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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

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

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (KOM(2009)0267),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0036/2009),

– ņemot vērā Komisijas Paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” 
(KOM(2009)0665),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 114. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu, kā 
arī Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komitejas atzinumus (A7-0000/2010),

1. pirmajā lasījumā pieņem šādu nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
21. a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Tā kā Pasaules Veselības 
organizācijas Pesticīdu izvērtēšanas 
sistēmā (Pesticide Evaluation Scheme, 
WHOPES) var efektīvi pārbaudīt un 
novērtēt insekticīdu iedarbību uz 
sabiedrības veselību, minētajā sistēmā 
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atzīta galīgā ierosinājuma ievērošana šajā 
regulā ir jāuzskata par produkta atļaujas 
ekvivalentu.

Or. de

Pamatojums
Novērsta nevajadzīga darbu dublēšanās.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai ņemtu vērā dažu biocīdo 
produktu specifiskās īpašības un ar to 
ierosināto lietojumu saistīto zemo risku 
un lai veicinātu jaunas aktīvās vielas 
saturošu biocīdo produktu izstrādi, ir 
lietderīgi paredzēt Kopienas atļaujas 
piešķiršanu šādiem produktiem.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību ar 33. pantā izdarītajiem grozījumiem. 

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai atvieglotu piekļuvi iekšējam 
tirgum un novērstu ar atsevišķu valsts 
atļauju saņemšanu atsevišķās dalībvalstīs 
saistītās papildu izmaksas un laika 
patēriņu, Komisija, ņemot vērā ar 
Kopienas atļaujām saistīto pieredzi, var 
pieņemt lēmumu paplašināt Kopienas 
atļauju piešķiršanas procedūras tvērumu, 
attiecinot to uz citiem biocīdiem 
produktiem.

(24) Lai atvieglotu piekļuvi iekšējam 
tirgum un novērstu ar atsevišķu valsts 
atļauju saņemšanu atsevišķās dalībvalstīs 
saistītās papildu izmaksas un laika 
patēriņu, Komisija ir pieņēmusi lēmumu 
ieviest Kopienas atļauju piešķiršanas 
procedūru, attiecinot to uz visiem
biocīdiem produktiem.
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Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību ar 33. pantā izdarītajiem grozījumiem. 

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jāparedz iespēja pieteikuma iesniedzējiem, 
kas ieguldījuši līdzekļus, lai pamatotu 
aktīvās vielas iekļaušanu I pielikumā vai 
biocīdā produkta atļaušanu saskaņā ar šīs 
regulas noteikumiem, atgūt daļu 
ieguldījuma, saņemot atbilstīgu 
kompensāciju katrreiz, kad informācija, uz 
ko attiecas īpašumtiesības un kas iesniegta 
šādas iekļaušanas vai atļaušanas 
pamatošanai, tiek izmantota nākamo 
pieteikuma iesniedzēju labā.

Jāparedz iespēja pieteikuma iesniedzējiem, 
kas ieguldījuši līdzekļus, lai pamatotu 
aktīvās vielas iekļaušanu I pielikumā vai 
biocīdā produkta atļaušanu saskaņā ar šīs 
regulas un/vai Direktīvas 98/8/EK 
noteikumiem, atgūt daļu ieguldījuma, 
saņemot atbilstīgu kompensāciju katrreiz, 
kad informācija, uz ko attiecas 
īpašumtiesības un kas iesniegta šādas 
iekļaušanas vai atļaušanas pamatošanai, 
tiek izmantota nākamo pieteikuma 
iesniedzēju labā.

Or. de

Pamatojums

Ir svarīgi neizslēgt tos atļaujas pieteikuma iesniedzējus, kuri ir izdarījuši investīcijas 
iepriekšējās sistēmas darbības laikā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Lai nodrošinātu to, ka visa 
informācija, uz ko attiecas īpašumtiesības 
un kas iesniegta aktīvās vielas iekļaušanas 
vai biocīdā produkta atļaujas saņemšanas 
pamatošanai, ir aizsargāta no tās 
iesniegšanas brīža, un lai novērstu 
situācijas, kad daļa informācijas netiek 

Lai nodrošinātu to, ka visa informācija, uz 
ko attiecas īpašumtiesības un kas iesniegta 
aktīvās vielas iekļaušanas I pielikumā vai 
biocīdā produkta atļaujas saņemšanas 
pamatošanai, ir aizsargāta no tās 
iesniegšanas brīža, un lai novērstu 
situācijas, kad daļa informācijas netiek 
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aizsargāta, noteikums par informācijas 
aizsardzības periodiem jāpiemēro arī 
informācijai, kas iesniegta 
Direktīvas 98/8/EK piemērošanas 
vajadzībām.

aizsargāta, noteikums par informācijas 
aizsardzības periodiem jāpiemēro arī 
informācijai, kas iesniegta 
Direktīvas 98/8/EK piemērošanas 
vajadzībām.

Or. de

Pamatojums

Precizitātes nolūkā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Ir būtiski samazināt ar dzīvniekiem 
veiktu izmēģinājumu skaitu un nodrošināt 
to, ka testēšana jāveic atkarībā no produkta 
mērķa un lietojuma.  Pieteikuma 
iesniedzējiem kopīgi jāizmanto ar 
mugurkaulniekiem veiktu pētījumu 
rezultāti, saņemot atbilstīgu kompensāciju, 
nevis jāatkārto šādi pētījumi. Ja starp datu 
īpašnieku un potenciālo pieteikuma 
iesniedzēju nav panākta vienošanās par 
pētījumu ar mugurkaulniekiem kopīgu 
izmantošanu, Aģentūrai jāatļauj 
potenciālajam pieteikuma iesniedzējam 
izmantot šādus pētījumus, neskarot valsts 
tiesu lēmumu par kompensāciju. Jāizveido 
Kopienas reģistrs, kurā iekļauta šādu 
pētījumu rezultātu īpašnieku 
kontaktinformācija, un tas jādara pieejams 
visām iestādēm, lai tās varētu informēt 
potenciālos pieteikuma iesniedzējus.

(51) Ir būtiski samazināt ar dzīvniekiem 
veiktu izmēģinājumu skaitu un nodrošināt 
to, ka testēšana ar biocīdiem produktiem 
un/vai biocīdu produktu sastāvā esošām 
aktīvām vielām jāveic atkarībā no produkta 
mērķa un lietojuma.  Pieteikuma 
iesniedzējiem kopīgi jāizmanto ar 
mugurkaulniekiem veiktu pētījumu 
rezultāti, saņemot atbilstīgu kompensāciju, 
nevis jāatkārto šādi pētījumi. Ja starp datu 
īpašnieku un potenciālo pieteikuma 
iesniedzēju nav panākta vienošanās par 
pētījumu ar mugurkaulniekiem kopīgu 
izmantošanu, Aģentūrai jāatļauj 
potenciālajam pieteikuma iesniedzējam 
izmantot šādus pētījumus, neskarot valsts 
tiesu lēmumu par kompensāciju. Jāizveido 
Kopienas reģistrs, kurā iekļauta šādu 
pētījumu rezultātu īpašnieku 
kontaktinformācija, un tas jādara pieejams 
visām iestādēm, lai tās varētu informēt 
potenciālos pieteikuma iesniedzējus.

Or. de

Pamatojums

Lai precizētu, ka informācijas apmaiņu var piemērot ne tikai attiecībā uz produkta datiem, 
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bet arī attiecībā uz aktīvās vielas datiem.

Grozījums Nr. 7

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 
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.

(61) Jo īpaši Komisijai jābūt pilnvarotai 
pieņemt pasākumus, saskaņā ar kuriem 
pieņem lēmumus par pieteikumu aktīvās 
vielas iekļaušanai I pielikumā vai 
iekļaušanas atjaunošanai vai izskatīšanai; 
paredzēt procedūras, kas saistītas ar aktīvās 
vielas iekļaušanas I pielikumā atjaunošanu 
vai izskatīšanu; 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. de
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Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību ar 33. pantā izdarītajiem grozījumiem. 

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
61. a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61a) Turpmāk attīstoties tehnoloģijai, 
biocīdajos produktos var pieaugt 
nanomateriālu izmantojums.  Lai varētu 
nodrošināt augstu patērētāju aizsardzības 
līmeni, brīvu produktu apriti un juridisko 
noteiktību ražotājiem, starptautiskā 
mērogā ir jāizstrādā vienota 
nanomateriālu definīcija. Savienībai ir 
jānodrošina, ka attiecīgajos 
starptautiskajos forumos vienojas par 
šādu definīciju. Ja šāda vienošanās tiek 
panākta, tad atbilstīgi ir jāpielāgo šīs 
regulas nanomateriālu definīcija. Šobrīd 
pastāv nepietiekama informācija par tiem 
riskiem, kas ir saistīti ar nanomateriālu 
izmantošanu. Lai labāk varētu novērtēt to 
drošumu, Patērētāju drošības 
zinātniskajai komitejai (SCCS) sadarbībā 
ar attiecīgajām iestādēm ir jādod norādes 
par tādām testēšanas metodēm, kurās ir 
ņemtas vērā nanomateriālu specifiskās 
pazīmes. Komisijai ir regulāri jāpārskata 
noteikumi par nanomateriāliem, 
pielāgojot tos zinātniskajam progresam.

Or. de
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
61. b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61b) Ņemot vērā ietekmi uz vidi, ko var 
izraisīt ūdenī nonākuši pretnosēduma 
līdzekļi, Komisijai starptautiskā mērogā ir 
jānodrošina, lai visā pasaulē tiktu 
ratificēta un šai regulai pielāgota 
Starptautiskā Konvencija par 
piesārņojošo pretapaugšanas sistēmu 
kontroli uz kuģiem (AFS konvencija).

Or. de

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Šīs regulas mērķis ir, saskaņojot 
noteikumus par biocīdo produktu laišanu 
tirgū un lietošanu, nodrošināt augstu 
cilvēku un dzīvnieku veselības un vides 
aizsardzības līmeni un labāk darbojošos 
iekšējo tirgu. Regulas noteikumu pamatā 
ir piesardzības princips, ar kā palīdzību ir 
jānodrošina cilvēku un dzīvnieku, kā arī 
vides veselība.

Or. de

Pamatojums

Ir jānodrošina, lai saistībā ar biocīdo produktu atļauju piešķiršanu, laišanu tirgū un lietošanu 
tiktu īstenots piesardzības princips ar mērķi sasniegt augstu cilvēku un dzīvnieku veselības 
aizsardzības līmeni un nosargāt visu dzīvo radību.
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Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60, 
ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai 
ūdens resursu politikas jomā,

Or. de

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Tādus 18. produkta veidā klasificētus 
biocīdos produktus, kurus ražo, ievērojot 
Pasaules Veselības organizācijas 
Pesticīdu izvērtēšanas sistēmā (Pesticide 
Evaluation Scheme, WHOPES) atzītu 
galīgo ierosinājumu, uzskata par 
atļautiem saskaņā ar šīs regulas 
VII nodaļu. Attiecīgi piemēro 38. un 
57. pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „biocīdi produkti” ir aktīvās vielas vai 
maisījumi, kas satur vienu vai vairākas 
aktīvās vielas, un lietotājam piegādātajā 
veidā paredzēti, lai iznīcinātu, atbaidītu, 
padarītu nekaitīgu, kavētu iedarbību vai 

a) „biocīdi produkti” ir aktīvās vielas vai 
maisījumi, kas satur vienu vai vairākas 
aktīvās vielas, un lietotājam piegādātajā 
veidā jo īpaši paredzēti, lai iznīcinātu, 
atbaidītu, padarītu nekaitīgu, kavētu 
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citādi ar ķīmiskiem vai bioloģiskiem 
līdzekļiem iznīcinātu jebkuru kaitīgu 
organismu.

iedarbību vai citādi ar ķīmiskiem vai 
bioloģiskiem līdzekļiem iznīcinātu jebkuru 
kaitīgu organismu.

Or. de

Pamatojums

Lai precizētu, ka tādi apstrādāti materiāli un izstrādājumi, kuriem ir ārīga biocīdā iedarbība 
(piemēram, apstrādāti moskītu tīkli), ir biocīdie produkti, un līdz ar to tiem ir jāsaņem atļauja 
kā biocīdiem produktiem. 

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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. Šāda viela, ja vien nav cita 
iemesla šaubām, parasti ir viela, ko 
klasificē kā bīstamu saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK, un kas atrodas 
biocīdajā produktā tādā koncentrācijā, 
kuras dēļ produkts jāuzskata par bīstamu 
saskaņā ar Direktīvas 1999/45/EK vai 
Regulas (EK) Nr. 1272/2008 
noteikumiem.

Or. de

Pamatojums

Šī definīcija ir jau Direktīvā 98/8/EK un skaidrības labad tiek atkal iekļauta šajā regulā.



PE438.377v02-00 14/68 PR\805468LV.doc

LV

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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.

Or. de

Pamatojums

Angļu valodā lietotā termina „articles“ tulkojumam vācu valodā saskaņā ar REACH regulas 
Nr. 1907/2006 3. panta 3. punktu ir jābūt „Erzeugnisse“ („izstrādājums”). REACH regulas 
vācu redakcijā nav definēts termins „Gegenstände“.  
Tiek paplašināta apstrādāto priekšmetu vai materiālu definīcija, lai tajā būtu iekļauti gan tādi 
izstrādājumi, ko konservē, piemēram, krāsas, gan arī izstrādājumi ar ārīgu iedarbību, 
piemēram, moskītu tīkli. Šādā aspektā novērtējumu veic ķimikālijas līmenī.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) „atļauja” ir valsts vai Kopienas atļauja. n) „atļauja” ir valsts vai Kopienas atļauja,
primārā atļauja, atļaujas dublikāts vai 
papildu atļauja.

Or. de

Pamatojums

Definīcijas ir jāpapildina, jo 18., 37. a) (jauns), 37. b) (jauns) 39., 40. un 41. pantā iekļauj 
jaunus terminus „primārā atļauja”, „atļaujas dublikāts” un „papildu atļauja”.
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Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(na) „primārā atļauja” ir administratīvs 
akts, ko īsteno saskaņā ar 23. pantu vai 
35. pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(nb) „atļaujas dublikāts” ir administratīvs 
akts, ar ko dalībvalsts vai Kopiena 
primārās atļaujas turētāja labā to pašu 
biocīdo produktu atļauj laist tirgū un 
lietot ar citu komercnosaukumu.

Or. de

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(nc) „papildu atļauja” ir administratīvs 
akts, ar ko dalībvalsts vai Kopiena biocīdo 
produktu atļauj laist tirgū un lietot ar citu 
komercnosaukumu, pamatojoties uz 
primāro atļauju un primārās atļaujas 
turētāja piekrišanu.

Or. de
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Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(p) „pamatsastāvs” ir biocīdo produktu 
grupa, kuriem ir līdzīgi lietojumi un 
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.

(p) „pamatsastāvs” ir biocīdo produktu 
grupa, kuriem ir līdzīgi lietojumi un 
atšķirības to sastāvā attiecībā uz šai grupai 
piederošu references biocīdo produktu, kas 
satur vienas un tās pašas specifikācijas 
aktīvās vielas, ja, kaut arī ir atšķirības,
riska līmenis salīdzinājumā ar references 
biocīdo produktu nepaaugstinās un ir 
nodrošināts deklarētais iedarbīgums pret 
mērķorganismiem.

Or. de

Pamatojums

Ir svarīgi, lai salīdzinājumā ar references biocīdo produktu nepalielinātos riska līmenis un 
saglabātos deklarētais produkta iedarbīgums pret mērķorganismiem.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(q) „piekļuves pilnvara” ir informācijas 
īpašnieka vai īpašnieku parakstīts 
oriģināldokuments, ar kuru apliecina, ka 
informāciju var izmantot kompetentās 
iestādes, Eiropas Ķimikāliju aģentūra vai 
Komisija, lai novērtētu aktīvo vielu vai 
piešķirtu atļauju.

(q) „piekļuves pilnvara” ir informācijas 
īpašnieka vai īpašnieku, vai viņu 
pilnvarnieka parakstīts oriģināldokuments, 
ar kuru apliecina, ka informāciju var 
izmantot noteiktā kompetentā iestāde, 
Eiropas Ķimikāliju aģentūra vai Komisija, 
lai trešās personas labā novērtētu aktīvo 
vielu vai piešķirtu atļauju.

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā „piekļuves pilnvaras” definīcija nav precīza.
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Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ua) „nanomateriāli” ir īpaši izgatavoti 
materiāli, kam vismaz viens ārējais 
parametrs ir līdz 100 nanometriem vai 
kurā ir tāda funkcionāli nošķirta iekšējā 
vai virsmas struktūra, kurā vismaz viens 
parametrs ir līdz 100 nanometriem, 
tostarp arī tādas struktūras, aglomerāti 
vai agregāti, kas var būt lielāki nekā 
100 nanometri, bet tomēr atbilst vismaz 
vienai no turpmāk izklāstītajām 
nanoobjektam raksturīgajām īpašībām:
i) īpašības, kas ir saistītas ar attiecīgo 
materiālu lielo specifisko virsmu;
ii) īpašas fizikāli ķīmiskās īpašības, kas 
atšķiras no īpašībām, kādas piemīt tādiem 
pašiem materiāliem, kuri nav nanoformā.

Or. de

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ub) „ražotājs” ir
- ja aktīvā viela ražota Savienībā un laista 
tirgū, šīs aktīvās vielas izgatavotājs vai 
Savienībā reģistrēta persona, ko 
izgatavotājs iecēlis par savu vienīgo 
pārstāvi saskaņā ar šīs regulas mērķiem,
- ja aktīvā viela ražota ārpus Savienības, 
Savienībā reģistrēta persona, ko šīs 
aktīvās vielas izgatavotājs iecēlis par savu 
vienīgo pārstāvi saskaņā ar šīs regulas 
mērķiem, vai, ja šāda persona nav iecelta, 
šīs aktīvās vielas importētājs Savienībā,
- ja biocīdais produkts ražots ārpus 
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Savienības, Savienībā reģistrēta persona, 
ko šā biocīdā produkta izgatavotājs iecēlis 
par savu vienīgo pārstāvi saskaņā ar šīs 
regulas mērķiem, vai, ja šāda persona nav 
iecelta, šā biocīdā produkta importētājs 
Savienībā.

Or. de

Pamatojums

Tā kā 83. pants ir izteikts jaunā redakcijā, ir nepieciešams definēt terminu „ražotājs”. Šī 
definīcija ir identiska definīcijai, kas noteikta Komisijas 2000. gada 7. septembra Regulā 
(EK) Nr. 1896/2000 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK par 
biocīdajiem produktiem 16. panta 2. punktā minētās programmas pirmo posmu.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(uc) „profesionāls lietotājs” ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kura savā 
profesionālajā darbībā izmanto biocīdus. 

Or. de

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Vajadzības gadījumā aktīvo vielu 
iekļauj I pielikumā un norāda vienu no 
šādiem nosacījumiem:

(3) Vajadzības gadījumā aktīvo vielu un 
šīs aktīvās vielas references avota 3. panta 
1. punkta u) apakšpunktā minētās 
tehniskās ekvivalences noteikšanai 
nepieciešamo definīciju iekļauj 
I pielikumā un norāda vienu no šādiem 
nosacījumiem:

Or. de
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Pamatojums

Ir svarīgi radīt saikni starp I pielikumā aprakstīto aktīvo vielu un informāciju, kas ir 
izmantota, lai šo vielu iekļautu I pielikumā. Līdzās minētajam, lai varētu atšķirt vielas ķīmisko 
identitāti, ir svarīgs tās izomēru sastāvs.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – e a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) ķīmiskās identitātes raksturojums 
attiecībā uz stereoizomēriem;

Or. de

Pamatojums

Ir svarīgi radīt saikni starp I pielikumā aprakstīto aktīvo vielu un informāciju, kas ir 
izmantota, lai šo vielu iekļautu I pielikumā. Līdzās minētajam, lai varētu atšķirt vielas ķīmisko 
identitāti, ir svarīgs tās izomēru sastāvs.

Grozījums Nr. 27

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 
vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

(1) Turpmāk minētās aktīvās vielas 
neiekļauj I pielikumā:

(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) aktīvās vielas, kas ir klasificētas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 
vai atbilst kritērijiem, lai tās klasificētu kā 
1A vai 1B kategorijas kancerogēnas 
vielas;

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

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

(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.  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 
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;
(e) aktīvās vielas, kas ir noturīgas, spēj 
bioloģiski akumulēties un ir toksiskas;
(f) aktīvās vielas, kam ir ļoti liela noturība 
un ļoti liela spēja bioloģiski akumulēties;
(g) noturīgi organiskie piesārņotāji, kas 
noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) 
Nr. 850/2004 par noturīgiem 
organiskajiem piesārņotājiem 1.

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

1 OV L 229, 29.6.2004., 5. lpp.
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Or. de

(repositioning and amending article 5 paragraph 2)

Pamatojums

Vielu neiekļaušanas kritērijiem ir jāatbilst piesardzības principam. 

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 2. Ja ir ievērots vismaz viens no 
1. punktā paredzētajiem nosacījumiem, 
I pielikumā iekļauj šādas aktīvās vielas:

2. 2. 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:

(a) aktīvās vielas, kas ir klasificētas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 
vai atbilst kritērijiem, lai tās klasificētu kā 
1A vai 1B kategorijas kancerogēnas 
vielas;

(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) aktīvās vielas, kas ir klasificētas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 
vai atbilst kritērijiem, lai tās klasificētu kā 
1A vai 1B kategorijas mutagēnas vielas;

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

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

(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.

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

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

Or. de
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(repositioning and amending article 5 paragraph 1)

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Jebkuram potenciālajam aktīvās vielas 
iekļaušanas I pielikumā pieteikuma 
iesniedzējam Aģentūrā ir jāuzzina, vai
- saistībā ar šo aktīvo vielu Aģentūrā jau 
nav iesniegts pieteikums par tās 
iekļaušanu I pielikumā;
- šī aktīvā viela jau nav iekļauta 
I pielikumā;
- šī aktīvā viela nav reģistrēta saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006.
(2) Vēršoties Aģentūrā, katram 
potenciālajam pieteikuma iesniedzējam ir 
jāsniedz šāda informācija:
(a) informācija par iesniedzēja identitāti, 
kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
VI pielikuma 1. sadaļā, izņemot 1.2. un 
1.3. punktu;
(b) informācija par aktīvās vielas 
identitāti, kā noteikts Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 VI pielikuma 2. sadaļā;
(c) pieprasītā informācija par jauniem, ar 
mugurkaulniekiem veiktiem pētījumiem, 
kas viņam būtu jāveic;
(d) pieprasītā informācija par citiem 
jauniem pētījumiem, kas viņam būtu 
jāveic.
(3) Ja attiecīgā aktīvā viela nav iekļauta 
I pielikumā vai nav reģistrēta saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006, Aģentūra 
potenciālajam pieteikuma iesniedzējam 
sniedz atbilstīgu informāciju.
(4) Ja saistībā ar attiecīgo aktīvo vielu jau 
ir saņemts pieteikums par iekļaušanu 
I pielikumā vai attiecīgā aktīvā viela jau ir 
iekļauta I pielikumā vai reģistrēta 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, 
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tad Aģentūra potenciālajam pieteikuma 
iesniedzējam nekavējoties paziņo 
iepriekšējo pieteikuma iesniedzēju vai 
reģistrētāju nosaukumu un adresi, kā arī 
svarīgāko pētījuma kopsavilkumu vai 
vispārīgu pētījuma kopsavilkumu, ja tāds 
jau ir iesniegts.
(5) Aģentūra iepriekšējiem pieteikuma 
iesniedzējiem vai reģistrētājiem vienlaicīgi 
paziņo tā iesniedzēja nosaukumu un 
adresi, kurš iesniedzis pieteikumu par 
aktīvās vielas iekļaušanu I pielikumā. Ar 
potenciālo pieteikuma iesniedzēju kopīgi 
izmanto pieejamos ar mugurkaulniekiem 
veiktos pētījumus saskaņā ar šīs regulas 
XI nodaļu.

Or. de

Pamatojums

Šāda procedūra ir nepieciešama, lai novērstu ar mugurkaulniekiem veiktu pētījumu 
atkārtošanos un nodrošinātu atbilstību II pielikumā noteiktajām informācijas prasībām. 
„Informācijas pieprasījuma pienākums” ir pārņemts no REACH regulas, jo Aģentūrai būs 
minētās procedūras īstenošanai nepieciešamie tehniskie priekšnosacījumi un ekspertīzes 
rezultāti.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) dokumentācija par aktīvo vielu, kas 
atbilst II pielikumā izklāstītajām prasībām, 
vai tās piekļuves pilnvara,

Or. de

Pamatojums

Ir iespējama situācija, kad pieteikuma iesniedzējs nav tās informācijas īpašnieks, kas ir 
nepieciešama pieteikumā.
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Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Ir iespējama situācija, kad pieteikuma iesniedzējs nav tās informācijas īpašnieks, kas ir 
nepieciešama pieteikumā.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Aģentūra katram pieteikumam 
piešķir pieteikuma iesniegšanas numuru, 
ko līdz brīdim, kad aktīvo vielu iekļauj 
I pielikumā, izmanto visā ar pieteikumu 
saistītajā sarakstē, un pieteikuma 
iesniegšanas datumu, kas ir datums, kad 
pieteikums saņemts Aģentūrā.

Or. de

Pamatojums

Līdzās konkrētu uzņēmuma datu minēšanai, iekļaujot aktīvo vielu I pielikumā, vēl viens 
piemērots un efektīvs instruments dažādu spekulāciju novēršanai ir atsevišķu ziņu 
apkopošana, kas palīdz arī uzņēmējiem atgūt izdarītās investīcijas. Līdzās minētajam šādā 
veidā tiek veicināta pārskatāmība un atvieglota informācijas apmaiņa.
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Aģentūrai pieteikumi jāvalidē tādos pašos termiņos, kādi ir ieviesti ar REACH regulu 
(20. pants). Lai visu informāciju ievadītu Kopienas reģistrā, var piešķirt papildu laiku. Tomēr 
šādā veidā nedrīkst kavēt pieteikuma validēšanas procesu.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Divu mēnešu laikā pēc papildinformācijas 
saņemšanas Aģentūra izlemj, vai ar 
iesniegto papildinformāciju pietiek, lai 
validētu pieteikumu.

Trīs nedēļu laikā pēc papildinformācijas 
saņemšanas Aģentūra izlemj, vai ar 
iesniegto papildinformāciju pietiek, lai 
validētu pieteikumu.

Or. de

Pamatojums

Aģentūrai pieteikumi jāvalidē tādos pašos termiņos, kādi ir ieviesti ar REACH regulu 
(20. pants). Lai visu informāciju ievadītu Kopienas reģistrā, var piešķirt papildu laiku. Tomēr 
šādā veidā nedrīkst kavēt pieteikuma validēšanas procesu.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – 3. a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Divu mēnešu laikā pēc pieteikuma 
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saņemšanas Aģentūra visai 
dokumentācijā esošajai informācijai 
piešķir unikālu identifikācijas kodu.

Or. de

Pamatojums

Aģentūrai pieteikumi jāvalidē tādos pašos termiņos, kādi ir ieviesti ar REACH regulu 
(20. pants). Lai visu informāciju ievadītu Kopienas reģistrā, var piešķirt papildu laiku. Tomēr 
šādā veidā nedrīkst kavēt pieteikuma validēšanas procesu.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Pēc Aģentūras atzinuma saņemšanas 
Komisija pieņem lēmumu par pieteikumu 
iekļaut aktīvo vielu I pielikumā. Šo
lēmumu, kas paredzēts, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 72. panta 
4. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru. Ja Komisija pieņem lēmumu 
par aktīvās vielas iekļaušanu I pielikumā, 
tā paziņo pieteikuma iesniedzēja 
nosaukumu.

Or. de

Pamatojums

Iekļaujot aktīvo vielu I pielikumā, konkrētu uzņēmuma datu minēšana ir piemērots un efektīvs 
instruments, lai novērstu dažādas spekulācijas, šādā veidā var ātri identificēt to uzņēmumu, 
kas ir atbalstījis aktīvās vielas iekļaušanu. Tikai šie uzņēmumi drīkst sagatavot aktīvās vielas 
dokumentācijas piekļuves pilnvaras.



PR\805468LV.doc 27/68 PE438.377v02-00

LV

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Pieņemot lēmumu par aktīvās vielas 
iekļaušanu I pielikumā, Aģentūra 
attiecīgajai aktīvajai vielai piešķir ar vielu 
un pieteikuma iesniedzēju saistītu 
iekļaušanas numuru. Iekļaušanas 
numuru un iekļaušanas datumu Aģentūra 
nekavējoties paziņo attiecīgajam 
pieteikuma iesniedzējam. Iekļaušanas 
numuru izmanto visā turpmākajā ar 
aktīvo vielu saistītajā sarakstē, kā arī šīs 
regulas IV nodaļā noteiktajā produkta 
atļaujas piešķiršanas procedūrā.

Or. de

Pamatojums

Iekļaujot aktīvo vielu I pielikumā, konkrētu uzņēmuma datu minēšana ir piemērots un efektīvs 
instruments, lai novērstu dažādas spekulācijas, šādā veidā var ātri identificēt to uzņēmumu, 
kas ir atbalstījis aktīvās vielas iekļaušanu. Tikai šie uzņēmumi drīkst sagatavot aktīvās vielas 
dokumentācijas piekļuves pilnvaras.

Grozījums Nr. 38

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

Or. de

Pamatojums

Konkrētu uzņēmuma datu minēšana, iekļaujot aktīvo vielu I pielikumā, ir piemērots un 
efektīvs instruments dažādu spekulāciju novēršanai, kas palīdz ātri identificēt to uzņēmumu, 
kas ir atbalstījis aktīvās vielas iekļaušanu, pie tam šādā veidā tiek samazināts arī 
administratīvais noslogojums.

Grozījums Nr. 39

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 
nopietnas pazīmes liecina, ka vairs netiek 
ievērotas 4. pantā minētās prasības. 
.Aktīvās vielas iekļaušanu tā pārskata arī 
tādos gadījumos, ja ir pazīmes, ka netiek 
sasniegti Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 23.oktobra 
Direktīvas 2000/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā,1 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta iv daļā un b) apakšpunkta 
i daļā, kā arī 7. panta 2. un 3. punktā 
noteiktie mērķi. Ja šīs pazīmes tiek 
apstiprinātas, Komisija pieņem lēmumu, ar 
ko groza aktīvās vielas iekļaušanu 
I pielikumā vai svītro no šā pielikuma.
1 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.

Or. de

Pamatojums
Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai jāveic visu pieteikumu pirmā validācija.
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Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums
Lai konkrētajos gadījumos tieši MVU varētu sadarboties ar valsts iestādēm.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas atļaujas piešķiršanas pieteikumu 
iesniedz Aģentūrai. 

Kopienas atļaujas piešķiršanas pieteikumu 
iesniedz Aģentūrai. Iepriekš saņemot 
dalībvalsts piekrišanu, pieteikuma 
iesniedzējs minētajai dalībvalstij var ļaut 
veikt pieteikuma pārbaudi; šādā gadījumā 
viņš Aģentūrai paziņo kompetento 
novērtēšanas iestādi, kā definēts 
22. pantā.

Or. de

Pamatojums
Lai nodrošinātu saskaņotību ar 33. pantā izdarītajiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Biocīdajā produktā iekļautās aktīvās 
vielas ir uzskaitītas I pielikumā un tiek 

(a) Biocīdajā produktā iekļautās aktīvās 
vielas ir uzskaitītas I pielikumā, saskaņā ar 
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ievēroti šajā pielikumā minētie nosacījumi 
attiecībā uz šīm aktīvajām vielām;

8. panta 5.a punktu ir piešķirts 
iekļaušanas numurs un tiek ievēroti šajā 
pielikumā minētie nosacījumi attiecībā uz 
šīm aktīvajām vielām;

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību ar 8. panta 5.a punktā noteikto novērtēšanas procedūru.

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Termins „īpašības” nav skaidri definēts. . „Ķīmiskā identitāte” aktīvo vielu apraksta labāk.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – d a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) ja biocīdajos produktos lieto 
nanomateriālus, atsevišķi ir pārbaudīts 
veselībai un videi radītais risks.
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Or. de

Pamatojums

Nanomateriāliem piemītošās īpašības atšķiras no tām īpašībām, kādas ir tādām pašām 
vielām, kuras nav nanoformā. Tādēļ ir atsevišķi jāpārbauda nanomateriālus saturošu biocīdu 
risks. 

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Novērtējot atbilstību 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem, ja 
vien iespējams, ir jāizmanto ziņas no jau 
pieejamās informācijas par biocīdajā 
produktā esošām vielām, kas rada bažas, 
lai šādā veidā pēc iespējas vairāk 
samazinātu ar dzīvniekiem veiktus 
izmēģinājumus. Ja vien iespējams, 
biocīdā produkta kaitīgās iedarbības 
noteikšanā un tai sekojošajā risku 
novērtēšanā jo īpaši ir jāpiemēro 
Direktīvas 1999/45/EK vai Regulas (EK) 
Nr. 1272/2008 noteikumi.

Or. de

Pamatojums

Nevajadzīgu pētījumu ar mugurkaulniekiem novēršana. Pielāgojums noteikumiem par 
koncentrācijas robežām ķīmiskā drošuma ekspertīzes ziņojuma mērķiem.

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b)Novērtējums par to, vai biocīdais 
produkts atbilst 1. punkta b) un 
c) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, 
nav jāveic tādai biocīdā produkta sastāvā 
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esošai vielai, kuras koncentrācija 
biocīdajā produktā ir mazāka nekā 
zemākā no Regulas (EK) Nr. 1907/2006 
14. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā 
minētajām vērtībām.

Or. de

Pamatojums

Nevajadzīgu pētījumu ar mugurkaulniekiem novēršana. Pielāgojums noteikumiem par 
koncentrācijas robežām ķīmiskā drošuma ekspertīzes ziņojuma mērķiem.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Saistībā ar pamatsastāvu ir atļauts
samazināt references biocīdajā produktā 
esošās aktīvās vielas saturu un/vai mainīt 
vienas vai vairāku neaktīvo vielu sastāvu, 
un/vai aizvietot vienu vai vairākas 
neaktīvās vielas ar citām vielām, kuru 
risks ir tāds pats vai zemāks.

6. (6) Saistībā ar pamatsastāvu sastāvā ir 
iespējamas šādas atkāpes no references 
biocīdā produkta:

(a) neiekļaut aktīvo vielu, ja references 
biocīdajā produktā ir vismaz divas aktīvās 
vielas;
(b) samazināt aktīvo vielu saturu;
(c) neiekļaut vienu vai vairākas neaktīvās 
vielas;
(d) mainīt vienas vai vairāku neaktīvo vielu 
sastāvu;
(e) aizvietot vienu vai vairākas neaktīvās 
vielas.

Or. de

Pamatojums

Biocīdā produktā var būt vairāk nekā viena aktīvā viela.
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Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Komisijai 72. panta 2. punktā 
minētajā procedūrā produktu atļauju 
piešķiršanas nolūkam ir jāsagatavo 
tehniskas un zinātniskas pamatnostādnes, 
īpaši vērā ņemot saskaņotos informācijas 
pieprasījumus, novērtēšanas procedūru 
un dalībvalstu lēmumus.

Or. de

Pamatojums

Šāda pieeja garantē vienotu regulas transponēšanu.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 1. Atļaujas pieteikuma iesniedzējam 
kopā ar pieteikumu jāiesniedz šādi 
dokumenti:

1. 1. Primārās atļaujas pieteikuma 
iesniedzējam kopā ar pieteikumu jāiesniedz 
šādi dokumenti:

Or. de

Pamatojums

Grozījums nepieciešams sakarā ar jauno definīciju.

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) saistībā ar produktiem, kas nav zema 
riska biocīdie produkti, dokumentācija vai 

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

dokumentācijas piekļuves pilnvara, kas 
atbilst II pielikumā izklāstītajām prasībām 
par katru biocīdajā produktā esošo aktīvo 
vielu un kam ir saskaņā ar 8. panta 
5.a punktu piešķirtais iekļaušanas 
numurs;

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību ar 8. panta 5.a punktā noteikto novērtēšanas procedūru. Saistībā 
ar tādiem zema riska produktiem, kuru pamatā ir I pielikumā iekļautas aktīvās vielas vai 
saistībā ar iekļaušanu I pielikumā novērtēšanas fāzē esošas aktīvās vielas, var rasties 
nepieciešamība piekļūt aktīvās vielas informācijai. Nedrīkst negatīvi ietekmēt īpašumtiesību 
un datu aizsardzību attiecībā uz tām aktīvajām vielām, kuras jau ir iekļautas I pielikumā.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – d a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) Ja zema riska biocīdajā produktā 
esošā aktīvā viela ir iekļauta I pielikumā, 
ir jāiesniedz arī attiecīgais iekļaušanas 
numurs. Dokumentācijas piekļuves 
pilnvara ir jāiesniedz, ja nav notecējuši 
attiecīgie 49. pantā noteiktie datu 
aizsardzības periodi.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību ar 8. panta 5.a punktā noteikto novērtēšanas procedūru. Saistībā 
ar tādiem zema riska produktiem, kuru pamatā ir I pielikumā iekļautas aktīvās vielas vai 
saistībā ar iekļaušanu I pielikumā novērtēšanas fāzē esošas aktīvās vielas, var rasties 
nepieciešamība piekļūt aktīvās vielas informācijai. Nedrīkst negatīvi ietekmēt īpašumtiesību 
un datu aizsardzību attiecībā uz tām aktīvajām vielām, kuras jau ir iekļautas I pielikumā.
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Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Iesniedzot atļaujas pieteikumu, samaksā 
saskaņā ar 70. pantu maksājamās maksas.

(2) Iesniedzot primārās atļaujas 
pieteikumu, samaksā saskaņā ar 70. pantu 
maksājamās maksas.

Or. de

Pamatojums

Grozījums nepieciešams sakarā ar jauno definīciju.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) Aģentūra var pieprasīt valsts atļaujas 
pieteikumus iesniegt tās dalībvalsts 
oficiālajā valodā, kurā atrodas šī 
kompetentā iestāde.

Or. de

Pamatojums

Ja visus pieteikumus iesniedz Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrā (ECHA) un tā tos arī validē, 
tad Aģentūra ir vienīgā kompetentā saņēmēja iestāde.
Būtu jāpietiek ar vienu dalībvalsts oficiālo valodu.
Visas pārējās Komisijas priekšlikumā minētās atsauces attiecībā uz kompetento saņēmēju 
iestādi būtu jāaizstāj ar Aģentūru.
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Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Komisija saskaņā ar 72. panta 2. punktā 
minēto procedūru sagatavo tehniskos 
norādījumus, lai atvieglotu šīs 1. punkta 
d) apakšpunkta īstenošanu. Šos tehniskos 
norādījumus publicē Eiropas Savienības 
Oficiālā Vēstneša C sērijā.

(5) Komisija saskaņā ar 72. panta 2. punktā 
minēto procedūru sagatavo tehniskos 
norādījumus, lai atvieglotu šīs 1. punkta 
d) apakšpunkta īstenošanu. Komisijai 
72. panta 2. punktā minētajā procedūrā ir 
jāsagatavo saskaņotas tehniskās un 
zinātniskās pamatnostādnes un 
instrumenti, kas, īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem, palīdz izstrādāt 
atļaujas pieteikumu saskaņā ar 18., 19. un 
20. pantu. Šos tehniskos norādījumus 
publicē Eiropas Savienības Oficiālā 
Vēstneša C sērijā.

Or. de

Pamatojums

Šādi tiek atzīts fakts, ko īpaša vērtība ir tām konsultācijām un instrukcijām, ko Komisija 
sniedz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jo tiem, iespējams, nav šīs regulas izpildei 
nepieciešamo resursu un nepieciešamās ekspertīzes.

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) aktīvo vielu un neaktīvo vielu 
kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs, kuru
ir svarīgi zināt, lai varētu pareizi lietot 
biocīdo produktu;

e) aktīvo vielu un neaktīvo vielu 
kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs, 
ņemot vērā 16. panta 2.b) punktā (jauns) 
minētās koncentrācijas vērtības un ciktāl
to ir svarīgi zināt, lai varētu pareizi lietot 
biocīdo produktu;

Or. de
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Pamatojums

Šāds ierobežojums palīdzēs samazināt atklājamo konfidenciālo informāciju.

Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) biocīdā produkta ražotāji (nosaukums 
un adrese, tostarp ražošanas uzņēmumu 
atrašanās vieta);

(g) biocīdā produkta ražotāji (nosaukums 
un adrese, tostarp uzņēmumu atrašanās 
vieta) un aktīvās vielas iekļaušanas 
numurs saskaņā ar 8. panta 5.a punktu;

Or. de

Pamatojums

Kamēr aktīvās vielas ražotājam, iekļaujot vielu I pielikumā, ir piešķirta atļauja, ražotnes 
vietai ir jābūt konfidenciālai un to nav nepieciešams iekļaut biocīdā produkta atļaujā. Lai 
nodrošinātu saskaņotību ar 8. panta 5.a punktā noteikto novērtēšanas procedūru.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Viena mēneša laikā pēc 15. pantā 
minētās valsts atļaujas pieteikuma 
saņemšanas kompetentā saņēmēja iestāde 
validē pieteikumu, ja tas atbilst šādām 
prasībām:
a) ir iesniegta 18.pantā minētā 
informācija,
b) ir samaksātas saskaņā ar 70. pantu 
maksājamās maksas.
Validācija neietver iesniegto datu vai datu 
sniegšanas prasību pielāgošanas 
pamatojumu kvalitātes vai atbilstības 
novērtēšanu.

(1) Par biocīdā produkta laišanu tirgū 
atbildīgā persona vai tās pārstāvis 
Aģentūrai iesniedz valsts atļaujas 
pieteikumu vai Kopienas atļaujas 
pieteikumu un paziņo Aģentūrai tās 
izraudzītās dalībvalsts kompetento iestādi, 
kura būs atbildīga par pieteikuma 
novērtēšanu (turpmāk „kompetentā 
novērtēšanas iestāde”). Trīs nedēļu laikā 
pēc pieteikuma saņemšanas Aģentūra 
kompetentajai novērtēšanas iestādei 
paziņo, ka pieteikums ir pieejams 
Aģentūras datubāzē.

Or. de
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Pamatojums
Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA) būtu jāveic visā Kopienā saņemto pieteikumu 
sākotnējā validēšana, lai kompetentās novērtēšanas iestādes pēc tam varētu koncentrēties uz 
pieteikumu faktisko validēšanu. Šā brīža situācijā, kad kompetentās novērtēšanas iestādes 
pieteikumu dokumentācijā aplūko gan administratīvos, gan zinātniskos aspektus, to pieeja ir 
kļuvusi nevienota. Aģentūrai pieteikumu validēšana ir jāveic tādos pašos termiņos, kādi ir 
ieviesti ar REACH regulu (20. pants).

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ja kompetentā saņēmēja iestāde 
uzskata, ka pieteikums ir nepilnīgs, tā 
informē pieteikuma iesniedzēju par to, 
kāda papildinformācija ir vajadzīga, lai 
validētu pieteikumu, un nosaka 
pieņemamu termiņu šīs informācijas 
iesniegšanai. Viena mēneša laikā pēc 
papildinformācijas saņemšanas 
kompetentā saņēmēja iestāde izlemj, vai 
ar iesniegto papildinformāciju pietiek, lai 
validētu pieteikumu. Kompetentā 
saņēmēja iestāde noraida pieteikumu, ja 
tā iesniedzējs neiesniedz prasīto 
informāciju noteiktajā termiņā, un par 
noraidījumu informē pieteikuma 
iesniedzēju.

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

(a) ir iesniegta 18.pantā minētā 
informācija,
(b) ir samaksātas saskaņā ar 70. pantu 
maksājamās maksas. Validācija neietver 
iesniegto datu vai datu sniegšanas prasību 
pielāgošanas pamatojumu kvalitātes vai 
atbilstības novērtēšanu.

Or. de

Pamatojums

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA) būtu jāveic visā Kopienā saņemto pieteikumu 
sākotnējā validēšana, lai kompetentās novērtēšanas iestādes pēc tam varētu koncentrēties uz 
pieteikumu faktisko validēšanu. Šā brīža situācijā, kad kompetentās novērtēšanas iestādes
pieteikumu dokumentācijā aplūko gan administratīvos, gan zinātniskos aspektus, to pieeja ir 
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kļuvusi nevienota. Aģentūrai pieteikumu validēšana ir jāveic tādos pašos termiņos, kādi ir 
ieviesti ar REACH regulu (20. pants).

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) Ja Aģentūra uzskata, ka pieteikums ir 
nepilnīgs, tā informē pieteikuma 
iesniedzēju par to, kāda papildinformācija 
ir vajadzīga, lai validētu pieteikumu, un 
nosaka pieņemamu termiņu šīs 
informācijas iesniegšanai. Trīs nedēļu 
laikā pēc papildinformācijas saņemšanas 
Aģentūra izlemj, vai ar iesniegto 
papildinformāciju pietiek, lai validētu 
pieteikumu. Aģentūra noraida 
pieteikumu, ja tā iesniedzējs neiesniedz 
prasīto informāciju noteiktajā termiņā, un 
par noraidījumu informē pieteikuma 
iesniedzēju un kompetento novērtēšanas 
iestādi. Šādos gadījumos daļēji atmaksā 
maksu, kas samaksāta Aģentūrai saskaņā 
ar 70. pantu.

Or. de

Pamatojums

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA) būtu jāveic visā Kopienā saņemto pieteikumu 
sākotnējā validēšana, lai kompetentās novērtēšanas iestādes pēc tam varētu koncentrēties uz 
pieteikumu faktisko validēšanu. Šā brīža situācijā, kad kompetentās novērtēšanas iestādes 
pieteikumu dokumentācijā aplūko gan administratīvos, gan zinātniskos aspektus, to pieeja ir 
kļuvusi nevienota. Aģentūrai pieteikumu validēšana ir jāveic tādos pašos termiņos, kādi ir 
ieviesti ar REACH regulu (20. pants).

Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Aģentūras lēmumus, kas pieņemti 
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atbilstīgi šā panta 3. punkta trešajai daļai,
ir iespējams pārsūdzēt saskaņā ar 
67. pantu.

Or. de

Pamatojums

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA) būtu jāveic visā Kopienā saņemto pieteikumu 
sākotnējā validēšana, lai kompetentās novērtēšanas iestādes pēc tam varētu koncentrēties uz 
pieteikumu faktisko validēšanu. Šā brīža situācijā, kad kompetentās novērtēšanas iestādes 
pieteikumu dokumentācijā aplūko gan administratīvos, gan zinātniskos aspektus, to pieeja ir 
kļuvusi nevienota.
Aģentūrai pieteikumu validēšana ir jāveic tādos pašos termiņos, kādi ir ieviesti ar REACH 
regulu (20. pants).

Grozījums Nr. 61

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Ja Aģentūra, pamatojoties uz 
validāciju, kas veikta saskaņā ar 
2. punktu, uzskata, ka pieteikumā sniegtā 
informācija ir pilnīga, tā nekavējoties par 
to informē pieteikuma iesniedzēju un 
kompetento novērtēšanas iestādi.

Or. de

Pamatojums

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA) būtu jāveic visā Kopienā saņemto pieteikumu 
sākotnējā validēšana, lai kompetentās novērtēšanas iestādes pēc tam varētu koncentrēties uz 
pieteikumu faktisko validēšanu. Šā brīža situācijā, kad kompetentās novērtēšanas iestādes 
pieteikumu dokumentācijā aplūko gan administratīvos, gan zinātniskos aspektus, to pieeja ir 
kļuvusi nevienota.
Aģentūrai pieteikumu validēšana ir jāveic tādos pašos termiņos, kādi ir ieviesti ar REACH 
regulu (20. pants).
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Grozījums Nr. 62

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ja biocīdajā produktā esoša viela 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 
jau ir reģistrēta lietošanai biocīdā 
produktā, tad šādu vielu kompetentā 
novērtēšanas iestāde atkārtoti nevērtē.

Or. de

Pamatojums

Lai novērstu nevajadzīgu darbu dublēšanos.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Kopienas atļauju var piešķirt šādām 
biocīdo produktu kategorijām:

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

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

Or. de

Pamatojums

Iespēja saņemt Kopienas atļauju ir jānodrošina visiem produktu veidiem, tātad arī tādiem 
produktiem, kas satur tikai eksistējošas aktīvās vielas. No vienas puses, gan pieteikuma 
iesniedzējam, gan dalībvalstīm būtiski tiek samazināts administratīvais slogs. No otras puses, 
šāds izvērsums nepārslogo sistēmu, jo aktīvo vielu iekļaušana I pielikumā ir sasaistīta ar 
testēšanas programmu.
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Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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. de

Pamatojums

Iespēja saņemt Kopienas atļauju ir jānodrošina visiem produktu veidiem, tātad arī tādiem 
produktiem, kas satur tikai eksistējošas aktīvās vielas. No vienas puses, gan pieteikuma 
iesniedzējam, gan dalībvalstīm būtiski tiek samazināts administratīvais slogs. No otras puses, 
šāds izvērsums nepārslogo sistēmu, jo aktīvo vielu iekļaušana I pielikumā ir sasaistīta ar 
testēšanas programmu.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
34. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34. pants
Pieteikumu iesniegšana un validēšana

(1) Par biocīdā produkta laišanu tirgū 
atbildīgā persona vai tās pārstāvis 
Aģentūrai iesniedz Kopienas atļaujas
pieteikumu un paziņo Aģentūrai tās 

svītrots
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izraudzītās dalībvalsts kompetento iestādi, 
kura būs atbildīga par pieteikuma 
novērtēšanu (turpmāk „kompetentā 
novērtēšanas iestāde”). Viena mēneša 
laikā pēc pieteikuma saņemšanas 
Aģentūra kompetentajai novērtēšanas 
iestādei paziņo, ka pieteikums ir pieejams 
Aģentūras datubāzē.
(2) Divu mēnešu laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas Aģentūra validē pieteikumu, 
ja tas atbilst šādām prasībām: (a) ir 
iesniegta 18.pantā minētā informācija, (b) 
ir samaksātas saskaņā ar 70. pantu 
maksājamās maksas. Validācija neietver 
iesniegto datu vai datu sniegšanas prasību 
pielāgošanas pamatojumu kvalitātes vai 
atbilstības novērtēšanu.
((3) Ja Aģentūra uzskata, ka pieteikums ir 
nepilnīgs, tā informē pieteikuma 
iesniedzēju par to, kāda papildinformācija 
ir vajadzīga, lai validētu pieteikumu, un 
nosaka pieņemamu termiņu šīs 
informācijas iesniegšanai. Divu mēnešu 
laikā no papildinformācijas saņemšanas 
Aģentūra izlemj, vai ar iesniegto 
papildinformāciju pietiek, lai validētu 
pieteikumu. Aģentūra noraida 
pieteikumu, ja tā iesniedzējs neiesniedz 
prasīto informāciju noteiktajā termiņā, un 
par noraidījumu informē pieteikuma 
iesniedzēju un kompetento novērtēšanas 
iestādi. Šādos gadījumos daļēji atmaksā 
maksu, kas samaksāta Aģentūrai saskaņā 
ar 70. pantu.
(4) Aģentūras lēmumus, kas pieņemti 
atbilstīgi šā panta 3. punkta trešajai daļai, 
ir iespējams pārsūdzēt saskaņā ar 
67. pantu.
(5) Ja Aģentūra, pamatojoties uz 
validāciju, kas veikta saskaņā ar 
2. punktu, uzskata, ka pieteikumā sniegtā 
informācija ir pilnīga, tā nekavējoties par 
to informē pieteikuma iesniedzēju un 
kompetento novērtēšanas iestādi.

Or. de
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Pamatojums

Jaunajā 22. pantā valsts atļaujas un Kopienas atļaujas pieteikumu iesniegšanas un
validācijas kārtību reglamentē tieši šāds noteikums. Tādēļ priekšlikuma 34. pants ir lieks.

Grozījums Nr. 66

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Ja biocīdajā produktā esoša viela 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 
jau ir reģistrēta lietošanai biocīdā 
produktā, tad šādu vielu kompetentā 
novērtēšanas iestāde atkārtoti nevērtē.

Or. de

Pamatojums

Lai novērstu nevajadzīgu darbu dublēšanos.

Grozījums Nr. 67

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Deviņu mēnešu laikā no novērtējumā 
izdarīto secinājumu saņemšanas datuma 
Aģentūra sagatavo un Komisijai iesniedz 
nostāju par biocīdā produkta atļaujas 
piešķiršanu. 

(3) Trīs mēnešu laikā no novērtējumā 
izdarīto secinājumu saņemšanas datuma 
Aģentūra sagatavo un Komisijai iesniedz 
nostāju par biocīdā produkta atļaujas 
piešķiršanu.

Or. de

Pamatojums

Lai Aģentūra izstrādātu un iesniegtu nostāju, deviņi mēneši ir pārāk ilgs periods, jo nostāju 
sagatavo, pamatojoties uz jau esošu novērtējumu, ko ir izstrādājusi kompetentā novērtēšanas 
iestāde. Šim nolūkam piemērots periods būtu trīs mēneši.
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Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
37. a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37.a pants
Atļauju dublikāti

(1) Primārās atļaujas turētājs vai 
primārās atļaujas pieteikuma iesniedzējs 
Aģentūrā saistībā ar to pašu biocīdo 
produktu var iesniegt atļaujas dublikāta 
pieteikumu.
2. (2) Atļaujas dublikāta pieteikuma 
iesniedzējs kopā ar pieteikumu iesniedz 
šādu informāciju un dokumentus: 
a) primārās atļaujas numuru vai —
turpmāk saņemamas primārās atļaujas 
gadījumā — pieteikuma numuru; 
b) biocīdā produkta komercnosaukumu; 
c) produktā esošo aktīvo vielu un neaktīvo 
vielu kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu, 
ņemot vērā koncentrācijas robežas 
saskaņā ar 16. panta 2.b punktu (jauns), 
ja šāda informācija ir vispārīgi svarīga 
pareizai biocīdā produkta lietošanai; 
d) devas un lietošanas instrukciju; 
e) lietotāju kategorijas.
3. (3) Aģentūra pieteikumu validē saskaņā 
ar 22. pantu.
4. (4) Ja Aģentūra, pamatojoties uz 
validāciju, kas veikta saskaņā ar 
3. punktu, uzskata, ka pieteikumā sniegtā 
informācija ir pilnīga, tā nekavējoties par 
to informē pieteikuma iesniedzēju un 
kompetento novērtēšanas iestādi, kura ir 
piešķīrusi primāro atļauju, vai —
Kopienas atļaujas dublikāta gadījumā —
Komisiju.
5. (5) Ja ir saņemta primārā atļauja, 
kompetentā novērtēšanas iestāde vai —
Kopienas atļaujas dublikāta gadījumā —
Komisija viena mēneša laikā pēc 
validācijas pieņem lēmumu par 
pieteikumu. Ja primārā atļauja ir 
izskatīšanas procedūrā, tad kompetentā 
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novērtēšanas iestāde vai — Kopienas 
atļaujas dublikāta gadījumā — Komisija 
viena mēneša laikā pēc primārās atļaujas 
piešķiršanas pieņem lēmumu par 
pieteikumu.
6. Ja izrādās, ka ir nepieciešami papildu 
dati, lai novērtētu biocīdu izstrādājuma 
līdzvērtīgumu, tad kompetentā 
novērtēšanas iestāde vai Komisija —
Kopienas atļaujas dublikāta gadījumā —
lūdz šos datus pieteikuma iesniedzējam. 
Šā panta 5. punktā minēto termiņu viens 
mēnesis rēķina no dienas, kad tika izteikts 
šis lūgums, līdz dienai, kurā dati tiek 
saņemti.

7. Tiklīdz kompetentā novērtēšanas 
iestāde vai Komisija — Kopienas atļaujas 
dublikāta gadījumā — ir atļāvusi pirmās 
atļaujas dublikātu, tā piešķir savu atļaujas 
numuru un iekļauj Kopienas biocīdu 
izstrādājumu reģistrā administratīvos 
lēmumus, kas pieņemti attiecībā uz 
pieteikumu.

8. Neskarot datus, kas iesniegti saskaņā 
ar 2. punktu, nosacījumus, kas ir spēkā 
attiecībā uz pirmo atļauju biocīdu 
izstrādājuma laišanai apgrozībā un 
izmantošanai, piemēro arī atļaujas 
dublikātam.

Or. de

Pamatojums

Dažās ES dalībvalstīs ir ierasta prakse, kad vienā dažādu atļauju veidu sistēmā piešķir 
atļaujas dažādiem viena produkta komercnosaukumiem, lai tos laistu tirgū dažādi uzņēmumi, 
tādā veidā atvieglojot procedūru. Tā kā atļauju dublikātiem un papildu atļaujām ir 
administratīvi tehniska daba, nav nepieciešamības atkārtoti novērtēt produkta iedarbību uz 
cilvēka veselību vai vidi.
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Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
37. b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37.b pants
Papildu atļaujas

(1) Papildu atļauju var piešķirt, 
pamatojoties uz izsniegtu primāro atļauju.
(2) Ja paredzēts iesniegt papildu atļaujas 
pieteikumu, pieteikuma iesniedzējs to 
iesniedz Aģentūrā.
(3) Papildu atļaujas pieteikuma 
iesniedzējs kopā ar pieteikumu iesniedz 
šādu informāciju un dokumentus:
(a) primārās atļaujas numuru vai, ja 
primārā atļauja ir izskatīšanas procesā —
pieteikuma numuru;
(b) pieteikuma iesniedzēja nosaukumu un 
adresi;
(c) primārās atļaujas turētāja rakstveida 
piekrišanu;
(d) produktā esošo aktīvo vielu un 
neaktīvo vielu kvalitatīvo un kvantitatīvo 
sastāvu, ņemot vērā koncentrācijas 
robežas saskaņā ar 16. panta 2.b punktu 
(jauns), ja šāda informācija ir vispārīgi 
svarīga pareizai biocīdā produkta 
lietošanai;
(e) devas un lietošanas instrukciju;
(f) lietotāju kategorijas.
(4) Aģentūra pieteikumu validē saskaņā 
ar 22. pantu.
(5) Ja Aģentūra, pamatojoties uz 
validāciju, kas veikta saskaņā ar 
4. punktu, uzskata, ka pieteikumā sniegtā 
informācija ir pilnīga, tā nekavējoties par 
to informē pieteikuma iesniedzēju un 
kompetento novērtēšanas iestādi, kura ir 
piešķīrusi primāro atļauju, vai —
Kopienas papildu atļaujas gadījumā —
Komisiju.
(6) Ja ir saņemta primārā atļauja, 
kompetentā novērtēšanas iestāde vai —
Kopienas papildu atļaujas gadījumā —
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Komisija viena mēneša laikā pēc 
validācijas pieņem lēmumu par 
pieteikumu. Ja primārā atļauja ir 
izskatīšanas procedūrā, tad kompetentā 
novērtēšanas iestāde vai — Kopienas 
papildu atļaujas gadījumā — Komisija 
viena mēneša laikā pēc primārās atļaujas 
piešķiršanas pieņem lēmumu par 
pieteikumu.
(7) Ja konstatē, ka, lai novērtētu biocīdā 
produkta analoģiju, ir nepieciešama 
papildu informācija, kompetentā 
novērtēšanas iestāde vai — Kopienas 
papildu atļaujas gadījumā — Komisija 
pieteikuma iesniedzējam pieprasa iesniegt 
minēto informāciju. 6. punktā noteiktais 
viena mēneša periods tiek noteikts no 
dienas, kad ir izteikts šāds pieprasījums, 
līdz dienai, kad ir saņemta nepieciešamā 
informācija.
(8) Ja kompetentā novērtēšanas iestāde 
vai — Kopienas papildu atļaujas 
gadījumā — Komisija piešķir papildu 
atļauju, tā produktam piešķir savu 
atļaujas numuru un saistībā ar 
pieprasījumu pieņemtos administratīvos 
lēmumus reģistrē Kopienas biocīdo 
produktu reģistrā.
(9) Neskarot saskaņā ar 3. punktu 
iesniegto informāciju, nosacījumi, kas par 
biocīdā produkta laišanu tirgū un 
lietošanu noteikti primārai atļaujai, 
attiecas arī uz papildu atļauju.

Or. de

Pamatojums

Dažās ES dalībvalstīs ir ierasta prakse, kad vienā dažādu atļauju veidu sistēmā piešķir 
atļaujas dažādiem viena produkta komercnosaukumiem, lai tos laistu tirgū dažādi uzņēmumi, 
tādā veidā atvieglojot procedūru. Tā kā atļauju dublikātiem un papildu atļaujām ir 
administratīvi tehniska daba, nav nepieciešamības atkārtoti novērtēt produkta iedarbību uz 
cilvēka veselību vai vidi.
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Grozījums Nr. 70

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) avota izmaiņas vai aktīvās vielas 
sastāva izmaiņas.

Or. de

Pamatojums

Paziņojums par biocīdajos produktos izmantotās aktīvās vielas avota izmaiņām ir 
nepieciešams, jo šādas izmaiņas var ietekmēt produkta drošumu.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi valsts
atļauju, vai — Kopienas atļaujas 
gadījumā — Komisija pēc atļaujas 
turētāja pieprasījuma anulē atļauju, un 
atļaujas turētājs norāda šāda pieprasījuma 
iemeslus. Ja šāds pieprasījums attiecas uz 
Kopienas atļauju, to iesniedz Aģentūrai.

Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi atļauju, 
pēc atļaujas turētāja pieprasījuma anulē 
atļauju, un atļaujas turētājs norāda šāda 
pieprasījuma iemeslus. Ja šāds 
pieprasījums attiecas uz Kopienas atļauju, 
tās dublikātu vai papildu atļauju, to 
iesniedz Aģentūrai.

Or. de

Grozījums Nr. 72

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Pēc atļaujas turētāja pieprasījuma 
primārajā atļaujā izdarīti grozījumi 
attiecas arī uz atļaujas dublikātiem un 
papildu atļaujām, kas piešķirtas saistībā 
ar primāro atļauju.
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Or. de

Grozījums Nr. 73

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Šā panta 1. punktā minēto kritēriju 
un procedūru pamatā ir princips, ka 
atkarībā no paredzēto grozījumu apjoma 
var izmantot dažādas grozījumu 
izdarīšanas procedūras, proti, tādas, lai 
varētu piemērot vienkāršotu paziņošanas 
kārtību par:
(a) administratīviem grozījumiem atļaujā;
(b) tādām izmaiņām biocīdajā produktā, 
kas ir veiktas atļauto izmaiņu robežās, ko 
definē eksistējošs, atļauts pamatsastāvs;
(c) tāda jauna biocīdā produkta laišanu 
tirgū, kas iekļaujas eksistējošajā, atļautajā 
pamatsastāvā;

(d) tādām nelielām biocīdā produkta 
izmaiņām, kas negatīvi neietekmē šā 
produkta riska līmeni vai produkta 
iedarbīgumu;

Or. de

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt, ka atkarībā no paredzēto biocīdā produkta (salīdzinājumā ar atļauto 
oriģinālu) izmaiņu pakāpes un nozīmīguma (lielākas vai mazākas) ir jāizmanto dažādas 
grozījumu izdarīšanas procedūras.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts – 1. daļa - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Apstrādātu izstrādājumu vai materiālu 
marķējumā norādāma šāda informācija:

(2) Apstrādātu materiālu vai izstrādājumu
marķējumā norādāma šāda informācija:
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Or. de

Pamatojums

Jēdziena „articles” angļu valodā tulkojumam jāatbilst apzīmējumam „izstrādājumi”, kas 
norādīts REACH (Izveides) Regulas Nr. 1907/2006 3. panta 3. punktā.

Grozījums Nr. 75

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Jēdziena „articles” angļu valodā tulkojumam jāatbilst apzīmējumam „izstrādājumi”, kas 
norādīts REACH (Izveides) Regulas Nr. 1907/2006 3. panta 3. punktā.

Grozījums Nr. 76

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) biocīdā īpašība, ko ieguvuši apstrādātie 
materiāli vai izstrādājumi, ja saturā 
esošais biocīdais produkts nonāks tiešā 
saskarē ar cilvēku vai vidi. 

Or. de

Pamatojums

Lai precizētu, ka attiecībā uz tādiem apstrādātiem materiāliem un izstrādājumiem, kuriem 
piemīt ārīga iedarbība, attiecas stingri marķēšanas noteikumi.
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Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Lai precizētu, ka attiecībā uz tādiem apstrādātiem materiāliem un izstrādājumiem, kuriem 
piemīt ārīga iedarbība, attiecas stingri marķēšanas noteikumi.

Grozījums Nr. 78

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Marķējumam jābūt skaidri redzamam, 
viegli salasāmam un pietiekami noturīgam. 
Ja tas ir nepieciešams apstrādātā 
izstrādājuma vai materiāla lieluma vai 
funkcijas dēļ, marķējumu uzdrukā uz 
apstrādātā izstrādājuma vai materiāla 
iepakojuma vai iekļauj apstrādātā 
izstrādājuma vai materiāla lietošanas 
instrukcijā vai garantijas talonā.

Marķējumam jābūt skaidri redzamam, 
viegli salasāmam un pietiekami noturīgam, 
un to uzdrukā uz apstrādātā materiāla vai 
izstrādājuma, iepakojuma vai iekļauj 
apstrādātā materiāla vai izstrādājuma 
lietošanas instrukcijā vai garantijas talonā.

Or. de

Pamatojums

Lai precizētu, ka attiecībā uz tādiem apstrādātiem materiāliem un izstrādājumiem, kuriem 
piemīt ārīga iedarbība, attiecas stingri marķēšanas noteikumi.
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Grozījums Nr. 79

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nākamais pieteikuma iesniedzējs ar 
pirmo pieteikuma iesniedzēju ir panācis 
rakstisku vienošanos piekļuves pilnvaras 
veidā, ka viņš var izmantot minēto 
informāciju;

(a) nākamais pieteikuma iesniedzējs ar 
pirmo pieteikuma iesniedzēju ir panācis 
rakstisku vienošanos piekļuves pilnvaras 
veidā saskaņā ar 50. pantu, ka viņš var 
izmantot minēto informāciju;

Or. de

Pamatojums

Pirmais atļaujas pieteikuma iesniedzējs ne vienmēr ir informācijas īpašnieks. Līdzās 
minētajam būtu jārada iespēja, ka arī nākamais atļaujas pieteikuma iesniedzējs vai cits 
uzņēmums ir informācijas īpašnieks vai var kļūt par informācijas īpašnieku, ja ir notikusi 
kopīga informācijas ieguve vai kopīga informācijas izstrāde. Tādēļ tiem dalībniekiem, kuri ir 
saistīti ar vielas iekļaušanu I pielikumā un kuri jau ir saņēmuši tiesības atsaukties uz 
dokumentācijā iekļauto informāciju, nebūtu katru reizi jāpierāda, ka ir faktiskie informācijas 
īpašnieki.

Grozījums Nr. 80

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) nākamais atļaujas pieteikuma 
iesniedzējs arī ir informācijas īpašnieks.

Or. de

Pamatojums

Pirmais atļaujas pieteikuma iesniedzējs ne vienmēr ir informācijas īpašnieks. Līdzās 
minētajam būtu jārada iespēja, ka arī nākamais atļaujas pieteikuma iesniedzējs vai cits 
uzņēmums ir informācijas īpašnieks vai var kļūt par informācijas īpašnieku, ja ir notikusi 
kopīga informācijas ieguve vai kopīga informācijas izstrāde. Tādēļ tiem dalībniekiem, kuri ir 
saistīti ar vielas iekļaušanu I pielikumā un kuri jau ir saņēmuši tiesības atsaukties uz 
dokumentācijā iekļauto informāciju, nebūtu katru reizi jāpierāda, ka ir faktiskie informācijas 
īpašnieki.
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Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
48. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) Jebkuru 2. punktā minētā saraksta 
informāciju marķē ar unikālu kodu, un 
Aģentūra to pilnībā ievada Biocīdu datu 
kopīgas izmantošanas reģistrā, sasaistot 
ar pirmā pieteikuma iesniedzēja un 
informācijas īpašnieku identitātes datiem.

Or. de

Pamatojums

Reģistrā ir jābūt visai sarakstā apkopotajai informācijai vai dokumentiem. Katram 
iesniegtajam dokumentam piešķirot identitātes numuru, var novērst pārpratumus saistībā ar 
līdzīgiem nosaukumiem vai pētījumos veiktiem grozījumiem, vai nesagatavotiem pētījumu 
datiem. Sasaistot šo informāciju ar informācijas īpašnieka un pieteikuma iesniedzēja datiem, 
tiek nodrošināta īpašumtiesību aizsardzība.

Grozījums Nr. 82

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Direktīvā 98/8/EK datu aizsardzība tā arī nav nepārprotami ietverta.
Dokumentācijas iesniegšanas datums varētu būt arī tas brīdis, kad saņem lielāko daļu 
informācijas, savukārt vēlāk iesniegta informācija un īstenotas darbības varētu radīt 
situāciju, kad ir dažādi iesniegšanas datumi. Ievadot katra dokumenta iesniegšanas datumu, 
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situācija būs atspoguļota pareizi. Ir lietderīgi katrai datu kopai paredzēt datu aizsardzību, jo 
katra datu kopa ir saistīta ar informācijas īpašnieka izdarītām investīcijām.

Grozījums Nr. 83

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācijai, kura ir aizsargāta saskaņā ar 
Direktīvu 98/8/EK vai šo pantu vai kuras 
aizsardzības periods saskaņā ar 
Direktīvu 98/8/EK vai šo pantu ir beidzies, 
atkārtotu aizsardzību nepiemēro.

Informācijai, kura ir aizsargāta saskaņā ar 
Direktīvu 98/8/EK vai šo pantu, kuras 
aizsardzības periods saskaņā ar 
Direktīvu 98/8/EK ir beidzies, atkārtotu 
aizsardzību piemēro pēc pieprasījuma.

Or. de

Pamatojums

Direktīvā 98/8/EK datu aizsardzība tā arī nav nepārprotami ietverta.
Dokumentācijas iesniegšanas datums varētu būt arī tas brīdis, kad saņem lielāko daļu 
informācijas, savukārt vēlāk iesniegta informācija un īstenotas darbības varētu radīt 
situāciju, kad ir dažādi iesniegšanas datumi. Ievadot katra dokumenta iesniegšanas datumu, 
situācija būs atspoguļota pareizi. Ir lietderīgi katrai datu kopai paredzēt datu aizsardzību, jo 
katra datu kopa ir saistīta ar informācijas īpašnieka izdarītām investīcijām.

Grozījums Nr. 84

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saņemšanas datums ir individuāli 
jāpiešķir katram dokumentam, kas 
saskaņā ar 48. panta 4. punktu ir marķēts 
ar unikālu kodu.

Or. de

Pamatojums

Direktīvā 98/8/EK datu aizsardzība tā arī nav nepārprotami ietverta.
Dokumentācijas iesniegšanas datums varētu būt arī tas brīdis, kad saņem lielāko daļu 
informācijas, savukārt vēlāk iesniegta informācija un īstenotas darbības varētu radīt 
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situāciju, kad ir dažādi iesniegšanas datumi. Ievadot katra dokumenta iesniegšanas datumu, 
situācija būs atspoguļota pareizi. Ir lietderīgi katrai datu kopai paredzēt datu aizsardzību, jo 
katra datu kopa ir saistīta ar informācijas īpašnieka izdarītām investīcijām.

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
49. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Atkāpjoties no 2. punkta pirmās daļas, 
tās informācijas aizsardzības periods, kas 
dalībvalstij iesniegta saskaņā ar valsts 
sistēmu vai praksi biocīdo produktu 
apstiprināšanai pirms minētās 
informācijas iesniegšanas 
Direktīvas 98/8/EK vai šīs regulas 
piemērošanas vajadzībām, beidzas tad, 
kad beidzas valsts noteikumos paredzētais 
periods, vai 2014. gada 14. maijā, 
atkarībā no tā, kas ir agrāk, ja vien 
informācija nav iegūta pēc 2000. gada 
14. maija.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Nav lietderīgi nošķirt jaunu un jau esošu informāciju.

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
50. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(2) Piekļuves pilnvaras atsaukšana pirms 
tās derīguma termiņa beigām nekavējoties 
padara nederīgas tās atļaujas, kas izdotas, 
pamatojoties uz attiecīgo piekļuves 
pilnvaru.

Or. de
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Pamatojums

EK priekšlikums pieļautu spekulācijas, jo piekļuves pilnvaru saņēmušais uzņēmums bez 
grūtībām varētu nomainīt piegādātāju. Informācijas īpašnieks / kolektīvais izmantotājs tādā 
gadījumā vairs nespētu atgūt izdevumus, kas tam radušies.
Piekļuves pilnvaras parasti piešķir bez maksas, un tās ir saistītas ar vienošanos par piegādes 
īstenošanu. Radot iespēju anulēt piekļuves pilnvaru gadījumā, ja tiek lauzta vienošanās, tiek 
nodrošināta informācijas īpašnieku investīciju aizsardzība.

Grozījums Nr. 87

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šādi testi vai pētījumi jau ir iesniegti 
saistībā ar kādu no iepriekšējiem 
pieteikumiem, kompetentā iestāde vai 
Aģentūra nekavējoties paziņo 
potenciālajam pieteikuma iesniedzējam 
informācijas īpašnieka vārdu vai 
nosaukumu un kontaktinformāciju.

Ja šādi testi vai pētījumi jau ir iesniegti 
saistībā ar kādu no iepriekšējiem 
pieteikumiem, kompetentā iestāde vai 
Aģentūra nekavējoties novērtē tehnisko 
ekvivalenci attiecībā uz references avotu.
Ja tehniskās ekvivalences novērtējums ir 
pozitīvs, kompetentā iestāde vai Aģentūra 
nekavējoties paziņo potenciālajam 
pieteikuma iesniedzējam informācijas 
īpašnieka vārdu vai nosaukumu un 
kontaktinformāciju.

Or. de

Pamatojums

Pirms pētījumus nodod informācijas apmaiņas vajadzībām, ir jānosaka tehniskā ekvivalence. 
Pretējā gadījumā nav iespējams noteikt, vai pieejamā informācija ir piemērojama nākamā 
pieteikuma iesniedzēja testējamajam materiālam.

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
52. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ja divus mēnešus pēc lūguma 
izteikšanas saskaņā ar 51. panta 2. punktu 
šāda vienošanās nav panākta, potenciālais 

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

informācijas īpašnieks, gan potenciālais
pieteikuma iesniedzējs nekavējoties par to 
informē Aģentūru. Divu mēnešu laikā pēc 
tam, kad saņemta informācija par nespēju 
panākt vienošanos, Aģentūra piešķir 
potenciālajam pieteikuma iesniedzējam 
tiesības atsaukties uz testiem vai 
pētījumiem, kuri saistīti ar 
izmēģinājumiem ar mugurkaulniekiem.
Savienības šķīrējtiesa lemj par 
proporcionālu visu ar informācijas 
sagatavošanu un lietošanu saistīto 
izmaksu daļu, ko potenciālais pieteikuma 
iesniedzējs maksā datu īpašniekam.

Or. de

Pamatojums

Tā kā centieni rast vienošanos starp pusēm, t.i., starp informācijas īpašnieku un nākamo 
pieteikuma iesniedzēju, var būt neveiksmīgi, abām pusēm par to ir jāinformē Aģentūra. Nav 
lietderīgi, ja nākamais pieteikuma iesniedzējs informē informācijas īpašnieku, jo pēdējais ir 
viena no neveiksmīgās vienošanās pusēm. Lai nodrošinātu, ka obligātā informācijas apmaiņa 
ES līmenī noris saskaņoti, Komisijai būtu jāizveido Savienības šķīrējtiesa.

Grozījums Nr. 89

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ja biocīdais produkts jau ir atļauts 
saskaņā ar 15., 25. vai 28. pantu un visi 
atbilstīgi 49. pantam noteiktie informācijas 
aizsardzības periodi ir beigušies, 
kompetentā saņēmēja iestāde vai Aģentūra 
var piekrist, ka nākamais atļaujas 
pieteikuma iesniedzējs var atsaukties uz 
datiem, kurus iesniedzis pirmais 
pieteikuma iesniedzējs, ciktāl nākamais 
pieteikuma iesniedzējs var nodrošināt 
pierādījumus tam, ka biocīdais produkts ir 
līdzīgs iepriekš atļautajam biocīdam un abu 
produktu aktīvās vielas ir tehniski 
ekvivalentas, ieskaitot tīrības pakāpi un 
piemaisījumu īpašības.

(1) Ja biocīdais produkts jau ir atļauts 
saskaņā ar 15., 25. vai 28. pantu un visi 
atbilstīgi 49. pantam noteiktie informācijas 
aizsardzības periodi ir beigušies, 
kompetentā saņēmēja iestāde vai Aģentūra 
var piekrist, ka nākamais atļaujas 
pieteikuma iesniedzējs var atsaukties uz 
datiem, kurus iesniedzis pirmais 
pieteikuma iesniedzējs, un, ja atbilstīgi 
49. pantam noteiktie informācijas 
aizsardzības periodi nav beigušies, 
kompetentā saņēmēja iestāde vai 
Aģentūra var piekrist, ka nākamais 
atļaujas pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar 
52. pantu var atsaukties uz datiem, ko 
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iesniedzis pirmais atļaujas iesniedzējs, 
abos gadījumos, ciktāl nākamais 
pieteikuma iesniedzējs var nodrošināt 
pierādījumus tam, ka biocīdais produkts ir 
līdzīgs iepriekš atļautajam biocīdam un abu 
produktu aktīvās vielas ir tehniski 
ekvivalentas, ieskaitot tīrības pakāpi un 
piemaisījumu īpašības.

Or. de

Pamatojums

Pierādījumi par līdzību un tehnisko ekvivalenci ir jānodrošina arī tādos gadījumos, kad 
informācijas aizsardzības periodi vēl nav beigušies, bet nākamais atļaujas iesniedzējs vēlas 
izmantot esošo informāciju.

Grozījums Nr. 90

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Kompetentās iestādes veic oficiālu 
kontroli, lai nodrošinātu, ka tādu aktīvo 
vielu ražotāji, ko laiž apritē, lai lietotu 
biocīdos produktos, Komisijai ir iesnieguši 
visu informāciju par aktīvo vielu, kas 
minēta II pielikumā vai II pielikumā 
noteiktajiem priekšnosacījumiem 
atbilstīgas dokumentācijas piekļuves 
pilnvarā.

Or. de

Pamatojums

Tirgus kontrole ir jāattiecina arī uz tādām aktīvajam vielām, ko laiž tirgū ar mērķi izmantot 
biocīdajos produktos. Lai sasniegtu valsts līmenī garantējamo respektu, saskaņā ar regulu 
ražotājiem ir jāievēro virkne noteikumu.
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Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
54. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4)  Komisija līdz 2023. gada 1. janvārim 
sagatavo ziņojumu par šīs regulas 
īstenošanu un jo īpaši par Kopienas 
atļaujas piešķiršanas procedūras un 
savstarpējās atzīšanas funkcionēšanu. Šo 
ziņojumu Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

(4) Komisija līdz 2023. gada 1. janvārim 
sagatavo ziņojumu par šīs regulas 
īstenošanu un jo īpaši par Kopienas 
atļaujas piešķiršanas procedūras un 
savstarpējās atzīšanas funkcionēšanu. Šo 
ziņojumu Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Pamatojoties uz 
šo ziņojumu, Komisija veic pārbaudi, lai 
novērtētu, vai regulā nav nepieciešami 
grozījumi

Or. de

Pamatojums

Komisijas sagatavotajam ziņojumam ir jābūt kā plašākas pārskatīšanas procedūras pirmajam 
solim, lai pēc iespējas agrāk varētu identificēt galvenās grūtības un, ja nepieciešams, regulā 
laicīgi izdarīt grozījumus.

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
55. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ikviena persona, kas šīs regulas 
piemērošanas vajadzībām iesniedz 
Aģentūrai vai kompetentai iestādei ar 
aktīvo vielu saistītu informāciju, var 
pieprasīt, lai 56. panta 2. punktā minētā 
informācija netiktu izpausta, un 
pieprasījumā iekļauj pamatojumu, kāpēc 
informācijas izpaušana varētu kaitēt viņa 
vai kādas citas iesaistītas personas 
komerciālajām interesēm.

(3) Ikviena persona, kas šīs regulas 
piemērošanas vajadzībām iesniedz 
Aģentūrai vai kompetentai iestādei ar 
aktīvo vielu vai biocīdo produktu saistītu 
informāciju, var pieprasīt, lai 56. panta 
2. punktā minētā informācija netiktu 
izpausta, un pieprasījumā iekļauj 
pamatojumu, kāpēc informācijas izpaušana 
varētu kaitēt viņa vai kādas citas iesaistītas 
personas komerciālajām interesēm.

Or. de
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Pamatojums

Šis pants ir jāattiecina arī uz to informāciju, kas ir saistīta ar biocīdajiem produktiem.

Grozījums Nr. 93

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 
24. pantu IUPAC nomenklatūrā 
piešķirtais nosaukums šā panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētām aktīvajām 
vielām, kuras izmanto tikai vienam vai 
vairākiem no šādiem mērķiem:
i) zinātniskai pētniecībai un izstrādei;
ii) uz produktiem un procesiem orientētai 
pētniecībai un izstrādei.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Informācijai par zinātnisko pētniecību un izstrādi ir jābūt konfidenciālai.

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
61. a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

61.a pants
(1) Dalībvalstis nodrošina, ka visiem 
profesionālajiem lietotājiem, kā arī visiem 
izplatītājiem un konsultantiem ir pieejama 
pienācīga informācija par biocīdu 
radītajām priekšrocībām un riskiem, kā 
arī drošu biocīdu lietošanu. 
(2) Dalībvalstis veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai informētu sabiedrību par 
biocīdu radītajām priekšrocībām un 
riskiem, kā arī par iespēju samazināt 
biocīdo produktu lietošanu. 
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Or. de

Pamatojums
Šādā veidā tiek veicināts, ka profesionālie lietotāji un patērētāji saņem informāciju par drošu 
produktu lietošanu, saderīgām alternatīvām un nekaitīgiem biocīdajiem produktiem.

Grozījums Nr. 95

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Maksa ir jāattiecina uz to vajadzīgo darbu, kas ir paveikts pienācīgā un efektīvā veidā. Līdz 
ar to bez pamatojuma noteikta gada maksa nav pieņemama, un maksa ir jāpieprasa tikai 
tādos gadījumos, kad tas patiesi ir nepieciešams.

Grozījums Nr. 96

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja produkta atļaujas pieteikums saskaņā ar 
otro daļu nav iesniegts, biocīdos produktus 
pārtrauc laist tirgū sešus mēnešus pēc 
dienas, kad stājas spēkā lēmums par 
iekļaušanu. To biocīdo produktu esošo 
krājumu iznīcināšana, glabāšana un 
lietošana, kuru atļaujas pieteikums nav 
iesniegts saskaņā ar otro daļu, ir atļauta ne 
ilgāk kā astoņpadsmit mēnešus pēc dienas, 
kad stājas spēkā lēmums par iekļaušanu.

Ja produkta atļaujas pieteikums saskaņā ar 
otro daļu nav iesniegts, biocīdos produktus 
pārtrauc laist tirgū pēc dienas, kad stājas 
spēkā lēmums par iekļaušanu. To biocīdo 
produktu esošo krājumu iznīcināšana, 
glabāšana un lietošana, kuru atļaujas 
pieteikums nav iesniegts saskaņā ar otro 
daļu, ir atļauta ne ilgāk kā sešus mēnešus 
pēc dienas, kad stājas spēkā lēmums par 
iekļaušanu.

Or. de
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Pamatojums

Nav nepieciešams ilgāks periods, jo nākamajiem lietotājiem būtu jāzina savi pienākumi un 
aktīvās vielas pārbaudes statuss.

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
80. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 1. Pieteikumus atļaujas saņemšanai 
attiecībā uz vielām, maisījumiem un 
iekārtām, kuras uzskata par biocīdiem 
produktiem saskaņā ar 3. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta otro teikumu un kuras bija 
pieejamas tirgū ... [OV: ievietot datumu, 
kas minēts 85. panta pirmajā daļā], 
iesniedz vēlākais 2017. gada 1. janvārī.

1. 1. Pieteikumus atļaujas saņemšanai 
attiecībā uz vielām, maisījumiem un 
iekārtām, kuras uzskata par biocīdiem 
produktiem saskaņā ar 3. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta otro teikumu un kuras bija 
pieejamas tirgū ... [OV: ievietot datumu, 
kas minēts 85. panta pirmajā daļā], 
iesniedz vēlākais 2017. gada 1. janvārī. Šis 
punkts neattiecas uz in situ izgatavotām 
aktīvajām vielām, ko lieto dzeramā ūdens 
dezinfekcijai. 

Or. de

Pamatojums

Dzeramā ūdens dezinfekcija ir pietiekami reglamentēta EK Dzeramā ūdens direktīvā 
(98/83/EK) un REACH regulā.

Grozījums Nr. 98

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a). Sākot no 2014. gada 1. janvāra, 
jebkurš tādas eksistējošas aktīvās vielas 
ražotājs, kas ir laista tirgū lietošanai 
biocīdajos produktos, Aģentūrā iesniedz 
pieteikumu par aktīvās vielas iekļaušanu 
I pielikumā. Kompetentās iestādes īsteno 
oficiālas kontroles, kā noteikts 54. panta 
1. punktā. 
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Or. de

Pamatojums

Tikai tādiem uzņēmumiem, kas dod ieguldījumu sistēmā, būtu jāatļauj ražot un laist tirgū 
lietošanai biocīdajos produktos paredzētas aktīvās vielas. Piemērota aktīvo vielu tirgus 
uzraudzība ir labākais ceļš, lai risinātu spekulāciju problēmu. Dalībvalstīm ir jānosaka, kādi 
biocīdie produkti ir to tirgū, vai aktīvo vielu ražotāji ir iesnieguši dokumentāciju vielas 
iekļaušanai I pielikumā un vai tie īsteno attiecīgu izpildes kārtību.

Grozījums Nr. 99

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes īsteno oficiālas 
kontroles, kā noteikts 54. panta 1. punktā. 

Or. de

Pamatojums

Tikai tādiem uzņēmumiem, kas dod ieguldījumu sistēmā, būtu jāatļauj ražot un laist tirgū 
lietošanai biocīdajos produktos paredzētas aktīvās vielas. Piemērota aktīvo vielu tirgus 
uzraudzība ir labākais ceļš, lai risinātu spekulāciju problēmu. Dalībvalstīm ir jānosaka, kādi 
biocīdie produkti ir to tirgū, vai aktīvo vielu ražotāji ir iesnieguši dokumentāciju vielas 
iekļaušanai I pielikumā un vai tie īsteno attiecīgu izpildes kārtību

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Ja vien iespējams, ir jāizmanto ziņas 
no jau pieejamās informācijas, lai šādā 
veidā pēc iespējas vairāk samazinātu ar 
dzīvniekiem veiktus izmēģinājumus. Īpaši 
ir jāpiemēro Direktīvas 1999/45/EK vai 
Regulas (EK) Nr. 1272/2008 noteikumi.

Or. de
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Pamatojums

Nevajadzīgu pētījumu ar mugurkaulniekiem novēršana.

Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. sadaļa - 2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.2) Detalizēta kvantitatīva un kvalitatīva 
informācija par biocīdā produkta sastāvu, 
piemēram, aktīvā viela (vielas), 
piemaisījumi, palīgvielas, inertie 
komponenti.

(2.2) Detalizēta kvantitatīva un kvalitatīva 
informācija par biocīdā produkta sastāvu, 
piemēram, aktīvā viela (vielas), 
piemaisījumi, palīgvielas, inertie 
komponenti, ņemot vērā 16. panta 
2. b punktā (jauns) minēto koncentrācijas 
daudzumu.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību ar 16. panta 2.b punktā (jauns) grozījumiem.

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 22. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22 a) Lai samazinātu ar dzīvniekiem 
veiktus izmēģinājumus, ja vien iespējams, 
kaitīgā iedarbība ir jānosaka, izmantojot 
informāciju par aktīvo vielu un 
eksistējošo informāciju par biocīdajā 
produktā esošām vielām, kas rada bažas. 
Lai noteiktu biocīdā produkta kaitīgo 
iedarbību, īpaši jāpiemēro 
Direktīvas 1999/45/EK vai Regulas (EK) 
Nr. 1272/2008 noteikumi.

Or. de

Pamatojums
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Nevajadzīgu pētījumu ar mugurkaulniekiem novēršana.
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PASKAIDROJUMS

Biocīdi ir mūsdienu civilizācijas un labklājības līmeņa sastāvdaļa. Bez tiem mūsdienās nav 
iespējams nodrošināt atbilstību augstajām veselības un higiēnas prasībām. Lai novērstu blīvās 
apdzīvotības un starptautiskās mobilitātes radītu mikrobu un slimību pārnēsāšanu, mūsdienu 
sabiedrībai ir vajadzīgas īpašas higiēnas formas. Biocīdiem ir jābūt iedarbīgiem, un tādēļ tie 
bieži vien ir arī bīstami. Tāpēc saistībā ar šādām vielām ir nepieciešama īpaša piesardzība. 
Turklāt jaunajai biocīdu regulai ir jānodrošina, lai, nesaskaroties ar neizdevīgiem konkurences 
apstākļiem, šos noteikumus ražošanā varētu piemērot vidējie uzņēmumi, kas galvenokārt ir 
šādu produktu izgatavotāji, jo pretējā gadījumā pat varētu rasties izejvielu vai produktu 
trūkums.

Šīs regulas mērķis ir Eiropas Savienības līmenī saskaņot jau esošo regulējumu un pielāgot to 
nemitīgajai zinātniski tehniskajai attīstībai. Svarīgi ir, lai gan patērētāji, gan biocīdu vai 
biocīdos esošu produktu ražotāji varētu atsaukties uz visā Eiropas Savienībā spēkā esošiem 
minimāliem standartiem. 

Referente uzskata, ka Komisijas iesniegtais regulas priekšlikums vēl ir jāuzlabo, lai sasniegtu 
izvirzītos mērķus, piemēram, novērstu līdzšinējās direktīvas trūkumus, uzlabotu atļauju 
piešķiršanas procedūru un nodrošinātu vienkāršāku lēmumu pieņemšanas procesu, turpinot 
izstrādāt augstus aizsardzības standartus. 
Jaunajā regulā īpaša vērība ir jāpievērš šādām trīs jomām: vides aizsardzībai, patērētāju 
aizsardzībai un drošai, praksei tuvai noteikumu īstenošanai ražotāju vidū.

Attiecībā uz vidi

Piešķirot biocīdiem atļaujas, laižot tos tirgū un lietojot, ir jānodrošina, lai tiktu īstenots 
piesardzības princips un skaidri izslēgšanas kritēriji. Tikai tādā veidā varēs sasniegt pēc 
iespējas augstāku cilvēku un dzīvnieku veselības aizsardzības līmeni un vispārēji nosargāt 
visu dzīvo radību. 
Attiecībā uz atļauju piešķiršanu regulā ir jāņem vērā arī nepārtrauktā aktīvo vielu tehniskā 
izstrāde, piemēram, arvien vairāk izmantotie nanomateriāli. Tādēļ, lai nākotnē nodrošinātu 
augstu aizsardzības līmeni un ražotājiem garantētu juridisko noteiktību, pēc referentes 
domām, ir jāizstrādā vienota nanomateriālu definīcija, un regula ir nepārtraukti jāpielāgo 
tehniskajai attīstībai. 

Attiecībā uz patērētāju aizsardzību

Jānodrošina, lai patērētāji varētu būt droši, ka viņu iegādātie produkti atbilst vienotiem ES 
iekšējā tirgū noteiktiem minimālajiem standartiem, neatkarīgi no tā, kādā dalībvalstī produkts 
ir iegādāts. Lai šādus standartus nevarētu apiet, ir nepieciešams, lai arī ārpus Eiropas 
Savienības izgatavoti produkti, kā arī tajos izmantotie materiāli un aktīvās vielas atbilstu ES 
standartiem. Līdz ar to skaidrs apstrādāto materiālu un izstrādājumu marķējums ir tik pat 
nepieciešams, cik atļauja biocīdajiem produktiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir izgatavoti 
Eiropas Savienībā vai ārpus tās.

Turklāt biocīdo produktu profesionālie lietotāji un patērētāji ir jāinformē gan par šo produktu 
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drošu lietošanu, gan arī par saderīgām alternatīvām un biocīdo produktu nekaitīgumu. Tas 
katrā ziņā ietver svarīgo mērķgrupu apmācības, vismaz profesionālo lietotāju aprindās. 

Attiecībā uz praksei tuvu regulas piemērošanu un lietošanu

Lai biocīdajos produktos nodrošinātu atbilstību arvien pieaugošajām prasībām, līdzās 
ražošanas procesam īpaša nozīme ir arī zinātniskajai pētniecībai un izstrādei. Tomēr tieši 
biocīdu sektorā izgatavotājiem ir jāraugās, kā nelielus ražošanas apjomus pielāgot sarežģītai 
ražošanas un atļauju saņemšanas procedūrai. Tas rada prasību pēc pienācīgiem pūliņiem, 
godīgiem pamatnosacījumiem un pieņemamām biocīdu reģistrācijas un atļauju piešķiršanas 
izmaksām, vienlaicīgi neizraisot, ka uzņēmumi zaudē motivāciju turpināt uzlabot jau esošos 
un izstrādāt jaunus produktus.

Ieviešot Kopienas atļauju, šajā sakarā tiek sperts būtisks solis ceļā uz harmonizētu Eiropas 
biocīdo produktu tirgu. Tā ir labākā un efektīvākā sistēma, lai uzlabotu šādu produktu 
pieejamību, radītu stimulus investīcijām un nodrošinātu papildu labumu gan cilvēka veselībai, 
gan dabas aizsardzībai. Turklāt centralizētai atļauju piešķiršanas sistēmai iekšējā tirgū ir vēl 
viens nepārprotams pozitīvs efekts, proti, tā ļauj viendabīgi produktus novērtēt un vienoti 
piemērot prasības visās ES dalībvalstīs. Tas savukārt rada arī labāku patērētāju aizsardzību. 
Tādēļ Kopienas atļaujas piešķiršanas procedūra būtu jāattiecina uz visām produktu 
kategorijām.
Atļauju piešķiršanas procedūrā ir jānovērš spekulāciju un ļaunprātīgas izmantošanas iespēja, 
piemēram, ja runa ir par produkta informāciju vai komercnoslēpumiem. 
Šī regula ar dažiem nosacījumiem paredz vienkāršotu produktu atļaujas piešķiršanas 
procedūru, lai izvairītos no nevajadzīgām izmaksām un nepamatotām nodevām. Turklāt ir 
precīzi jāskaidro, ka tiek izmantoti dažādi procedūru veidi, kas ir atkarīgi no paredzēto 
biocīdā produkta izmaiņu apjoma salīdzinājumā ar tā atļauto oriģinālo formu. Tādejādi 
biocīdajā produktā izdarītu nelielu izmaiņu gadījumā būtu nepieciešama tikai vienkāršota 
procedūra, neuzsākot sarežģītu un laikietilpīgu administratīvo darbu, ciktāl šādas izmaiņas 
negatīvi neietekmē ne produkta riska novērtējumu, ne iedarbīgumu.


