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Grozījums Nr. 101
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 102
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tā kā uz produktiem, kurus lieto 
pārtikas vai dzīvnieku barības aizsardzībai 
pret kaitīgiem organismiem, (līdz šim —

svītrots
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20. produktu veids) attiecas Padomes 
Direktīva 89/107/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (EK) 
Nr. 1831/2003, nav lietderīgi saglabāt šo 
produktu veidu.

Or. en

Pamatojums

Iepriekšējā Direktīvā 98/80/EK noteiktais produktu veids Nr. 20 („Pārtikas un dzīvnieku 
barības aizsardzības līdzekļi”) ir jāsaglabā, bet jāgroza tā definīcija, jo šie biocīdie produkti 
nav konservanti, bet dezinfekcijas līdzekļi (tādēļ vecā definīcija izraisīja pārpratumus).
Piemēram, produkti, ko izmanto, lai dezinficētu dzīvnieku barību no cilvēku patogēniem, 
piemēram, salmonellas, neatbilst noteikumu prasībām par dzīvnieku barības piedevām.
Turklāt šie produkti neietekmē barību labvēlīgi un neuzlabo tās vērtību.

Grozījums Nr. 103
Cristian Silviu Buşoi

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. en

Grozījums Nr. 104
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai atvieglotu piekļuvi iekšējam 
tirgum un novērstu ar atsevišķu valsts 

(24) Lai atvieglotu piekļuvi iekšējam 
tirgum un novērstu ar atsevišķu valsts 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Cristian Silviu Buşoi

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 

(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 



PE439.908v01-00 6/35 AM\809157LV.doc

LV

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.

regulu ar jauniem nebūtiskiem elementiem, 
tie jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
66. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku, nebūtu jāietver šā priekšlikuma darbības jomā, jo 
tādējādi rastos dubults regulējums un novērtējums. Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku, 
jau ir reglamentēti Regulā (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas 
paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem. Ja būtu jāizdara kādas izmaiņas noteikumos, ar 
kuriem reglamentē materiālus, kas nonāk saskarē ar pārtiku, šīs izmaiņas būtu jāizdara, 
pārskatot tiesību aktus par šādiem materiāliem, nevis paplašinot biocīdo produktu regulas 
darbības jomu.

Grozījums Nr. 107
Evelyne Gebhardt

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Piesardzības princips

Šī regula pamatojas uz piesardzības 
principu.

Or. de

Grozījums Nr. 108
Evelyne Gebhardt

Regulas priekšlikums
1.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b pants
Regulas mērķis

Šīs regulas mērķis ir nodrošināt augstu 
veselības un vides aizsardzības līmeni.
Īpaša uzmanība jāpievērš bērnu, 
grūtnieču un slimnieku aizsardzībai.

Or. de

Grozījums Nr. 109
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Pamatojums

Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku, nebūtu jāietver šā priekšlikuma darbības jomā, jo 
tādējādi rastos dubults regulējums un novērtējums. Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku, 
jau ir reglamentēti Regulā (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas 
paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem. Ja būtu jāizdara kādas izmaiņas noteikumos, ar 
kuriem reglamentē materiālus, kas nonāk saskarē ar pārtiku, šīs izmaiņas būtu jāizdara, 
pārskatot tiesību aktus par šādiem materiāliem, nevis paplašinot biocīdo produktu regulas 
darbības jomu.

Grozījums Nr. 110
Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) „apstrādāts materiāls vai izstrādājums” 
ir

k) „apstrādāts materiāls vai izstrādājums” 
ir

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

jebkura viela, maisījums, materiāls vai 
izstrādājums, kas tika apstrādāts ar vienu 
vai vairākiem biocīdiem produktiem vai 
kurā ir viens vai vairāki biocīdie produkti, 
lai tas pildītu paredzēto biocīdo funkciju;

Or. it

Pamatojums

Izdarot šo grozījumu, paplašina jēdziena „apstrādāts materiāls vai izstrādājums” definīciju, 
lai tajā iekļautu tādus materiālus un izstrādājumus kā krāsas un lakas, kuru sastāvā ir 
konservējošas vielas, kā arī izstrādājumus ar ārīgu iedarbību, piemēram, moskītu tīklus, kuri 
satur biocīdo produktu. Tādējādi novērtējums attiecas uz ķīmisko sastāvu.

Grozījums Nr. 111
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

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

svītrots

materiāli un izstrādājumi, kas paredzēti 
saskarei ar pārtiku un uz kuriem attiecas 
Regula (EK) Nr. 1935/200443;
43 OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.

Or. en

Pamatojums

Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku, nebūtu jāietver šā priekšlikuma darbības jomā, jo 
tādējādi rastos dubults regulējums un novērtējums. Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku, 
jau ir reglamentēti Regulā (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas 
paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem. Ja būtu jāizdara kādas izmaiņas noteikumos, ar 
kuriem reglamentē materiālus, kas nonāk saskarē ar pārtiku, šīs izmaiņas jāizdara, pārskatot 
tiesību aktus par šādiem materiāliem, nevis paplašinot biocīdo produktu regulas darbības 
jomu.

Grozījums Nr. 112
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Riska rūpīga pārvaldība var samazināt lietotāju apdraudējumu neatkarīgi no tā, vai viņi ir 
profesionāļi vai neprofesionāļi, un, galu galā, aizsargāt arī vidi un lietotāju veselību. Neliels 
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daudzums aktīvās vielas, pat ja tā klasificēta kā CMR1, piemēram, izmantojot to par ēsmu 
lamatās, nekādi neapdraudētu cilvēku veselību, ja vien produkts ir atbilstīgi izstrādāts, 
nepieļaujot tā nepareizu izmantošanu. Tādēļ apdraudējuma iespējamība būs atkarīga no 
produkta un tā izmantojuma, ņemot vērā nosacījumu, ka, piemēram, minētajā gadījumā 
aktīvās vielas daudzums ir pavisam niecīgs.

Grozījums Nr. 113
Evelyne Gebhardt

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pieteikuma iesniedzējs Eiropas 
Ķimikāliju aģentūrai (turpmāk „Aģentūra”) 
iesniedz pieteikumu, lai iekļautu aktīvo 
vielu I pielikumā, vai lai mainītu aktīvās 
vielas iekļaušanas nosacījumus, un 
informē Aģentūru par tās dalībvalsts 
kompetentās iestādes nosaukumu, kuru 
iesniedzējs izvēlas sava pieteikuma 
novērtēšanai. Šī kompetentā iestāde 
(turpmāk „kompetentā novērtēšanas 
iestāde”) ir atbildīga par pieteikuma 
novērtēšanu.

1. Pieteikuma iesniedzējs Eiropas 
Ķimikāliju aģentūrai (turpmāk „Aģentūra”) 
iesniedz pieteikumu, lai iekļautu aktīvo 
vielu I pielikumā vai lai mainītu aktīvās 
vielas iekļaušanas nosacījumus. Aģentūra 
norāda tās dalībvalsts kompetentās 
iestādes nosaukumu, kuru tā ir izvēlējusies
pieteikuma novērtēšanai. Šī kompetentā 
iestāde (turpmāk „kompetentā novērtēšanas 
iestāde”) ir atbildīga par pieteikuma 
novērtēšanu.

Or. de

Pamatojums

Ir jāveic pasākumi, lai novērstu, ka vairākumu pieteikumu izskata atsevišķas dalībvalstis, un 
lai tādējādi nodrošinātu sabalansētu pienākumu sadali starp dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 114
Evelyne Gebhardt

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ja lēmumā par aktīvās vielas iekļaušanas 
I pielikumā atjaunošanu nav norādīts 
citādi, iekļaušanas atjaunošanu pārskata 
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neierobežotu laiku. pēc 10 gadiem.

Or. de

Grozījums Nr. 115
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 116
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Biocīdo produktu uzskata par zema riska 
biocīdo produktu, ja tiek ievērots vismaz 
viens no šiem nosacījumiem:

Or. en
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Pamatojums

Pamatojoties tikai uz vienas atsevišķas aktīvās vielas raksturīgajām īpašībām, nebūtu 
jānosaka tās piemērotība izmantošanai zema riska produktos, jo risku var radīt drīzāk pats 
produkts, nevis aktīvās vielas bīstamība. Ņemot vērā to, ka dažus biocīdus izmanto 
neprofesionāļi, ir svarīgi nodrošināt šo produktu drošu izmantošanu, sniedzot labāku 
informāciju un īstenojot drošības pasākumus saistībā ar šādu produktu izmantošanu.
Visbeidzot, nozares pārstāvjus jāmudina pievērsties pētniecībai un jaunradei, tādējādi 
sekmējot zema riska produktu izstrādi.

Grozījums Nr. 117
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Tomēr ir nepieciešami īpaši, ar biocīdā 
produkta ilgtspējīgu lietošanu saistīti 
pasākumi un piemērotas tehnoloģijas, lai 
uzraudzītu lietošanu, ja biocīdais produkts 
atbilst vismaz diviem no šādiem 
nosacījumiem:

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties tikai uz vienas atsevišķas aktīvās vielas raksturīgajām īpašībām, nebūtu 
jānosaka tās piemērotība izmantošanai zema riska produktos, jo risku var radīt drīzāk pats 
produkts, nevis aktīvās vielas bīstamība. Ņemot vērā to, ka dažus biocīdus izmanto 
neprofesionāļi, ir svarīgi nodrošināt šo produktu drošu izmantošanu, sniedzot labāku 
informāciju un īstenojot drošības pasākumus saistībā ar šādu produktu izmantošanu.
Visbeidzot, nozares pārstāvjus jāmudina pievērsties pētniecībai un jaunradei, tādējādi 
sekmējot zema riska produktu izstrādi.

Grozījums Nr. 118
Cristian Silviu Buşoi

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties tikai uz vienas atsevišķas aktīvās vielas raksturīgajām īpašībām, nebūtu 
jānosaka tās piemērotība izmantošanai zema riska produktos, jo risku var radīt drīzāk pats 
produkts, nevis aktīvās vielas bīstamība. Ņemot vērā to, ka dažus biocīdus izmanto 
neprofesionāļi, ir svarīgi nodrošināt šo produktu drošu izmantošanu, sniedzot labāku 
informāciju un īstenojot drošības pasākumus saistībā ar šādu produktu izmantošanu.
Visbeidzot, nozares pārstāvjus jāmudina pievērsties pētniecībai un jaunradei, tādējādi 
sekmējot zema riska produktu izstrādi.

Grozījums Nr. 119
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atļaujas pieteikuma iesniedzējs 1. un 
2. punktā noteiktajos gadījumos 
kompetentajām iestādēm iesniedz:
i) informāciju par īpašām tirdzniecības 
vietām;
ii) īpašus norādījumus par aizsarglīdzekļu 
izmantošanu;
iii) brošūru par produkta radīto risku, 
priekšrocībām un tā atbilstīgu lietošanu;
iv) gada ziņojumu par negadījumiem, ja 
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tādi bijuši.

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties tikai uz vienas atsevišķas aktīvās vielas raksturīgajām īpašībām, nebūtu 
jānosaka tās piemērotība izmantošanai zema riska produktos, jo risku var radīt drīzāk pats 
produkts, nevis aktīvās vielas bīstamība. Ņemot vērā to, ka dažus biocīdus izmanto 
neprofesionāļi, ir svarīgi nodrošināt šo produktu drošu izmantošanu, sniedzot labāku 
informāciju un īstenojot drošības pasākumus saistībā ar šādu produktu izmantošanu.
Visbeidzot, nozares pārstāvjus jāmudina pievērsties pētniecībai un jaunradei, tādējādi 
sekmējot zema riska produktu izstrādi.

Grozījums Nr. 120
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pieteikumus par valsts atļaujas 
izsniegšanu, kas saistīta ar savstarpējās 
atzīšanas procedūru, kā arī 1. punktā 
minētos dokumentus kompetentajai 
iestādei var iesniegt angļu valodā.

Or. en

Pamatojums

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai kompetentā saņēmējiestāde pieņemtu angļu valodā sagatavotus visus 
attiecīgos dokumentus un pieteikumus par atļauju izsniegšanu gadījumos, ja tā saistīta ar 
savstarpējās atzīšanas procedūrām. Tas ir ļoti būtiski, lai novērstu vienu un to pašu 
dokumentu tulkošanu vairākās Eiropas valstu valodās, jo tas ir gan ilgi, gan dārgi.
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Grozījums Nr. 121
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Apdraudējumu videi un cilvēku veselībai izraisa nevis aktīvā viela, ko nelielos daudzumos 
izmanto katrā produktā, bet gan drīzāk pats produkts un tā lietošana. Katru gadu atklāj 
pavisam nedaudz jaunu aktīvo vielu, kuras diez vai var aizstāt līdzšinējās aktīvās vielas, tādēļ 
par aizstājamām uzskatītās vielas tirgū paliek ilgāku laiku nekā paredzēts. Lai veicinātu 
jaunradi, ir būtiski dot priekšroku tikai drošākajiem produktiem, kas pieejami tirgū.

Grozījums Nr. 122
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Apdraudējumu videi un cilvēku veselībai izraisa nevis aktīvā viela, ko nelielos daudzumos 
izmanto katrā produktā, bet gan drīzāk pats produkts un tā lietošana. Katru gadu atklāj 
pavisam nedaudz jaunu aktīvo vielu, kuras diez vai var aizstāt līdzšinējās aktīvās vielas, tādēļ 
par aizstājamām uzskatītās vielas tirgū paliek ilgāku laiku nekā paredzēts. Lai veicinātu 
jaunradi, ir būtiski dot priekšroku tikai drošākajiem produktiem, kas pieejami tirgū.

Grozījums Nr. 123
Evelyne Gebhardt

Regulas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pants ir svītrots.

Or. de

Grozījums Nr. 124
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopienas atļauju var piešķirt šādām
biocīdo produktu kategorijām:

1. Kopienas atļauju var piešķirt visām
biocīdo produktu kategorijām.

a) biocīdiem produktiem, kas satur vienu 
vai vairākas jaunas aktīvās vielas;
b) zema riska biocīdajiem produktiem.
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.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 72. panta 
4. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en
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Pamatojums

Centralizētai atļauju piešķiršanas sistēmai ir skaidri redzamas priekšrocības iekšējā tirgū, jo 
tā nodrošina vienādu novērtēšanu un saskaņotu prasību ieviešanu visās dalībvalstīs, 
izmantojot labāko praksi un vienotus patērētāja aizsardzības standartus visā Eiropā. Tādēļ 
Kopienas atļaujas piešķiršanas procedūra būtu jāattiecina uz visām produktu kategorijām.
Tomēr būtu jāsaglabā iespēja uzņēmumiem, kas nodarbojas ar produktu tirdzniecību vienā 
dalībvalstī vai noteikta skaita dalībvalstīs, iesniegt pieteikumu par produkta atļauju 
dalībvalstīm tieši.

Grozījums Nr. 125
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
33. pants

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.
Kopienas atļaujas piešķiršanai 
nepieciešama ar ilgtspējīgu lietošanu 
saistītu pasākumu pieņemšana vienmēr, 
kad tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu 
cilvēku veselības un vides aizsardzību 
vienādā līmenī visā Savienībā. Šie 
pasākumi var atšķirties atkarībā no 
produkta veida.

a) biocīdiem produktiem, kas satur vienu
vai vairākas jaunas aktīvās vielas;
b) zema riska biocīdajiem produktiem.
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.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 72. panta 
4. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en



PE439.908v01-00 18/35 AM\809157LV.doc

LV

Pamatojums

Lielākajā daļā dalībvalstu pašreiz nav noteikta atļauju piešķiršanas sistēma biocīdajiem 
produktiem. Tādēļ ir lietderīgāk atļaujas piešķiršanas procedūru paredzēt tieši ES līmenī, lai 
nodrošinātu visu ES iedzīvotāju līdztiesīgumu cilvēku veselības un vides aizsardzības 
jautājumos. Turklāt tādā gadījumā tiks novērtēts vairākums pašreizējo aktīvo vielu.
Visbeidzot, biocīdu ražotājus jāmudina pievērsties jaunradei. Tādēļ ir nepieciešama 
vienkāršota procedūra ar īsākiem termiņiem, kas liecinātu par labāku regulējumu.

Grozījums Nr. 126
Ashley Fox, Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) patērētājiem lietošanai mājas 
apstākļos un profesionāliem lietotājiem 
paredzētie biocīdie produkti saskaņā ar 
lietošanas nosacījumiem un 
norādījumiem, kas ir vienādi visā Eiropas 
Savienībā un atbilst kritērijiem, kas 
uzskaitīti 33.a pantā.

Or. en

Pamatojums

Viens no galvenajiem Savienības atļauju izsniegšanas sistēmas uzdevumiem ir nodrošināt 
saskaņotus produktu drošuma novērtējumus, vienādus patērētāju aizsardzības standartus un 
prasību saskaņotu īstenošanu visās dalībvalstīs. Biocīdajiem produktiem, kurus vienādi lieto 
visā ES, būtu jāgūst labums no Savienības atļauju izsniegšanas sistēmas. Šos produktus lieto 
mājas apstākļos vai arī tos lieto profesionāļi kā praktisku un izmaksu ziņā izdevīgu līdzekli, 
lai aizsargātu sabiedrības veselību, tādējādi samazinot infekcijas slimību uzliesmojumu 
iespējas. Šos produktus lieto saskaņā ar vienkāršām un skaidrām lietošanas instrukcijām.

Grozījums Nr. 127
Ashley Fox, Amalia Sartori

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

Saskaņā ar 33. panta 1. punkta 
ba) apakšpunktu produktu uzskata par 
biocīdo produktu ar līdzīgiem lietošanas 
nosacījumiem, ja ir nodrošināta atbilstība 
visiem turpmāk minētajiem kritērijiem:
i) biocīdajam produktam ir vienādi 
lietošanas nosacījumi visā Eiropas 
Savienībā saskaņā ar lietošanas 
instrukcijām;
ii) biocīdais produkts jau ir laists tirgū vai 
arī to plāno laist tirgū vismaz [...] 
dalībvalstu tirgos divu gadu laikā pēc 
atļaujas piešķiršanas;
iii) biocīdā produkta lietošanai nav 
vajadzīgi individuālie aizsardzības līdzekļi 
saskaņā ar VI pielikumu, un, to lietojot 
normālos un saprātīgi paredzamos 
lietošanas apstākļos, ir nodrošināta 
atbilstība 16. panta 1. punkta prasībām.
Lai noteiktu vai pielāgotu ii) punktā 
minēto dalībvalstu skaitu, Komisija var 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar [....] 
pantu.    

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 128
Cristian Silviu Buşoi

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

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 129
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Spēkā esošās atļaujas grozījumam ir jābūt 
vienā no šādām 3. panta ua), ub) un 
uc) apakšpunktos minētajām kategorijām:
a) administratīva izmaiņa,
b) neliela izmaiņa vai
c) būtiska izmaiņa.

Or. en

Pamatojums

Tiesību akta tekstā būtu precīzi jānorāda galvenie principi, kas tiek piemēroti, izdarot 
grozījumus atļaujās, savukārt procedūru sīku izklāstu var precizēt īstenošanas noteikumos. Jo 
īpaši ir nepieciešams precizēt to izmaiņu veidus, kādas var izdarīt attiecībā uz spēkā esošām 
produktu atļaujām.
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Grozījums Nr. 130
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 131
Evelyne Gebhardt

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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Grozījums Nr. 132
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 133
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja veic uz produktiem un procesiem 
orientētu pētniecību un izstrādi, persona, 
kura plāno veikt eksperimentu vai testu, 

svītrots
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pirms biocīdā produkta vai aktīvās vielas 
laišanas tirgū paziņo otrajā daļā minēto 
informāciju tās dalībvalsts kompetentajai 
iestādei, kurā notiek laišana tirgū.

Or. en

Pamatojums

Prasība saņemt atļauju valsts līmenī ir nopietns šķērslis jauninājumiem, jo tas nozīmē ļoti 
ilgu nogaidīšanas periodu pirms testu veikšanas. Ta vieta ir ierosināts, kamēr 
saglabājaskompetentas iestādes veiktas  iepriekšējas novērtēšanas  nepieciešamība, noteikt 
tam 30 dienu periodu, lai izvērtētu, vai ierosinātais tests vai eksperiments izraisa kādas 
bažas, un sagatavotu atzinumu. Visbeidzot, ja testu veic vienā dalībvalstī, prasībai par 
Komisijas un citu kompetentu iestāžu informēšanu trūkst skaidra mērķa, un tā nedod nekādu 
labumu.

Grozījums Nr. 134
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neatļautu biocīdo produktu vai aktīvo 
vielu, kas paredzēta tikai izmantošanai 
biocīdā produktā, nedrīkst laist tirgū tādu 
eksperimentu vai testu veikšanai, kas var 
ietvert vai izraisīt biocīdā produkta 
nokļūšanu vidē, ja vien kompetentā iestāde 
nav novērtējusi datus, ko iesniegusi 
persona, kura ir ieinteresēta šāda produkta 
laišanā tirgū, un šim nolūkam izdevusi 
valsts atļauju, kurā ierobežoti lietojamie 
daudzumi un apstrādājamās vietas un 
kurā var paredzēt papildu nosacījumus.
Kompetentā iestāde par izdoto valsts 
atļauju nekavējoties informē Komisiju un 
citas kompetentās iestādes.

2. Neatļautu biocīdo produktu vai aktīvo 
vielu, kas paredzēta tikai izmantošanai 
biocīdā produktā, nedrīkst laist tirgū tādu 
eksperimentu vai testu veikšanai, kas var 
ietvert vai izraisīt biocīdā produkta 
nokļūšanu vidē, ja vien kompetentā iestāde 
nav novērtējusi datus, ko iesniegusi 
persona, kura ir ieinteresēta šāda produkta 
laišanā tirgū, un šim nolūkam izdevusi 
pozitīvu atzinumu, kurā var paredzēt 
papildu nosacījumus. Ja kompetentā 
iestāde 30 dienu laikā pēc paziņojuma par 
1. punktā norādīto nepieciešamo 
informāciju nav sniegusi atzinumu, 
biocīdo produktu vai aktīvo vielu var laist 
tirgū, lai īstenotu paziņojumā minēto 
eksperimentu vai testu.

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 135
Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ja eksperimentu vai testu veic 
dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā notiek 
biocīdā produkta laišana tirgū, pieteikuma 
iesniedzējs par to paziņo tās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kuras teritorijā 
veicami eksperimenti vai testi. Pieteikuma 
iesniedzējs sagatavo un glabā uzskaites 
dokumentus, kuros norāda biocīdā 
produkta vai aktīvās vielas identitāti, 
marķēšanas datus un piegādātos 
daudzumus, un sagatavo dokumentāciju, 
kurā iekļauj visus pieejamos datus par 
iespējamo iedarbību uz cilvēku vai 
dzīvnieku veselību vai ietekmi uz vidi.
Pieteikuma iesniedzējs nodod 
kompetentajai iestādei šo informāciju pēc 
tās pieprasījuma.

Or. en

Pamatojums

Noteikumiem par testu vai eksperimentu veikšanu kādas citas dalībvalsts teritorijā, nevis tajā, 
kuras tirgū ir laisti biocīdie produkti, vajadzētu būtu tādiem pašiem, kādi minēti šā panta 
1. punktā.
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Grozījums Nr. 136
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Apstrādātus izstrādājumus vai 
materiālus, kuros ir viens vai vairāki 
biocīdi produkti, nedrīkst laist tirgū, ja vien 
izstrādājumu vai materiālu apstrādei 
lietotais biocīdais produkts vai produkti 
nav atļauti šim lietojumam Kopienā vai 
vismaz vienā dalībvalstī vai ja vien biocīdā 
produkta satura koncentrācija šajos 
izstrādājumos nepārsniedz 0,01% no 
masas. Attiecīgos gadījumos Biocīdo 
produktu komiteja var ierosināt dažādas 
īpašiem biocīdajiem produktiem vai
biocīdo produktu grupām piemērojamas 
robežvērtības.

Or. en

Pamatojums

Dažus ES neatļautus biocīdos produktus jau lieto valstīs, kas nav ES dalībvalstis, tādēļ nevar 
pilnībā izslēgt izstrādājumu savstarpēju piesārņošanos. Šādiem biocīdajiem produktiem ir 
jānosaka vispārēja robežvērtība, bet ir jāparedz iespēja, ka nepieciešamības gadījumā 
Biocīdo produktu komiteja var noteikt atšķirīgas robežvērtības.

Grozījums Nr. 137
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Apstrādātu izstrādājumu un materiālu marķēšanas nosacījumos nevajadzētu iekļaut 
nevajadzīgas informācijas prasības, un tie nedrīkst pārklāties ar esošajiem nosacījumiem 
tiesību aktos šajā nozarē. Vienmēr jāņem vērā pastāvošie tiesību akti šajā jomā un tajos 
esošie nosacījumi par informāciju (piem., marķēšana, drošības datu lapas). Piemēram, 
saskaņā ar regulu par mazgāšanas līdzekļiem konservējošās vielas INCI nosaukums 
sabiedrības interesēs jānorāda produkta marķējumā un drošības datu lapās. Tādējādi nav 
nepieciešami papildu marķēšanas nosacījumi.

Grozījums Nr. 138
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) attiecīgā gadījumā — biocīdā īpašība, ko 
ieguvuši apstrādātie izstrādājumi vai 
materiāli, ja saturā esošais biocīdais 
produkts nonāks tiešā saskarē ar cilvēku 
vai vidi;

Or. en

Pamatojums

Šīm marķēšanas prasībām būtu jāattiecas tikai uz tiem izstrādājumiem, kuri ir apstrādāti ar 
biocīdo produktu, kas varētu nonākt saskarē ar cilvēku un vidi, jo tikai tā šie izstrādājumi 
varētu izrādīties patiešām kaitīgi.
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Grozījums Nr. 139
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Turklāt ir risks, ka papildu marķējums, kurā nav norādītas drošas lietošanas instrukcijas, 
varētu radīt patērētājos nevajadzīgas bažas un lieki tos satraukt. Tādēļ papildu marķējums 
būtu vajadzīgs tikai attiecīgos gadījumos.

Grozījums Nr. 140
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja produkta marķējumā tiks norādīts tā biocīdā produkta atļaujas numurs, ar kuru ir 
apzstrādāts izstrādājums, tiks atklātas saņēmēja/piegādātāja attiecības, turklāt nepārprotami 
tiks ierobežota ražotāja elastība mainīt piegādātājus, jo ikviena izmaiņa izraisīs arī 
izstrādājuma noformējuma izmaiņas. Turklāt atļaujas numura iekļaušana marķējumā nekādi 
neietekmēs patērētāju drošību. Lai kompetentās iestādes varētu īstenot pienākumus, atļaujas 
numuru var iegūt, izmantojot citus līdzekļus.
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Grozījums Nr. 141
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 142
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) vienīgi attiecībā uz apstrādātiem 
izstrādājumiem un vajadzības 
gadījumā — bīstamības apzīmējums vai 
drošības prasību apzīmējums, kas paredzēts 
biocīdā produkta atļaujā.

Or. en

Pamatojums

Turklāt ir risks, ka papildu marķējums, kurā nav norādītas drošas lietošanas instrukcijas, 
varētu radīt patērētājos nevajadzīgas bažas un lieki tos satraukt. Tādēļ papildu marķējums 
būtu vajadzīgs tikai attiecīgos gadījumos.
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Grozījums Nr. 143
Evelyne Gebhardt

Regulas priekšlikums
54. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sākot no 2013. gada, kompetentās 
iestādes ik pēc trim gadiem iesniedz 
Komisijai ziņojumu par šīs regulas 
īstenošanu attiecīgajā teritorijā. Ziņojumā 
iekļauj:

3. Sākot no 2013. gada, kompetentās 
iestādes katru gadu iesniedz Komisijai 
ziņojumu par šīs regulas īstenošanu 
attiecīgajā teritorijā. Ziņojumā iekļauj:

Or. de

Grozījums Nr. 144
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informāciju par saindēšanās 
gadījumiem, kas saistīti ar biocīdiem 
produktiem.

b) informāciju par saindēšanās 
gadījumiem, kas saistīti ar biocīdiem 
produktiem, un par iespējamiem mazāk 
aizsargātu iedzīvotāju grupu, piemēram, 
bērnu, grūtnieču un slimnieku, veselības 
apdraudējumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 145
Evelyne Gebhardt

Regulas priekšlikums
54. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) informāciju par ietekmi uz vidi;

Or. de
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Grozījums Nr. 146
Evelyne Gebhardt

Regulas priekšlikums
54. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) informāciju par iespējamiem riska 
mazināšanas pasākumiem un 
alternatīviem risinājumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 147
Evelyne Gebhardt

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 2019. gada 1. janvārim un 
pēc tam reizi trijos gados 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.

Or. de

Grozījums Nr. 148
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darba programmas laikā Komisija saskaņā 
ar 72. panta 4. punktā minēto procedūru
pieņem lēmumu, ka aktīvā viela ir jāiekļauj 
šīs regulas I pielikumā un ar kādiem 
nosacījumiem tā iekļaujama, vai —
gadījumos, kad nav izpildītas 4. panta 

Darba programmas laikā Komisija saskaņā 
ar 72. panta 4. punktā minēto procedūru 
pieņem lēmumu, ka aktīvā viela ir jāiekļauj 
šīs regulas I pielikumā un ar kādiem 
nosacījumiem tā iekļaujama, vai —
gadījumos, kad nav izpildītas 4. panta 
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prasības vai noteiktajā termiņā nav 
iesniegta vajadzīgā informācija un dati, —
lēmumu, ka šāda aktīvā viela šīs regulas 
I pielikumā netiek iekļauta. Lēmumā par 
iekļaušanu I pielikumā norāda tā spēkā 
stāšanās dienu.

prasības vai noteiktajā termiņā nav 
iesniegta vajadzīgā informācija un dati, —
lēmumu, ka šāda aktīvā viela šīs regulas 
I pielikumā netiek iekļauta. Lēmumā par 
iekļaušanu I pielikumā norāda tā spēkā 
stāšanās dienu — divi gadi pēc šā lēmuma 
pieņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Normatīvajos dokumentos būtu skaidri jānosaka piemērojamie termiņi. Kompetentās iestādes 
jau iepriekš bija vienojušās par divu gadu termiņu.

Grozījums Nr. 149
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
77. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To biocīdo produktu esošo krājumu, 
attiecībā uz kuriem dalībvalstu 
kompetentās iestādes ir noraidījušas 
saskaņā ar 3. punktu iesniegtos atļauju 
pieteikumus vai ir nolēmušas atļaujas 
nepiešķirt, realizācija, uzglabāšana un 
lietošana ir atļauta vēl 18  mēnešus pēc 
pieteikuma noraidīšanas vai lēmuma 
pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To biocīdo produktu esošo krājumu 
iznīcināšana, glabāšana un lietošana, 
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kurus kompetentā iestāde vai Komisija 
nav atļāvusi attiecīgajam lietojumam, ir 
atļauta ne ilgāk kā 12 mēnešus pēc 
dienas, kad pieņemts 80. panta 2. punkta 
pirmajā daļā minētais lēmums, vai 
12 mēnešus pēc dienas, kad pieņemts 
80. panta 2. punkta otrajā daļā minētais 
lēmums, atkarībā no tā, kurš datums ir 
vēlāks.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
81. pants – 1.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To biocīdo produktu esošo krājumu 
iznīcināšana, glabāšana un lietošana, 
kurus kompetentā iestāde vai Komisija 
nav atļāvusi attiecīgajam lietojumam, ir 
atļauta ne ilgāk kā 12 mēnešus pēc 
dienas, kad pieņemts 80. panta 2. punkta 
pirmajā daļā minētais lēmums, vai 
12 mēnešus pēc dienas, kad pieņemts 
80. panta 2. punkta otrajā daļā minētais 
lēmums, atkarībā no tā, kurš datums ir
vēlāks.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 152
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
82. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

82. pants
Pārejas pasākumi attiecībā uz 

materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku

svītrots

1. Pieteikumus atļaujas saņemšanai 
attiecībā uz biocīdiem produktiem, kuri ir 
materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku, 
un kuri bija pieejami tirgū ... [OV: ievietot 
datumu, kas minēts 85. panta pirmajā 
daļā], iesniedz vēlākais 2017. gada 
1. janvārī.
Materiālus, kuri nonāk saskarē ar pārtiku 
un kuri bija pieejami tirgū ... [OV: ievietot 
datumu, kas minēts 85. panta pirmajā 
daļā], un par kuriem ir iesniegts 
pieteikums saskaņā ar 1. punktu, var 
turpināt laist tirgū līdz dienai, kad 
pieņemts lēmums piešķirt atļauju vai 
noraidīt atļaujas pieteikumu. Ja 
pieteikums piešķirt atļauju šāda biocīdā 
produktu laišanai tirgū tiek noraidīts, 
šādu biocīdo produktu pārtrauc laist tirgū 
sešu mēnešu laikā pēc šāda lēmuma 
pieņemšanas.
Materiālus, kuri nonāk saskarē ar pārtiku 
un kuri bija pieejami tirgū ... [OV: ievietot 
datumu, kas minēts 85. panta pirmajā 
daļā], un par kuriem nav iesniegts 
pieteikums saskaņā ar 1. punktu, var 
turpināt laist tirgū sešus mēnešus pēc 
1. punktā minētās dienas.
2. To biocīdo produktu esošo krājumu 
iznīcināšana, glabāšana un lietošana, 
kurus kompetentā iestāde vai Komisija 
nav atļāvusi attiecīgajam lietojumam, ir 
atļauta ne ilgāk kā divpadsmit mēnešus 
pēc dienas, kad pieņemts 1. punkta otrajā 
daļā minētais lēmums, vai divpadsmit 
mēnešus pēc dienas, kad pieņemts 
1. punkta trešajā daļā minētais lēmums, 
atkarībā no tā, kura diena ir vēlāk.

Or. en
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Pamatojums

Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku, nebūtu jāietver šā priekšlikuma darbības jomā, jo 
tādējādi rastos dubults regulējums un novērtējums. Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku, 
jau ir reglamentēti Regulā (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas 
paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem. Ja būtu jāizdara kādas izmaiņas noteikumos, ar 
kuriem reglamentē materiālus, kas nonāk saskarē ar pārtiku, šīs izmaiņas būtu jāizdara, 
pārskatot tiesību aktus par šādiem materiāliem, nevis paplašinot biocīdo produktu regulas 
darbības jomu.

Grozījums Nr. 153
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. sadaļa – 3.7 punkts –1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Glabāšanas stabilitāti un laiku vispārīgi 
noteiks, pamatojoties uz aktīvās vielas 
stabilitāti. Tādu aktīvo vielu gadījumā, 
kuras viegli sadalās, glabāšanas stabilitāti 
un laiku var noteikt, izmantojot citus 
derīgus zinātniskus paņēmienus, 
piemēram, ekstrapolējot aktīvās vielas 
analītiskos datus, kas gūti produkta 
novecošanās eksperimentos, līdz tiek 
sasniegta efektivitātes maksimālā robeža.

Or. en

Pamatojums

Stabilitātes standarta testi, kas pamatojas uz aktīvās vielas mērījumiem un kvantitatīvo 
noteikšanu, nav piemēroti produktiem, kuru sastāvā ir aktīvās vielas, kas viegli sadalās, 
piemēram, nātrija hipohlorīts. Ir zināms, ka šīs vielas sadalās un sadalīšanās nenotiek 
saskaņā ar noteiktajām vadlīnijām (FAO, PVO noteiktajiem ierobežojumiem). Tādēļ šādos 
gadījumos stabilitāti un glabāšanas laiku ir lietderīgāk noteikt, izmantojot citus paņēmienus, 
piemēram, ekstrapolējot aktīvās vielas analītiskos datus, kas gūti produkta novecošanās 
eksperimentos, līdz tiek sasniegta efektivitātes maksimālā robeža.
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Grozījums Nr. 154
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
V pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. produktu veids. - 20. produktu veids. Pārtikas un dzīvnieku 
barības dezinfekcijas līdzekļi
Produkti, kurus izmanto pārtikas vai 
dzīvnieku barības dezinfekcijai pret 
kaitīgiem organismiem.

Or. en

Pamatojums

Iepriekšējā Direktīvā 98/80/EK noteiktais produktu veids Nr. 20 („Pārtikas un dzīvnieku 
barības aizsardzības līdzekļi”) ir jāsaglabā, bet jāgroza tā definīcija, jo šie biocīdie produkti 
nav konservanti, bet dezinfekcijas līdzekļi (tādēļ vecā definīcija izraisīja pārpratumus).
Piemēram, produkti, ko izmanto, lai dezinficētu dzīvnieku barību no cilvēku patogēniem, 
piemēram, salmonellas, neatbilst noteikumu prasībām par dzīvnieku barības piedevām.
Turklāt šie produkti neietekmē barību labvēlīgi un neuzlabo tās vērtību.


