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II
(Muud kui seadusandlikud aktid)

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD
NÕUKOGU OTSUS (EL) 2019/634,
9. aprill 2019,
mis käsitleb liidu nimel Euroopa Liidu ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise staatust käsitleva
kokkuleppe (Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevuse kohta Bosnias ja Hertsegoviinas)
allkirjastamist
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 77 lõike 2 punkte b ja d ning artikli 79 lõike 2
punkti c koostoimes artikli 218 lõikega 5,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1624 (1) artikli 54 lõikele 4 sõlmib liit kolmanda
riigiga staatust käsitleva kokkuleppe, kui vastavalt kavandatule lähetatakse Euroopa piiri- ja rannikuvalve rühmad
asjaomasesse kolmandasse riiki tegevuseks, mis kätkeb endas täidesaatva võimu teostamist, või kui kokkulepe on
nõutav muude asjaomases kolmandas riigis läbiviidavate tegevuste jaoks. Staatust käsitlev kokkulepe peaks
hõlmama kõiki tegevuseks vajalikke aspekte.

(2)

16. oktoobril 2017 andis nõukogu komisjonile loa alustada läbirääkimisi Bosnia ja Hertsegoviinaga staatust
käsitleva kokkuleppe üle Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevuse kohta Bosnias ja Hertsegoviinas (edaspidi
„kokkulepe“).

(3)

Läbirääkimised lõppesid edukalt kokkuleppe parafeerimisega 2019. aasta jaanuaris.

(4)

Käesolev otsus kujutab endast nende Schengeni acquis' sätete edasiarendamist, milles Ühendkuningriik ei osale
vastavalt nõukogu otsusele 2000/365/EÜ; (2) seetõttu ei osale Ühendkuningriik käesoleva otsuse vastuvõtmisel,
see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(5)

Käesolev otsus kujutab endast nende Schengeni acquis' sätete edasiarendamist, milles Iirimaa ei osale vastavalt
nõukogu otsusele 2002/192/EÜ; (3) seetõttu ei osale Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmisel, see ei ole tema
suhtes siduv ega kohaldatav.

(6)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta)
artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega
kohaldatav. Arvestades, et käesolev otsus põhineb Schengeni acquis'l, otsustab Taani kõnealuse protokolli artikli 4
kohaselt kuue kuu jooksul pärast nõukogu poolt otsuse tegemist käesoleva otsuse üle, kas ta rakendab seda oma
siseriiklikus õiguses.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1624, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning
millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/EÜ (ELT L 251, 16.9.2016,
lk 1).
(2) Nõukogu 29. mai 2000. aasta otsus 2000/365/EÜ Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta osaleda teatavates
Schengeni acquis' sätetes (EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43).
(3) Nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsus 2002/192/EÜ Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes (EÜT L 64,
7.3.2002, lk 20).

L 109/2
(7)

ET

Euroopa Liidu Teataja

24.4.2019

Kokkulepe tuleks seetõttu allkirjastada ja sellele lisatud ühisdeklaratsioon heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Euroopa Liidu ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise staatust käsitleva kokkuleppe (Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti
tegevuse kohta Bosnias ja Hertsegoviinas) liidu nimel allkirjastamiseks antakse luba, eeldusel et nimetatud kokkulepe
sõlmitakse (1).
Artikkel 2
Liidu nimel kiidetakse heaks käesolevale otsusele lisatud ühisdeklaratsioon.
Artikkel 3
Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud kokkuleppele liidu nimel alla kirjutama.
Artikkel 4
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 9. aprill 2019
Nõukogu nimel
eesistuja
G. CIAMBA

(1) Kokkuleppe tekst avaldatakse koos selle sõlmimise otsusega.
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LISA
ÜHISDEKLARATSIOON ISLANDI, NORRA, ŠVEITSI JA LIECHTENSTEINI KOHTA

Euroopa Liidu ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise staatust käsitleva kokkuleppe (Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti
tegevuse kohta Bosnias ja Hertsegoviinas) osalised võtavad arvesse Euroopa Liidu ning Norra, Islandi, Šveitsi ja
Liechtensteini vahelisi tihedaid suhteid, mis tulenevad eelkõige 18. mai 1999. aasta ja 26. oktoobri 2004. aasta
lepingutest, mis käsitlevad nende riikide ühinemist Schengeni acquis' rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega.
Kõnealuseid asjaolusid arvestades on soovitav, et ühelt poolt Norra, Islandi, Šveitsi ja Liechtensteini ning teiselt poolt
Bosnia ja Hertsegoviina asutused sõlmiksid viivitamata Euroopa Liidu ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise staatust
käsitleva kokkuleppega (Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevuse kohta Bosnias ja Hertsegoviinas) sarnastel
tingimustel kahepoolsed kokkulepped Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevuse kohta Bosnias ja Hertsegoviinas.
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Euroopa Liidu Teataja

ET
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MÄÄRUSED
KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/635,
16. aprill 2019,
millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste
tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [„Lechazo de Castilla y León“ (KGT)]
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajan
dustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 1 esimesele lõigule vaatas komisjon läbi Hispaania taotluse
saada heakskiit komisjoni määrusega (EÜ) nr 2107/1999 (2) registreeritud kaitstud geograafilise tähise „Lechazo
de Castilla y León“ spetsifikaadi muudatusele.

(2)

Kuna asjaomane muudatus ei ole väike määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 tähenduses, avaldas
komisjon kõnealuse määruse artikli 50 lõike 2 punkti a kohase muutmistaotluse Euroopa Liidu Teatajas (3).

(3)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks spetsifikaadi
muudatus heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu Teatajas avaldatud nimetuse „Lechazo de Castilla y León“ (KGT) spetsifikaadi muudatus kiidetakse heaks.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
(1) ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.
(2) Komisjoni 4. oktoobri 1999. aasta määrus (EÜ) nr 2107/1999, millega täiendatakse määruse (EÜ) nr 2400/96 (teatavate nimede
kandmise kohta kaitstud päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste registrisse, mis on ette nähtud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2081/92
põllumajandussaaduste ja toiduainete geograafiliste tähiste ning päritolunimetuste kaitse kohta) lisa (EÜT L 258, 5.10.1999, lk 3).
(3) ELT C 432, 30.11.2018, lk 3.

24.4.2019
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 16. aprill 2019
Komisjoni nimel
presidendi eest
komisjoni liige
Phil HOGAN
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ET
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KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/636,
23. aprill 2019,
millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 (püsivate
orgaaniliste saasteainete kohta) IV ja V lisa
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 850/2004 (püsivate orgaaniliste
saasteainete kohta ning millega muudetakse direktiivi 79/117/EMÜ), (1) eriti selle artikli 7 lõike 4 punkti a ja lõiget 5
ning artikli 14 lõikeid 2 ja 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 850/2004 on liidu õigusesse üle võetud kohustused, mis on sätestatud püsivate orgaaniliste
saasteainete Stockholmi konventsioonis (edaspidi „konventsioon“), millega liitumine on ühenduse nimel heaks
kiidetud nõukogu otsusega 2006/507/EÜ, (2) ning piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni juurde
kuuluvas püsivaid orgaanilisi saasteaineid käsitlevas protokollis, millega liitumine on ühenduse nimel heaks
kiidetud nõukogu otsusega 2004/259/EÜ (3).

(2)

2015. aasta 4. maist 15. maini toimunud konventsiooniosaliste konverentsi seitsmendal kohtumisel lepiti kokku,
et pentaklorofenool ning selle soolad ja estrid (edaspidi „pentaklorofenool“) lisatakse konventsiooni A lisasse
(kõrvaldamine).

(3)

Pidades silmas konventsiooni tehtud muudatust, on vaja muuta määruse (EÜ) nr 850/2004 IV ja V lisa ja kanda
kõnealustesse lisadesse pentaklorofenool koos asjaomaste sisalduse piirnormidega, et tagada pentaklorofenooli
sisaldavate jäätmete käitlemine kooskõlas konventsiooni sätetega.

(4)

Määruse (EÜ) nr 850/2004 IV ja V lisaga ette nähtud sisalduse piirnormid on kehtestatud sama meetodiga, mida
kasutati IV ja V lisa eelmiste muudatuste puhul piirnormide kehtestamisel (4). Kavandatud piirnorme peetakse
kõige sobivamaks, et tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse kõrge tase pentaklorofenooli hävitamisel või
pöördumatul muundamisel.

(5)

On asjakohane anda ettevõtjatele ja pädevatele asutustele piisav ajavahemik uute nõuetega kohanemiseks.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2008/98/EÜ (5) artikli 39 alusel loodud komitee arvamusega,

(1) ELT L 158, 30.4.2004, lk 7.
(2) Nõukogu 14. oktoobri 2004. aasta otsus 2006/507/EÜ, mis käsitleb püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni
sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 209, 31.7.2006, lk 1).
(3) Nõukogu 19. veebruari 2004. aasta otsus 2004/259/EÜ, millega sõlmitakse Euroopa Ühenduse nimel piiriülese õhusaaste kauglevi
1979. aasta konventsiooni protokoll püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (ELT L 81, 19.3.2004, lk 35).
(4) Nõukogu 18. juuli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1195/2006, millega muudetakse IV lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ)
nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (ELT L 217, 8.8.2006, lk 1), nõukogu 16. veebruari 2007. aasta määrus (EÜ)
nr 172/2007, millega muudetakse V lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete
kohta (ELT L 55, 23.2.2007, lk 1), komisjoni 24. augusti 2010. aasta määrus (EL) nr 756/2010, millega muudetakse IV ja V lisa Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (ELT L 223, 25.8.2010, lk 20), komisjoni
17. detsembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1342/2014, millega muudetakse IV ja V lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ)
nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (ELT L 363, 18.12.2014, lk 67) ja komisjoni 30. märtsi 2016. aasta määrus (EL)
2016/460, millega muudetakse IV ja V lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste
saasteainete kohta (ELT L 80, 31.3.2016, lk 17).
(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse
kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 850/2004 IV ja V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Seda kohaldatakse alates 31. oktoobrist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 23. aprill 2019
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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LISA

Määruse (EÜ) nr 850/2004 IV ja V lisa muudetakse järgmiselt.
1) IV lisa tabelisse lisatakse järgmine rida:
Artiklis 7 kehtestatud jäätmekäitlussätete alla kuuluvate ainete loend
Aine

„Pentaklorofenool, selle soolad ja estrid

CASi nr

EÜ nr

Artikli 7 lõike 4 punktis a viidatud kont
sentratsioonipiir [Termin on muutunud.
Uus termin on „sisalduse piirnorm“.]

87–86-5 ja muud

201–778-6 ja muud

100 mg/kg“

2) V lisa 2 osas asendatakse tabel järgmise tabeliga:
„Jäätmed vastavalt komisjoni otsuses
2000/532/EÜ (1) esitatud liigitusele

10

TERMILISTES PROTSESSIDES
TEKKINUD JÄÄTMED

10 01

Jõujaamades ja muudes
põletusseadmetes tekkinud
jäätmed (v.a jaotises 19
nimetatud jäätmed)

10 01 14 (*)

10 01 16 (*)

Koospõletamisel tekkinud
ohtlikke aineid sisaldav
koldetuhk, räbu ja katlatuhk

IV lisas loetletud ainete kontsentratsiooni ülempiir (2)
[Termin on muutunud. Uus termin on „sisalduse
piirnorm“.]

Kloro-C10–13-alkaanid (lühiahelalised klooritud
parafiinid, SCCPd): 10 000 mg/kg;
aldriin: 5 000 mg/kg;
klordaan: 5 000 mg/kg;
kloordekoon: 5 000 mg/kg;
DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenüül)
etaan): 5 000 mg/kg;
dieldriin: 5 000 mg/kg;
endosulfaan: 5 000 mg/kg;

Koospõletamisel tekkinud
ohtlikke aineid sisaldav
lendtuhk

heptakloor: 5 000 mg/kg;

10 02

Raua- ja terasetootmisjäätmed

heksabromotsüklododekaan: (3) 1 000 mg/kg;

10 02 07 (*)

Ohtlikke aineid sisaldavad
tahked gaasipuhastusjäätmed

heksaklorobenseen: 5 000 mg/kg;

Alumiiniumi
termometallurgiaprotsessides
tekkinud jäätmed

heksaklorotsükloheksaanid, kaasa arvatud
lindaan: 5 000 mg/kg;

10 03 04 (*)

Primaarsulatusräbu

pentaklorobenseen: 5 000 mg/kg;

10 03 08 (*)

Soolaräbu sekundaarsulatusest

pentaklorofenool, selle soolad ja estrid:
1 000 mg/kg;

10 03 09 (*)

Musträbu sekundaarsulatusest

perfluoroktaansulfoonhape ja selle derivaadid
(PFOS)

10 03 19 (*)

Ohtlikke aineid sisaldav tolm
protsessist väljuvates gaasides

(C8F17SO2X)

10 03

10 03 21 (*)

10 03 29 (*)

Ohtlikke aineid sisaldavad
muud peenosakesed ja tolm
(sh kuulveskitolm)
Ohtlikke aineid sisaldavad
soolaräbu- ja
musträbukäitlusjäätmed

endriin: 5 000 mg/kg;
heksabromobifenüül: 5 000 mg/kg;

heksaklorobutadieen: 1 000 mg/kg;

mireks: 5 000 mg/kg;

(X = OH, metallisool (O-M+), halogeniid, amiid
või muu derivaat, sealhulgas polümeerid):
50 mg/kg;
polüklooritud bifenüülid (PCB): (4) 50 mg/kg;
polüklorodibenso-p-dioksiinid ja
dibensofuraanid: 5 mg/kg;
polüklooritud naftaleenid (*): 1 000 mg/kg;
tetrabromodifenüüleetri C12H6Br4O),
pentabromodifenüüleetri (C12H5Br5O),
heksabromodifenüüleetri C12H4Br6O) ja
heptabromodifenüüleetri (C12H3Br7O) sisalduste
summa: 10 000 mg/kg;
toksafeen: 5 000 mg/kg.

Toiming

Püsiladustamine on lubatud
üksnes kõigi järgmiste tingimuste
täitmise korral:
1) ladustamine toimub ühes
järgmistest kohtadest:
— sügaval maa all asuvas
kaljukihistus;
— soolakaevanduses;
— ohtlike jäätmete
matmispaigas, eeldades, et
jäätmed on viidud tahkele
kujule või osaliselt
stabiliseeritud, kus see on
tehniliselt teostatav, nagu
nõutakse jäätmete
liigitamisel otsuse
2000/532/EÜ kohasesse
alajaotisesse 19 03;
2) järgitakse nõukogu direktiivi
1999/31/EÜ (5) ja nõukogu
otsuse 2003/33/EÜ (6) sätteid;
3) on tõendatud, et valitud
toiming on keskkonna
seisukohast eelistatav.
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ET

Jäätmed vastavalt komisjoni otsuses
2000/532/EÜ (1) esitatud liigitusele

10 04

Plii
termometallurgiaprotsessides
tekkinud jäätmed

10 04 01 (*)

Primaar- ja
sekundaarsulatusräbu

10 04 02 (*)

Primaar- ja
sekundaarsulatustagi ja
-ujuräbu

10 04 04 (*)

Protsessist väljuvates gaasides
sisalduv tolm

10 04 05 (*)

Muud peenosakesed ja tolm

10 04 06 (*)

Tahked gaasipuhastusjäätmed

10 05

Tsingi
termometallurgiaprotsessides
tekkinud jäätmed

10 05 03 (*)

Protsessist väljuvates gaasides
sisalduv tolm

10 05 05 (*)

Tahked gaasipuhastusjäätmed

10 06

Vase
termometallurgiaprotsessides
tekkinud jäätmed

10 06 03 (*)

Protsessist väljuvates gaasides
sisalduv tolm

10 06 06 (*)

Tahked gaasipuhastusjäätmed

10 08

Muude värviliste metallide
termometallurgiaprotsessides
tekkinud jäätmed

10 08 08 (*)

Soolaräbu primaar- ja
sekundaarsulatusest

10 08 15 (*)

Ohtlikke aineid sisaldav tolm
protsessist väljuvates gaasides

10 09

Mustmetallide valujäätmed

10 09 09 (*)

Ohtlikke aineid sisaldav tolm
protsessist väljuvates gaasides

16

NIMISTUS MUJAL
NIMETAMATA JÄÄTMED

16 11

Vooderdise- ja tulekindlate
materjalide jäätmed

16 11 01 (*)

Metallurgiaprotsessides
tekkinud ohtlikke aineid
sisaldavad süsinikupõhised
vooderdised ja tulekindlad
materjalid

Euroopa Liidu Teataja

IV lisas loetletud ainete kontsentratsiooni ülempiir (2)
[Termin on muutunud. Uus termin on „sisalduse
piirnorm“.]
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Toiming
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ET

Jäätmed vastavalt komisjoni otsuses
2000/532/EÜ (1) esitatud liigitusele

16 11 03 (*)

Muud metallurgiaprotsessides
tekkinud ohtlikke aineid
sisaldavad vooderdised ja
tulekindlad materjalid

17

EHITUS- JA
LAMMUTUSPRAHT (SH
SAASTUNUD MAA-ALADELT
EEMALDATUD PINNAS)

17 01

Betoon, tellised, plaadid ja
keraamikatooted

17 01 06 (*)

Ohtlikke aineid sisaldavad
betooni-, tellise-, plaadi- või
keraamikatootesegud või
lahusfraktsioonid

17 05

Pinnas (sh saastunud maaaladelt eemaldatud pinnas),
kivid ja süvenduspinnas

17 05 03 (*)

Ohtlikke aineid sisaldav pinnas
ja kivid

17 09

Muu ehitus- ja lammutuspraht

17 09 02 (*)

PCB-sid sisaldav ehitus- ja
lammutuspraht, välja arvatud
PCB-sid sisaldavad seadmed

17 09 03 (*)

Muu ohtlikke aineid sisaldav
ehitus- ja lammutuspraht (sh
segapraht)

19

JÄÄTMEKÄITLUSETTEVÕTE
TE, ETTEVÕTTEVÄLISTE REO
VEEPUHASTITE NING JOOGIJA TÖÖSTUSVEE KÄITLEMISE
JÄÄTMED

19 01

Jäätmete põletamisel või
pürolüüsil tekkinud jäätmed

19 01 07 (*)

Tahked gaasipuhastusjäätmed

Euroopa Liidu Teataja

IV lisas loetletud ainete kontsentratsiooni ülempiir (2)
[Termin on muutunud. Uus termin on „sisalduse
piirnorm“.]

24.4.2019

Toiming

24.4.2019

ET

Jäätmed vastavalt komisjoni otsuses
2000/532/EÜ (1) esitatud liigitusele

19 01 11 (*)

Ohtlikke aineid sisaldavad
koldetuhk ja räbu

19 01 13 (*)

Ohtlikke aineid sisaldav
lendtuhk

19 01 15 (*)

Ohtlikke aineid sisaldav
katlatuhk

19 04

Klaasistatud jäätmed ja
klaasistamisjäätmed

19 04 02 (*)

Lendtuhk ja muud protsessist
väljuvate gaaside
puhastusjäätmed

19 04 03 (*)

Klaasistumata tahke faas“

Euroopa Liidu Teataja

IV lisas loetletud ainete kontsentratsiooni ülempiir (2)
[Termin on muutunud. Uus termin on „sisalduse
piirnorm“.]

L 109/11

Toiming

(1) Komisjoni 3. mai 2000. aasta otsus 2000/532/EÜ, millega asendatakse otsus 94/3/EÜ (millega kehtestatakse jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi
75/442/EMÜ artikli 1 punkti a kohaselt jäätmete nimistu) ja nõukogu otsus 94/904/EÜ (millega kehtestatakse ohtlikke jäätmeid käsitleva nõukogu
direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 lõike 4 kohaselt ohtlike jäätmete nimistu) (ELT L 226, 6.9.2000, lk 3).
(2) Sisalduse piirnormid kehtivad üksnes ohtlike jäätmete matmispaiga suhtes ning neid ei kohaldata ohtlike jäätmete maa-aluste püsihoidlate, sealhul
gas soolakaevanduste suhtes.
(3) „Heksabromotsüklododekaan“ tähendab heksabromotsüklododekaani, 1,2,5,6,9,10-heksabromotsüklododekaani ja selle peamisi diastereoisomeere:
α-heksabromotsüklododekaani, β-heksabromotsüklododekaani ja γ-heksabromotsüklododekaani
(4) Kasutatakse arvutusmeetodit, mis on esitatud Euroopa standardites EN 12766-1 ja EN 12766-2.
(5) Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/31/EÜ prügilate kohta (EÜT L 182, 16.7.1999, lk 1).
(6) Nõukogu 19. detsembri 2002. aasta otsus 2003/33/EÜ, millega kehtestatakse jäätmete prügilatesse vastuvõtmise kriteeriumid ja kord direktiivi
1999/31/EÜ artikli 16 ja II lisa kohaselt (EÜT L 11, 16.1.2003, lk 27).
(*) Kõiki tärniga * märgitud jäätmeid loetakse ohtlikeks jäätmeteks vastavalt direktiivile 2008/98/EÜ ja nende käitlemist reguleeritakse kõnealuse direk
tiivi sätetega.

Polüklooritud dibenso-p-dioksiinide ja dibensofuraanide (PCDD ja PCDF) kontsentratsiooni ülempiiride [Termin on
muutunud. Uus termin on „sisalduse piirnorm“.] arvutamisel kasutatakse järgmisi toksilisusfaktoreid (TEFid):
PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

L 109/12
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1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/637,
23. aprill 2019,
millega kiidetakse heaks kolekaltsiferooli kasutamine toimeainena tooteliiki 14 kuuluvates
biotsiidides
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse
biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,
ning arvestades järgmist:
(1)

Rootsi hindav pädev asutus sai 19. aprillil 2013 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (2) artikli 11
lõike 1 kohase taotluse toimeaine kolekaltsiferooli lisamiseks nimetatud direktiivi I lisasse selle kasutamiseks
biotsiidides, mis kuuluvad direktiivi 98/8/EÜ V lisas kirjeldatud tooteliiki 14 (rodentitsiidid); nimetatud tooteliik
vastab määruse (EL) nr 528/2012 V lisas määratletud tooteliigile 14.

(2)

15. aprillil 2016 esitas Rootsi hindav pädev asutus määruse (EL) nr 528/2012 artikli 8 lõike 1 kohaselt
hindamisaruande ja oma soovitused Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“).

(3)

13. detsembril 2017 võttis biotsiidikomitee kemikaaliameti arvamuse (3) vastu, võttes arvesse taotlust hinnanud
pädeva asutuse järeldusi.

(4)

Selle arvamuse kohaselt on kolekaltsiferool prohormoon ja vastab seega komisjoni delegeeritud määruses (EL)
2017/2100 (4) sätestatud kriteeriumidele, mille alusel seda käsitatakse endokriinseid häireid põhjustavate
omadustega ainena, millel võib olla inimestele kahjulik toime. Kolekaltsiferool vastab seega määruse (EL)
nr 528/2012 artikli 5 lõike 1 punktis d sätestatud väljajätmise kriteeriumile.

(5)

Lisaks tekitab kolekaltsiferooli sisaldavate toodete kasutamine kõnealuse arvamuse kohaselt probleeme, mis on
seotud esmase ja teisese mürgistuse juhtudega, isegi kui rakendatakse piiravaid riskijuhtimismeetmeid, ning
seepärast vastab kolekaltsiferool ka määruse (EL) nr 528/2012 artikli 10 lõike 1 punktis e sätestatud asendamisele
kuuluva toimeaine kriteeriumile.

(6)

Vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 5 lõikele 2 saab väljajätmise kriteeriumile vastavat toimeainet heaks
kiita üksnes juhul, kui on täidetud vähemalt üks kõnealuses artiklis sätestatud tingimustest erandi tegemiseks.

(7)

Vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 10 lõikele 3 korraldas kemikaaliamet avaliku konsultatsiooni
ajavahemikul 17. juuli 2017 – 15. september 2017, et koguda asjakohast teavet, sealhulgas teavet võimalike
olemasolevate asendusainete kohta (5).

(8)

Komisjon korraldas samuti avaliku konsultatsiooni ajavahemikul 7. veebruar 2018 – 7. aprill 2018, et koguda
teavet selle kohta, kas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 5 lõikes 2 sätestatud tingimused erandi tegemiseks on
täidetud. Komisjon on selle konsultatsiooni käigus saadud arvamused teinud avalikult kättesaadavaks (6).

(1) ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist (EÜT L 123,
24.4.1998, lk 1).
(3) Biocidal Products Committee Opinion on the application for approval of the active substance: Cholecalciferol, Product type: 14,
ECHA/BPC/180/2017 (Biotsiidikomitee arvamus järgmise toimeaine heakskiitmise taotluse kohta: kolekaltsiferool, tooteliik: 14,
ECHA/BPC/180/2017).
(4) Komisjoni 4. septembri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/2100, millega sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusele (EL) nr 528/2012 endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kindlaksmääramise teaduslikud kriteeriumid (ELT L 301,
17.11.2017, lk 1).
(5) https://echa.europa.eu/potential-candidates-for-substitution-previous-consultations
(6) https://circabc.europa.eu/w/browse/c29a57c2-e31d-43d8-9675-6aec345218cf
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(9)

Alalises biotsiidikomitees arutati liikmesriikidega kahe ülalnimetatud avaliku konsultatsiooni tulemusena saadud
teavet, kogemusi, mis on saadud rodentitsiidide lubamisest ning rodentitsiidides kasutatavate antikoagulatiivse
toimega toimeainete lubade pikendamisest, ning teavet alternatiivide olemasolu kohta antikoagulatiivse toimega
rodentitsiidide puhul, mis on esitatud komisjoni lõpparuande (biotsiididena kasutatavate antikoagulatiivse toimega
rodentitsiidide riskivähendamismeetmete kohta) (7) 1. lisas.

(10)

Närilised võivad kanda patogeene, mis kutsuvad esile zoonoose, mis omakorda võivad kujutada tõsist ohtu
inimeste või loomade tervisele. Antikoagulatiivse toimega toimeained, mis on praegu peamised rodentitsiidides
kasutatavad toimeained, vastavad samuti määruse (EL) nr 528/2012 artikli 5 lõikes 1 sätestatud väljajätmise
kriteeriumidele, kuna need on klassifitseeritud 1B kategooria reproduktiivtoksilisteks aineteks ning enamik neist
on püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised (PBT) või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad (vPvB). Muud
alternatiivsete toimeainete kasutamine, mis on praegu heaks kiidetud kasutamiseks tooteliigis 14, ja mis ei kuulu
väljajätmisele, nimelt süsinikdioksiid, alfakloraloos, alumiiniumfosfiid, vesiniktsüaniid ja maisitõlvikupulber, on
toimeainete laadi ja kasutustingimuste tõttu piiratud. Mittekeemilised näriliste tõrje või leviku piiramise meetodid,
nagu mehaanilised, elektrilised või liimilõksud ei pruugi olla piisavalt tõhusad ja võivad omakorda tekitada
küsimusi, kas need on humaansed ja kas need ei põhjusta närilistele tarbetuid kannatusi.

(11)

Kolekaltsiferooli heakskiitmine tooks turule veel ühe toimeaine ning see oleks kasulik, et toime tulla näriliste
kasvava resistentsusega antikoagulatiivse toimega toimeainete suhtes, kuna kolekaltsiferool toimib täiesti
teistsugusel viisil kui antikoagulatiivse toimega toimeained. Kolekaltsiferooli kättesaadavus võib vähendada
antikoagulatiivse toimega toimeainete, eelkõige nende kõige tugevama teise põlvkonna kasutamist. Seega võib
kolekaltsiferoolil olla tulevikus oma osa näriliste populatsioonide rahuldava tõrje tagamisel integreeritud
kahjuritõrjes, olles toeks eespool nimetatud alternatiividele, mis ei vasta väljajätmise kriteeriumidele, ning ta võib
vähendada antikoagulatiivse toimega toimeainete kasutamist rodentitsiidides.

(12)

Lisaks võib ebapiisav näriliste tõrje avaldada olulist kahjulikku mõju inimeste või loomade tervisele või
keskkonnale ning mõjutada ka üldsuse ettekujutust sellest, kuivõrd kaitstud ollakse närilistega kokkupuute eest
või kui turvalised on mitmesugused majandustegevuse liigid, mida närilised võivad kahjustada, ning see võib
kaasa tuua nii majanduslikke kui ka sotsiaalseid tagajärgi. Vaatamata sellele, et kolekaltsiferoolil on endokriinseid
häireid põhjustavad omadused, võib selle toksikoloogilisi või ökotoksikoloogilisi omadusi pidada üldiselt
paremaks kui antikoagulatiivse toimega toimeainetel, kuna see ei ole klassifitseeritud ei 1B kategooria reproduk
tiivtoksiliseks aineks ega PBT-ks või vPvB-ks. Kolekaltsiferool on vitamiin D3, mis õiges koguses on oluline ühend
inimese elutegevuseks, ning eeldatavasti kujutab see rodentitsiidina kasutamisel inimestele väiksemat riski kui
antikoagulatiivse toimega toimeained. Kolekaltsiferooli sisaldavate toodete kasutamisest tulenevat riski inimeste ja
loomade tervisele või keskkonnale saab vähendada, kui järgitakse teatavaid nõudeid ja tingimusi. Nagu juba
selgitatud, võib kolekaltsiferool aidata tulevikus kaasa näriliste populatsioonide rahuldavale tõrjele integreeritud
kahjuritõrjes, olles toeks eespool nimetatud alternatiividele, mis ei vasta väljajätmise kriteeriumidele, ning ta võib
vähendada antikoagulatiivse toimega toimeainete kasutamist rodentitsiidides. Seega, kõnealuse toimeaine
heakskiitmata jätmisel jääksid kasutajad ilma näriliste tõrje vahendist, mis pakuks lisaväärtust ja oleks vähemalt
sama sobiv kui mitmed muud kasutatavad alternatiivsed ained. Seepärast oleks kolekaltsiferooli kui toimeaine
heakskiitmata jätmisel ühiskonnale liiga suur kahjulik mõju võrreldes selle aine kasutamisest tuleneva riskiga.
Seega on artikli 5 lõike 2 punktis c sätestatud tingimus täidetud.

(13)

Seepärast on asjakohane kiita heaks kolekaltsiferooli kasutamine tooteliiki 14 kuuluvates biotsiidides, kui teatavad
nõuded ja tingimused on täidetud.

(14)

Kuna kolekaltsiferool vastab määruse (EL) nr 528/2012 artikli 5 lõike 1 punktis d sätestatud väljajätmise
kriteeriumile, tuleks heakskiit anda kuni viieks aastaks, nagu on sätestatud kõnealuse määruse artikli 4 lõike 1
teises lauses.

(15)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidikomitee arvamusega,

(7) https://circabc.europa.eu/sd/a/352bffd8-babc-4af8-9d0c-a1c87a3c3afc/Final%20Report%20RMM.pdf
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Kiidetakse heaks toimeaine kolekaltsiferooli kasutamine tooteliiki 14 kuuluvates biotsiidides kooskõlas lisas sätestatud
nõuete ja tingimustega.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 23. aprill 2019
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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LISA

Tavanimetus

IUPACi nimetus:
(3β,5Z,7E)-9,10-sekoko
lesta-5,7,10(19)-trieen3-ool
EÜ nr: 200–673-2
CASi nr: 67–97-0

Toimeaine mini
maalne puhtusaste (1)

Heakskiitmise
kuupäev

970 g/kg

1. juuli 2019

Heakskiidu
aegumise
kuupäev

30. juuni
2024

Tooteliik

Eritingimused

14

Kolekaltsiferooli käsitatakse kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artik
li 10 lõike 1 punktidega a ja e asendamisele kuuluva toimeainena.

ET

Kolekaltsiferool

IUPACi nimetus
Identifitseerimisnumbrid

Biotsiidide puhul antakse luba järgmistel üldistel tingimustel:
1) toote hindamisel pööratakse erilist tähelepanu selliste loataotlusega
hõlmatud kasutusaladega seotud kokkupuutele, riskidele ja tõhusu
sele, mida liidu tasandil ei ole toimeaine riskide hindamisel käsitle
tud; kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 VI lisa punktiga 10 võe
takse toote hindamisel arvesse ka seda, kas määruse (EL)
nr 528/2012 artikli 5 lõikes 2 esitatud tingimused võivad olla täide
tud;

3) vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 19 lõike 4 punktile d ei
lubata tooteid üldsusele turul kättesaadavaks teha;

Euroopa Liidu Teataja

2) tootele antakse liikmesriikides kasutamiseks luba ainult siis, kui vä
hemalt üks määruse (EL) nr 528/2012 artikli 5 lõikes 2 seatud tin
gimustest on täidetud;

4) kolekaltsiferooli nimikontsentratsioon tootes ei ületa 0,075 massi
protsenti;
5) toode sisaldab vastikust tekitavat ainet ja värvainet;
6) tootele ei anta luba kasutamiseks jälituspulbrina;
7) luba kasutada kontaktformulatsiooni kujul olevat toodet, mis ei ole
jälituspulber, antakse üksnes eriväljaõppe saanud kutselisele kasuta
jale ja toodet tohib kasutada üksnes siseruumides kohtades, kuhu ei
pääse lapsed ega muud kui sihtloomad;
8) luba antakse ainult kasutusvalmis toodetele;
24.4.2019

IUPACi nimetus
Identifitseerimisnumbrid

Toimeaine mini
maalne puhtusaste (1)

Heakskiitmise
kuupäev

Heakskiidu
aegumise
kuupäev

Tooteliik

Eritingimused

ET

9) kaalutakse ja rakendatakse kõiki asjakohaseid ja olemasolevaid riski
vähendamismeetmeid, et viia inimeste, muude kui sihtloomade ning
keskkonna esmane ja teisene kokkupuude toimeainega miinimu
mini. Need meetmed hõlmavad näiteks kasutamise piiramist kutse
liste või eriväljaõppe saanud kutseliste kasutajatega, kus võimalik,
ning konkreetsete lisatingimuste seadmist iga kasutajate kategooria
jaoks;

24.4.2019

Tavanimetus

10) loomade surnukehad ja söömata jäänud mürksööt kõrvaldatakse
vastavalt kohalikele nõuetele. Kõrvaldamismeetodit kirjeldatakse
konkreetselt riiklikus kasutusloas olevas toote omaduste iseloomus
tuses ja esitatakse ka toote märgistusel.
Lisaks üldistele tingimustele kehtivad eriväljaõppe saanud kutseliste kasu
tajate poolt kasutatavate biotsiidide lubadele järgmised tingimused:

2) toodetele võidakse anda luba kasutamiseks kaetud ja piiratud juurde
pääsuga söödakohas juhul, kui see pakub muude kui sihtliikide ja ini
meste jaoks samasugust kaitset kui muukimiskindel söödamaja;

Euroopa Liidu Teataja

1) toodetele võidakse anda luba kasutamiseks kanalisatsioonis, avamaal
või prügilas;

3) toodetele võidakse anda luba alaliseks kasutamiseks ainult kohtades,
kus uus sissetung on äärmiselt tõenäoline, ja siis, kui muud tõrjemee
todid on osutunud ebapiisavaks;
4) toodetele ei anta luba kasutamiseks regulaarselt korduval peibutus
söödaga tõrjel;
5) isikud, kes teevad tooted turul kättesaadavaks eriväljaõppe saanud
kutseliste kasutajate jaoks, tagavad, et neid tooteid ei müüdaks kelle
legi teisele peale eriväljaõppe saanud kutseliste kasutajate.
Lisaks üldistele tingimustele kehtivad kutseliste kasutajate poolt kasutata
vate biotsiidide lubadele järgmised tingimused:

L 109/17

1) toodetele ei anta luba kasutamiseks kanalisatsioonis, avamaal ega
prügilas;

IUPACi nimetus
Identifitseerimisnumbrid

Toimeaine mini
maalne puhtusaste (1)

Heakskiitmise
kuupäev

Heakskiidu
aegumise
kuupäev

Tooteliik

Eritingimused
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Tavanimetus

2) toodetele ei anta luba kasutamiseks alalise peibutussöödaga tõrjel või
regulaarselt korduval peibutussöödaga tõrjel;
ET

3) toodetele antakse luba kasutamiseks ainult muukimiskindlas sööda
majas;
4) isikud, kes teevad tooted turul kättesaadavaks kutseliste kasutajate
jaoks, tagavad, et neid tooteid ei müüdaks üldsusele.
(1) Selles veerus esitatud puhtusaste on minimaalne puhtusaste, mille juures toimeainet hinnati. Turule lastud tootes võib olla sama või erineva puhtusastmega toimeaine, kui on tõendatud, et see on tehniliselt sa
maväärne hinnatud toimeainega.

Euroopa Liidu Teataja
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OTSUSED
NÕUKOGU OTSUS (EL) 2019/638,
15. aprill 2019,
millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende
kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsiooni osaliste konverentsi 14. istungil võetav seisukoht
seoses kõnealuse konventsiooni II, VIII ja IX lisa teatavate muudatustega
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 192 lõiget 1 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsioon („konventsioon“) jõustus
1992. aastal ja see sõlmiti liidu nimel nõukogu otsusega 93/98/EMÜ (1).

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1013/2006 (2) rakendatakse kõnealust konventsiooni ning
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) nõukogu otsust C(2001)107/LÕPLIK, millega vaadatakse üle
otsus C(92)39/LÕPLIK taaskasutamistoiminguteks ettenähtud jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta („OECD
otsus“) liidus.

(3)

Konventsiooni kohaselt konventsiooniosaliste konverents arutab ja võtab vajaduse korral vastu konventsiooni
muudatusi. Konventsiooni muudatused võetakse vastu konventsiooniosaliste konverentsi istungil.

(4)

Konventsiooniosaliste konverents arutab oma 14. istungil eeldatavasti konventsiooni lisade muudatusi ja võtab
need vajaduse korral vastu. Kõnealuste muudatustega lisataks konventsiooni II ja VIII lisasse kirjed ja vaadataks
läbi konventsiooni XI lisa kirje B3010.

(5)

Norra ettepanekud muuta konventsiooni II, VIII ja IX lisa esitati konventsiooniosalistele 26. oktoobril 2018.
IX lisa muudatusettepaneku parandus esitati konventsiooniosalistele 6. detsembril 2018. Kõnealuste ettepanekute
kohaselt kohaldataks konventsiooni II ja VIII lisa uutes kirjetes sätestatud erilist tähelepanu nõudvate ja ohtlike
plastijäätmete suhtes konventsiooni kontrollisüsteemi, samal ajal kui konventsiooni IX lisa läbivaadatud
kirje B3010 alla kuuluvate tavaplastijäätmete puhul jätkuks riikidevaheline kauplemine praegustel konventsiooni
tingimustel.

(6)

Liit peaks toetama konventsiooni lisade muudatusettepanekute eesmärke, kuna need aitavad tõhustada kontrolli
plastijäätmete ekspordi üle, vältida plastijäätmete eksporti riikidesse, kus puudub nõuetekohane taristu jäätmete
tõhusaks kogumiseks ja keskkonnahoidlikuks käitlemiseks, toetada plastijäätmete keskkonnahoidlikku käitlemist,
vähendada plastijäätmete keskkonda sattumise riski ning hoida ära mereprügist tingitud üleilmset keskkonna
probleemi. Liit peaks siiski esitama ettepanekuid Norra esitatud konventsiooni lisade muudatusettepanekute
muutmiseks ja kõnealuseid muudatusi toetama, et täpsustada kõnealuste muudatuste kohaldamisala ja parandada
nende sõnastust ning määrata kõnealuste muudatuste kohaldamiseks konventsiooni artiklis 18 ette nähtud
tähtajast hilisem asjakohane tähtaeg, hõlbustades seeläbi nende rakendamist ja täitmise tagamist.

(1) Nõukogu 1. veebruari 1993. aasta otsus 93/98/EMÜ ohtlike jäätmete üle piiri viimise ja kõrvaldamise kontrolli käsitleva konventsiooni
(Baseli konventsiooni) ühenduse nimel sõlmimise kohta (EÜT L 39, 16.2.1993, lk 1).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta (ELT L 190, 12.7.2006, lk 1).
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(7)

Liidu- ja EMP-siseste tavaplastijäätmete, sealhulgas teatavate tavaplastijäätmesegude saadetiste puhul on asjakohane
säilitada praegune olukord ja seega mitte kasutada kontrollisüsteemi, mis tuleneks konventsiooni II lisasse kirje
lisamisest selliste saadetiste kohta. Seetõttu peaks liit vajaduse korral kasutama OECD otsusega kehtestatud
menetlusi ja konventsiooni kohast menetlust, et sõlmida osalisriikidega või riikidega, kes ei ole konventsiooni
osalisriigid, kahepoolseid, mitmepoolseid või piirkondlikke lepinguid või kokkuleppeid ohtlike ja muude jäätmete
üle piiri viimise kohta, tagamaks, et liidu- ja EMP-siseste tavaplastijäätmete, sealhulgas teatavate tavaplastijäät
mesegude saadetiste suhtes ei kohaldata täiendavat kontrolli tulenevalt konventsiooni II lisa muudatuse
vastuvõtmisest või konventsiooni IX lisa kirje B3010 läbivaatamisest.

(8)

On asjakohane määrata kindlaks liidu nimel konventsiooniosaliste konverentsi 14. istungil võetav seisukoht
seoses konventsiooni II, VIII ja IX lisa muutmisega, sest need muudatused on liidule siduvad ja võivad otsustavalt
mõjutada liidu õigusakti, nimelt määruse (EÜ) nr 1013/2006 sisu,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
1.
Seisukoht, mis võetakse liidu nimel ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli
konventsiooni („konventsioon“) osaliste konverentsi 14. istungil, on toetada konventsiooni II, VIII ja IX lisa muudatuste
vastuvõtmist, et lisada ja vaadata läbi plastijäätmeid käsitlevad kirjed, lähtudes järgmistest kaalutlustest:
a) liit toetab Norra ettepanekut lisada konventsiooni II lisasse uus kirje selliste tavaplastijäätmete kohta, mille suhtes
tuleb kohaldada konventsiooni kontrollisüsteemi, tingimusel et täpsustatakse, et kõnealune kirje hõlmab ka tavaplasti
jäätmete segusid ning et see on selgelt määratletud muu hulgas konventsiooni IX lisa kirje B3010 selge sõnastusega,
et hõlbustada konventsiooniosaliste kohustuste täitmist ja täitmise tagamist seoses konventsiooni II lisasse tavaplasti
jäätmete kohta uue kirje lisamisega;
b) liit toetab Norra ettepanekut lisada konventsiooni VIII lisasse uus kirje selliste ohtlike plastijäätmete kohta, mille
suhtes tuleb kohaldada kontrollisüsteemi, tingimusel et täpsustatakse, et kõnealune kirje hõlmab ka ohtlike
plastijäätmete segusid;
c) liit toetab Norra ettepanekut vaadata läbi konventsiooni IX lisa kirje B3010 tavaplastijäätmete kohta, mille suhtes ei
tule kohaldada kontrollisüsteemi, kui need ei sisalda konventsiooni I lisas loetletud kategooriatesse kuuluvaid aineid
määral, mis põhjustab konventsiooni III lisas nimetatud ohtlike omaduste ilmnemist, tingimusel et kõnealust
ettepanekut muudetakse eesmärgiga:
i) täpsustada kohaldamisala selliselt, et kirjesse lisatakse üksnes segamata plastmaterjal, mis on mõeldud ringlusse
võtmiseks või korduskasutamise ettevalmistamiseks ja mille suhtes eelistatavalt kohaldatakse üksnes konventsiooni
IV lisa toimingut R3;
ii) parandada sõnastust ja lihtsustada konventsiooni IX lisa kirje B3010 määratlust, et hõlbustada konventsioo
niosaliste kohustuste täitmist ja täitmise tagamist seoses kõnealuse kirje läbivaatamisega, eriti kuna kõnealune kirje
on seotud konventsiooni II lisasse kavandatud kirjega tavaplastijäätmete kohta;
d) liit teeb ettepaneku ja toetab, et muudatuste kohaldamiseks määrataks konventsiooni artiklis 18 ette nähtud tähtajast
hilisem asjakohane tähtaeg.
2.
Juhul kui ettepanek II lisasse tavaplastijäätmeid käsitleva uue kirje lisamiseks või konventsiooni IX lisa kirje B3010
läbivaatamiseks või või mõlemad ettepanekud konventsiooniosaliste konverentsi 14. istungil vastu võetakse, võtab liit
vajaduse korral OECD otsuses ja konventsiooni artiklis 11 nõutavaid meetmeid, et tagada, et liidu- ja EMP-siseste
tavaplastijäätmete, sealhulgas teatavate tavaplastijäätmesegude saadetiste kehtiv kontrollisüsteem jääb mõjutamata.

Artikkel 2
Olenevalt olukorra arengust konventsiooniosaliste konverentsi 14. istungil võivad liidu esindajad liikmesriikidega
kohapeal koordinatsioonikohtumistel konsulteerides kokku leppida artiklis 1 osutatud seisukoha täpsustamises ilma
nõukogu täiendava otsuseta.
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Artikkel 3
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 15. aprill 2019
Nõukogu nimel
eesistuja
P. DAEA
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NÕUKOGU OTSUS (EL) 2019/639,
15. aprill 2019,
millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi
konventsiooni osaliste konverentsi üheksandal istungil võetav seisukoht seoses kõnealuse
konventsiooni A ja B lisa muutmisega
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 192 lõiget 1 koostoimes artikli 218 lõikega 9,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsioon („konventsioon“) jõustus 17. mail 2004 ja see sõlmiti
liidu nimel nõukogu otsusega 2006/507/EÜ (1).

(2)

Konventsiooni rakendatakse liidus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 850/2004 (2).

(3)

Konventsiooni artikli 8 kohaselt võib konventsiooniosaliste konverents kanda kemikaalid konventsiooni
A, B ja/või C lisasse ning sätestada nende kemikaalidega seotud kontrollimeetmed.

(4)

Et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda dikofooli ning perfluorooktaanhappe (PFOA), selle soolade ja PFOA-ga
seotud ühendite edasise keskkonda sattumise eest, on vaja üleilmselt vähendada nende kemikaalide tootmist ja
kasutamist või see lõpetada ning toetada nende kandmist konventsiooni asjaomastesse lisadesse. Lisaks on vaja
veelgi vähendada perfluorooktaansulfoonhappe (PFOS), selle soolade ja perfluorooktaansulfonüülfluoriidi (PFOSF)
kasutamist või see lõpetada, muutes konventsiooni B lisas esitatud lubatavaid otstarbeid ja/või spetsiifilisi erandeid
või jättes need välja.

(5)

Konventsiooniosaliste konverentsi üheksandal istungil otsustatakse eeldatavasti, kas kanda nimetatud kemikaalid
konventsiooni A lisasse ja kas muuta konventsiooni B lisa olemasolevaid kandeid.

(6)

On asjakohane määrata kindlaks liidu nimel konventsiooniosaliste konverentsi üheksandal istungil võetav
seisukoht seoses konventsiooni A ja B lisa muutmisega, kuna kõnealused muudatused on liidule siduvad,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Seisukoht, mis võetakse liidu nimel püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni („konventsioon“) osaliste
konverentsi üheksandal istungil, arvestades püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee asjakohaste soovitustega,
on toetada järgmist:
a) kanda dikofool konventsiooni A lisasse ilma spetsiifiliste eranditeta;
b) kanda perfluorooktaanhape (PFOA), selle soolad ja PFOA-ga seotud ühendid konventsiooni A lisasse, sealhulgas lisada
konventsiooni A lisasse uus [X] osa, koos spetsiifiliste eranditega järgmise kohta:
i)

pooljuhtide või nendega seotud elektroonikaseadmete tootmine, sealhulgas erand 10 aasta jooksul alates
kõnealuste muudatuste jõustumise kuupäevast juhul, kui tegemist on pooljuhtide või nendega seotud elektrooni
kaseadmete tootmiseks vajalike seadmete renoveerimiseks vajalike osadega;

ii) filmide fotograafilised kattekihid;
iii) vett ja õli hülgavad tekstiiltooted töötajate kaitsmiseks nende tervist ja ohutust ohustavate ohtlike vedelike eest;
(1) Nõukogu 14. oktoobri 2004. aasta otsus 2006/507/EÜ, mis käsitleb püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni
sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 209, 31.7.2006, lk 1).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta ning millega
muudetakse direktiivi 79/117/EMÜ (ELT L 158, 30.4.2004, lk 7).
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iv) invasiivsed ja siirdatavad meditsiiniseadmed;
v) tulekustutusvahud vedelkütuseaurude tõrjumiseks ja vedelkütusest põhjustatud tule kustutamiseks juba
installeeritud süsteemides, sealhulgas nii mobiilsetes kui fikseeritud süsteemides;
vi) perfluorooktüüljodiidi kasutamine perfluorooktüülbromiidi tootmiseks ravimite tootmise eesmärgil aastani 2036,
rakendades korrapärase läbivaatamise nõuet;
c) muuta konventsiooni A lisa [X] osa lõike 3 punkti b seoses PFOA, selle soolade ja PFOA-ga seotud ühenditega
järgmiselt: lisada „Võidakse lubada testide läbiviimist, et kontrollida installeeritud süsteemi, mis juba sisaldab
tulekustutusvahtu, mis sisaldab või võib sisaldada PFOA-d, selle soolasid ja PFOA-ga seotud ühendeid, nõuetekohast
toimimist, tingimusel et välditakse heite eraldumist keskkonda ning kogutud heitvesi kõrvaldatakse keskkonna
hoidlikul viisil vastavalt konventsiooni artikli 6 lõikele 1.“;
d) jätta konventsiooni B lisa kandes perfluorooktaansulfoonhappe (PFOS) ja selle derivaatide kohta välja järgmised
lubatavad otstarbed: kasutamine fotograafias, pooljuhtide valguskindlates ja peegeldusvastastes kattekihtides ning
ühendpooljuhtide ja keraamiliste filtrite söövitusainena, lennunduse hüdraulikavedelikes ja teatavates meditsiini
seadmetes (nt etüleentetrafluoroetüleeni (ETFE) kopolümeerkatted ja röntgenkontrastse ETFE tootmine, in vitro
diagnostika meditsiiniseadmed ning laengsidestusseadise värvifiltrid);
e) jätta konventsiooni B lisa kandes PFOSi ja selle derivaatide kohta välja järgmised spetsiifilised erandid: kasutamine
pooljuhtide ja vedelkristallkuvarite (LCD) tööstuses kasutatavates fotomaskides, metallpindamisel (kõvametall
pindamine), metallpindamisel (dekoratiivne pindamine), teatavate värviprinterite ja värvikoopiamasinate elektrilistes ja
elektroonilistes osades, sissetoodud punaste tulisipelgate ja termiitide tõrjeks ette nähtud insektitsiidides ning
keemilises naftatootmises;
f) muuta lubatav otstarve, mis on seotud PFOSi ja selle derivaatide kasutamisega tulekustutusvahtude tootmiseks ja
kasutamiseks, spetsiifiliseks erandiks vedelkütuseaurude tõrjumiseks ning vedelkütusest põhjustatud tule
kustutamiseks ettenähtud tulekustutusvahtude kohta;
g) muuta lubatav otstarve, mis on seotud PFOSi ja selle derivaatide kasutamisega metallpindamisel (kõvametall
pindamine) ja selle kasutamisel üksnes suletud süsteemides, nimetatud kasutamise puhul spetsiifiliseks erandiks;
h) muuta lubatavat otstarvet, mis on seotud PFOSi ja selle derivaatide kasutamisega putukasöödas aedniksipelgate Atta
spp. ja Acromyrmex spp. tõrjeks, lisades sulfluramiidi ning täpsustades, et see lubatav otstarve on seotud üksnes
põllumajandusliku kasutamisega.
Artikkel 2
Olenevalt olukorra arengust konventsiooniosaliste konverentsi üheksandal istungil võivad liidu esindajad liikmesriikidega
kohapeal koordinatsioonikohtumistel konsulteerides kokku leppida artiklis 1 osutatud seisukoha väikestes muudatustes
ilma nõukogu täiendava otsuseta.
Artikkel 3
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 15. aprill 2019
Nõukogu nimel
eesistuja
P. DAEA
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NÕUKOGU OTSUS (EL) 2019/640,
15. aprill 2019,
milles käsitletakse 10. Euroopa Arengufondi projektidest vabanevate rahaliste vahendite eraldamist
Aafrika rahutagamisrahastu vahendite täiendamiseks
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse sisekokkulepet nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate vahel Euroopa
Liidu abi rahastamise kohta mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alusel vastavalt AKV-ELi partnerluslepingule
ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu
toimimise lepingu neljandat osa, (1) eriti selle artikli 1 lõiget 4,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

11. Euroopa Arengufondi (EAFi) raames on liit seni eraldanud kokku 1 627 300 000 eurot Aafrika rahutagamis
rahastule, et toetada Aafrika Liidu reageerimist Aafrika praegustele ja uutele julgeolekukriisidele. Sellist tegevust
rahu ja julgeoleku tagamiseks Aafrika mandril tuleks jätkata aastatel 2019–2020.

(2)

Aafrika rahutagamisrahastu rahalised vajadused aastateks 2019–2020 on hinnanguliselt 814 860 000 eurot.

(3)

On asjakohane kasutada 10. EAFi projektidest vabanevaid vahendeid, et tagada Aafrika rahutagamisrahastu
rahastamine kuni 2020. aasta lõpuni.

(4)

Aafrika rahutagamisrahastu vahenditest tuleks rahastada Aafrika rahutagamisrahastu meetmeid, sealhulgas toetada
Aafrika rahu ja julgeoleku struktuuri, toetada algatusi, mille eesmärk on vägivaldsete konfliktide ennetamine ja
juhtimine kriisiolukordades (varajase reageerimise mehhanism), toetada Aafrika juhitud rahutagamisoperatsioone
ning tuleks toetada komisjoni kantud toetuskulude katmist.

(5)

Kõnealuseid vahendeid tuleks kasutada kooskõlas Aafrika rahutagamisrahastu asjaomaste mitmeaastaste
tegevusprogrammidega ning 11. EAFi suhtes kohaldatavate eeskirjade ja menetlustega, nagu on sätestatud
nõukogu määrustes (EL) 2015/322 (2) ja (EL) 2018/1877 (3),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
10. Euroopa Arengufondist rahastatavatest projektidest vabanevatest rahalistest vahenditest täiendatakse Aafrika
rahutagamisrahastu vahendeid aastateks 2019–2020 kuni 445 860 000 euro suuruse summaga.
Sellest summast kuni 14 860 000 eurot eraldatakse komisjoni toetuskulude katteks.
Kõnealuseid rahalisi vahendeid kasutatakse kooskõlas 11. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavate eeskirjade ja
menetlustega.
(1) ELT L 210, 6.8.2013, lk 1.
(2) Nõukogu 2. märtsi 2015. aasta määrus (EL) 2015/322 11. Euroopa Arengufondi rakendamise kohta (ELT L 58, 3.3.2015, lk 1).
(3) Nõukogu 26. novembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1877, mis käsitleb 11. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat finantsmäärust
ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2015/323 (ELT L 307, 3.12.2018, lk 1).
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Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle vastuvõtmist.

Luxembourg, 15. aprill 2019
Nõukogu nimel
eesistuja
P. DAEA
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KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/641,
17. aprill 2019,
milles käsitletakse 1R-trans-fenotriini sisaldava biotsiidipere loa tingimusi, mille kohta Iirimaa on
edastanud teatise kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikliga 36
(teatavaks tehtud numbri C(2019) 2837 all)
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse
biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 3,
ning arvestades järgmist:
(1)

20. augustil 2015 esitas äriühing CSI-Europe (edaspidi „taotleja“) mitme liikmesriigi, sealhulgas Saksamaa
(edaspidi „asjaomased liikmesriigid“) pädevale asutusele taotluse sipelgate vastu kasutatavate, toimeainet 1R-transfenotriini sisaldavate peibutussöödaga insektitsiidide tootepere (edaspidi „vaidlusalune tootepere“) paralleelseks
vastastikuseks tunnustamiseks. Iirimaa toimis määruse (EL) nr 528/2012 artikli 34 lõikes 1 osutatud taotluse
hindamise eest vastutava liikmesriigina (edaspidi „referentliikmesriik“).

(2)

Vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 35 lõikele 2 esitas Saksamaa 30. juunil 2017 koordineerimisrühmale
ja taotlejale vastuväited, märkides, et vaidlusalune tootepere ei vasta nimetatud määruse artikli 19 lõike 1
punkti b alapunktis i sätestatud tingimusele.

(3)

Saksamaa leidis, et tõhususandmed, mille taotleja esitas ja mida referentliikmesriik hindas, ei ole vastuvõetavad.
Saksamaa kahtles, kas peibutussööda maitseomadusi on laboratoorsete katsetega piisavalt tõendatud. Samuti
seadis ta kahtluse alla väliuuringu asjakohasuse, kuna seda ei tehtud kevadel, ning ka taotleja tehtud statistilise
analüüsi kehtivuse. Lisaks ei nõustunud Saksamaa referentliikmesriigi tehtud otsustega, mis põhinevad eksperdi
nõuannetel, nagu on osutatud määruse (EL) nr 528/2012 VI lisa punktis 12.

(4)

Koordineerimisrühma sekretariaat palus asjaomastel liikmesriikidel ja taotlejal esitada kirjalikke märkusi selle
esildise kohta. Märkusi esitasid Belgia, Saksamaa, Luksemburg, Madalmaad, Ühendkuningriik ja taotleja.
Vastuväidet arutati ka koordineerimisrühma koosolekul 26. septembril 2017.

(5)

Kuna koordineerimisrühm kokkuleppele ei jõudnud, edastas referentliikmesriik 16. jaanuaril 2018 kooskõlas
määruse (EL) nr 528/2012 artikli 36 lõikega 1 lahendamata vastuväited komisjonile. Referentliikmesriik esitas
komisjonile üksikasjaliku ülevaate küsimustest, mille osas liikmesriigid ei suutnud kokkulepet saavutada, ning
lahkarvamuste põhjused. Kõnealuse ülevaate koopia edastati asjaomastele liikmesriikidele ja taotlejale.

(6)

16. veebruaril 2018 palus komisjon kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 36 lõikega 2 Euroopa
Kemikaaliameti (edaspidi „kemikaaliamet“) arvamust mitme lahendamata vastuväite kohta.

(7)

Kemikaaliamet võttis oma arvamuse (2) vastu 18. oktoobril 2018.

(8)

Kemikaaliameti väitel on vaidlusaluse tooteperega hõlmatud peibutussööda maitseomadused kavandatud kasutuse
korral piisavalt tõendatud.

(1) ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.
(2) Euroopa Kemikaaliameti 18. oktoobri 2018. aasta arvamus määruse (EL) nr 528/2012 artikli 38 kohase taotluse kohta seoses sipelgate
vastu kasutatavate ja toimeainet 1R-trans-fenotriini sisaldavate PT 18 biotsiidipere toodete vastastikuse tunnustamise käigus lahendamata
jäänud vastuväidetega („Questions on unresolved objections during mutual recognition of a PT 18 biocidal product family containing
1R-trans phenothrin for use against ants“) (ECHA/BPC/216/2018).
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(9)

Lisaks märkis kemikaaliamet oma arvamuses, et väliuuring on kehtiv, kuna see näitab töödeldud pesades sipelgate
populatsiooni suuremat vähenemist võrreldes kontrollpesadega. Lisaks leidis kemikaaliamet, et taotleja läbiviidud
väliuuringu tulemuste statistiline analüüs on vastuvõetav. Võttes arvesse taotluse esitamise ajal kohaldatavaid
kooskõlastatud liidu suuniseid, (3) jõudis kemikaaliamet järeldusele, et taotleja esitatud väliandmete kohaselt on
vaidlusalune tootepere kavandatud kasutuse korral piisavalt tõhus.

(10)

Pidades silmas kemikaaliameti arvamust, on vaidlusalune tootepere määruse (EL) nr 528/2012 artikli 19 lõike 1
punkti b alapunkti i kohaselt piisavalt tõhus.

(11)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Käesolevat otsust kohaldatakse biotsiidipere suhtes, mille viitenumber biotsiidiregistris on BC-LR019221-36.
Artikkel 2
Artiklis 1 osutatud biotsiidipere vastab määruse (EL) nr 528/2012 artikli 19 lõike 1 punkti b alapunktis i sätestatud
tingimusele.
Artikkel 3
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 17. aprill 2019
Komisjoni nimel
asepresident
Jyrki KATAINEN

(3) Technical Notes for Guidance on product evaluation (2012) – Efficacy tests for product type 18 – insecticides, acaricides and
products to control other arthropods and product type 19 – repellents and attractants (only concerning arthropods).
https://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg_efficacy_pt18-19_final_en.pdf/9c72241e-0eea-4f23-8e5ff52d00a83382.
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PARANDUSED
Komisjoni 10. oktoobri 2018. aasta rakendusmääruse (EL) 2018/1506 (muna- ja kodulinnulihasektori
erakorraliste turutoetusmeetmete kohta Itaalias) parandus
(Euroopa Liidu Teataja L 255, 11. oktoober 2018)
Leheküljel 4 artikli 3 lõike 1 punkti d alapunktis i
asendatakse

„0,1815 eurot CN-koodi 0105 94 00 alla kuuluva broileri kohta kuni 853 692 linnu eest,“

järgmisega:

„0,1815 eurot nädalas CN-koodi 0105 94 00 alla kuuluva broileri kohta kuni 853 692 linnu eest,“.

Leheküljel 4 artikli 3 lõike 1 punkti d alapunktis ii
asendatakse

„1,2225 eurot CN-koodi 0105 99 30 alla kuuluva kalkuni kohta kuni 48 050 linnu eest,“

järgmisega:

„1,2225 eurot nädalas CN-koodi 0105 99 30 alla kuuluva kalkuni kohta kuni 48 050 linnu eest.“

Komisjoni 11. jaanuari 2019. aasta määruse (EL) 2019/50 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III, IV ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende
pinnal esinevate kloorantraniliprooli, klomasooni, tsüklaniliprooli, fenasakviini, fenpikoksamiidi,
fluoksastrobiini, λ-tsühalotriini, mepikvaadi, sibulaõli, tiaklopriidi ja valifenalaadi jääkide
piirnormidega) parandus
(Euroopa Liidu Teataja L 10, 14. jaanuar 2019)
Leheküljel 12 lisa (määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa klomasooni, fluoksastrobiini, λ-tsühalotriini, mepikvaati ja
tiaklopriidi käsitlevate veergude muudatused) tabeli λ-tsühalotriini käsitleva veeru päises
asendatakse

„λ-tsühalotriin (F) (R)“

järgmisega:

„λ-tsühalotriin (hõlmab γ-tsühalotriini) (R,S- ja S,R-isomeeride summa) (F)“.

Leheküljel 17 lisa (määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa klomasooni, fluoksastrobiini, λ-tsühalotriini, mepikvaati ja
tiaklopriidi käsitlevate veergude muudatused) tabeli puuvillaseemneid käsitlevas kandes
asendatakse

„0401090

Puuvillaseemned

0,01 (*)

0,2

0,5 (+)

0,15“

Puuvillaseemned

0,01 (*)

0,2

5 (+)

0,15“.

järgmisega:

„0401090
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Leheküljel 22 lisa (määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa klomasooni, fluoksastrobiini, λ-tsühalotriini, mepikvaati ja
tiaklopriidi käsitlevate veergude muudatused) joonealustes märkustes tabeli all
asendatakse

„λ-tsühalotriin (F) (R)
(R)

= jääkide määratlus on erinev pestitsiidi ja koodi järgmise kombinatsiooni puhul:
λ-tsühalotriin – kood 1000000, välja arvatud kood 1040000: λ-tsühalotriin, sealhulgas komponen
tisomeeride segud (isomeeride summa)“

järgmisega:

„λ-tsühalotriin (hõlmab γ-tsühalotriini) (R,S- ja S,R-isomeeride summa) (F)“.

Nõukogu 29. mai 1990. aasta direktiivi 90/270/EMÜ (kuvariga töötamise tervishoiu ja ohutuse
miinimumnõuete kohta (viies üksikdirektiiv direktiivi 87/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses))
parandus
(Euroopa Ühenduste Teataja L 156, 21. juuni 1990)
(Eestikeelne eriväljaanne, 5. peatükk, 1. köide, lk 391)
Sisukorra lehel ning leheküljel 391
asendatakse pealkiri

„Nõukogu direktiiv, 29. mai 1990, kuvariga töötamise tervishoiu ja ohutuse miinimumnõuete
kohta (viies üksikdirektiiv direktiivi 87/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)“

järgmisega:

„Nõukogu direktiiv, 29. mai 1990, kuvariga töötamise tervishoiu ja ohutuse miinimumnõuete
kohta (viies üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)“.
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