 

1. Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta 
4. punkta c) apakšpunkts aizliedz piedāvāt 
tirgū izmantošanai plašā sabiedrībā 
biocīdus, kas atbilst kritērijiem, lai tos 
klasificētu kā noturīgus, bioakumulatīvus 
un toksiskus (PBT) vai ļoti noturīgus un 
ļoti bioakumulatīvus (vPvB) saskaņā ar 
XIII pielikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 18. decembra 
Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz 
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, 
licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un 
ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju 
aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un 
atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 
un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā 
arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un 
Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, 
Direktīvu 93/67/EEK, 
Direktīvu 93/105/EK un 
Direktīvu 2000/21/EK. Lai gan biocīdi 
bieži vien ir maisījumi un dažreiz 
izstrādājumi, minētos kritērijus piemēro 
tikai vielām. Tāpēc Regulas (ES) 
Nr. 528/2012 19. panta 4. punkta 
c) apakšpunkts būtu jāattiecina uz 
biocīdiem, kas sastāv no minētajiem 
kritērijiem atbilstošām vielām, satur vai 
rada šādas vielas. Saskanības 
nodrošināšanai starp Regulu (ES) 
528/2012 un Regulu (ES) Nr. 1272/2008 
Regulas (EK) Nr. 528/2012 19. panta 
4. punkta b) apakšpunkts būtu jāgroza, lai 
tajā kā  klasifikācijas kritēriju iekļautu 
vielas ar toksisku iedarbību uz konkrētu 
mērķorgānu vienreizējas vai atkārtotas 
iedarbības kategoriju Nr. 1 ar mērķi 
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nepieļaut šādas vielas saturošu biocīdu 
pieejamības tirgū apstiprināšanu 
lietošanai plašā sabiedrībā. 

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Regulas (ES) Nr. 528/2012 34. panta 
4. punkts būtu jāgroza, lai precizētu 
savstarpējo atsauci uz 30. pantu. 

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Dažas tehniskas korekcijas būtu 
jāveic Regulas (ES) Nr. 528/2012 
54. pantā, lai izvairītos no dublēšanās 
starp 54. panta 1. punktu un 3. punktu 
attiecībā uz 80. panta 1. punktā 
piemērojamo maksu maksāšanu. 

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Regulas (ES) Nr. 528/2012 66. panta 
4. punkts būtu jāgroza, lai precizētu 
savstarpējo atsauci uz 67. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 528/2012.
2. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Regulas 2. panta 5. punkta 
b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
„b) biocīdiem, ja tos izmanto kā 
pārstrādes palīglīdzekļus.”; 

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 528/2012.
19. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) panta 4. punkta b) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu:
„b) tas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 
1272/2008 atbilst kritērijiem, lai to 
klasificētu kā: 
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– biocīdu ar akūtu perorālu toksicitāti 
(1. vai 2., vai 3. kategorija), 
– biocīdu ar akūtu dermālu toksicitāti 
(1. vai 2., vai 3. kategorija), 
– biocīdu ar akūtu ieelpas toksicitāti 
(gāzes un putekļi/migla) (1. vai 2., vai 3. 
kategorija), 
– biocīdu ar akūtu ieelpas toksicitāti 
(tvaiki) (1. vai 2. kategorija), 
– vielas ar toksisku iedarbību uz konkrētu 
mērķorgānu vienreizējas vai atkārtotas 
iedarbības rezultātā (1. kategorija),
– kancerogēnu (1.A vai 1.B kategorija), 
– mutagēnu (1.A vai 1.B kategorija) vai 
– reproduktīvajai sistēmai toksisku 
(1A vai 1B kategorija);”

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 528/2012.
34. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) regulas 34. panta 4. punkta otro daļu 
aizstāj ar šādu:
„Atsauces dalībvalsts 365 dienās no 
pieteikuma validācijas novērtē 
pieteikumu un sagatavo novērtējuma 
ziņojumu saskaņā ar 30. pantu, un 
nosūta novērtējuma ziņojumu un 
biocīda raksturojuma kopsavilkumu 
attiecīgajām dalībvalstīm un pieteikuma 
iesniedzējam.”;  

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 528/2012.
54. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) regulas 54. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu punktu: 
„Ja ir jānosaka tehniskā ekvivalence 
aktīvajām vielām, persona, kas vēlas 
noteikt ekvivalenci („pieteikuma 
iesniedzējs”) iesniedz Aģentūrai
pieteikumu un samaksā paredzēto 
maksu.”;

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 528/2012.
66. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) regulas 66. panta 4. punktu aizstāj ar 
šādu:
„Ikviena persona, kas šīs regulas 
piemērošanas vajadzībām iesniedz 
Aģentūrai vai kompetentajai iestādei ar 
aktīvo vielu vai biocīdu saistītu 
informāciju, var pieprasīt, lai 67. panta 
3. un 4. punktā minētā informācija 
netiktu izpausta, pieprasījumā iekļaujot 
pamatojumu, kāpēc informācijas 
izpaušana varētu kaitēt tās vai kādas 
citas iesaistītās personas komerciālajām 
interesēm.”;

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 11. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 528/2012.
89. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) regulas 89. pantu groza šādi: (11) regulas 89. pantu groza šādi:
a) panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar 
šādu:

a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

„Atkāpjoties no šīs regulas 17. panta 
1. punkta, 19. panta 1. punkta un 20. panta 
1. punkta un neskarot šā panta 1. un 
3. punktu, dalībvalsts var turpināt piemērot 
tās pašreizējo sistēmu vai praksi konkrēta 
biocīda piedāvāšanai tirgū ne ilgāk kā trīs 
gadus pēc dienas, kad apstiprināta pēdējā 
no minētā biocīda aktīvajām vielām, kuras 
paredzēts apstiprināt. Tā var saskaņā ar 
valsts noteikumiem atļaut piedāvāt tirgū 
tikai savā teritorijā tādu biocīdu, kas satur 
tikai esošas aktīvās vielas,

„Atkāpjoties no šīs regulas 17. panta 
1. punkta, 19. panta 1. punkta un 20. panta 
1. punkta un neskarot šā panta 1. un 
3. punktu, dalībvalsts var turpināt piemērot 
tās pašreizējo sistēmu vai praksi konkrēta 
biocīda piedāvāšanai tirgū vai 
izmantošanai ne ilgāk kā trīs gadus pēc 
dienas, kad apstiprināta pēdējā no minētā 
biocīda aktīvajām vielām, kuras paredzēts 
apstiprināt. Tā var saskaņā ar valsts 
noteikumiem atļaut piedāvāt tirgū vai 
izmantot tikai savā teritorijā tādu biocīdu, 
kas satur tikai esošas aktīvās vielas, kuras 

kuras ir tikušas vai šobrīd tiek novērtētas 
saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 1451/2007 (2007. gada 4. decembris) 
par 10 gadu darba programmas otro fāzi, 
kas minēta 16. panta 2. punktā 
Direktīvā 98/8/EK*, bet kuras vēl nav 
apstiprinātas attiecībā uz konkrēto 
produkta veidu, vai

a) ir tikušas vai šobrīd tiek novērtētas 
saskaņā ar Komisijas 2007. gada 
4. decembra Regulu (EK) Nr. 1451/2007 
par 10 gadu darba programmas otro fāzi, 
kas minēta 16. panta 2. punktā 
Direktīvā 98/8/EK*, bet kuras vēl nav 
apstiprinātas attiecībā uz konkrēto 
produkta veidu, vai

b) ir tikušas novērtētas saskaņā ar 
Komisijas Regulu (EK) Nr. 1451/2007, bet 
kuras vēl nav apstiprinātas attiecībā uz 
konkrēto produkta veidu,

tādu biocīdu, kas satur šādu vielu un 
saskaņā ar šo regulu apstiprinātu aktīvo 
vielu kombināciju.

vai tādu biocīdu, kas satur šādu vielu un 
saskaņā ar šo regulu apstiprinātu aktīvo 
vielu kombināciju.

Atkāpjoties no pirmās daļas, ja tiek 
pieņemts lēmums neapstiprināt aktīvo 
vielu, dalībvalsts var turpināt piemērot tās 
pašreizējo sistēmu vai praksi biocīdu 
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piedāvāšanai tirgū ne ilgāk kā divpadsmit 
mēnešus pēc dienas, kad pieņemts 
lēmums neapstiprināt aktīvo vielu 
saskaņā ar 1. punkta trešo daļu, kā arī tās 
pašreizējo sistēmu un praksi biocīdu 
lietošanai ne ilgāk kā 18 mēnešus pēc 
šāda lēmuma pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 11. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 528/2012.
89. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar 
šādu:
„Šim nolūkam tie, kuri vēlas iesniegt 
pieteikumu tādu minētā produkta veida 
biocīdu atļaujai, kuri satur tikai esošas 
aktīvās vielas, iesniedz pieteikumus 
atļaujai ne vēlāk kā dienā, kad attiecīgā 
aktīvā viela vai vielas apstiprinātas. Ja 
biocīdi satur vairāk nekā vienu aktīvo 
vielu, pieteikumus iesniedz ne vēlāk kā 
dienā, kad attiecībā uz konkrētu 
produkta veidu stājas spēkā lēmums par 
pēdējās aktīvās vielas apstiprināšanu. 

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 11. punkts – c apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 528/2012.
89. pants – 4. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„4. Ja dalībvalsts kompetentā iestāde 
nolemj noraidīt saskaņā ar 3. punktu 
iesniegtu biocīda atļaujas pieteikumu, 
nepiešķirt atļauju vai paredzēt atļaujas 
nosacījumus, kuru dēļ jāveic biocīda 
izmaiņas, piemēro šādus noteikumus:

„4. Ja dalībvalsts kompetentā iestāde vai —
attiecīgā gadījumā — Komisija nolemj 
noraidīt saskaņā ar 3. punktu iesniegtu
tirgū jau piedāvāta biocīda atļaujas 
pieteikumu, nepiešķirt atļauju vai paredzēt 
atļaujas nosacījumus, kuru dēļ būtu 
nepieciešams veikt šāda biocīda izmaiņas, 
piemēro šādus noteikumus:

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pants – 12. apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 528/2012.
93. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) regulas 93. panta 2. punkta pirmo un 
otro daļu aizstāj ar šādām:

(12) regulas 93. panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu:

„Atkāpjoties no 17. panta 1. punkta, 
dalībvalsts savu pašreizējo sistēmu vai 
praksi tādu biocīdu piedāvāšanai tirgū, kuri 
minēti šā panta 1. punktā un par kuriem ir 
iesniegts pieteikums saskaņā ar šā panta 
1. punktu, var turpināt piemērot līdz dienai, 
kad pieņemts lēmums piešķirt atļauju. Ja 
tiek pieņemts lēmums noraidīt atļaujas
piešķiršanu vai paredzēt atļaujas 
nosacījumus, kuru dēļ jāveic biocīda 
izmaiņas, biocīdu, kurš nav saņēmis 
atļauju vai attiecīgā gadījumā neatbilst 
atļaujas nosacījumiem, pārtrauc piedāvāt 
tirgū 180 dienas pēc šāda lēmuma 
pieņemšanas.

„Atkāpjoties no 17. panta 1. punkta, 
dalībvalsts savu pašreizējo sistēmu vai 
praksi tādu biocīdu piedāvāšanai tirgū vai 
izmantošanai, uz kuriem neattiecas 
Direktīvas 98/8/EK piemērošanas joma, 
bet savukārt attiecas šīs regulas 
piemērošanas joma, un kuri sastāv vienīgi 
no aktīvam vielām vai satur vai ģenerē 
vienīgi tādas aktīvās vielas, kuras tiek 
piedāvātas tirgū vai izmantotas biocīdos 
2013. gada 1. septembrī. Atkāpe tiek 
piemērota līdz vienam no šiem datumiem:

Atkāpjoties no 17. panta 1. punkta, 
dalībvalsts savu pašreizējo sistēmu vai 
praksi tādu biocīdu piedāvāšanai tirgū, 
kuri minēti šā panta 1. punktā un par 
kuriem pieteikums saskaņā ar šā panta 

a) ja atļaujas pieteikumi attiecībā uz 
visām aktīvajām vielām, no kurām biocīds 
sastāv, kuras tas satur vai ģenerē, ir 
iesniegti attiecībā uz konkrēto produkta 
veidu ne vēlāk kā līdz 2016. gada 
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1. punktu nav iesniegts, var turpināt 
piemērot 180 dienas pēc 2017. gada 
1. septembra.”;

1. septembrim, līdz termiņiem, kas 
paredzēti 89. panta 2. punkta otrajā daļā, 
89. panta 3. punktā un 89. panta 
4. punktā; 
b) ja pieteikums attiecībā uz kādu no 
aktīvajām vielām nav iesniegts saskaņā ar 
a) punktu, līdz 2017. gada 
1. septembrim.”;

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 528/2012.
94. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“94. pants “94. pants

Pārejas pasākumi attiecībā uz apstrādātiem 
izstrādājumiem

Pārejas pasākumi attiecībā uz apstrādātiem 
izstrādājumiem

Atkāpjoties no 58. panta 2. punkta, 
apstrādātu izstrādājumu, kurš ir apstrādāts 
ar biocīdu vai satur biocīdu, kas satur tikai 
tādas aktīvās vielas, kuras minētas 
89. panta 2. punktā vai par kurām vēlākais 
līdz 2016. gada 1. septembrim ir iesniegts 
pieteikums par apstiprināšanu attiecībā uz 
konkrētu produkta veidu, vai arī tikai šādu 
vielu un 58. panta 2. punktā minētu aktīvo 
vielu kombināciju, var turpināt laist tirgū 
līdz vienai no šādām dienām:

Atkāpjoties no 58. panta 2. punkta, 
apstrādātu izstrādājumu, kurš ar nodomu ir 
apstrādāts ar vienu vai vairākiem 
biocīdiem vai satur biocīdu, kas satur tikai 
tādas aktīvās vielas, kuras minētas 
89. panta 2. punktā vai par kurām vēlākais 
līdz 2016. gada 1. septembrim ir iesniegts 
pieteikums par apstiprināšanu attiecībā uz 
konkrētu produkta veidu, vai arī tikai šādu 
vielu un 9. panta 2. punktā minētu aktīvo 
vielu, kas iekļautas saskaņā ar 9. panta 
2. punktu sagatavotajā sarakstā 
attiecīgajam produkta veidam un 
lietošanai vai I pielikumā, kombināciju, 
var turpināt laist tirgū līdz vienai no šādām 
dienām:

1. ja lēmums neapstiprināt vienu no 
aktīvajām vielām attiecībā uz konkrēto 
lietojumu nav pieņemts, – līdz dienai, kad 
pēdējā aktīvā viela, kuru satur biocīds, ir 
apstiprināta attiecībā uz konkrēto 
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produkta veidu un lietojumu; 
2. ja ir pieņemts lēmums vienu no 
aktīvajām vielām attiecībā uz konkrēto 
lietojumu neapstiprināt, – līdz 180 dienām 
pēc šāda lēmuma pieņemšanas.

1. ja ir pieņemts lēmums vienu no 
aktīvajām vielām attiecībā uz konkrēto 
lietojumu neapstiprināt, – līdz 180 dienām 
pēc šāda lēmuma pieņemšanas;

2. citos gadījumos līdz datumam, kad 
apstiprināts attiecīgais produkta veids un 
tās pēdējās aktīvās vielas lietošana, kas 
jāapstiprina un kuru satur biocīds. 

Atkāpjoties no 58. panta 2. punkta, 
apstrādātu izstrādājumu, kurš ir apstrādāts 
ar biocīdu vai satur biocīdu, kas satur kādu 
citu vielu, kura nav minētajā pantā vai šā 
panta 1. punktā minēta viela, var laist 
tirgū līdz 2017. gada 1. martam.

Papildus atkāpjoties no 58. panta 
2. punkta, apstrādātu izstrādājumu, kurš ar 
nodomu ir apstrādāts ar vienu vai 
vairākiem biocīdiem, kas satur kādu citu
aktīvo vielu,  nevis to, kas iekļauta 
saskaņā ar 9. panta 2. punktu 
sagatavotajā sarakstā attiecīgajam 
produkta veidam un lietošanai vai 
I pielikumā, var laist tirgū līdz 2017. gada 
1. martam.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 528/2012.
95. pants – 1 un 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

95. pants 95. pants
Pārejas pasākumi attiecībā uz piekļuvi 
dokumentācijai par aktīvo vielu

Pārejas pasākumi attiecībā uz piekļuvi 
dokumentācijai par aktīvo vielu

1. No 2013. gada 1. septembra Aģentūra 
dara publiski pieejamu un regulāri 
atjaunina sarakstu ar visām tām aktīvajām 
vielām un visām vielām, kas rada aktīvās 
vielas, par kurām ir iesniegta 
dokumentācija, kas atbilst šīs regulas 
II pielikumam vai Direktīvas 98/8/EK IVA 
vai IIA pielikumam un, attiecīgā gadījumā, 
tās IIIA pielikumam (turpmāk “pilnīga 
dokumentācija par vielu”), un dalībvalsts 

1. No 2013. gada 1. septembra Aģentūra 
dara publiski pieejamu un regulāri 
atjaunina sarakstu ar visām tām aktīvajām 
vielām un visām vielām, kas rada aktīvās 
vielas, par kurām ir iesniegta 
dokumentācija, kas atbilst šīs regulas 
II pielikumam vai Direktīvas 98/8/EK IVA 
vai IIA pielikumam un, attiecīgā gadījumā, 
tās IIIA pielikumam („pilnīga 
dokumentācija par vielu”), un dalībvalsts 



PE516.835v02-00 16/18 PR\1002703LV.doc

LV

to ir pieņēmusi vai validējusi, ievērojot šajā 
regulā vai minētajā direktīvā paredzēto 
procedūru (turpmāk “attiecīgās vielas”).
Attiecībā uz katru attiecīgo vielu sarakstā 
iekļauj arī visas personas, kuras ir 
iesniegušas šādu dokumentāciju vai 
iesniegušas to Aģentūrai saskaņā ar šā 
punkta otro daļu, un norāda to funkcijas, kā 
noteikts minētajā daļā, kā arī dienu, kad 
viela iekļauta sarakstā.

to ir pieņēmusi vai validējusi, ievērojot šajā 
regulā vai minētajā direktīvā paredzēto 
procedūru („attiecīgās vielas”). Attiecībā 
uz katru attiecīgo vielu sarakstā iekļauj arī 
visas personas, kuras ir iesniegušas šādu 
dokumentāciju vai iesniegušas to 
Aģentūrai saskaņā ar šā punkta otro daļu, 
un produktu veidus attiecībā uz kuriem 
dokumentācija ir iesniegta, un norāda to 
funkcijas, kā noteikts minētajā daļā, kā arī 
dienu, kad viela iekļauta sarakstā.

Persona, kas veic uzņēmējdarbību 
Savienībā un kas ražo vai importē attiecīgo 
vielu atsevišķi vai biocīdu sastāvā
(turpmāk “vielas piegādātājs”), var jebkurā 
laikā iesniegt Aģentūrai vai nu pilnīgu 
dokumentāciju par vielu, piekļuves 
pilnvaru attiecībā uz pilnīgu dokumentāciju 
par vielu, vai arī atsauci uz pilnīgu
dokumentāciju par vielu, kurai ir beigušies 
visi datu aizsardzības periodi.

Persona, kas veic uzņēmējdarbību 
Savienībā un kas ražo vai importē attiecīgo 
vielu atsevišķi vai biocīdu sastāvā
(turpmāk “vielas piegādātājs”) vai kas ražo 
vai piedāvā tirgū biocīdus, kas sastāv no 
attiecīgās vielas, satur vai ģenerē šo vielu 
(„produkta piegādātājs”), var jebkurā 
laikā iesniegt Aģentūrai vai nu pilnīgu 
dokumentāciju par šādu attiecīgo vielu, 
piekļuves pilnvaru attiecībā uz pilnīgu 
dokumentāciju par vielu, vai arī atsauci uz
šādu dokumentāciju par vielu, kurai ir 
beigušies visi datu aizsardzības periodi.

Ja pirmajā daļā minētajā sarakstā nav 
iekļauts neviens attiecīgās vielas 
piegādātājs, minēto informāciju var 
iesniegt persona, kas veic uzņēmējdarbību 
Savienībā un kas ražo vai laiž tirgū 
biocīdu, kurš sastāv no minētās attiecīgās 
vielas, satur vai rada minēto attiecīgo 
vielu (turpmāk “biocīda piegādātājs”).
Aģentūra informē piegādātāju, kurš 
iesniedz informāciju, par maksām, kas 
maksājamas saskaņā ar 80. panta 1. punktu, 
un noraida pieteikumu, ja pieteikuma 
iesniedzējs nav samaksājis 30 dienās. Tā 
par to informē iesniedzēju.

Aģentūra informē piegādātāju, kurš 
iesniedz informāciju, par maksām, kas 
maksājamas saskaņā ar 80. panta 1. punktu, 
un noraida pieteikumu, ja pieteikuma 
iesniedzējs nav samaksājis 30 dienās. Tā
par to informē iesniedzēju.

Pēc tam, kad ir saņemtas saskaņā ar 
80. panta 1. punktu maksājamās maksas, 
Aģentūra pārbauda, vai iesniegums atbilst 
šā punkta otrajai daļai un par to informē 
iesniedzēju.

Pēc tam, kad ir saņemtas saskaņā ar 
80. panta 1. punktu maksājamās maksas, 
Aģentūra pārbauda, vai iesniegums atbilst 
šā punkta otrajai daļai un par to informē 
iesniedzēju.

2. Biocīdu, kas sastāv no 1. punktā 
minētajā sarakstā iekļautas attiecīgās 
vielas, satur vai rada šādu vielu, nepiedāvā 

2. Biocīdu, kas sastāv no 1. punktā 
minētajā sarakstā iekļautas attiecīgās 
vielas, satur vai rada šādu vielu, nepiedāvā 
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tirgū vai nelieto no 2015. gada 
1. septembra, izņemot gadījumus, kad 
vielas piegādātājs vai biocīda piegādātājs ir 
iekļauts 1. punktā minētajā sarakstā.

tirgū vai nelieto no 2015. gada 
1. septembra, izņemot gadījumus, kad 
vielas piegādātājs vai biocīda piegādātājs ir 
iekļauts 1. punktā minētajā sarakstā
attiecība uz produktu veidiem, pie kuriem 
produkts pieder.”.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants – 15. punkts
Regula (ES) Nr. 528/2012.
I pielikums – 6. kategorija

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) I pielikumā ierakstu par 6. kategoriju 
aizstāj ar šādu:

(15) I pielikumā ierakstu par 6. kategoriju 
aizstāj ar šādu:

„6. kategorija – vielas, par kurām iesniegta 
pilnīga dokumentācija”;

„6. kategorija – vielas, attiecībā uz  kurām 
kāda dalībvalsts saskaņā ar šīs regulas 
7. panta 3. punktu ir apstiprinājusi 
dokumentāciju par kādu aktīvo vielu vai 
akceptējusi šādu dokumentāciju saskaņā 
ar Direktīvas 98/8/EK 11. panta 
1. punktu”;

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Parlaments un Padome 2012. gada 22. maijā pieņēma Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu 
piedāvāšanu tirgū un lietošanu. Ar biocīdu regulu tiek veikta būtiska un nozīmīga spēkā esošo 
tiesību aktu pārskatīšana, kuri reglamentē biocīdus, saskaņojot noteikumus par biocīdu 
piedāvāšanu tirgū un lietošanu, vienlaikus nodrošinot augstu cilvēku un dzīvnieku veselības 
un vides aizsardzības līmeni. 

Pēc regulas pieņemšanas Komisija regulā ir konstatējusi vairākas tehniskas kļūmes un to, ka 
izraisījusi neparedzētas sekas, jo īpaši attiecībā uz pārejas noteikumiem 94. un 95. pantā. 
Tālab Komisija ir pieņēmusi šo grozījumu priekšlikumu, lai veiktu nepieciešamos labojumus 
un precizējumus cik vien iespējams drīz, ņemot vērā, ka regulu piemēro, sākot no 2013. gada 
1. septembra. 

Lai dalībvalstīm, ražotājiem un plašai sabiedrībai nodrošinātu nepieciešamo juridisko 
skaidrību un noteiktību, referents atbalsta Komisijas priekšlikumu. Turklāt, ņemot vērā to, ka 
būtiska pārskatīšana veikta tikai divus gadus iepriekš, referents neatbalsta nekādu to 
jautājumu izskatīšanu, par kuriem panākta politiska vienošanās sarunās par sākotnējo regulas 
tekstu. 

Referents ir saņēmis informāciju, ka Komisija un dalībvalstis, pārbaudot šo grozījumu 
priekšlikumu, ir konstatējušas, ka tekstā būtu jāveic vēl daži tehniski precizējumi. Tas attiecas 
uz precizējumiem par „pārstrādes palīglīdzekļu” nozīmi, atbilstību tiesību aktiem par 
klasifikāciju, vielu un to maisījumu iepakošanu un marķēšanu, kā arī dažādiem labojumiem 
savstarpējās atsaucēs un uzlabojumiem teksta formulējumā. Referents šos papildu 
uzlabojumus tekstā atbalsta, un tie pievienotajā ziņojuma projektā parādās kā grozījumi. 


