
Regulas (ES) Nr. 528/2012 grozījumi: 

Līdz grozījumiem Grozījumu iemesls un 

sekas 

Pēc grozījumiem 

94.pants 

1. Atkāpjoties no 58. panta un neskarot 89. pantu, apstrādātus 

izstrādājumus, kuri bija pieejami tirgū 2013. gada 1. septembrī, 

var turpināt laist tirgū līdz dienai, kad pieņemts lēmums par biocīdos, 

ar kuriem apstrādātie izstrādājumi apstrādāti vai kurus tie satur, esošās 

aktīvās vielas vai vielu apstiprināšanu attiecībā uz konkrētu produkta 

veidu, ja atļaujas pieteikums par aktīvās vielas vai vielu 

apstiprināšanu attiecībā uz konkrētu produkta veidu ir iesniegts ne 

vēlāk kā līdz 2016. gada 1. septembrim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ja attiecībā uz konkrētu produkta veidu pieņem lēmumu 

neapstiprināt aktīvo vielu, apstrādātus izstrādājumus, kas satur 

biocīdus vai ir apstrādāti ar biocīdiem, kuri satur minēto aktīvo vielu, 

pārstāj laist tirgū 180 dienas pēc šāda lēmuma pieņemšanas vai 

no 2016. gada 1. septembra, proti, vēlākajā no abiem datumiem, ja 

vien saskaņā ar 1. punktu nav iesniegts pieteikums apstiprināšanai. 

Lai uz laiku netiktu apstādināts 

apstrādātu izstrādājumu tirgus, 

tiek precizēta prasība, ka 

apstrādātie izstrādājumi, kas 

laisti tirgū pirms regulas spēkā 

stāšanās datuma, drīkst tirgot 

kamēr tiek apstiprināta pēdējā 

aktīvā viela, kā arī tiek 

paplašināta darbības joma, lai 

ietvertu jaunus apstrādātus 

izstrādājumus. 

1. Atkāpjoties no 58. panta 2. punkta, apstrādātu izstrādājumu, kurš ir 

apstrādāts ar biocīdu vai kurā ar nolūku iekļauts viens vai vairāki 

biocīdi, kas satur tikai tādas aktīvās vielas, kuras 2016. gada 1. 

septembrī tiek pārbaudītas saistībā ar darba programmā iekļauto 

konkrēto produkta veidu, kas minēts 89. panta 1. punktā vai par kuru 

līdz minētajam datumam ir iesniegts pieteikums par apstiprināšanu 

attiecībā uz konkrētu produkta veidu, vai arī kas satur tikai šādu vielu un 

aktīvo vielu kombināciju, kas iekļautas saskaņā ar 9. panta 2. punktu 

izstrādātajā sarakstā attiecībā uz konkrēto produkta veidu un lietošanu vai 

iekļautas I pielikumā, var turpināt laist tirgū līdz vienam no šādiem 

datumiem:  
a) ja ir pieņemts lēmums pēc 2016. gada 1. septembra noraidīt 

pieteikumu apstiprināšanai vienai no aktīvajām vielām attiecībā uz 

konkrēto lietojumu vai neapstiprināt to, – līdz datumam, kas ir 180 

dienas pēc šāda lēmuma pieņemšanas;  

b) citos gadījumos – līdz apstiprināšanas datumam attiecīgajam 

produkta veidam un tās pēdējās aktīvās vielas lietošana, kas 

jāapstiprina un kuru satur biocīds.  
 

2. Papildus atkāpjoties no 58. panta 2. punkta, apstrādātu 

izstrādājumu, kurš ar nolūku ir apstrādāts ar vienu vai vairākiem 

biocīdiem, kas satur kādu citu, nevis 1. punktā minēto aktīvo vielu 

vai tās, kas iekļautas saskaņā ar 9. panta 2. punktu sagatavotajā sarakstā 

attiecīgajam produkta veidam un lietošanai vai iekļautas I pielikumā, var 

laist tirgū līdz 2017. gada 1. martam. 
 

 


