
Regulas (ES) Nr. 528/2012 grozījumi: 

Līdz grozījumiem Grozījumu iemesls Pēc grozījumiem 

89.pants 2.punkts 

Atkāpjoties no šīs regulas 17. panta 1. punkta, 19. panta 1. punkta un 

20. panta 1. punkta un neskarot šā panta 1. un 3. punktu, dalībvalsts 

var turpināt piemērot tās pašreizējo sistēmu vai praksi konkrēta 

biocīda piedāvāšanai tirgū ne ilgāk kā divus gadus pēc dienas, kad 

apstiprināta pēdējā no minētā biocīda tām aktīvajām vielām, kuras 

paredzēts apstiprināt. Tā var saskaņā ar valsts noteikumiem atļaut 

piedāvāt tirgū tikai savā teritorijā tādu biocīdu, kas satur esošas 

aktīvās vielas, kuras ir tikušas vai šobrīd tiek novērtētas saskaņā ar 

Komisijas Regulu (EK) Nr. 1451/2007 (2007. gada 4. decembris) par 

10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā 

Direktīvā 98/8/EK (1), bet kuras vēl nav apstiprinātas attiecībā uz 

konkrēto produkta veidu.  

Atkāpjoties no pirmās daļas, ja tiek pieņemts lēmums neapstiprināt 

aktīvo vielu, dalībvalsts var turpināt piemērot tās pašreizējo sistēmu 

vai praksi biocīdu piedāvāšanai tirgū ne ilgāk kā divpadsmit 

mēnešus pēc dienas, kad pieņemts lēmums neapstiprināt aktīvo vielu 

saskaņā ar 1. punkta trešo daļu. 

Ņemot vērā laiku, kas vajadzīgs 

dažādiem atļaujas piešķiršanas 

procesa posmiem, jo īpaši 

gadījumos, kad dalībvalstis 

nevar vienoties par savstarpēju 

atzīšanu un tāpēc jautājums 

jāiesniedz lēmuma pieņemšanai 

Komisijā, ir lietderīgi pagarināt 

minētos termiņus līdz trim 

gadiem. 

Atkāpjoties no šīs regulas 17. panta 1. punkta, 19. panta 1. punkta un 20. 

panta 1. punkta un neskarot šā panta 1. un 3. punktu, dalībvalsts var 

turpināt piemērot tās pašreizējo sistēmu vai praksi konkrēta biocīda 

piedāvāšanai tirgū vai lietošanai ne ilgāk kā trīs gadus pēc dienas, kad 

apstiprināta pēdējā no minētā biocīda tām aktīvajām vielām, kuras 

paredzēts apstiprināt.  

Attiecīgā dalībvalsts var saskaņā ar saviem valsts noteikumiem 

atļaut piedāvāt tirgū vai lietot tikai savā teritorijā tādu biocīdu, kas 

satur tikai:  

a) esošas aktīvās vielas, kuras:  

    i) ir tikušas novērtētas saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 

1451/2007, bet kuras vēl nav apstiprinātas attiecībā uz konkrēto produkta 

veidu; vai  

    ii) šobrīd tiek novērtētas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1451/2007, bet 

kuras vēl nav apstiprinātas attiecībā uz konkrēto produkta veidu;  

Atkāpjoties no pirmās daļas, ja tiek pieņemts lēmums neapstiprināt 

aktīvo vielu, dalībvalsts var turpināt piemērot tās pašreizējo sistēmu vai 

praksi biocīdu piedāvāšanai tirgū ne ilgāk kā divpadsmit mēnešus pēc 

dienas, kad pieņemts lēmums neapstiprināt aktīvo vielu saskaņā ar 1. 

punkta trešo daļu, un var turpināt piemērot tās pašreizējo sistēmu vai 

praksi biocīdu lietošanai ne ilgāk kā 18 mēnešus pēc minētā lēmuma 

pieņemšanas. 

89.pants 3.punkts 

Pēc tam, kad pieņemts lēmums par konkrētas aktīvās vielas 

apstiprināšanu attiecībā uz konkrētu produkta veidu, dalībvalstis 

nodrošina to, ka atļaujas minētā produkta veida biocīdiem un minēto 

aktīvo vielu saturošiem biocīdiem attiecīgi piešķir, groza vai anulē 

saskaņā ar šo regulu divu gadu laikā no apstiprināšanas dienas.  

Šim nolūkam tie, kuri vēlas iesniegt pieteikumu tādu minētā produkta 

veida biocīdu atļaujai vai vienlaicīgai savstarpējai atzīšanai, kuri satur 

Ņemot vērā laiku, kas vajadzīgs 

dažādiem atļaujas piešķiršanas 

procesa posmiem, jo īpaši 

gadījumos, kad dalībvalstis 

nevar vienoties par savstarpēju 

atzīšanu un tāpēc jautājums 

jāiesniedz lēmuma pieņemšanai 

Pēc tam, kad pieņemts lēmums par konkrētas aktīvās vielas 

apstiprināšanu attiecībā uz konkrētu produkta veidu, dalībvalstis 

nodrošina to, ka atļaujas minētā produkta veida biocīdiem un minēto 

aktīvo vielu saturošiem biocīdiem attiecīgi piešķir, groza vai anulē 

saskaņā ar šo regulu trīs gados no apstiprināšanas dienas.  

Šim nolūkam tie, kuri vēlas iesniegt pieteikumu tādu minētā produkta 

veida biocīdu atļaujai vai vienlaicīgai savstarpējai atzīšanai, kuri satur 



tikai esošas aktīvās vielas, iesniedz pieteikumus atļaujai vai 

vienlaicīgai savstarpējai atzīšanai dalībvalstu kompetentajām iestādēm 

ne vēlāk kā dienā, kad attiecīgā aktīvā viela vai vielas apstiprinātas. Ja 

biocīdi satur vairāk nekā vienu aktīvo vielu, atļaujas pieteikumus 

iesniedz ne vēlāk kā dienā, kad attiecībā uz konkrētu produkta veidu 

stājas spēkā lēmums par pēdējās aktīvās vielas apstiprināšanu. 

Ja pieteikums atļaujai vai vienlaicīgai savstarpējai atzīšanai nav 

iesniegts saskaņā ar otro daļu:  

a) biocīdu pārtrauc piedāvāt tirgū 180 dienas pēc dienas, kad attiecīgā 

aktīvā viela vai vielas apstiprinātas; kā arī  

b) biocīdu esošo krājumu iznīcināšanu un lietošanu var turpināt, līdz 

apritējušas 365 dienas no dienas, kad attiecīgā aktīvā viela vai vielas 

apstiprinātas. 

Komisijā, ir lietderīgi pagarināt 

minētos termiņus līdz trim 

gadiem. 

tikai esošas aktīvās vielas, iesniedz pieteikumus atļaujai vai vienlaicīgai 

savstarpējai atzīšanai ne vēlāk kā dienā, kad attiecīgā aktīvā viela vai 

vielas apstiprinātas. Ja biocīdi satur vairāk nekā vienu aktīvo vielu, 

pieteikumus iesniedz ne vēlāk kā dienā, kad attiecībā uz konkrētu 

produkta veidu stājas spēkā lēmums par pēdējās aktīvās vielas 

apstiprināšanu.  

Ja pieteikums atļaujai vai vienlaicīgai savstarpējai atzīšanai nav iesniegts 

saskaņā ar otro daļu:  

a) biocīdu pārtrauc piedāvāt tirgū 180 dienas pēc dienas, kad attiecīgā 

aktīvā viela vai vielas apstiprinātas; un  

b) biocīdu esošo krājumu lietošanu var turpināt līdz pat 365 dienām pēc 

dienas, kad attiecīgā aktīvā viela vai vielas apstiprinātas. 

 

 

 


