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ĪSS PAMATOJUMS

Biocīdo produktu tirgus un tiesiskais regulējums

Tiek novērtēts, ka biocīdo produktu tirgus Eiropā veido EUR 890 miljonu gadā, kas aptuveni 
ir 27 % no pasaules tirgus. Aptuveni 25 % Eiropas tirgus pieder trīs lieliem uzņēmumiem. 
Tādēļ ir nepieciešams saskaņot lielo uzņēmumu intereses ar mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) interesēm.

Direktīvas 98/8/EK, kas pašreiz regulē šo nozari, mērķi bija uzlabot gan vides, gan veselības 
aizsardzību. Tā arī paredzēja sistēmu valsts atļauju piešķiršanas procedūru savstarpējai 
atzīšanai, lai atļautu biocīdo produktu apriti iekšējā tirgū. Tomēr virkne problēmu tās 10 gadu 
vēsturē (tādas kā augstas izmaksas, pārmērīgi augstas prasības, atļauju piešķiršanas 
novilcināšana, būtiskas atšķirības pieteikumu novērtēšanas termiņos dažādās dalībvalstīs) ir 
veicinājušas tikai vienas aktīvas vielas apstiprināšanu saskaņā ar spēkā esošo tiesisko 
regulējumu, nedodot labākas prognozes tuvākajā nākotnē.

Eiropas Komisija ir ierosinājusi jaunu regulu, lai pilnveidotu procedūras un veicinātu tirgus 
darbību. Galvenie punkti cita starpā ietver: fakultatīvu centralizētu atļauju piešķiršanas 
procedūru „zema riska” biocīdiem produktiem, uzlabotu savstarpējās atzīšanas procedūru, 
saskaņotu maksu struktūru valsts atļauju piešķiršanai un regulējumu izstrādājumiem, kas 
apstrādāti ar biocīdiem produktiem. 

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu un atbalsta ierosinātos pasākumus, īpaši 
uzsverot sloga mazināšanu atļauju piešķiršanas procesā. Tomēr ir svarīgi nodrošināt, lai tiktu 
risināti jautājumi, kas saistīti ar dažādu ieinteresēto pušu vajadzībām, un šā iemesla dēļ 
turpmāk ir izklāstīti dažādi priekšlikumi.

Ierosinātie grozījumi

Centralizēta atļauju piešķiršanas procedūras piemērošanas paplašināšana

Referents atzinīgi vērtē priekšlikumu ieviest centralizētu atļaujas piešķiršanas procedūru 
aktīvo vielu un biocīdo produktu ražotājiem. Pašreizējā „zema riska biocīdo produktu” 
definīcija, šķiet, attiecina šo procedūru uz produktu kategoriju, kas ir nepamatoti ierobežota, 
un referents ierosina daļēji paplašināt šo kategoriju. Regulas pārskatīšanas termiņš arī būtu 
jāgroza, aizstājot 2023. gadu ar 2016. gadu, lai dotu iespēju pārskatīt un, iespējams, paplašināt 
centralizēto atļauju piešķiršanas procedūru, ja tā darbosies efektīvi.

Atbalsts MVU

Lielāks atbalsts nozarē, kurā dominē vairāki lieli rūpnieciskie ražotāji, jāsniedz MVU. Tādēļ 
MVU jāatbrīvo no gada maksas par biocīdo produktu laišanu tirgū. Turklāt dalībvalstīm būtu 
jāizveido palīdzības dienesti, kas papildinātu Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) 
sagatavotās pamatnostādnes. 
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Termiņu optimizēšana

Priekšlikumā ierosināts, ka būtu jānosaka īpaši termiņi, lai cik vien iespējams ļautu nozarei 
plānot nākotni. Termiņi būtu jānosaka attiecībā uz dažādiem dokumentu novērtēšanas 
posmiem. Termiņi, ja tas ir iespējams, būtu jāsaīsina, lai atļauju piešķiršanas procesā 
nodrošinātu vislielāko efektivitāti. 

Pētniecības un izstrādes veicināšana (R&D)

Ir lietderīgi sekmēt lielāku pētniecību un izstrādi nozarē, kas ir svarīga vides un cilvēku 
veselības aizsardzībai. Saskaņā ar priekšlikumu eksperimentu vai testu veikšanai, kas var 
izraisīt neatļauta biocīdā produkta nokļūšanu vidē, vajadzīga valsts atļauja. Būtu jāievieš 
vienkāršota paziņošanas procedūra, kas joprojām ļauj kompetentai iestādei paredzēt 
stingrākus nosacījumus, bet sarežģītā atļaujas piešķiršana nav vienīgā parasti piemērojamā 
procedūra. 

Pamatsastāvi

Efektivitātes nolūkā referents ierosina nošķirt administratīvas, nelielas un būtiskas izmaiņas 
attiecībā uz pamatsastāvu atļaujām. Administratīvas izmaiņas varētu izskatīt, izmantojot 
vienkāršotu paziņošanas procedūru; nelielas izmaiņas varētu novērtēt īsākā izvērtēšanas 
periodā, bet būtiskām izmaiņām izvērtēšanas periods varētu būt proporcionāls ierosināto 
izmaiņu apmēram. Turklāt, lai palīdzētu ražotājiem, referents rosina paredzēt vienotas atļaujas 
izsniegšanu visiem biocīdiem produktiem, kas pieder konkrētam pamatsastāvam.

Izslēgšanas kritēriji

Attiecībā uz izslēgšanas kritērijiem referents uzskatījis, ka atsevišķu produktu veidu aktīvo 
vielu (4. un 14.–19. veids) izslēgšana no vispārējās atļaujas testa ir nevajadzīgi ierobežojoša. 
Jābūt iespējai visus produktu veidus novērtēt atbilstoši kritērijiem. Šo produktu aizliegšana 
saskaņā ar augu aizsardzības tiesību aktiem neattaisno šādu aizliegumu (ar nelieliem 
izņēmumiem) atbilstīgi biocīdo produktu tiesību aktiem, jo pesticīdiem un biocīdiem ir 
atšķirīgs pielietojums un iedarbības līmenis. 

Valodas prasības

Lai izvairītos no pārlieku liela sloga nozarei, būtu jāievieš prasība par produkta atļaujas 
pieteikuma iesniegšanu un produktu marķēšanu tikai vienā attiecīgās dalībvalsts oficiālajā 
valodā (ja tādas ir vairākas).

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Lai pieteikuma iesniedzējiem, un jo 
īpaši MVU, palīdzētu ievērot šīs regulas 
prasības, dalībvalstīm papildus darbības 
vadlīnijām, ko sniedz Aģentūra, būtu 
jāizveido valstu palīdzības dienesti.

Or. en

Grozījums Nr. 2

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ta) „administratīva izmaiņa” ir spēkā 
esošās atļaujas piešķiršanas procedūras 
vienīgi administratīva mainīšana, kas 
neaptver produkta riska sabiedrības 
veselībai vai videi vai arī tā iedarbīguma 
atkārtotu novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams formulēt izmaiņas veidu, ko var attiecināt uz jau apstiprinātu biocīdo produktu.
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Grozījums Nr. 3

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(tb) „nelielas izmaiņas” ir spēkā esošās 
atļaujas piešķiršanas procedūras 
mainīšana, ko nevar uzskatīt par 
administratīvu mainīšanu, jo tai vajadzīgs 
ierobežots produkta riska sabiedrības 
veselībai vai videi un/vai arī tā 
iedarbīguma atkārtots novērtējums, bet šī 
mainīšana negatīvi neietekmē  produkta 
riska līmeni sabiedrības veselībai vai videi 
vai arī tā iedarbīgumu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(tc) „būtiska izmaiņa” ir spēkā esošās 
atļaujas piešķiršanas procedūras 
mainīšana, ko nevar uzskatīt ne par 
administratīvu mainīšanu, ne par nelielu 
izmaiņu.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams formulēt izmaiņas veidu, ko var attiecināt uz jau apstiprinātu biocīdo produktu.
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Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ua) „MVU” ir mazi un vidēji uzņēmumi, 
kā noteikts Komisijas 2003. gada 6. maija 
Ieteikumā 2003/361/EK par 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju1,
______________
1 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

Or. en

Pamatojums

Ievērojot REACH regulas piemēru, labāk ir paredzēt MVU definīciju atsevišķi.

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Zinātniskie motīvi  atsevišķu produktu veidu diskriminēšanai (piemēram, 4. un 14.–
19. produktu veidu) ir neskaidri un šķiet patvaļīgi, tāpēc tā netaisnīgi vērsta pret šiem 
konkrētajiem produktu veidiem.
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Grozījums Nr. 7

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

Or. en

Pamatojums

Biocīdie produkti būtu jāizmanto tikai saskaņā ar tādiem norādījumiem uz marķējuma, kas ir 
iekļauti dokumentācijā par pieļaujamo risku un efektivitāti. 

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. 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. 

4. Ja Aģentūra uzskata, ka pieteikums ir 
nepilnīgs, tā informē pieteikuma 
iesniedzēju par to, kāda papildinformācija 
ir vajadzīga, lai validētu pieteikumu, un 
nosaka termiņu šīs informācijas 
iesniegšanai līdz diviem mēnešiem. 

Or. en

Pamatojums

Termiņa ierobežojuma noteikšana ir nepieciešama dokumentēšanas nodrošināšanai, kurai 
vajadzētu būt tik kodolīgai, cik vien iespējams, lai ātri uzsāktu novērtējumu. 
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja dokumentācijas novērtēšanas laikā 
konstatē, ka novērtējuma veikšanai ir 
vajadzīga papildinformācija, kompetentā 
novērtēšanas iestāde pieteikuma 
iesniedzējam pieprasa noteiktā termiņā, kas 
nav ilgāks par sešiem mēnešiem, iesniegt 
šādu informāciju. Ārkārtējos apstākļos un 
sniedzot pienācīgu pamatojumu noteikto 
termiņu var pagarināt vēl par sešiem 
papildu mēnešiem. Kompetentā 
novērtēšanas iestāde par to informē 
Aģentūru. 

Or. en

Pamatojums

Pieredze liecina, ka novērtēšanas procedūra var vilkties nepamatoti ilgu laiku. Tādēļ ir 
būtiski svarīgi noteikti atbilstīgus termiņus, lai izvairītos no nenoteiktības, kas varētu 
nevajadzīgi novilcināt procedūru. Termiņu noteikšanas rezultātā pieteikuma iesniedzējam tiek 
nodrošināta zināma noteiktība attiecībā uz šīs procedūras iespējamo maksimālo ilgumu. 

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. 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. 

4. Ja Aģentūra uzskata, ka pieteikums ir 
nepilnīgs, tā informē pieteikuma 
iesniedzēju par to, kāda papildinformācija 
ir vajadzīga, lai validētu pieteikumu, un 
nosaka šīs informācijas iesniegšanai 
termiņu, kas nepārsniedz divus mēnešus. 

Or. en
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Pamatojums

Termiņa ierobežojuma noteikšana ir nepieciešama dokumentēšanas nodrošināšanai, kurai 
vajadzētu būt tik kodolīgai, cik vien iespējams, lai ātri uzsāktu novērtējumu. 

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var apspriesties ar Aģentūru 
par zinātniska vai tehniska rakstura 
jautājumiem, kas saistīti ar aktīvās vielas 
I pielikumā iekļaušanas izskatīšanu. 
Aģentūra deviņu mēnešu laikā pēc prasības 
saņemšanas sagatavo atzinumu un nosūta 
to Komisijai.

2. Komisija var apspriesties ar Aģentūru 
par zinātniska vai tehniska rakstura 
jautājumiem, kas saistīti ar aktīvās vielas 
I pielikumā iekļaušanas izskatīšanu. 
Aģentūra sešu mēnešu laikā pēc prasības 
saņemšanas sagatavo atzinumu un nosūta 
to Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai nodrošinātu konsekvenci, jo visās citās atbilstošajās vietās 
priekšlikuma tekstā termiņš Aģentūras atzinumu sagatavošanai pēc Komisijas pieprasījuma ir 
seši mēneši. 

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
17. pants

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:

(a) saistībā ar konkrētu vides segmentu, ir 
iespējams aprēķināt paredzamās 
koncentrācijas vidē (PEC) attiecību pret 
paredzamo koncentrāciju bez 
novērojamas iedarbības (PNEC), un tā 
nepārsniedz 0,1;

(a) biocīdais produkts nav klasificēts kā 
bīstams cilvēka veselībai vai videi saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008;

(b) saistībā ar iedarbību uz cilvēku (b) biocīdā produkta klasifikācija nav 
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veselību, kaitīgās iedarbības robežvērtība 
(nenovērojamas kaitīgas iedarbības 
līmeņa (NOAEL) un kaitīgās iedarbības 
koncentrācijas attiecība) ir lielāka par 
1000.

saistīta ar signālvārdu „bīstami”, kas 
nepieciešams uz marķējuma saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1272/2008; lietojot 
produktu normālos un reāli paredzamos 
apstākļos un neizmantojot individuālos 
aizsardzības līdzekļus, tiek nodrošināta 
16. panta 1. punkta b), c) un 
d) apakšpunktu ievērošana;

(c) biocīdajā produktā esošās(-o) aktīvās(-
o) vielas(-u) saturs ir tāds, ka normālos 
un reāli paredzamos lietošanas apstākļos 
ir iespējama tikai nebūtiska kaitīgā 
iedarbība, un visos pārējos tā aprites cikla 
posmos darbības ar produktu tiek veiktas 
stingri kontrolētos apstākļos.

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

2. Tomēr biocīdo produktu neuzskata par 
zema riska biocīdo produktu, ja tas satur 
aktīvu vielu vai bažas izraisošas vielas, 
kas:

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

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

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

(b) identificētas kā endokrīnās sistēmas 
darbības traucējumu izraisītājas saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta 
f) punktu; 

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

(c) ir klasificētas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1272/2008 vai atbilst kritērijiem, lai tās 
klasificētu kā šādas vielas:

(i) kancerogēnas,

(ii) mutagēnas,
(iii) neirotoksiskas,

(iv) imūntoksiskas;
(v) reproduktīvai sistēmai toksiskas;

(i) kancerogēnas,

(ii) mutagēnas,
(iii) neirotoksiskas,

(iv) imūntoksiskas;
(v) reproduktīvai sistēmai toksiskas;
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(vi) sensibilizējošas. (vi) sensibilizējošas.

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.
3.  Saistībā ar zema riska biocīdo 
produktu ir uzskatāmi parādīts, ka lietojot 
biocīdo produktu, rezistences izveidošanās 
iespējamība mērķorganismos ir neliela.
4. Papildus aktīvajām vielām, kas minētas 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 15. panta 
2. punktā, aktīvās vielas, kas tiek ražotas 
vai importētas lietošanai zema riska 
biocīdajos produktos, kurus ir atļauts laist 
tirgū saskaņā ar 15. pantu, uzskata par 
reģistrētām un reģistrāciju par pabeigtu 
saistībā ar ražošanu vai importu lietošanai 
zema riska biocīdajā produktā, un tādējādi 
uzskata par tādām, kas atbilst minētās 
regulas II sadaļas 1. un 5. nodaļas 
prasībām.

4. Papildus aktīvajām vielām, kas minētas 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 15. panta 
2. punktā, aktīvās vielas, kas tiek ražotas 
vai importētas lietošanai zema riska 
biocīdajos produktos, kurus ir atļauts laist 
tirgū saskaņā ar 15. pantu, uzskata par 
reģistrētām un reģistrāciju par pabeigtu 
saistībā ar ražošanu vai importu lietošanai 
zema riska biocīdajā produktā, un tādējādi 
uzskata par tādām, kas atbilst minētās 
regulas II sadaļas 1. un 5. nodaļas 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātā zema riska biocīdo produktu definīcijas darbības joma šķiet pārāk 
sašaurināta, un rezultātā tiek ierobežotas centralizētās procedūras piemērošanas iespējas.  
Tālab definīcija jāformulē plašāk, lai Kopienas atļauju piešķiršanas procedūru, kas 
nodrošina priekšrocības, varētu attiecināt uz vairākiem produktiem un Eiropas Ķīmisko vielu 
aģentūrai (ECHA) sākumā nevajadzētu nodarboties ar biocīdo produktu visu diapazonu 
pilnībā. To varētu apsvērt vēlākā laikposmā, pirms tam veicot procedūras pārskatīšanu 
(2016. gadā) attiecībā uz iespējamo ECHA kompetences paplašināšanu, pakļaujot tai visus 
produktus.
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Grozījums Nr. 13

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 valsts atļaujas pieteikumus 
iesniegt vienā no tās dalībvalsts oficiālajām 
valodām, kurā atrodas šī kompetentā 
iestāde.

Or. en

Pamatojums

Iespēja pieprasīt tulkojumus vairāk nekā vienā no oficiālajām valodām (gadījumos, ja 
attiecīgajā dalībvalstī ir vairāk nekā viena oficiālā valoda) varētu pieteikuma iesniedzējiem 
radīt lieku finansiālo un administratīvo slogu. 

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

3. punkta b) apakšpunkts pilnībā jāsaskaņo ar 16.panta 6. punktu, tas ir, ka „[s]aistībā ar 
pamatsastāvu ir atļauts samazināt references biocīdajā produktā esošās aktīvās vielas saturu 
...”. Tāpēc šī iespēja būtu jāatspoguļo arī atļaujas saturā.
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Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams jauns punkts, lai precizētu, ka saistībā ar atļaujas izsniegšanu attiecībā uz 
pamatsastāvu visiem produktiem ar šo pamatsastāvu piešķirs vienu atļaujas numuru. 
Pašreizējā biocīdo produktu regulas priekšlikumā šāda precizējuma nav.

Grozījums Nr. 16

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. 

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  šīs informācijas 
iesniegšanai termiņu, kas nepārsniedz 
vienu mēnesi. 

Or. en

Pamatojums

Termiņa ierobežojuma noteikšana ir nepieciešama dokumentēšanas nodrošināšanai, kurai 
vajadzētu būt tik kodolīgai, cik vien iespējams, lai ātri uzsāktu novērtējumu.



PA\798008LV.doc 15/29 PE430.878v01-00

LV

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja izrādās, ka, lai veiktu pilnu 
pieteikuma novērtēšanu, ir vajadzīga 
papildinformācija, kompetentā saņēmēja 
iestāde pieteikuma iesniedzējam pieprasa 
sniegt šādu informāciju. 
Divpadsmit mēnešu periodu, kas minēts 
1. punktā, aptur no pieprasījuma 
nosūtīšanas datuma līdz informācijas 
saņemšanas datumam.

3. Ja izrādās, ka, lai veiktu pilnu 
pieteikuma novērtēšanu, ir vajadzīga 
papildinformācija, kompetentā saņēmēja 
iestāde pieteikuma iesniedzējam pieprasa 
sniegt šādu informāciju iepriekš noteiktā 
termiņā, kas nepārsniedz sešus mēnešus.
Ārkārtējos apstākļos, sniedzot pienācīgu 
pamatojumu, noteikto termiņu var 
pagarināt uz laiku, kas nepārsniedz sešus 
papildu mēnešus. Divpadsmit mēnešu 
periodu, kas minēts 1. punktā, aptur no 
pieprasījuma nosūtīšanas datuma līdz 
informācijas saņemšanas datumam.

Or. en

Pamatojums

Pieredze liecina, ka novērtēšanas procedūra var vilkties nepamatoti ilgu laiku. Tādēļ ir 
būtiski svarīgi, ka tiek noteikti atbilstīgi termiņi, lai izvairītos no nenoteiktības, kas varētu 
nevajadzīgi novilcināt procedūru. Termiņu noteikšanas rezultātā pieteikuma iesniedzējam tiek 
nodrošināta zināma noteiktība attiecībā uz šīs procedūras iespējamo maksimālo ilgumu. 

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. 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. 

5. Ja kompetentā saņēmēja iestāde uzskata, 
ka pieteikums ir nepilnīgs, tā informē 
pieteikuma iesniedzēju par to, kāda 
papildinformācija ir vajadzīga, lai validētu 
pieteikumu, un nosaka  šīs informācijas 
iesniegšanai  termiņu, kas nepārsniedz 
vienu mēnesi. 

Or. en
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Pamatojums

Termiņa ierobežojuma noteikšana ir nepieciešama dokumentēšanas nodrošināšanai, kurai 
vajadzētu būt tik kodolīgai, cik vien iespējams, lai ātri uzsāktu novērtējumu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
24. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja atļaujas atjaunošanas novērtēšanas 
laikā konstatē, ka pilnai pieteikuma 
novērtējuma veikšanai ir vajadzīga 
papildinformācija, kompetentā saņēmēja 
iestāde pieteikuma iesniedzējam pieprasa 
nosūtīt šādu informāciju. Sešu mēnešu 
periodu, kas minēts 6. punktā, aptur no 
pieprasījuma nosūtīšanas datuma līdz 
informācijas saņemšanas datumam.

3. Ja atļaujas atjaunošanas novērtēšanas 
laikā konstatē, ka pilnai pieteikuma 
novērtējuma veikšanai ir vajadzīga 
papildinformācija, kompetentā saņēmēja 
iestāde pieteikuma iesniedzējam pieprasa 
nosūtīt šādu informāciju iepriekš noteiktā 
termiņā, kas nepārsniedz sešus mēnešus.
Ārkārtējos apstākļos, sniedzot pienācīgu 
pamatojumu, noteikto termiņu var 
pagarināt uz laiku, kas nepārsniedz sešus 
papildu mēnešus. Sešu mēnešu periodu, 
kas minēts 6. punktā, aptur no pieprasījuma 
nosūtīšanas datuma līdz informācijas 
saņemšanas datumam.

Or. en

Pamatojums

Pieredze liecina, ka novērtēšanas procedūra var vilkties nepamatoti ilgu laiku. Tādēļ ir 
būtiski svarīgi, ka tiek noteikti atbilstīgi termiņi, lai izvairītos no nenoteiktības, kas varētu 
nevajadzīgi novilcināt procedūru. Termiņu noteikšanas rezultātā pieteikuma iesniedzējam tiek 
nodrošināta zināma noteiktība attiecībā uz šīs procedūras iespējamo maksimālo ilgumu. 

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentā saņēmēja iestāde var 
pieprasīt iztulkot valsts atļauju un 
pieteikumu vienā vai vairākās no tās 
dalībvalsts oficiālajām valodām, kurā 

3. Kompetentā saņēmēja iestāde var 
pieprasīt iztulkot valsts atļauju un 
pieteikumu vienā no tās dalībvalsts 
oficiālajām valodām, kurā atrodas 
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atrodas kompetentā iestāde. kompetentā iestāde.

Or. en

Pamatojums

Iespēja pieprasīt tulkojumus vairāk nekā vienā no oficiālajām valodām (gadījumos, ja 
attiecīgajā dalībvalstī ir vairāk nekā viena oficiālā valoda) varētu pieteikuma iesniedzējiem 
radīt lieku finansiālo un administratīvo slogu. 

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Tiesību akta tekstā būtu precīzi jānorāda piemērojamie termiņi, lai spēkā būtu efektīva 
sistēma strīdu izšķiršanai starp dalībvalstīm. Trīs mēneši ir atbilstošs laika periods, lai 
pieņemtu lēmumu, vai norādītie iemesli atļaujas noraidīšanai, atzīšanai vai ierobežošanai ir 
pamatoti.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
28. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja kompetentā references 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. Kompetentā references 

4. Ja kompetentā references iestāde 
uzskata, ka pieteikums ir nepilnīgs, tā 
informē pieteikuma iesniedzēju par to, 
kāda papildinformācija ir vajadzīga, lai 
validētu pieteikumu, un nosaka termiņu šīs 
informācijas iesniegšanai līdz vienam 
mēnesim. Kompetentā references iestāde 
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iestāde informē arī pārējās attiecīgās 
dalībvalstis.

informē arī pārējās attiecīgās dalībvalstis.

Or. en

Pamatojums

Termiņa ierobežojuma noteikšana ir nepieciešama dokumentēšanas nodrošināšanai, kurai 
vajadzētu būt tik kodolīgai, cik vien iespējams, lai ātri uzsāktu novērtējumu.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
28. pants – 9. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Tiesību akta tekstā būtu precīzi jānorāda piemērojamie termiņi, lai spēkā būtu efektīva 
sistēma strīdu izšķiršanai starp dalībvalstīm. Trīs mēneši ir atbilstošs laika periods, lai 
pieņemtu lēmumu, vai norādītie iemesli atļaujas noraidīšanai, atzīšanai vai ierobežošanai ir 
pamatoti. 

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
28. pants – 9. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisijas lēmumā ir noraidīti iemesli
valsts atļaujas atteikšanai vai 
ierobežošanai, kompetentā iestāde, kas
ierosināja atteikties atzīt atļauju vai 
ierobežot to, nekavējoties piešķir attiecīgā
biocīdā produkta atļauju saskaņā ar valsts 
atļauju, kuru izdevusi kompetentā 

Ja Komisijas lēmumā tiek apstiprināti 
attiecīgās atļaujas atteikšanas vai 
ierobežošanas iemesli, kompetentā iestāde, 
kas piešķīrusi biocīdā produkta atļauju, 
nekavējoties pārskata valsts atļauju, lai 
ievērotu šo lēmumu.
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references iestāde.

Ja Komisijas lēmumā ir apstiprināta 
sākotnējā valsts atļauja, kompetentā 
iestāde, kas ierosināja atteikties atzīt 
valsts atļauju vai tādu valsts atļauju, uz 
kuru attiecas konkrēti nosacījumi, 
nekavējoties piešķir atļauju attiecīgajam 
biocīdajam produktam saskaņā ar 
sākotnējo atļauju.

Or. en

Pamatojums

Ar  pašreizējo formulējumu tiek aprakstīta vienīgi iespēja, atbilstoši kurai Komisija noraida 
atļaujas atteikšanas iemeslus, bet nav pieminēts, ka Komisija var arī piekrist šiem iemesliem, 
kā tas pareizi norādīts 27. panta 2. punktā, un tāds pats formulējums jāizmanto arī šeit. 

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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. 

3. Ja Aģentūra uzskata, ka pieteikums ir 
nepilnīgs, tā informē pieteikuma 
iesniedzēju par to, kāda papildinformācija 
ir vajadzīga, lai validētu pieteikumu, un 
nosaka šīs informācijas iesniegšanai 
termiņu, kas nepārsniedz divus mēnešus. 

Or. en

Pamatojums

Termiņa ierobežojuma noteikšana ir nepieciešama dokumentēšanas nodrošināšanai, kurai 
vajadzētu būt tik kodolīgai, cik vien iespējams, lai ātri uzsāktu novērtējumu.
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Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja dokumentācijas novērtēšanas laikā 
konstatē, ka novērtējuma veikšanai ir 
vajadzīga papildinformācija, kompetentā 
novērtēšanas iestāde pieteikuma 
iesniedzējam pieprasa noteiktā termiņā, kas 
nav ilgāks par sešiem mēnešiem, iesniegt 
šādu informāciju. Ārkārtējos apstākļos, 
sniedzot pienācīgu pamatojumu, noteikto 
termiņu var pagarināt uz laiku, kas 
nepārsniedz sešus papildu mēnešus. 
Kompetentā novērtēšanas iestāde par to 
informē Aģentūru. 

Or. en

Pamatojums

Pieredze liecina, ka novērtēšanas procedūra var vilkties nepamatoti ilgu laiku. Tādēļ ir 
būtiski svarīgi, ka tiek noteikti atbilstīgi termiņi, lai izvairītos no nenoteiktības, kas varētu 
nevajadzīgi novilcināt procedūru. Termiņu noteikšanas rezultātā pieteikuma iesniedzējam tiek 
nodrošināta zināma noteiktība attiecībā uz šīs procedūras iespējamo maksimālo ilgumu. 

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
36. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. 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. 

6. Ja Aģentūra uzskata, ka pieteikums ir 
nepilnīgs, tā informē pieteikuma 
iesniedzēju par to, kāda papildinformācija 
ir vajadzīga, lai validētu pieteikumu, un 
nosaka šīs informācijas iesniegšanai 
termiņu, kas nepārsniedz divus mēnešiem. 

Or. en
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Pamatojums

Termiņa ierobežojuma noteikšana ir nepieciešama dokumentēšanas nodrošināšanai, kurai 
vajadzētu būt tik kodolīgai, cik vien iespējams, lai ātri uzsāktu novērtējumu.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja kompetentā novērtēšanas iestāde, kura 
veica Kopienas atļaujas pieteikuma 
sākotnējo novērtējumu, nolemj, ka pilns 
pieteikuma novērtējums nav vajadzīgs, tā 
divpadsmit mēnešu laikā pēc validēšanas 
sagatavo un nosūta Aģentūrai 
rekomendāciju par atļaujas atjaunošanu.

2. Ja kompetentā novērtēšanas iestāde, kura 
veica Kopienas atļaujas pieteikuma 
sākotnējo novērtējumu, nolemj, ka pilns 
pieteikuma novērtējums nav vajadzīgs, tā 
sešu mēnešu laikā pēc validēšanas 
sagatavo un nosūta Aģentūrai 
rekomendāciju par atļaujas atjaunošanu.

Or. en

Pamatojums

12. panta 2. punktā par aktīvās vielas iekļaušanas atjaunošanu I pielikumā, ja nav vajadzīgs 
novērtējums, tiek prasīts, lai novērtēšanas iestāde sagatavotu rekomendāciju atļaujas 
atjaunošanai 6, nevis 12 mēnešu laikā. 

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2 .a Spēkā esošas atļaujas izmainīšana 
saskaņā ar 3. pantu ir:
(a) vai nu administratīva izmaiņa;
(b) vai arī neliela izmaiņa; vai
(c) būtiska izmaiņa.

Or. en

Pamatojums

Tiesību akta tekstā būtu precīzi jānorāda galvenie principi, kas tiek piemēroti, izmainot 
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atļaujas, savukārt  procedūras sīku izklāstu var precizēt īstenošanas noteikumos. Jo īpaši ir 
nepieciešams precizēt to izmaiņu veidus, kādas var izdarīt attiecībā uz produktu atļaujām.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1. punktā minētie kritēriji un 
procedūras cita starpā balstās uz šādiem 
principiem:
(a) vienkāršotu paziņošanas kārtību 
piemēro attiecībā uz atļaujas 
administratīvu izmainīšanu;
(b) samazinātu novērtēšanas periodu 
piemēro attiecībā uz atļaujas nelielām 
izmaiņām;
(c) būtisku izmaiņu gadījumā 
novērtēšanas periodam jābūt  
proporcionālam ierosināto izmaiņu 
apjomam. 

Or. en

Pamatojums

Tiesību akta tekstā būtu precīzi jānorāda galvenie principi, kas tiek piemēroti, izmainot 
atļaujas, savukārt sīku izklāstu var precizēt īstenošanas noteikumos. Jo īpaši ir nepieciešams 
precizēt, ka izmaiņu veikšanas dažāda veida procedūru piemērošana ir atkarīga no biocīdā 
produkta atļaujā paredzēto izmaiņu apjoma un nozīmīguma (vai tās ir nelielas vai būtiskas 
salīdzinājumā ar sākotnējo atļauju). Vienkāršota paziņošanas procedūra būtu jāpiemēro 
nelielu izmaiņu gadījumā, kuras nelabvēlīgi neietekmē produkta riska līmeni vai tā 
iedarbīgumu.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

identisku references produktam, ja:

(a) tā sastāvā esošo aktīvo vielu izcelsme 
ražotāja un ražotnes atrašanās vietas ziņā ir 
tāda pati; 

(a) tā sastāvā esošo aktīvo vielu izcelsme 
ražotāja un ražotnes atrašanās vietas ziņā ir 
tāda pati; kā arī, 

(b) tas ir tāds pats vai līdzīgs tā sastāvā 
esošo neaktīvo vielu un preparāta veida 
ziņā; 

(b) tas ir tāds pats vai līdzīgs tā sastāvā 
esošo neaktīvo vielu un preparāta veida 
ziņā; un

(c) produkta potenciālā kaitīgā ietekme uz 
cilvēku vai dzīvnieku veselību vai vidi ir 
tāda pati vai līdzvērtīga.

(c) produkta potenciālā kaitīgā ietekme uz 
cilvēku vai dzīvnieku veselību vai vidi ir 
tāda pati vai līdzvērtīga.

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts – otrā 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

Saskaņā ar priekšlikumu jebkura eksperimenta vai testa īstenošanai pētniecības un izstrādes 
mērķiem, kura rezultātā vidē varētu nonākt neatļauts biocīdais produkts, ir nepieciešama 
iepriekšēja valsts atļauja. Tas viennozīmīgi rada ievērojamus šķēršļus novatorismam, jo 
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saistīts ar ilgstošu nogaidīšanas periodu pirms testa īstenošanas. Tādēļ vajadzētu gan 
saglabāt obligātu iepriekšēju novērtēšanu, ko veic kompetentā iestāde, tomēr būtu jānosaka 
30 dienu termiņš novērtēšanai, ja ierosinātais tests vai eksperiments izraisa jebkādas bažas. 

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja veic uz produktiem un procesiem 
orientētu pētniecību un izstrādi, persona, 
kura plāno veikt eksperimentu vai testu, 
pirms biocīdā produkta vai aktīvās vielas 
laišanas tirgū paziņo otrajā daļā minēto 
informāciju tās dalībvalsts kompetentajai 
iestādei, kurā notiek laišana tirgū.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar priekšlikumu jebkura eksperimenta vai testa īstenošanai pētniecības un izstrādes 
mērķiem, kura rezultātā vidē varētu nonākt neatļauts biocīdais produkts, ir nepieciešama 
iepriekšēja valsts atļauja. Tas viennozīmīgi rada ievērojamus šķēršļus novatorismam, jo 
saistīts ar ilgstošu nogaidīšanas periodu pirms testa īstenošanas. Tādēļ vajadzētu gan 
saglabāt obligātu iepriekšēju novērtēšanu, ko veic kompetentā iestāde, tomēr būtu jānosaka 
30 dienu termiņš novērtēšanai, ja ierosinātais tests vai eksperiments izraisa jebkādas bažas. 

Grozījums Nr. 34

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 

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 
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daudzumi un apstrādājamās vietas un
kurā var paredzēt papildu nosacījumus. 
Kompetentā iestāde par izdoto valsts 
atļauju nekavējoties informē Komisiju un 
citas kompetentās iestādes.

papildu nosacījumus. Ja kompetentā 
iestāde 30 dienu laikā pēc paziņojuma par 
1. punktā norādīto nepieciešamo 
informāciju nav sagatavojusi atzinumu, 
biocīdo produktu vai aktīvo vielu var laist 
tirgū, lai īstenotu paziņojumā minēto 
eksperimentu vai testu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar priekšlikumu jebkura eksperimenta vai testa īstenošanai pētniecības un izstrādes 
mērķiem, kura rezultātā vidē varētu nonākt neatļauts biocīdais produkts, ir nepieciešama 
iepriekšēja valsts atļauja. Tas viennozīmīgi rada ievērojamus šķēršļus novatorismam, jo 
saistīts ar ilgstošu nogaidīšanas periodu pirms testa īstenošanas. Tādēļ vajadzētu gan 
saglabāt obligātu iepriekšēju novērtēšanu, ko veic kompetentā iestāde, tomēr būtu jānosaka 
30 dienu termiņš novērtēšanai, ja ierosinātais tests vai eksperiments izraisa jebkādas bažas. 

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts

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 
kompetentai 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 vidi. Šo informāciju 
pieteikuma iesniedzējs pēc pieprasījuma 
dara pieejamu kompetentajai iestādei.

Or. en
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Pamatojums

Noteikumiem par testu vai eksperimentu veikšanu kādas citas dalībvalsts teritorijā, nevis tajā, 
kuras tirgū tiek laisti biocīdie produkti, vajadzētu būtu tādiem pašiem, kādi minēti šā panta 
1. punktā.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apstrādātu izstrādājumu vai materiālu 
marķējumā norādāma šāda informācija:

2. Apstrādātu izstrādājumu vai materiālu 
marķējumā norādāma šāda informācija:

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

(a) visu to aktīvo vielu nosaukumi, pēc 
iespējas izmantojot vienotu nomenklatūru 
(piemēram, INCI), kuras lietotas 
izstrādājumu vai materiālu apstrādei vai 
kuras ir izstrādājumos vai materiālos, ja 
vien konkrētās nozares spēkā esošajos 
tiesību aktos jau nav paredzētas 
marķēšanas prasības;

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

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

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

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

(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

Apstrādātu izstrādājumu un materiālu marķēšanas noteikumiem nevajadzētu pārklāties ar 
spēka esošajām prasībām saskaņā ar nozares tiesību aktiem. 
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Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Marķējumam jābūt skaidri redzamam, 
viegli salasāmam un pietiekami noturīgam.

Marķējumam jābūt skaidri redzamam, 
viegli salasāmam, pietiekami noturīgam un 
tās dalībvalsts valsts valodā vai vienā no 
valsts valodām, kuras tirgū tiek laists 
apstrādātais izstrādājums vai materiāls.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāprecizē, ka apstrādātiem izstrādājumiem un materiāliem, kā arī citiem produktiem 
vienmēr vajadzētu būt marķētiem tās dalībvalsts valsts valodā, kuras tirgū tie tiek laisti.

Grozījums Nr. 38

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 2016. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
58. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var pieprasīt, lai biocīdos 
produktus, kuri laisti tirgū šo valstu 

3. Dalībvalstis pieprasa, lai biocīdos 
produktus, kuri laisti tirgū šo valstu 
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teritorijā, marķētu attiecīgajā valsts valodā 
vai valodās.

teritorijā, marķētu attiecīgajā valsts valodā 
vai vienā no valsts valodām, ja attiecīgajā 
valstī ir vairāk nekā viena valsts valoda.

Or. en

Pamatojums

Produktiem vispār vienmēr vajadzētu būt marķētiem tās dalībvalsts valsts valodā, kuras tirgū 
tie tiek laisti.

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) sniedz pieteikuma iesniedzējiem 
konsultācijas un palīdzību saistībā ar 
aktīvās vielas iekļaušanu I pielikumā vai 
Kopienas atļauju;

(d) sniedz pieteikuma iesniedzējiem un jo 
īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem
konsultācijas un palīdzību saistībā ar 
aktīvās vielas iekļaušanu I pielikumā vai 
Kopienas atļauju;

Or. en

Pamatojums

Būtu jānorāda, ka mazie un vidējie uzņēmumi daudz biežāk būs situācijā, kad tiem 
nepieciešama palīdzība pieteikumu sagatavošanā, un šī palīdzība, kad vien iespējams, būtu 
jānodrošina Komisijai, Aģentūrai un dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) maziem un vidējiem uzņēmumiem 
Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK par 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju nozīmē nosaka 
samazinātu maksu;

(a) MVU nosaka samazinātu maksu.

Or. en
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Pamatojums

MVU definīcija atsevišķi noteikta jaunajā grozījumā attiecībā uz 3. pantu par definīcijām.

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(d) personas, kas laiž tirgū biocīdus 
produktus, izņemot MVU, maksā gada 
maksu; kā arī

Or. en

Pamatojums

Lai gan ar gada maksu tiek atbalstīta ECHA turpmāka finansēšana, MVU būtu jāatbrīvo no 
šīs maksas, lai tiem neradītu lieku finansiālo slogu.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
75.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

75.a pants 
Valsts palīdzības dienestu izveidošana 

dalībvalstīs
Dalībvalstis izveido valsts palīdzības 
dienestus konsultāciju sniegšanai 
pieteikuma iesniedzējiem, jo īpaši MVU, 
kā arī citām ieinteresētajām pusēm par to 
attiecīgajām kompetencēm un saistībām 
saskaņā ar šo direktīvu, veicot to papildus 
palīdzībai, ka sniedz Aģentūra saskaņā ar 
66. panta 2. punkta d) apakšpunktu.

Or. en


