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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

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

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

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

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

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

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

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

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

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 
98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū attiecībā uz dažu termiņu pagarināšanu
(COM(2008)0618 – C6-0346/2008 – 2008/0188(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0618),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0346/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A6-0000/2009),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

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

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

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. Pēc 2014. gada 
14. maija neviens no pārskatīšanas 
programmas izpildes termiņu un attiecīgo 
pārejas periodu pagarinājumiem par 
visām atlikušajām aktīvajām vielām nav 
ilgāks par 2 gadiem.

Or. en
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Pamatojums

Ņemot vērā to, ka ierosinātais pārejas perioda pagarinājums var būt par īsu, lai pabeigtu 
aktīvo vielu novērtēšanu, četru un nevis trīs gadu noteikšana nodrošinās to, ka dalībvalstis 
spēs pabeigt novērtēšanu līdz 14.05.2014. Pēc 14.05.2014 iespēja pagarināt pārejas periodu 
atlikušajai dokumentācijai jāierobežo līdz 2 gadiem, lai novērstu jebkādu vilcināšanos 
savlaicīgi pabeigt novērtēšanu. Šis priekšlikums ir daļa no vienošanās starp Parlamentu, 
Padomi un Komisiju.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi, kas nepieciešami Direktīvas 
98/8/EK īstenošanai, jāpieņem saskaņā ar 
Padomes 1999. gada 28. jūnija 
Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jo īpaši Komisijai jāpiešķir pilnvaras 
pagarināt pārskatīšanas termiņu un 
attiecīgo pārejas periodu par visām 
atlikušajām aktīvajām vielām līdz diviem 
gadiem. Tā kā šie pasākumi ir vispārīgi 
un paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas noteikumus, tie jāpieņem 
atbilstīgi Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā 
paredzētajai regulatīvās kontroles 
procedūrai.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8c) Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu 
nolīgumā par labāku likumdošanas 
procesu dalībvalstīm ir ieteikts gan pašu, 
gan arī Kopienas vajadzībām sastādīt 
pašu tabulas, kas pēc iespējas labāk rādītu 
atbilstību starp šo direktīvu un 
transponēšanas pasākumiem, kā arī darīt 
tās pieejamas sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

 „i) līdz 2014. gada 14. maijam jebkuru 
informāciju, kas iesniegta saistībā ar šo 
direktīvu, izņemot, ja šādu informāciju 
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;”
Šis grozījums attiecas uz grozījumu akta 
visu 1. pantu. Pārejas perioda beigu 
datumu „2013. gada 14. maijs” visā tekstā 
aizstāj ar „2014. gada 14. maijs”. Attiecīgi 
jebkura atsauce uz „trīspadsmit gadu 
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termiņu” jāaizstāj ar „četrpadsmit gadu 
termiņu”.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka ierosinātais pārejas perioda pagarinājums var būt par īsu, lai pabeigtu 
aktīvo vielu novērtēšanu, četru un nevis trīs gadu noteikšana nodrošinās to, ka līdz 
2014. gada 14. maijam dalībvalstis spēs pabeigt pārskatīšanu un tiks izveidots pilnībā 
saskaņots tirgus. Pārejas perioda beigu datumu (2013. gada 14. maijs) visā šīs direktīvas 
1. panta tekstā aizstāj ar 2014. gada 14. maiju. Jebkura atsauce uz „trīspadsmit gadu 
termiņu” jāaizstāj ar „četrpadsmit gadu termiņu”. Šis priekšlikums ir daļa no vienošanās 
starp Parlamentu, Padomi un Komisiju.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants  2. punkts  b apakšpunkts  ii apakšpunkts
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. Pasākumu, kas 
paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
28. panta 4. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka ierosinātais pārejas perioda pagarinājums var būt par īsu, lai pabeigtu 
aktīvo vielu novērtēšanu, četru un nevis trīs gadu noteikšana nodrošinās to, ka dalībvalstis 
spēs pabeigt novērtēšanu līdz 14.05.2014. Pēc 14.05.2014 iespēja pagarināt pārejas periodu 
atlikušajai dokumentācijai jāierobežo līdz 2 gadiem, lai novērstu jebkādu vilcināšanos 
savlaicīgi pabeigt novērtēšanu. Šis priekšlikums ir daļa no vienošanās starp Parlamentu, 
Padomi un Komisiju.
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants - 1. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīs vēlākais līdz 2010. gada 
14. maijam stājas spēkā šīs direktīvas 
izpildīšanai vajadzīgie normatīvie un 
administratīvie akti. Tās tūlīt dara 
zināmus Komisijai šo tiesību aktu 
noteikumus un minēto aktu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

1. Dalībvalstīs vēlākais līdz 2010. gada 
14. maijam stājas spēkā šīs direktīvas 
izpildīšanai vajadzīgie normatīvie un 
administratīvie akti. 

Or. en

Pamatojums

Uz šo noteikumu jābūt atsaucei apsvērumā. Šis priekšlikums ir daļa no vienošanās starp 
Parlamentu, Padomi un Komisiju.
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PASKAIDROJUMS

Komisijai bija jāsagatavo pašreizējais priekšlikums direktīvai, ar ko groza Direktīvu 98/8/EK 
par biocīdo produktu laišanu tirgū attiecībā uz dažu termiņu pagarināšanu, pēc tam, kad, 
izvērtējot tās izpildi, kļuva skaidrs, ka līdz 2010. gada 14. maijam paredzētais biocīdo 
produktu sastāvā esošo aktīvo vielu izvērtēšanas desmit gadus ilgais termiņš, lai iekļautu tās 
atļauto vielu Kopienas sarakstā, nebūs pietiekams. Tādējādi pārejas periods, kura laikā 
biocīdo produktu tirgu reglamentētu dalībvalstu tiesību normas, beigtos vēl pirms būtu 
sagatavots atļauto vielu Kopienas saraksts. Praksē tas nozīmētu, ka no 2010. gada 15. maija 
no tirgus būtu jāizņem svarīgi produkti, piemēram, slimnīcās izmantojamie dezinfekcijas 
līdzekļi. 

Lai nepieļautu šādu situāciju, Komisija ierosina pagarināt pārejas periodu par trīs gadiem —
līdz 2013. gada 14. maijam. Gadījumā, ja pat šie trīs gadi būs par maz, Komisija ievieš iespēju 
ar komitoloģijas lēmumu šo periodu vēl pagarināt.

Referente atzinīgi vērtē šo Komisijas priekšlikumu pagarināt pašreizējo pārejas periodu, lai 
ļautu pabeigt biocīdo produktu sastāvā esošo aktīvo vielu novērtēšanu un lai dalībvalstīm dotu 
pietiekami daudz laika šo noteikumu transponēšanai, atļauju izsniegšanai un šo produktu 
reģistrēšanai, kā arī lai attiecīgā rūpniecības nozare varētu sagatavot un iesniegt pilnīgu 
dokumentāciju. 

Tomēr referente, ņemot vērā Padomes un Komisijas vienošanos panākt kopīgu viedokli par 
pirmo lasījumu, lai nekas netraucētu steidzami pieņemt šo tik nepieciešamo pārejas perioda 
pagarinājumu, ierosina Komisijas priekšlikumā izdarīt šādus grozījumus: 

 pagarināt pārejas periodu līdz četriem, nevis trīs gadiem (līdz 2014. gada 14. maijam, 
nevis līdz 2013. gada 14. maijam), lai nodrošinātu, ka visi aktīvas vielas saturošie 
biocīdie produkti tiktu savlaicīgi novērtēti, izveidojot tirgu, ko reglamentē saskaņoti 
noteikumi;

 tomēr paredzēt, ka ar komitoloģijas procedūru noteiktais termiņu pagarinājums 
atlikušajai dokumentācijai nedrīkst pārsniegt divus gadus, lai novērstu iespēju visu šo 
procesu atlikt bezgalīgi;

 atbilstīgi Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu 34. punktam, svītrot no 
pantiem dalībvalstīm noteikto pienākumu darīt Komisijai zināmus tekstus par 
transponēšanu valsts tiesību aktos, tostarp šo tekstu un šīs direktīvas korelācijas 
tabulas, un tā vietā apsvērumā mudināt dalībvalstis sastādīt šādas tabulas.

Visbeidzot referentes mērķis ir kopīgs Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
paziņojums, ka spekulatīvi izmantotāji un datu aizsardzība ir nopietni jautājumi, kuru 
risināšana jāuzskata par prioritāti, pilnībā pārskatot Direktīvu 98/8/EK. 


	757448lv.doc

