
Regulas (ES) Nr. 528/2012 grozījumi: 

Līdz grozījumiem Grozījumu iemesls Pēc grozījumiem 

52. pants 

Neatkarīgi no 89. panta, ja kompetentā iestāde vai – ja biocīdam ir 

piešķirta Savienības atļauja – Komisija anulē vai groza atļauju vai 

nolemj to neatjaunot, tā nosaka papildtermiņu esošo krājumu 

iznīcināšanai, piedāvāšanai tirgū un lietošanai, izņemot gadījumus, 

kad biocīda turpmāka piedāvāšana tirgū vai lietošana radītu 

nepieņemamu risku cilvēku veselībai, dzīvnieku veselībai vai videi.  

Papildtermiņš attiecīgo biocīdu krājumu piedāvāšanai tirgū 

nepārsniedz 180 dienas, un šo krājumu iznīcināšanai un lietošanai to 

pagarina ne vairāk kā vēl par 180 dienām. 

Vārda “iznīcināt” (angļu valodā 

„disposal”) lietojums varētu būt 

maldinošs un varētu radīt 

interpretācijas grūtības, ņemot 

vērā prasības normatīvajos aktos 

par atkritumiem. 

Neatkarīgi no 89. panta, ja kompetentā iestāde vai – ja biocīdam ir piešķirta 

Savienības atļauja – Komisija anulē vai groza atļauju vai nolemj to 

neatjaunot, tā nosaka papildtermiņu esošo krājumu piedāvāšanai tirgū un 

lietošanai, izņemot gadījumus, kad biocīda turpmāka piedāvāšana tirgū vai 

lietošana radītu nepieņemamu risku cilvēku veselībai, dzīvnieku veselībai vai 

videi. 

Papildtermiņš attiecīgo biocīdu krājumu piedāvāšanai tirgū nepārsniedz 180 

dienas, un esošo krājumu lietošanai to pagarina ne vairāk kā vēl par 180 

dienām. 

89. pants 3. punkts 

.......... 

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. 

Vārda “iznīcināt” (angļu valodā 

„disposal”) lietojums varētu būt 

maldinošs un varētu radīt 

interpretācijas grūtības, ņemot 

vērā prasības normatīvajos aktos 

par atkritumiem. 

.............  

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.”; 

 

 


