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Grozījums Nr. 8
Daciana Octavia Sârbu

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) ierosinātais pārskatīšanas programmas 
izpildes termiņa pagarinājums var nebūt 
pietiekams vairāku aktīvo vielu 
novērtēšanas pabeigšanai. Tomēr 
pagarinājums uz ievērojami ilgāku laiku 
varētu mazināt centienus pabeigt 
novērtēšanu laikus. Tāpēc ir nepieciešama 
elastīgāka procedūra, pārskatīšanas 
programmas izpildes termiņa un attiecīgo 
pārejas periodu pagarināšanai par visām 
atlikušajām aktīvajām vielām pēc 
2013. gada 14. maija,

8) ierosinātais pārskatīšanas programmas 
izpildes termiņa pagarinājums var nebūt 
pietiekams vairāku aktīvo vielu 
novērtēšanas pabeigšanai. Tomēr 
pagarinājums uz ievērojami ilgāku laiku 
varētu mazināt centienus pabeigt 
novērtēšanu laikus. Pārskatīšanas 
programmas izpildes termiņa un attiecīgo 
pārejas periodu pagarinājums visām 
atlikušajām aktīvajām vielām pēc 
2013. gada 14. maija būtu jānosaka ne 
ilgāks par 2 gadiem, un tam būtu jānotiek 
tikai tad, ja ir skaidras norādes, ka 
ierosinātais tiesību akts, ar ko aizstāj šo 
direktīvu, nestāsies spēkā pirms 
2014. gada 14. maija, 

Or. en

Pamatojums

Ziņojuma projektā nejauši izlaists vārds „pārejas”. Attiecībā uz pārējo papildinājumu šis 
priekšlikums ir daļa no vienošanās starp Parlamentu, Padomi un Komisiju.

Grozījums Nr. 9
Daciana Octavia Sârbu

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/8/EK
12. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 „i) līdz 2013. gada 14. maijam jebkuru 
informāciju, kas iesniegta saistībā ar šo 
direktīvu, izņemot, ja šādu informāciju 

 „i) līdz 2014. gada 14. maijam jebkuru 
informāciju, kas iesniegta saistībā ar šo 
direktīvu, izņemot, ja šādu informāciju 
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aizsargā jau esošie valstu noteikumi par 
biocīdajiem produktiem. Šādos gadījumos 
informāciju šajā dalībvalstī turpina 
aizsargāt līdz jebkura valstu tiesību aktos 
paredzētā atlikušā datu aizsardzības 
termiņa beigām, bet ne ilgāk par 
2013. gada 14. maiju;”

aizsargā jau esošie valstu noteikumi par 
biocīdajiem produktiem. Šādos gadījumos 
informāciju šajā dalībvalstī turpina 
aizsargāt līdz jebkura valstu tiesību aktos 
paredzētā atlikušā datu aizsardzības 
termiņa beigām, bet ne ilgāk par 
2014. gada 14. maiju vai attiecīgā 
gadījumā ne ilgāk par dienu, līdz kurai 
16. panta 1. punktā minētais pārejas 
periods ir pagarināts saskaņā ar 16. panta 
2. punktu;”  

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana sākotnējam grozījumam kā daļa no vienošanās starp Parlamentu, Padomi un 
Komisiju.

Grozījums 10
Daciana Octavia Sârbu

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1 punkts – b apakšpunkts
Directive 98/8/EC
12. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 „i) līdz 2013. gada 14. maijam jebkuru 
informāciju, kas iesniegta saistībā ar šo 
direktīvu, izņemot gadījumu, ja šādu 
informāciju aizsargā jau esošie valstu 
tiesību akti par biocīdajiem produktiem, 
tad šādus datus šajā dalībvalstī turpina 
aizsargāt līdz jebkura atlikušā valstu tiesību 
aktos paredzētā datu aizsardzības termiņa 
beigām, bet ne ilgāk par 2013. gada
14. maiju;”

 „i) līdz 2014. gada 14. maijam jebkuru 
informāciju, kas iesniegta saistībā ar šo 
direktīvu, izņemot gadījumu, ja šādu 
informāciju aizsargā jau esošie valstu 
noteikumi par biocīdajiem produktiem,. tad 
šādus datus šajā dalībvalstī turpina 
aizsargāt līdz jebkura atlikušā valstu tiesību 
aktos paredzētā datu aizsardzības termiņa 
beigām, bet ne ilgāk par 2014. gada
14. maiju vai attiecīgā gadījumā ne ilgāk 
par dienu, līdz kurai 16. panta 1. punktā 
minētais pārejas periods ir pagarināts
saskaņā ar 16. panta 2. punktu;”  

Or. en
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Pamatojums

Pielāgošana sākotnējam grozījumam kā daļa no vienošanās starp Parlamentu, Padomi un 
Komisiju.

Grozījums Nr. 11
Daciana Octavia Sârbu

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 98/8/EK
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Atkāpjoties no 3. panta 1. punktā, 5. panta 
1. punktā, 8. panta 2. punktā un 8. panta 
4. punktā paredzētajiem noteikumiem un 
neskarot 2. un 3. punktu, līdz 2013. gada
14. maijam dalībvalsts var turpināt 
piemērot tās esošo sistēmu vai praksi 
biocīdo produktu laišanai tirgū.”

„Atkāpjoties no 3. panta 1. punktā, 5. panta 
1. punktā, 8. panta 2. punktā un 8. panta 
4. punktā paredzētajiem noteikumiem un 
neskarot 2. un 3. punktu, līdz 2014. gada
14. maijam dalībvalsts var turpināt 
piemērot tās esošo sistēmu vai praksi 
biocīdo produktu laišanai tirgū. Ja lēmums 
iekļaut aktīvo vielu I vai IA pielikumā 
nosaka vēlāku datumu par 2014. gada 
14. maiju, lai ievērotu atbilstību 16. panta 
3. punktam, šo atkāpi turpina piemērot 
produktiem, tostarp šai aktīvajai vielai, 
līdz lēmumā noteiktajam datumam.”

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana sākotnējam grozījumam kā daļa no vienošanās starp Parlamentu, Padomi un 
Komisiju.

Grozījums Nr. 12
Daciana Octavia Sârbu

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – i daļa
Direktīva 98/8/EK
16. pants – 2. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Pēc šīs direktīvas pieņemšanas Komisija 
sāk visu to aktīvo vielu sistemātisku 
pārbaužu trīspadsmit gadu programmu, 
kuras 34. panta 1. punktā minētajā dienā 
jau ir tirgū kā biocīdo produktu aktīvās 
vielas mērķiem, kas nav minēti 2. panta 
2. punkta c) un d) apakšpunktā.”;

„Pēc šīs direktīvas pieņemšanas Komisija 
uzsāk sistemātiskās pārbaudes četrpadsmit 
gadu programmu visām aktīvajām vielām, 
kas jau laistas tirgū 34. panta 1. punktā 
minētajā datumā kā biocīdo produktu 
aktīvās vielas citiem mērķiem, nekā tie, kas 
noteikti 2. panta 2. punkta c) un 
d) apakšpunktā.”;

Or. en

Pamatojums

Šis priekšlikums ir daļa no vienošanās starp Parlamentu, Padomi un Komisiju.

Grozījums Nr. 13
Daciana Octavia Sârbu

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ii daļa
Direktīva 98/8/EK
16. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Atkarībā no ziņojuma secinājumiem 
saskaņā ar 28. panta 3. punktā noteikto 
procedūru var pieņemt lēmumu uz 
noteiktu laiku pagarināt pirmajā punktā 
minēto pārejas periodu un 13 gadu darba 
programmas izpildes termiņu.”;

„Atkarībā no ziņojuma secinājumiem var 
pieņemt lēmumu pagarināt pirmajā punktā 
minēto pārejas periodu un 14 gadu darba 
programmas izpildes termiņu ne vairāk kā 
uz diviem gadiem. Minēto pasākumu, kas
ir paredzēts, lai grozītu šīs direktīvas 
nebūtiskus elementus, pieņem saskaņā ar 
28. panta 4. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.”;

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana sākotnējam grozījumam kā daļa no vienošanās starp Parlamentu, Padomi un 
Komisiju.
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Grozījums Nr. 14
Daciana Octavia Sârbu

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iii daļa
Direktīva 98/8/EK
16. pants – 2. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) otrajā daļā vārdus „Desmit gadu laikā” 
aizstāj ar vārdiem „Trīspadsmit gadu
laikā”.

iii) otrajā daļā vārdus „Desmit gadu laikā” 
aizstāj ar vārdiem „Četrpadsmit gadu
laikā”.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana sākotnējam grozījumam kā daļa no vienošanās starp Parlamentu, Padomi un 
Komisiju.
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