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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 369/2012
(2012. gada 27. aprīlis),
ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz darbīgo vielu asiņu miltu, kalcija
karbīda, kalcija karbonāta, kaļķakmens, piparu un kvarca smilšu apstiprināšanas nosacījumiem
(Dokuments attiecas uz EEZ)

karbīdu (7), 2011. gada 6. jūlijā – attiecībā uz kalcija
karbonātu (8) un kaļķakmeni (9), 2011. gada 4. jūlijā –
attiecībā uz piparu putekļu pēcekstrakcijas atlikumu (10)
un 2011. gada 6. jūlijā – attiecībā uz kvarca smiltīm (11).
Dalībvalstis un Komisija izskatīja novērtējuma ziņojumu
projektus un iestādes secinājumus Pārtikas aprites un
dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un 2012. gada
9. martā tie tika pabeigti kā Komisijas pārskata ziņojums
par asiņu miltiem, kalcija karbīdu, kalcija karbonātu,
kaļķakmeni, piparu putekļu pēcekstrakcijas atlikumu un
kvarca smiltīm.

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada
21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības
līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direk
tīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 13. panta
2. punktu,
(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 12. panta
2. punktu Komisija aicināja pieteikuma iesniedzējus
iesniegt komentārus par iestādes secinājumiem. Turklāt
saskaņā ar minētās regulas 13. panta 1. punktu Komisija
aicināja pieteikuma iesniedzējus iesniegt komentārus par
pārskata ziņojumu projektiem attiecībā uz asiņu miltiem,
kalcija karbīdu, kalcija karbonātu, kaļķakmeni, piparu
putekļu pēcekstrakcijas atlikumu un kvarca smiltīm.
Pieteikuma iesniedzēji iesniedza komentārus, kas ir rūpīgi
izskatīti.

(4)

Apstiprināts, ka darbīgās vielas asiņu milti, kalcija
karbīds, kalcija karbonāts, kaļķakmens, pipari un kvarca
smiltis ir uzskatāmas par apstiprinātām atbilstoši
Regulai (EK) Nr. 1107/2009.

(5)

Ievērojot Regulas (EK) Nr. 1107/2009 13. panta
2. punktu, ko lasa kopā ar tās 6. pantu, un ņemot vērā

tā kā:

(1)

Darbīgās vielas asiņu milti, kalcija karbīds, kalcija karbo
nāts, kaļķakmens, pipari un kvarca smiltis ar Komisijas
Direktīvu 2008/127/EK (2) tika iekļautas Padomes Direk
tīvas 91/414/EEK (3) I pielikumā saskaņā ar procedūru,
kas paredzēta 24.b pantā Komisijas 2004. gada
3. decembra Regulā (EK) Nr. 2229/2004, ar ko nosaka
turpmākus sīki izstrādātus noteikumus, kā īstenot ceturto
posmu darba programmā, kura minēta Padomes Direk
tīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā (4). Kopš Direk
tīva 91/414/EEK ir aizstāta ar Regulu (EK)
Nr. 1107/2009, uzskata, ka šīs vielas ir apstiprinātas
atbilstoši minētajai regulai, un tās ir uzskaitītas pielikuma
A daļā Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas
Regulā (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009
attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (5).

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2229/2004 25.a pantu
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk “iestāde”)
2011. gada 26. septembrī iesniedza Komisijai secinā
jumus par salīdzinošo pārskatīšanu attiecībā uz asiņu
miltiem (6), 2011. gada 17. oktobrī – attiecībā uz kalcija

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.
OV L 344, 20.21.2008., 89. lpp.
OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.
OV L 379, 24.12.2004., 13. lpp.
OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, Conclusion on the peer review of
the pesticide risk assessment of the active substance blood meal. EFSA
Journal 2011; 9(10):2394. [36 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2396.
Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, Conclusion on the peer review of
the pesticide risk assessment of the active substance calcium carbide. EFSA
Journal 2011; 9(10):2419. [48 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2419.
Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.
(8) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, Conclusion on the peer review of
the pesticide risk assessment of the active substance calcium carbonate.
EFSA Journal 2011; 9(7):2298. [28 pp.] doi:10.2903/j.efsa.
2011.2298. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.
(9) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, Conclusion on the peer review of
the pesticide risk assessment of the active substance limestone. EFSA
Journal 2011; 9(7):2299. [33 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2299.
Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.
(10) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, Conclusion on the peer review of
the pesticide risk assessment of the active substance pepper dust extraction
residue. EFSA Journal 2011; 9(7):2285. [37 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.
2011.2285. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.
(11) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, Conclusion on the peer review of
the pesticide risk assessment of the active substance quartz sand. EFSA
Journal 2011; 9(7):2300. [40 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2300.
Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.
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pašreizējās zinātnes un tehnikas atziņas, ir jāgroza apstip
rinājuma nosacījumi asiņu miltiem, kalcija karbīdam,
kalcija karbonātam, kaļķakmenim, pipariem un kvarca
smiltīm. Jo īpaši jāpieprasa papildu apstiprinoša informā
cija par asiņu miltiem, kalcija karbonātu un pipariem.
Vienlaikus būtu jāveic konkrēti tehniski pielāgojumi, jo
īpaši darbīgās vielas nosaukums “pipari” būtu jāaizstāj ar
nosaukumu “piparu putekļu pēcekstrakcijas atlikums”.
(6)

Tāpēc Regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikums būtu attiecīgi
jāgroza.

(7)

Pirms šīs regulas piemērošanas būtu jāatvēl atbilstīgs laika
posms, lai ļautu dalībvalstīm, pieteikumu iesniedzējiem
un augu aizsardzības līdzekļu atļauju turētājiem izpildīt
prasības, kas izriet no apstiprināšanas nosacījumu grozī
jumiem.

(8)

28.4.2012.

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas
aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzi
numu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļu groza
saskaņā ar šīs regulas pielikumu.
2. pants
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2012. gada 1. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2012. gada 27. aprīlī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

28.4.2012.

PIELIKUMS
Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļu groza šādi.
(1) Pielikuma A daļas 222. rindu attiecībā uz darbīgo vielu “asiņu milti” aizstāj ar šādu:

“Asiņu milti

IUPAC nosaukums

Nav pieejams

Tīrība

≥ 990 g/kg

Apstiprināšanas datums

Apstiprināšanas termiņa beigas

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

CAS Nr. 90989-74-5

Īpaši noteikumi

LV

Parastais nosaukums,
identifikācijas numuri

A DAĻA
Var atļaut izmantot tikai kā repelentu. Asiņu miltiem jāatbilst Regulai (EK) Nr.
1069/2009 (*) un Regulai (ES) Nr. 142/2011 (**).

CIPAC Nr.: 909

B DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos
principus, ņem vērā grozītā pārskata ziņojuma secinājumus par asiņu miltiem
(SANCO/2604/2008) un jo īpaši tā I un II papildinājumu, kā to 2012. gada
9. martā pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.
Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver apdraudējuma mazinā
šanas pasākumus.
Pieteikuma iesniedzējs iesniedz dalībvalstīm, Komisijai un iestādei apstiprinošu
informāciju par tehniskā materiāla specifikāciju līdz 2013. gada 1. martam.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot asiņu miltus
saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi, nevis tieši lietojot uz atsevišķiem
augiem, dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš Regulas (EK) Nr. 1107/2009
4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un nodrošina, lai pirms šādas atļaujas
izsniegšanas būtu iesniegti visi nepieciešamie dati un informācija.

(*) OV L 300, 14.11.2009., 1. lpp.
(**) OV L 54, 26.2.2011., 1. lpp.”

(2) Pielikuma A daļas 223. rindu attiecībā uz darbīgo vielu “kalcija karbīds” aizstāj ar šādu:
Parastais nosaukums,
identifikācijas numuri

“Kalcija karbīds
CAS Nr. 75-20-7

Kalcija acetilenīds

Tīrība

≥ 765 g/kg
Satur 0,08 –
0,9 g/kg kalcija
fosfīda

Apstiprināšanas datums

Apstiprināšanas termiņa beigas

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

Īpaši noteikumi

A DAĻA
Var atļaut izmantot tikai kā repelentu.
B DAĻA
Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos
principus, ņem vērā grozītā pārskata ziņojuma secinājumus par kalcija karbīdu
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CIPAC Nr. 910

IUPAC nosaukums

IUPAC nosaukums

Tīrība

Apstiprināšanas datums

Apstiprināšanas termiņa beigas

Īpaši noteikumi

(SANCO/2605/2008) un jo īpaši tā I un II papildinājumu, kā to 2012. gada
9. martā pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.
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Parastais nosaukums,
identifikācijas numuri

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver apdraudējuma mazinā
šanas pasākumus.”
LV

(3) Pielikuma A daļas 224. rindu attiecībā uz darbīgo vielu “kalcija karbonāts” aizstāj ar šādu:
Parastais nosaukums,
identifikācijas numuri

“Kalcija karbonāts

IUPAC nosaukums

Kalcija karbonāts

Tīrība

≥ 995 g/kg

Apstiprināšanas datums

Apstiprināšanas termiņa beigas

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

Īpaši noteikumi

A DAĻA
Var atļaut izmantot tikai kā repelentu.

CIPAC Nr. 843

B DAĻA
Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos
principus, ņem vērā grozītā pārskata ziņojuma secinājumus par kalcija karbo
nātu (SANCO/2606/2008) un jo īpaši tā I un II papildinājumu, kā to
2012. gada 9. martā pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā
komiteja.
Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver apdraudējuma mazinā
šanas pasākumus.
Pieteikuma iesniedzējs iesniedz apstiprinošu informāciju par:
— tehniskā materiāla specifikācijas papildu datiem;
— analīzes metodēm kalcija karbonāta noteikšanai reprezentatīvajā formulā un
piemaisījumu noteikšanai tehniskajā materiālā.
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CAS Nr. 471-34-1

Šī informācija tiek iesniegta dalībvalstīm, Komisijai un iestādei līdz 2013. gada
1. martam.”

(4) Pielikuma A daļas 237. rindu attiecībā uz darbīgo vielu “kaļķakmens” aizstāj ar šādu:
Parastais nosaukums,
identifikācijas numuri

“Kaļķakmens

IUPAC nosaukums

Kalcija karbonāts

Tīrība

≥ 980 g/kg

Apstiprināšanas datums

Apstiprināšanas termiņa beigas

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

Īpaši noteikumi

A DAĻA
Var atļaut izmantot tikai kā repelentu.

CIPAC Nr. 852

B DAĻA
Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos
principus, ņem vērā grozītā pārskata ziņojuma secinājumus par kaļķakmeni

28.4.2012.

CAS Nr. 1317-65-3

IUPAC nosaukums

Tīrība

Apstiprināšanas datums

Apstiprināšanas termiņa beigas

Īpaši noteikumi

(SANCO/2618/2008) un jo īpaši tā I un II papildinājumu, kā to 2012. gada
9. martā pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

28.4.2012.

Parastais nosaukums,
identifikācijas numuri

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver apdraudējuma mazinā
šanas pasākumus.”
LV

(5) Pielikuma A daļas 239. rindu attiecībā uz darbīgo vielu “pipari” aizstāj ar šādu:
Parastais nosaukums,
identifikācijas numuri

“Piparu putekļu
pēcekstrakcijas atli
kums (PDER)

Tīrība

Apstiprināšanas datums

Apstiprināšanas termiņa beigas

Ar tvaiku destilēti
un ar ekstrahējošu
šķīdinātāju apstrā
dāti melnie pipari –
Piper nigrum

Tas ir sarežģīts
ķīmisku vielu
maisījums, sastāv
daļa piperīns kā
marķieris – vismaz
4%

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

CIPAC Nr. nav
piešķirts

Īpaši noteikumi

A DAĻA
Var atļaut izmantot tikai kā repelentu.
B DAĻA
Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot piparu putekļu
pēcekstrakcijas atlikumu (PDER) saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi,
nevis piemājas dārzos, dalībvalstis pievērš īpašu uzmanību Regulas (EK)
Nr. 1107/2009 4. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un nodrošina, lai
pirms šādas atļaujas izsniegšanas būtu iesniegti visi nepieciešamie dati un infor
mācija.
Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos
principus, ņem vērā grozītā pārskata ziņojuma secinājumus par pipariem (SAN
CO/2620/2008) un jo īpaši tā I un II papildinājumu, kā to 2012. gada 9. martā
pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.
Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver apdraudējuma mazinā
šanas pasākumus.
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CAS Nr. nav piešķirts

IUPAC nosaukums

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz dalībvalstīm, Komisijai un iestādei apstiprinošu
informāciju par tehniskā materiāla specifikāciju līdz 2013. gada 1. martam.”
(6) Pielikuma A daļas 247. rindu attiecībā uz darbīgo vielu “kvarca smiltis” aizstāj ar šādu:
Parastais nosaukums,
identifikācijas numuri

“Kvarca smiltis
CAS Nr. 14808-60-7,
7637-86-9

Kvarcs, silīcija
dioksīds

Tīrība

≥ 915 g/kg
Ne vairāk kā 0,1 %
kristāliskā silīcija
daļiņu (ar diametru
mazāku par 50
um.)

Apstiprināšanas datums

Apstiprināšanas termiņa beigas

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

Īpaši noteikumi

A DAĻA
Var atļaut izmantot tikai kā repelentu.
B DAĻA
Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot kvarca smiltis
saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi, nevis kokiem mežsaimniecībā,
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CIPAC Nr. 855

IUPAC nosaukums

IUPAC nosaukums

Tīrība

Apstiprināšanas datums

Apstiprināšanas termiņa beigas

Īpaši noteikumi

dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. panta 3.
punktā minētajiem kritērijiem un nodrošina, lai pirms šādas atļaujas izsnieg
šanas būtu iesniegti visi nepieciešamie dati un informācija.

LV

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma
secinājumus par kvarca smiltīm (SANCO/2628/2008) un jo īpaši tā I un II
papildinājumu, kā to pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā
komiteja.

L 116/24

Parastais nosaukums,
identifikācijas numuri

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver apdraudējuma mazinā
šanas pasākumus.”

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
28.4.2012.

