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II
(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED
KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1844,
22. oktoober 2019,
millega antakse liidu luba biotsiidiperele „BPF_Iodine_VET“

(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) eelkõige selle artikli 44 lõike 5 esimest lõiku,
ning arvestades järgmist:
(1)

7. augustil 2015 esitas Applied Biocide GmbH määruse (EL) nr 528/2012 artikli 43 lõike 1 kohase loataotluse
biotsiidipere jaoks, mille nimi on „BPF_Iodine_VET“ ja mis kuulub kõnealuse määruse V lisas kirjeldatud tooteliiki
3, ja lisas kirjaliku kinnituse selle kohta, et Austria pädev asutus on nõustunud taotlust hindama. Taotlus
registreeriti biotsiidiregistris registrinumbriga BC-XJ019074-33.

(2)

„BPF_Iodine_VET“ sisaldab toimeainena joodi, mis on lisatud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 9 lõikes 2 osutatud
liidu heakskiidetud toimeainete nimekirja. Võttes arvesse toimeaine olemuslikke omadusi ja endokriinseid häireid
põhjustavate omaduste kindlaksmääramise teaduslikke kriteeriume, mis on sätestatud komisjoni delegeeritud
määruses (EL) 2017/2100, (2) kaalub komisjon joodi, sealhulgas polüvinüülpürrolidoonjoodi heakskiitmise otsuse
läbivaatamist määruse (EL) nr 528/2012 artikli 15 kohaselt. Olenevalt kõnealuse läbivaatamise tulemustest kaalub
komisjon seejärel, kas kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikliga 48 tuleb liidu antud load kõnealust toimeainet
sisaldavate toodete jaoks läbi vaadata.

(3)

22. augustil 2018 esitas hindav pädev asutus määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõike 1 kohaselt hindamisaruande
ja oma järeldused Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“).

(4)

4. aprillil 2019 esitas kemikaaliamet komisjonile arvamuse, (3) mis sisaldas „BPF_Iodine_VET“ biotsiidi omaduste
kokkuvõtte kavandit ja biotsiidipere lõplikku hindamisaruannet kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44
lõikega 3. Arvamuses järeldatakse, et „BPF_Iodine_VET“ vastab määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punktis s
sätestatud biotsiidipere määratlusele, et selle jaoks sai taotleda liidu luba kooskõlas kõnealuse määruse artikli 42
lõikega 1 ning et biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kohaselt vastab biotsiidipere kõnealuse määruse artikli 19
lõigetes 1 ja 6 sätestatud tingimustele.

(1) ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.
(2) 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).
3
( ) Euroopa Kemikaaliameti 27. veebruari 2019. aasta arvamus liidu loa andmise kohta biotsiidipere „BPF_Iodine_VET“ jaoks
(ECHA/BPC/219/2019).
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(5)

4. juunil 2019 edastas kemikaaliamet komisjonile biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kõigis liidu ametlikes
keeltes vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikele 4.

(6)

Komisjon on kemikaaliametiga samal arvamusel ning leiab seega, et on asjakohane anda biotsiidipere
„BPF_Iodine_VET“ jaoks liidu luba.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Ettevõtjale Applied Biocide GmbH antakse liidu luba biotsiidipere „BPF_Iodine_VET“ (loa number on EU-0020540-0000)
turul kättesaadavaks tegemise ja kasutamise jaoks vastavalt lisas esitatud biotsiidipere omaduste kokkuvõttele.
Liidu luba kehtib alates 25. novembrist 2019 kuni 31. oktoobrini 2029.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 22. oktoober 2019
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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LISA

Biotsiidipere omaduste kokkuvõte
BPF_Iodine_VET
Tooteliik 3. Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Loa number: EU-0020540-0000
R4BP registrinumber: EU-0020540-0000
I OSA
ESIMENE TEABETASAND
1.

Haldusteave

1.1.

Biotsiidipere nimi

Nimetus

1.2.

BPF_Iodine_VET

Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

1.3.

Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress

1.4.

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Nimi

Applied Biocide GmbH

Aadress

Sprl 31, Rue Jules Melotte, 4350, Remi
court, Belgia

Loa number

EU-0020540-0000

R4BP registrinumber

EU-0020540-0000

Loa andmise kuupäev

25. november 2019

Loa kehtivusaja lõppkuupäev

31. oktoober 2029

Biotsiidide tootja(d)

Tootja nimi

Ewabo Chemikalien GmbH & Co KG

Tootja aadress

Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Saksamaa

Tootmiskohtade asukoht

Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Saksamaa

Tootja nimi

FINK TEC GmbH

Tootja aadress

Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Saksamaa

Tootmiskohtade asukoht

Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Saksamaa

Tootja nimi

IRCASERVICE

1.5.
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Tootja aadress

S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Itaalia

Tootmiskohtade asukoht

S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Itaalia

Tootja nimi

Laboratorios Maymo SA

Tootja aadress

Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Hispaania

Tootmiskohtade asukoht

Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Hispaania

Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine

Jood

Tootja nimi

Cosayach S.A. Compania de Salitre y Yodo

Tootja aadress

Amunátegui 178, 7th Floor, 8320000 Santiago Tšiili

Tootmiskohtade asukoht

S.C.M. Cosayach Cala Cala, 1180000 Pozo Almonte Chile Tšiili

Toimeaine

Jood

Tootja nimi

ACF Minera S.A.

Tootja aadress

San Martin 499, 1100000 Iquique Tšiili

Tootmiskohtade asukoht

Lagunas mine, 1180000 Pozo Almonte Tšiili

Toimeaine

Jood

Tootja nimi

Sociedad Quimica y Minera SA

Tootja aadress

Los Militares 4290, 7550000 Las Condes Tšiili

Tootmiskohtade asukoht

Nueva Victoria, 1180000 Pozo Almonte Tšiili
Pedro de Valdivia, 1240000 Antofagasta Tšiili

2.

Biotsiidipere koostis ja kasutusvorm

2.1.

Biotsiidipere koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed

Sisaldus (%)
Tavanimetus

IUPAC nimetus

Jood

CAS number

EÜ number

Minimaalselt

Maksimaalselt

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,1

3,0

Funktsioon

Fosforhape

Ortofosforhape

Mitte-toime
aine

7664-38–2

231–633-2

0,0

10,0

Poly(oxy-1,2-etha
nediyl).alpha.-tride
cyl-.omega.-hydro
xy-,branched

Poly(oxy-1,2ethanediyl).alp
ha.-tridecyl-.ome
ga.-hydroxy-,
branched

Mitte-toime
aine

69011-36–5

500–241-6

0,0

31,8

Isotridecanol, etho
xylated 90 %, C 9–
11 Alcohol Ethoxy
late

Isotridecanol,
ethoxylated 90 %,
C 9–11 Alcohol
Ethoxylate

Mitte-toime
aine

68439-46–3

614–482-0

0,0

31,8

2.2.
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Kasutusvormi liik (liigid)

Kasutusvorm(id)

meta SPC 1–5: AL - mis tahes muu vedelik
meta SPC 6–8: SL - lahustuv kontsentraat

II OSA
TEINE TEABETASAND — TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕT(T)E(D)

Toote omaduste metakokkuvõte 1
1.

Toote omaduste metakokkuvõtte 1 haldusteave

1.1.

Toote omaduste metakokkuvõtte 1 identifikaator

Identifikaator

1.2.

Meta SPC 1

Loanumbri järelliide

Number

1.3.

1–1

Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2.

Toote omaduste metakokkuvõtte 1 koostise teave

2.1.

Toote omaduste metakokkuvõtte 1 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave

Sisaldus (%)
Tavanimetus

IUPAC nimetus

Jood

CAS number

EÜ number

Minimaalselt

Maksimaalselt

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,15

0,15

Funktsioon

Fosforhape

Ortofosforhape

Mitte-toime
aine

7664-38–2

231–633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-etha
nediyl).alpha.-tride
cyl-.omega.-hydro
xy-,branched

Poly(oxy-1,2ethanediyl).alp
ha.-tridecyl-.ome
ga.-hydroxy-,
branched

Mitte-toime
aine

69011-36–5

500–241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, etho
xylated 90 %, C 9–
11 Alcohol Ethoxy
late

Isotridecanol,
ethoxylated 90 %,
C 9–11 Alcohol
Ethoxylate

Mitte-toime
aine

68439-46–3

614–482-0

0,0

0,0

2.2.
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Toote omaduste metakokkuvõtte 1 oleku kirjeldus(ed)

Kasutusvorm(id)

3.

5.11.2019

AL - mis tahes muu vedelik

Toote omaduste metakokkuvõtte 1 ohu- ja hoiatuslaused

Ohulaused

Võib söövitada metalle.

Hoiatuslaused

Hoida üksnes originaalpakendis.
Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale.
Hoida sööbekindlas mahutis.

4.

Toote omaduste metakokkuvõtte 1 lubatud kasutus

4.1.

Kasutusala kirjeldus
Tabel 1
Kasutus # 1 – Loomade hügieen - loomakasvatus - nisade desinfitseerimisvahend - kutsealane siseruumides kasutamiseks – pihustamine (lüpsijärgne)
Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

-

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid
Pärmseened

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Kasutusmeetod(id)

Avatud süsteem: pihustamine
Pihustamine: nisade käsitsi ja automatiseeritud mittemeditsiiniline
desinfitseerimine kasutusvalmis pihustusvahendiga (lehmadel,
lüpsijärgselt).

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Pealekandmiskogus: 10–15 ml lehma kohta
Pealekandmise sagedus:
Laktatsiooniperioodi ajal:
— käsitsi: kanda peale 2 korda päevas (pärast lüpsmist)
— automatiseeritult: kanda peale 3 korda päevas (pärast lüpsmist)
Kinnisperioodi ajal: kanda peale 1 kord päevas

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Kõrge tihedusega polüetüleen (HDPE) pudel: 1 liiter, kork on
valmistatud PP-st
HDPE-kanister: 5–60 liitrit
HDPE-tünn: 200 liitrit
IBC HDPE: 600 – 1 000 liitrit

4.1.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid
--4.1.2. Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed
---

ET

5.11.2019

Euroopa Liidu Teataja

L 283/7

4.1.3. Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.
---

4.1.4. Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.
---

4.1.5. Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.
---

5.

Toote omaduste metakokkuvõtte 1 üldised kasutusjuhised (1)

5.1.

Kasutusjuhendid
Enne kasutamist lugeda alati etiketti või infolehte ja järgida kõiki toodud juhiseid.
Enne kasutamist tuleb toode viia temperatuurile üle 20 °C.
Toote sisestamiseks pealekandmisseadmesse on soovitatav kasutada doseerimispumpa.
Kohe pärast iga lehma lüpsmist piserdada lahusega iga nisa kogupinda. Jätta toode nisadele kuni järgmise
lüpsmiseni. Mitte puhastada nisasid kohe pärast desinfitseerimist.
Lasta lehmadel seista, kuni toode on kuivanud (vähemalt 5 minutit).
Toodet saab peale kanda käsitsi või automatiseeritud nisapihusti abil.
Enne järgmist lüpsmist tuleb nisad puhastada, eelistatavalt kasutada iga lehma puhul uut niisket lappi.
Pealekandmise sagedus ei tohi käsitsi pealekandmise korral ületada kahte korda päevas ühe lehma kohta ning
automatiseeritud nisapihustiga pealekandmise korral (lüpsmise järel) kolme korda ühe lehma kohta päevas.

5.2.

Riskivähendamismeetmed
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Toote käitlemise ja pealekandmise ajal kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid, kaitseülikonda ja turvajalatseid
(materjali täpsustab loaomanik tooteteabes).
Kui on vaja kombineerida lüpsieelset ja -järgset desinfitseerimist, tuleks kaaluda lüpsieelseks desinfitseerimiseks
teise, joodi mitte sisaldava toote kasutamist.

5.3.

Tõenäoline otsene või kaudne
hädaolukorras

kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed

Sissehingamise korral: viia värske õhu kätte; kaebuste korral konsulteerida arstiga.
Nahale sattumise korral: pesta nahka hoolikalt.
Silma sattumise korral: loputada avatud silma, eemaldada kontaktläätsed, jätkata voolava vee all loputamist mitme
minuti jooksul. Seejärel pöörduda arsti poole.
Allaneelamise korral: loputada suud ja seejärel juua veidi vett. Mitte kutsuda esile oksendamist; pöörduda abi
saamiseks kohe arsti poole.
Arsti poole pöördudes hoida käepärast pakend või etikett ja helistada mürgistusteabekeskusesse [16662].
(1) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte
1 iga lubatud kasutuse puhul.
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Keskkonnakaitse meetmed:
Keskkonna reostamise korral tootega (kanalisatsioon, veeteed, pinnas või õhk) teavitada vastavaid ametkondi.
Eraldiseisvate reoveepuhastite talitlushäirete vältimiseks tuleb võimalikud toodet sisaldavad jäägid heita sõnniku
ladustamiskohta (põllumajandusmaale laotamiseks või kääritamiseks biogaasi tehastes) või munitsipaalkanali
satsiooni, kui see on seadusega lubatud.
5.4.

Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks
Kasutamise järel kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutatud toote võib lasta
munitsipaalkanalisatsiooni või kõrvaldada sõnniku ladustamiskohta, olenevalt kohalikest nõuetest. Vältida valamist
eraldiseisvasse reoveepuhastisse.
Euroopa jäätmeloend: 200130-detergendid, mis pole loetletud numbri 20 01 29 all.

5.5.

Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes
Hoida toodet toatemperatuuril, eemal otsesest päikesevalgusest ja läbipaistmatutes mahutites. Kaitsta külmumise
eest. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
Säilivusaeg: 12 kuud HDPE sees

6.

Muu teave

7.

Kolmas teabetasand: üksiktooted toote omaduste metakokkuvõttes 1

7.1.

Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

FINK - Io Spray 15
FINK - Euter-DIP PVP-S
FINK Pattedyp PVP
IOSpray 15 PVP

Loa number

EU-0020540-0001 1–1

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Jood

Funktsioon

Toimeaine

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

7553-56–2

231–442-4

0,15

Toote omaduste metakokkuvõte 2
1.

Toote omaduste metakokkuvõtte 2 haldusteave

1.1.

Toote omaduste metakokkuvõtte 2 identifikaator

Identifikaator

1.2.

Meta SPC 2

Loanumbri järelliide

Number

1–2

1.3.

Euroopa Liidu Teataja

ET

5.11.2019

L 283/9

Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2.

Toote omaduste metakokkuvõtte 2 koostise teave

2.1.

Toote omaduste metakokkuvõtte 2 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave

Sisaldus (%)
Tavanimetus

IUPAC nimetus

Jood

2.2.

EÜ number

Minimaalselt

Maksimaalselt

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,3

0,5

Fosforhape

Ortofosforhape

Mitte-toi
meaine

7664-38–2

231–633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethane
diyl).alpha.-tridecyl-.
omega.-hydroxy-,
branched

Poly(oxy-1,2-ethane
diyl).alpha.-tridecyl-.
omega.-hydroxy-,
branched

Mitte-toi
meaine

69011-36–5

500–241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxy
lated 90 %, C 9–11 Al
cohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxy
lated 90 %, C 9–11 Al
cohol Ethoxylate

Mitte-toi
meaine

68439-46–3

614–482-0

0,0

0,0

Toote omaduste metakokkuvõtte 2 oleku kirjeldus(ed)

Kasutusvorm(id)

3.

CAS number

Funktsioon

AL - mis tahes muu vedelik

Toote omaduste metakokkuvõtte 2 ohu- ja hoiatuslaused

Ohulaused

Võib söövitada metalle.
Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

Hoida üksnes originaalpakendis.
Vältida sattumist keskkonda.
Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale.
Hoida sööbekindlas mahutis.
Sisu kõrvaldada konteineri kohalike/riiklike eeskirjade kohaselt.

4.

Toote omaduste metakokkuvõtte 2 lubatud kasutus

4.1.

Kasutusala kirjeldus
Tabel 2
Kasutus # 1 – Loomade hügieen - loomakasvatus - nisade desinfitseerimisvahend - kutsealane siseruumides kasutamiseks – pihustamine (lüpsijärgne)
Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

-

ET

L 283/10
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Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid
Pärmseened

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Kasutusmeetod(id)

Avatud süsteem: pihustamine
Pihustamine: nisade käsitsi ja automatiseeritud mittemeditsii
niline desinfitseerimine kasutusvalmis pihustusvahendiga
(lehmadel, lüpsijärgselt).

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Pealekandmiskogus: 10–15 ml lehma kohta
Pealekandmise sagedus:
Laktatsiooniperioodi ajal:
— käsitsi: kanda peale 2 korda päevas (pärast lüpsmist)
— automatiseeritult: kanda peale 3 korda päevas (pärast
lüpsmist)
Kinnisperioodi ajal: kanda peale 1 kord päevas

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

HDPE-pudel: 1 liiter, kork on valmistatud PP-st
HDPE-kanister: 5–60 liitrit
HDPE-tünn: 200 liitrit
IBC HDPE: 600 – 1 000 liitrit

4.1.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid
–

4.1.2. Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed
–

4.1.3. Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.
–

4.1.4. Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.
–

4.1.5. Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.
–

5.

Toote omaduste metakokkuvõtte 2 üldised kasutusjuhised (2)

5.1.

Kasutusjuhendid
Enne kasutamist lugeda alati etiketti või infolehte ja järgida kõiki toodud juhiseid.
Enne kasutamist tuleb toode viia temperatuurile üle 20 °C.
Toote sisestamiseks pealekandmisseadmesse on soovitatav kasutada doseerimispumpa.

(2) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte
2 iga lubatud kasutuse puhul.

5.11.2019
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Kohe pärast iga lehma lüpsmist piserdada lahusega iga nisa kogupinda. Jätta toode nisadele kuni järgmise
lüpsmiseni. Mitte puhastada nisasid kohe pärast desinfitseerimist.
Lasta lehmadel seista, kuni toode on kuivanud (vähemalt 5 minutit).
Toodet saab peale kanda käsitsi või automatiseeritud nisapihusti abil.
Enne järgmist lüpsmist tuleb nisad puhastada, eelistatavalt kasutada iga lehma puhul uut niisket lappi.
Pealekandmise sagedus ei tohi käsitsi pealekandmise korral ületada kahte korda päevas ühe lehma kohta ning
automatiseeritud nisapihustiga pealekandmise korral (lüpsmise järel) kolme korda ühe lehma kohta päevas.

5.2.

Riskivähendamismeetmed
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Toote käitlemise ja pealekandmise ajal kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid, kaitseülikonda ja turvajalatseid
(materjali täpsustab loaomanik tooteteabes).
Kui on vaja kombineerida lüpsieelset ja -järgset desinfitseerimist, tuleks kaaluda lüpsieelseks desinfitseerimiseks
teise, joodi mitte sisaldava toote kasutamist

5.3.

Tõenäoline otsene või kaudne
hädaolukorras

kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed

Sissehingamise korral: viia värske õhu kätte; kaebuste korral konsulteerida arstiga.
Nahale sattumise korral: pesta nahka hoolikalt.
Silma sattumise korral: loputada avatud silma, eemaldada kontaktläätsed, jätkata voolava vee all loputamist mitme
minuti jooksul. Seejärel pöörduda arsti poole.
Allaneelamise korral: loputada suud ja seejärel juua veidi vett. Mitte kutsuda esile oksendamist; pöörduda abi
saamiseks kohe arsti poole.
Arsti poole pöördudes hoida käepärast pakend või etikett ja helistada mürgistusteabekeskusesse [16662].
Keskkonnakaitse meetmed:
Keskkonna reostamise korral tootega (kanalisatsioon, veeteed, pinnas või õhk) teavitada vastavaid ametkondi.
Eraldiseisvate reoveepuhastite talitlushäirete vältimiseks tuleb võimalikud toodet sisaldavad jäägid heita sõnniku
ladustamiskohta (põllumajandusmaale laotamiseks või kääritamiseks biogaasi tehastes) või munitsipaalkanali
satsiooni, kui see on seadusega lubatud

5.4.

Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks
Kasutamise järel kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutatud toote võib lasta
munitsipaalkanalisatsiooni või kõrvaldada sõnniku ladustamiskohta, olenevalt kohalikest nõuetest. Vältida valamist
eraldiseisvasse reoveepuhastisse.
Euroopa jäätmeloend: 200130-detergendid, mis pole loetletud numbri 20 01 29 all.

5.5.

Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes
Hoida toodet toatemperatuuril, eemal otsesest päikesevalgusest ja läbipaistmatutes mahutites. Kaitsta külmumise
eest. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
Säilivusaeg: 12 kuud HDPE sees
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6.

Muu teave

7.

Kolmas teabetasand: üksiktooted toote omaduste metakokkuvõttes 2

7.1.

Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

Fink Io Spray - 30
ST-Io Spray
DESINTEC MH Iodine S
DESINTEC MH Raidip plus
Iodine Spray 3000
Iodine Spray

Loa number

EU-0020540-0002 1–2

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Jood

7.2.

Funktsioon

Toimeaine

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

7553-56–2

231–442-4

0,3

Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

Fink - Io Spray 50
DESINTEC MH Raidip 5000
Iodine Spray 5000

Loa number

EU-0020540-0003 1–2

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Jood

Funktsioon

Toimeaine

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

7553-56–2

231–442-4

0,5

Toote omaduste metakokkuvõte 3

1.

Toote omaduste metakokkuvõtte 3 haldusteave

1.1.

Toote omaduste metakokkuvõtte 3 identifikaator

Identifikaator

1.2.

Meta SPC 3

Loanumbri järelliide

Number

1–3

ET

5.11.2019

1.3.

Euroopa Liidu Teataja

L 283/13

Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2.

Toote omaduste metakokkuvõtte 3 koostise teave

2.1.

Toote omaduste metakokkuvõtte 3 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave

Sisaldus (%)
Tavanimetus

Funktsioon

Jood

2.2.

EÜ number

Minimaalselt

Maksimaalselt

Toimeai
ne

7553-56–2

231–442-4

0,5

0,5

Fosforhape

Ortofosforhape

Mitte-toi
meaine

7664-38–2

231–633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).
alpha.-tridecyl-.omega.hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).
alpha.-tridecyl-.omega.hydroxy-,branched

Mitte-toi
meaine

69011-36–5

500–241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxyla
ted 90 %, C 9–11 Alcohol
Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated
90 %, C 9–11 Alcohol
Ethoxylate

Mitte-toi
meaine

68439-46–3

614–482-0

0,0

0,0

Toote omaduste metakokkuvõtte 3 oleku kirjeldus(ed)

Kasutusvorm(id)

3.

CAS number

IUPAC nimetus

AL - mis tahes muu vedelik

Toote omaduste metakokkuvõtte 3 ohu- ja hoiatuslaused

Ohulaused

Võib söövitada metalle.
Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

Hoida üksnes originaalpakendis.
Vältida sattumist keskkonda.
Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale.
Hoida sööbekindlas mahutis.
Sisu kõrvaldada konteineri kohalike/riiklike eeskirjade kohaselt.

4.

Toote omaduste metakokkuvõtte 3 lubatud kasutus

4.1.

Kasutusala kirjeldus
Tabel 3
Kasutus # 1 – Loomade hügieen - loomakasvatus - nisade desinfitseerimisvahend - kutsealane siseruumides kasutamiseks – pihustamine (lüpsijärgne)
Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

-

ET

L 283/14
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Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid
Pärmseened

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Kasutusmeetod(id)

Avatud süsteem: pihustamine
Pihustamine: nisade käsitsi ja automatiseeritud mittemeditsii
niline desinfitseerimine kasutusvalmis pihustusvahendiga
(lehmadel, lüpsijärgselt).

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Pealekandmiskogus: 10–15 ml lehma kohta
Pealekandmise sagedus:
Laktatsiooniperioodi ajal:
— käsitsi: kanda peale 2 korda päevas (pärast lüpsmist)
— automatiseeritult: kanda peale 3 korda päevas (pärast
lüpsmist)
Kinnisperioodi ajal: kanda peale 1 kord päevas

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

HDPE-pudel: 1 liiter, kork on valmistatud PP-st
HDPE-kanister: 5–60 liitrit
HDPE-tünn: 200 liitrit
IBC HDPE: 600 – 1 000 liitrit

4.1.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid
–
4.1.2. Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed
—
4.1.3. Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.
–
4.1.4. Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.
—
4.1.5. Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.
—
5.

Toote omaduste metakokkuvõtte 3 üldised kasutusjuhised (3)

5.1.

Kasutusjuhendid
Enne kasutamist lugeda alati etiketti või infolehte ja järgida kõiki toodud juhiseid.
Enne kasutamist tuleb toode viia temperatuurile üle 20 °C.
Toote sisestamiseks pealekandmisseadmesse on soovitatav kasutada doseerimispumpa.
Kohe pärast iga lehma lüpsmist piserdada lahusega iga nisa kogupinda. Jätta toode nisadele kuni järgmise
lüpsmiseni. Mitte puhastada nisasid kohe pärast desinfitseerimist.
Lasta lehmadel seista, kuni toode on kuivanud (vähemalt 5 minutit).
Toodet saab peale kanda käsitsi või automatiseeritud nisapihusti abil.

(3) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte
3 iga lubatud kasutuse puhul.
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Enne järgmist lüpsmist tuleb nisad puhastada, eelistatavalt kasutada iga lehma puhul uut niisket lappi.
Pealekandmise sagedus ei tohi käsitsi pealekandmise korral ületada kahte korda päevas ühe lehma kohta ning
automatiseeritud nisapihustiga pealekandmise korral (lüpsmise järel) kolme korda ühe lehma kohta päevas.
5.2.

Riskivähendamismeetmed
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Toote käitlemise ja pealekandmise ajal kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid, kaitseülikonda ja turvajalatseid
(materjali täpsustab loaomanik tooteteabes).
Kui on vaja kombineerida lüpsieelset ja -järgset desinfitseerimist, tuleks kaaluda lüpsieelseks desinfitseerimiseks
teise, joodi mitte sisaldava toote kasutamist.

5.3.

Tõenäoline otsene või kaudne
hädaolukorras

kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed

Sissehingamise korral: viia värske õhu kätte; kaebuste korral konsulteerida arstiga.
Nahale sattumise korral: pesta nahka hoolikalt.
Silma sattumise korral: loputada avatud silma, eemaldada kontaktläätsed, jätkata voolava vee all loputamist mitme
minuti jooksul. Seejärel pöörduda arsti poole.
Allaneelamise korral: loputada suud ja seejärel juua veidi vett. Mitte kutsuda esile oksendamist; pöörduda abi
saamiseks kohe arsti poole.
Arsti poole pöördudes hoida käepärast pakend või etikett ja helistada mürgistusteabekeskusesse [16662].
Keskkonnakaitse meetmed:
Keskkonna reostamise korral tootega (kanalisatsioon, veeteed, pinnas või õhk) teavitada vastavaid ametkondi.
Eraldiseisvate reoveepuhastite talitlushäirete vältimiseks tuleb võimalikud toodet sisaldavad jäägid heita sõnniku
ladustamiskohta (põllumajandusmaale laotamiseks või kääritamiseks biogaasi tehastes) või munitsipaalkanali
satsiooni, kui see on seadusega lubatud.
5.4.

Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks
Kasutamise järel kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutatud toote võib lasta
munitsipaalkanalisatsiooni või kõrvaldada sõnniku ladustamiskohta, olenevalt kohalikest nõuetest. Vältida valamist
eraldiseisvasse reoveepuhastisse.
Euroopa jäätmeloend: 200130-detergendid, mis pole loetletud numbri 20 01 29 all.

5.5.

Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes
Hoida toodet toatemperatuuril, eemal otsesest päikesevalgusest ja läbipaistmatutes mahutites. Kaitsta külmumise
eest. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
Säilivusaeg: 12 kuud HDPE sees.

6.

Muu teave

7.

Kolmas teabetasand: üksiktooted toote omaduste metakokkuvõttes 3

7.1.

Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

Fink - Io Spray 50 (Jodophor)
Fink - Io Spray 50 (Iodophor)

Loa number

EU-0020540-0004 1–3

Euroopa Liidu Teataja

ET
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Tavanimetus

IUPAC nimetus

Jood

Funktsioon

Toimeaine

5.11.2019

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

7553-56–2

231–442-4

0,5

Toote omaduste metakokkuvõte 4
1.

Toote omaduste metakokkuvõtte 4 haldusteave

1.1.

Toote omaduste metakokkuvõtte 4 identifikaator

Identifikaator

1.2.

Meta SPC 4

Loanumbri järelliide

Number

1.3.

1–4

Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2.

Toote omaduste metakokkuvõtte 4 koostise teave

2.1.

Toote omaduste metakokkuvõtte 4 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave

Sisaldus (%)
Tavanimetus

IUPAC nimetus

Jood

2.2.

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Minimaalselt

Maksimaalselt

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,1

0,15

Fosforhape

Ortofosforhape

Mitte-toi
meaine

7664-38–2

231–633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-etha
nediyl).alpha.-tride
cyl-.omega.-hydro
xy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethane
diyl).alpha.-tridecyl-.
omega.-hydroxy-,
branched

Mitte-toi
meaine

69011-36–5

500–241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, etho
xylated 90 %, C 9–
11 Alcohol Ethoxy
late

Isotridecanol, etho
xylated 90 %, C 9–11
Alcohol Ethoxylate

Mitte-toi
meaine

68439-46–3

614–482-0

0,0

0,0

Toote omaduste metakokkuvõtte 4 oleku kirjeldus(ed)

Kasutusvorm(id)

AL - mis tahes muu vedelik

ET

5.11.2019

3.
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Toote omaduste metakokkuvõtte 4 ohu- ja hoiatuslaused

Ohulaused

Võib söövitada metalle.

Hoiatuslaused

Hoida üksnes originaalpakendis.
Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale.
Hoida sööbekindlas mahutis.

4.

Toote omaduste metakokkuvõtte 4 lubatud kasutus

4.1.

Kasutusala kirjeldus

Tabel 4
Kasutus # 1 – Loomade hügieen - loomakasvatus - nisade desinfitseerimisvahend - kutsealane siseruumides kasutamiseks – sissekastmine (lüpsijärgne)
Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

-

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid
Pärmseened

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Kasutusmeetod(id)

Avatud süsteem: sissekastmine
Nisade sissekastmine: nisade mittemeditsiiniline käsitsi de
sinfitseerimine kasutusvalmis vedelikuga (lehmadel, lüpsi
järgselt)

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Pealekandmiskogus: 5–10 ml lehma kohta
Pealekandmise sagedus:
Laktatsiooniperioodi ajal: kanda peale 2 korda päevas (pärast
lüpsmist)
Kinnisperioodi ajal: kanda peale 1 kord päevas

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

HDPE-pudel: 1 liiter, kork on valmistatud PP-st
HDPE-kanister: 5–60 liitrit
HDPE-tünn: 200 liitrit
IBC HDPE: 600 – 1 000 liitrit

4.1.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid
—

4.1.2. Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed
—

4.1.3. Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.
—
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4.1.4. Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.
—

4.1.5. Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.
—

5.

Toote omaduste metakokkuvõtte 4 üldised kasutusjuhised (4)

5.1.

Kasutusjuhendid
Enne kasutamist lugeda alati etiketti või infolehte ja järgida kõiki toodud juhiseid.
Enne kasutamist tuleb toode viia temperatuurile üle 20 °C.
Toote sisestamiseks pealekandmisseadmesse on soovitatav kasutada doseerimispumpa.
Täita nisade sissekastmistops 2/3 ulatuses tootega. Kohe pärast iga lehma lüpsmist kasta iga nisa käsitsi lahuse sisse.
Veenduda, et vähemalt kaks kolmandikku nisast, eelistatavalt kogu nisa, puutuks lahusega kokku.
Mitte puhastada nisasid kohe pärast desinfitseerimist. Jätta toode nisadele kuni järgmise lüpsmiseni. Lasta lehmadel
seista, kuni toode on kuivanud (vähemalt 5 minutit).
Vajadusel täita sissekastmistopsi.
Nisade sissekastmistopsid tuleb pärast lüpsmist tühjendada ja enne uuesti kasutamist pesta. Enne järgmist lüpsmist
tuleb nisad puhastada, eelistatavalt kasutada iga lehma puhul uut niisket lappi.
Pealekandmise sagedus ei tohi ületada kahte korda päevas lehma kohta (lüpsmise järgselt).

5.2.

Riskivähendamismeetmed
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Kui on vaja kombineerida lüpsieelset ja -järgset desinfitseerimist, tuleks kaaluda lüpsieelseks desinfitseerimiseks
teise, joodi mitte sisaldava toote kasutamist.

5.3.

Tõenäoline otsene või kaudne
hädaolukorras

kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed

Sissehingamise korral: viia värske õhu kätte; kaebuste korral konsulteerida arstiga.
Nahale sattumise korral: pesta nahka hoolikalt.
Silma sattumise korral: loputada avatud silma, eemaldada kontaktläätsed, jätkata voolava vee all loputamist mitme
minuti jooksul. Seejärel pöörduda arsti poole.
Allaneelamise korral: loputada suud ja seejärel juua veidi vett. Mitte kutsuda esile oksendamist; pöörduda abi
saamiseks kohe arsti poole.
Arsti poole pöördudes hoida käepärast pakend või etikett ja helistada mürgistusteabekeskusesse [16662].
Keskkonnakaitse meetmed:
Keskkonna reostamise korral tootega (kanalisatsioon, veeteed, pinnas või õhk) teavitada vastavaid ametkondi.
Eraldiseisvate reoveepuhastite talitlushäirete vältimiseks tuleb võimalikud toodet sisaldavad jäägid heita sõnniku
ladustamiskohta (põllumajandusmaale laotamiseks või kääritamiseks biogaasi tehastes) või munitsipaalkanali
satsiooni, kui see on seadusega lubatud.
(4) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte
4 iga lubatud kasutuse puhul.

5.4.
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Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks
Kasutamise järel kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutatud toote võib lasta
munitsipaalkanalisatsiooni või kõrvaldada sõnniku ladustamiskohta, olenevalt kohalikest nõuetest. Vältida valamist
eraldiseisvasse reoveepuhastisse.
Euroopa jäätmeloend: 200130-detergendid, mis pole loetletud numbri 20 01 29 all.

5.5.

Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes
Hoida toodet toatemperatuuril, eemal otsesest päikesevalgusest ja läbipaistmatutes mahutites. Kaitsta külmumise
eest. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
Säilivusaeg: 12 kuud HDPE sees

6.

Muu teave

7.

Kolmas teabetasand: üksiktooted toote omaduste metakokkuvõttes 4

7.1.

Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

FINK - Io Dip 10
IODip 10 PVP

Loa number

EU-0020540-0005 1–4

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Jood

7.2.

Funktsioon

Toimeaine

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

7553-56–2

231–442-4

0,1

Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

FINK - Io Dip Protect
DESINTEC MH Iodine Barrier
TvP - Barrier Dip

Loa number

EU-0020540-0006 1–4

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Jood

Funktsioon

Toimeaine

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

7553-56–2

231–442-4

0,15

Toote omaduste metakokkuvõte 5
1.

Toote omaduste metakokkuvõtte 5 haldusteave

1.1.

Toote omaduste metakokkuvõtte 5 identifikaator

Identifikaator

Meta SPC 5

1.2.

Euroopa Liidu Teataja
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Loanumbri järelliide

Number

1.3.

5.11.2019

1–5

Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahen
did)

2.

Toote omaduste metakokkuvõtte 5 koostise teave

2.1.

Toote omaduste metakokkuvõtte 5 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave

Sisaldus (%)
Tavanimetus

IUPAC nimetus

Jood

2.2.

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Minimaalselt

Maksimaalselt

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,3

0,45

Fosforhape

Ortofosforhape

Mitte-toi
meaine

7664-38–2

231–633-2

0,35

0,4

Poly(oxy-1,2-etha
nediyl).alpha.-tride
cyl-.omega.-hydro
xy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethane
diyl).alpha.-tridecyl-.
omega.-hydroxy-,
branched

Mitte-toi
meaine

69011-36–5

500–241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, etho
xylated 90 %, C 9–
11 Alcohol Ethoxy
late

Isotridecanol, etho
xylated 90 %, C 9–11
Alcohol Ethoxylate

Mitte-toi
meaine

68439-46–3

614–482-0

0,0

0,0

Toote omaduste metakokkuvõtte 5 oleku kirjeldus(ed)

Kasutusvorm(id)

3.

AL - mis tahes muu vedelik

Toote omaduste metakokkuvõtte 5 ohu- ja hoiatuslaused

Ohulaused

Võib söövitada metalle.
Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

Hoida üksnes originaalpakendis.
Vältida sattumist keskkonda.
Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale.
Hoida sööbekindlas mahutis.
Sisu kõrvaldada konteineri kohalike/riiklike eeskirjade kohaselt.
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4.

Toote omaduste metakokkuvõtte 5 lubatud kasutus

4.1.

Kasutusala kirjeldus

L 283/21

Tabel 5
Kasutus # 1 – Loomade hügieen - loomakasvatus - nisade desinfitseerimisvahend - kutsealane - siseruumides
kasutamiseks – sissekastmine (lüpsijärgne)
Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahen
did)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

-

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid
Pärmseened

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Kasutusmeetod(id)

Avatud süsteem: sissekastmine
Nisade sissekastmine: nisade mittemeditsiiniline käsitsi
desinfitseerimine kasutusvalmis vedelikuga (lehmadel,
lüpsijärgselt)

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Pealekandmiskogus: 5–10 ml lehma kohta
Pealekandmise sagedus:
Laktatsiooniperioodi ajal: kanda peale 2 korda päevas
(pärast lüpsmist)
Kinnisperioodi ajal: kanda peale 1 kord päevas

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

HDPE-pudel: 1 liiter, kork on valmistatud PP-st
HDPE-kanister: 5–60 liitrit
HDPE-tünn: 200 liitrit
IBC HDPE: 600 – 1 000 liitrit

4.1.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid
—
4.1.2. Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed
—
4.1.3. Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.
—
4.1.4. Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.
—
4.1.5. Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.
—
5.

Toote omaduste metakokkuvõtte 5 üldised kasutusjuhised (5)

5.1.

Kasutusjuhendid
Enne kasutamist lugeda alati etiketti või infolehte ja järgida kõiki toodud juhiseid.

(5) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte
5 iga lubatud kasutuse puhul.
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Enne kasutamist tuleb toode viia temperatuurile üle 20 °C.
Toote sisestamiseks pealekandmisseadmesse on soovitatav kasutada doseerimispumpa.
Täita nisade sissekastmistops 2/3 ulatuses tootega. Kohe pärast iga lehma lüpsmist kasta iga nisa käsitsi lahuse sisse.
Veenduda, et vähemalt kaks kolmandikku nisast, eelistatavalt kogu nisa, puutuks lahusega kokku.
Mitte puhastada nisasid kohe pärast desinfitseerimist. Jätta toode nisadele kuni järgmise lüpsmiseni.
Lasta lehmadel seista, kuni toode on kuivanud (vähemalt 5 minutit).
Vajadusel täita sissekastmistopsi.
Nisade sissekastmistopsid tuleb pärast lüpsmist tühjendada ja enne uuesti kasutamist pesta. Enne järgmist lüpsmist
tuleb nisad puhastada, eelistatavalt kasutada iga lehma puhul uut niisket lappi.
Pealekandmise sagedus ei tohi ületada kahte korda päevas lehma kohta (lüpsmise järgselt).

5.2.

Riskivähendamismeetmed
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Kui on vaja kombineerida lüpsieelset ja -järgset desinfitseerimist, tuleks kaaluda lüpsieelseks desinfitseerimiseks
teise, joodi mitte sisaldava toote kasutamist.

5.3.

Tõenäoline otsene või kaudne
hädaolukorras

kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed

Sissehingamise korral: viia värske õhu kätte; kaebuste korral konsulteerida arstiga.
Nahale sattumise korral: pesta nahka hoolikalt.
Silma sattumise korral: loputada avatud silma, eemaldada kontaktläätsed, jätkata voolava vee all loputamist mitme
minuti jooksul. Seejärel pöörduda arsti poole.
Allaneelamise korral: loputada suud ja seejärel juua veidi vett. Mitte kutsuda esile oksendamist; pöörduda abi
saamiseks kohe arsti poole.
Arsti poole pöördudes hoida käepärast pakend või etikett ja helistada mürgistusteabekeskusesse [16662].
Keskkonnakaitse meetmed:
Keskkonna reostamise korral tootega (kanalisatsioon, veeteed, pinnas või õhk) teavitada vastavaid ametkondi.
Eraldiseisvate reoveepuhastite talitushäirete vältimiseks tuleb võimalikud toodet sisaldavad jäägid heita sõnniku
ladustamiskohta (põllumajandusmaale laotamiseks või kääritamiseks biogaasi tehastes) või munitsipaalkanali
satsiooni, kui see on seadusega lubatud.

5.4.

Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks
Kasutamise järel kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutatud toote võib lasta
munitsipaalkanalisatsiooni või kõrvaldada sõnniku ladustamiskohta, olenevalt kohalikest nõuetest. Vältida valamist
eraldiseisvasse reoveepuhastisse.
Euroopa jäätmeloend: 200130-detergendid, mis pole loetletud numbri 20 01 29 all.

5.5.

Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes
Hoida toodet toatemperatuuril, eemal otsesest päikesevalgusest ja läbipaistmatutes mahutites. Kaitsta külmumise
eest. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
Säilivusaeg: 12 kuud HDPE sees
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6.

Muu teave

7.

Kolmas teabetasand: üksiktooted toote omaduste metakokkuvõttes 5

7.1.

Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

Jodofilm 75/5 4 500 ppm

Loa number

EU-0020540-0007 1–5

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Jood
Fosforhape

7.2.

Ortofosforha
pe

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,45

Mitte-toime
aine

7664-38–2

231–633-2

0,4

Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

Jodofilm 75/5 3000 ppm

Loa number

EU-0020540-0008 1–5

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Jood
Fosforhape

Ortofosforha
pe

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,3

Mitte-toime
aine

7664-38–2

231–633-2

0,35

Toote omaduste metakokkuvõte 6
1.

Toote omaduste metakokkuvõtte 6 haldusteave

1.1.

Toote omaduste metakokkuvõtte 6 identifikaator

Identifikaator

1.2.

Loanumbri järelliide

Number

1.3.

Meta SPC 6

1–6

Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahen
did)

Euroopa Liidu Teataja
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2.

Toote omaduste metakokkuvõtte 6 koostise teave

2.1.

Toote omaduste metakokkuvõtte 6 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave

Sisaldus (%)
Tavanimetus

IUPAC nimetus

Jood

2.2.

CAS number

EÜ number

Minimaalselt

Maksimaalselt

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

1,75

2,4

Funktsioon

Fosforhape

Ortofosforhape

Mitte-toime
aine

7664-38–2

231–633-2

3,0

10,0

Poly(oxy-1,2-etha
nediyl).alpha.-tride
cyl-.omega.-hydro
xy-,branched

Poly(oxy-1,2ethanediyl).alp
ha.-tridecyl-.ome
ga.-hydroxy-,
branched

Mitte-toime
aine

69011-36–5

500–241-6

0,0

25,6

Isotridecanol, etho
xylated 90 %, C 9–
11 Alcohol Ethoxy
late

Isotridecanol,
ethoxylated 90 %,
C 9–11 Alcohol
Ethoxylate

Mitte-toime
aine

68439-46–3

614–482-0

0,0

31,8

Toote omaduste metakokkuvõtte 6 oleku kirjeldus(ed)

Kasutusvorm(id)

3.

SL - lahustuv kontsentraat

Toote omaduste metakokkuvõtte 6 ohu- ja hoiatuslaused

Ohulaused

Võib söövitada metalle.
Allaneelamisel kahjulik.
Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
Võib kahjustada elundeid Kilpnääre pikaajalisel või korduval kokkupuutel.
Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

Hoida üksnes originaalpakendis.
Udu mitte sisse hingata.
Pihustatud ainet mitte sisse hingata.
Vältida sattumist keskkonda.
Kanda kaitsekindaid.
Kanda kaitserõivastust.
Kanda kaitsemaski.
NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata seljast kõik
saastunud rõivad. Loputada nahka veega.
SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.
Loputada veel kord.
Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale.
Hoida lukustatult.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.

5.11.2019
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4.

Toote omaduste metakokkuvõtte 6 lubatud kasutus

4.1.

Kasutusala kirjeldus

L 283/25

Tabel 6

Kasutus # 1 – Loomade hügieen - loomakasvatus - kõvade pindade desinfitseerimine - kutsealane siseruumides kasutamiseks - pihustamine
Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

-

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid
Pärmseened
Viirused

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Kasutusmeetod(id)

Avatud süsteem: pihustamine
Desinfitseerimisvahend kõvade pindade jaoks lautades (v.a
haudejaamades). Lahjendatud kontsentraadi pihustamine seljas
kantava käsipihusti abil (4–7 baari)

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

100 ml/m2 - Joodi sisaldus pealekantavas lahuses: 750 ppm
(0,075 % w/w).
Pealekandmise sagedus aastas:
Lüpsilehmad: 1
Lihaveised: 1
Vasikad: 4
Emised, eraldi sulgudes: 5
Emised, rühmades: 5
Nuumsead: 3
Munakanad puuripatareides, hoolduseta: 1
Munakanad puuripatareides, aeratsiooniga (lintkuivatus): 1
Munakanad puuripatareides, sundkuivatusega (sõnnikuhoidla,
vertikaalne): 1
Munakanad kompaktsetes puuripatareides: 1
Munakanad vabapidamisel, allapanu põrandal (osaliselt allapanu
põrandal, osaliselt kaetud restidega): 1
Broilerid vabapidamisel, allapanu põrandal: 7
Munakanad vabapidamisel võrepõrandaga (lindlasüsteem): 1
Broilerite vanemkari, vabapidamisel, võrepõrandaga: 1
Broilerite vanemkari, kasvatamisel, võrepõrandaga: 3
Kalkunid vabapidamisel, allapanu põrandal: 2
Pardid vabapidamisel, allapanu põrandal: 13
Haned vabapidamisel, allapanu põrandal: 6

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

HDPE-pudel: 1 liiter, kork on valmistatud PP-st
HDPE-kanister: 5–60 liitrit
HDPE-tünn: 200 liitrit
IBC HDPE: 600 – 1 000 liitrit

4.1.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid
Iodosan 30: Segada 29 ml toodet 971 ml veega, et saada 1 l pealekantavat lahust.
Iodosan 18: Segada 40 ml toodet 960 ml veega, et saada 1 l pealekantavat lahust.
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4.1.2. Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed
--4.1.3. Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.
--4.1.4. Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.
--4.1.5. Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.
--5.

Toote omaduste metakokkuvõtte 6 üldised kasutusjuhised (6)

5.1.

Kasutusjuhendid
Enne kasutamist lugeda alati etiketti või infolehte ja järgida kõiki toodud juhiseid.
Desinfitseerimislahuse valmistamiseks segada vedelat toodet veega. Esmalt valada alati sisse vesi ja seejärel segada
ettevaatlikult sellesse toode.
Kasutada max 100 ml lahust töödeldava pinna m2 kohta. Mitte valmistada rohkem segu kui parajasti tarvis.
Toodet tohib peale kanda ainult tühjades (asustamata) loomapidamishoonetes pärast pindade põhjalikku
puhastamist sobiva puhastusvahendi abil.
Eelpuhastamine on kohustuslik. Loputada või pühkida üle pinnad, mida hakatakse hiljem töötlema. Enne
desinfitseerimist jätta need umbes 24 kuni 36 tunniks kuivama, et saavutada muldniisked pinnad. Pihustada
rajatistele ja seadmetele hoolikalt õhuke kiht ettevalmistatud lahust, kasutades sobivaid pihustusseadmeid (4 kuni 7
baari). Selle protsessi käigus ja kokkupuuteaja jooksul (min 30 minutit) peavad kõik avad olema suletud ja
ventilatsioon välja lülitatud.

5.2.

Riskivähendamismeetmed
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Toote pudeli kuju peaks vähendama pritsmete tekkimise ohtu, vältimaks silmade ja naha kokkupuudet toote
lahjendamisel.
Segamise ja laadimise etapis: kohustuslik on kanda näokaitset ja kaitsekindaid (kinnaste materjali täpsustab
loaomanik tooteteabes).
Pealekandmise etapis, kasutades lahuse pihustamist: tuleb kanda kaitsekindaid ja kaitseülikonda (vähemalt tüüp X,
EN XXXXX), mis ei lase läbi biotsiide (kinnaste ja kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteteabes).
Kasutada iga töövahetuse jaoks uusi kindaid.
Kutselised kasutajad ei tohi läbi viia loomapidamishoonete desinfitseerimist rohkem kui 3 korda kuus. Need
kutselised kasutajad ei tohi kasutada joodi sisaldavaid tooteid lisaks ka muudeks otstarveteks.
Kasutada ainult ühte tüüpi joodi sisaldavat toodet päevas.
Lautade desinfitseerimist ei tohi läbi viia rohkem kui kord aastas või üks kord vasikate ja sigade eluea jooksul.
Söötmiskünad tuleb lahuse pealekandmise ajaks kinni katta.

5.3.

Tõenäoline otsene või kaudne
hädaolukorras

kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed

Sissehingamise korral: viia värske õhu kätte; kaebuste korral konsulteerida arstiga.
(6) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte
6 iga lubatud kasutuse puhul.
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Nahale sattumise korral: Eemaldada kohe saastunud riided ja pesta nahka hoolikalt.
Silma sattumise korral: loputada kohe avatud silma, eemaldada kontaktläätsed, jätkata voolava vee all loputamist
mitme minuti jooksul. Seejärel pöörduda arsti poole.
Allaneelamise korral: loputada suud ja seejärel juua veidi vett. Mitte kutsuda esile oksendamist; pöörduda abi
saamiseks kohe arsti poole.
Teadvusetuse korral asetada patsient transportimiseks stabiilselt vasakule küljele. Mitte kunagi anda teadvuseta
isikule midagi suu kaudu.
Arsti poole pöördudes hoida käepärast pakend või etikett ja helistada mürgistusteabekeskusesse [16662].
Keskkonnakaitse meetmed:
Keskkonna reostamise korral tootega (kanalisatsioon, veeteed, pinnas või õhk) teavitada vastavaid ametkondi.
Eraldiseisvate reoveepuhastite talitlushäirete vältimiseks tuleb võimalikud toodet sisaldavad jäägid heita sõnniku
ladustamiskohta (põllumajandusmaale laotamiseks või kääritamiseks biogaasi tehastes) või munitsipaalkanali
satsiooni, kui see on seadusega lubatud.
Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:
peatada leke, kui seda saab ohutult teha. Absorbeerida mahavalgunud aine vedelikku siduva materjali abil (liiv, muld,
diatomiit, hapet siduvad ained, saepuru) ja koguda kõrvaldamiseks mahutisse vastavalt kohalikele/riiklikele
määrustele.

5.4.

Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks
Kasutamise järel kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutatud toote võib lasta
munitsipaalkanalisatsiooni või kõrvaldada sõnniku ladustamiskohta, olenevalt kohalikest nõuetest. Vältida valamist
eraldiseisvasse reoveepuhastisse.
Euroopa jäätmeloend: 200130-detergendid, mis pole loetletud numbri 20 01 29 all.

5.5.

Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes
Hoida toodet eemal otsesest päikesevalgusest ja läbipaistmatutes mahutites. Kaitsta külmumise eest. Hoida mahuti
tihedalt suletuna.
Säilivusaeg: 24 kuud HDPE sees

6.

Muu teave

7.

Kolmas teabetasand: üksiktooted toote omaduste metakokkuvõttes 6

7.1.

Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

IODOSAN 30
IODOSAN
IODAT
DESINTEC FL-JODES
ROTIE-SOL J
Disinfect Jod
FINK - Jodophos 15
Jod-Reiniger sauer
Tankrein ekstra

Loa number

EU-0020540-0009 1–6

Euroopa Liidu Teataja
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Tavanimetus

IUPAC nimetus

Jood

7.2.

Funktsioon

5.11.2019

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

2,4

Fosforhape

Ortofosforha
pe

Mitte-toime
aine

7664-38–2

231–633-2

10,0

Poly(oxy-1,2-ethane
diyl).alpha.-tridecyl-.
omega.-hydroxy-,
branched

Poly(oxy-1,2ethanediyl).
alpha.-tridecyl.omega.-hy
droxy-,branc
hed

Mitte-toime
aine

69011-36–5

500–241-6

25,6

Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

IODOSAN 18

Loa number

EU-0020540-0010 1–6

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Jood

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

1,75

Fosforhape

Ortofosforha
pe

Mitte-toime
aine

7664-38–2

231–633-2

3,0

Isotridecanol, ethoxy
lated 90 %, C 9–11 Al
cohol Ethoxylate

Isotridecanol,
ethoxylated
90 %, C 9–11
Alcohol Etho
xylate

Mitte-toime
aine

68439-46–3

614–482-0

31,8

Toote omaduste metakokkuvõte 7
1.

Toote omaduste metakokkuvõtte 7 haldusteave

1.1.

Toote omaduste metakokkuvõtte 7 identifikaator

Identifikaator

1.2.

Loanumbri järelliide

Number

1.3.

Meta SPC 7

1–7

Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahen
did)

Euroopa Liidu Teataja
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2.

Toote omaduste metakokkuvõtte 7 koostise teave

2.1.

Toote omaduste metakokkuvõtte 7 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave

Sisaldus (%)
Tavanimetus

IUPAC nimetus

Jood

2.2.

CAS number

EÜ number

Minimaalselt

Maksimaalselt

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

3,0

3,0

Funktsioon

Fosforhape

Ortofosforhape

Mitte-toime
aine

7664-38–2

231–633-2

10,0

10,0

Poly(oxy-1,2-etha
nediyl).alpha.-tride
cyl-.omega.-hydro
xy-,branched

Poly(oxy-1,2ethanediyl).alp
ha.-tridecyl-.ome
ga.-hydroxy-,
branched

Mitte-toime
aine

69011-36–5

500–241-6

31,8

31,8

Isotridecanol, etho
xylated 90 %, C 9–
11 Alcohol Ethoxy
late

Isotridecanol,
ethoxylated 90 %,
C 9–11 Alcohol
Ethoxylate

Mitte-toime
aine

68439-46–3

614–482-0

0,0

0,0

Toote omaduste metakokkuvõtte 7 oleku kirjeldus(ed)

Kasutusvorm(id)

3.

SL - lahustuv kontsentraat

Toote omaduste metakokkuvõtte 7 ohu- ja hoiatuslaused

Ohulaused

Võib söövitada metalle.
Allaneelamisel kahjulik.
Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
Võib kahjustada elundeid Kilpnääre pikaajalisel või korduval kokkupuutel.
Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

Hoida üksnes originaalpakendis.
Udu mitte sisse hingata.
Pihustatud ainet mitte sisse hingata.
Vältida sattumist keskkonda.
Kanda kaitsekindaid.
Kanda kaitserõivastust.
Kanda kaitsemaski.
NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata seljast kõik
saastunud rõivad. Loputada nahka veega.
SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult
veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge
eemaldada. Loputada veel kord.
Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale.
Hoida lukustatult.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
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4.

Toote omaduste metakokkuvõtte 7 lubatud kasutus

4.1.

Kasutusala kirjeldus

5.11.2019

Tabel 7
Kasutus # 1 – Loomade hügieen - loomakasvatus - kõvade pindade desinfitseerimine - kutsealane siseruumides kasutamiseks - pihustamine
Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne
kirjeldus

-

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid
Pärmseened
Viirused

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Kasutusmeetod(id)

Avatud süsteem: pihustamine
Desinfitseerimisvahend kõvade pindade jaoks lautades (v.a haudejaamades).
Lahjendatud kontsentraadi pihustamine seljas kantava käsipihusti abil (4–7
baari)

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

100 ml/m2 - Joodi sisaldus pealekantavas lahuses: 750 ppm (0,075 % w/w).
Pealekandmise sagedus aastas:
Lüpsilehmad: 1
Lihaveised: 1
Vasikad: 4
Emised, eraldi sulgudes: 5
Emised, rühmades: 5
Nuumsead: 3
Munakanad puuripatareides, hoolduseta: 1
Munakanad puuripatareides, aeratsiooniga (lintkuivatus): 1
Munakanad puuripatareides, sundkuivatusega (sõnnikuhoidla, vertikaalne):
1
Munakanad kompaktsetes puuripatareides: 1
Munakanad vabapidamisel, allapanu põrandal (osaliselt allapanu põrandal,
osaliselt kaetud restidega): 1
Broilerid vabapidamisel, allapanu põrandal: 7
Munakanad vabapidamisel võrepõrandaga (lindlasüsteem): 1
Broilerite vanemkari, vabapidamisel, võrepõrandaga: 1
Broilerite vanemkari, kasvatamisel, võrepõrandaga: 3
Kalkunid vabapidamisel, allapanu põrandal: 2
Pardid vabapidamisel, allapanu põrandal: 13
Haned vabapidamisel, allapanu põrandal: 6

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

HDPE-pudel: 1 liiter, kork on valmistatud PP-st
HDPE-kanister: 5–60 liitrit
HDPE-tünn: 200 liitrit
IBC HDPE: 600 – 1 000 liitrit

4.1.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid
Iodosan 30 plus: Segada 23 ml toodet 977 ml veega, et saada 1 l pealekantavat lahust.

4.1.2. Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed
---

ET

5.11.2019

Euroopa Liidu Teataja

L 283/31

4.1.3. Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.
---

4.1.4. Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.
---

4.1.5. Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.
---

5.

Toote omaduste metakokkuvõtte 7 üldised kasutusjuhised (7)

5.1.

Kasutusjuhendid
Enne kasutamist lugeda alati etiketti või infolehte ja järgida kõiki toodud juhiseid.
Desinfitseerimislahuse valmistamiseks segada vedelat toodet veega. Esmalt valada alati sisse vesi ja seejärel segada
ettevaatlikult sellesse toode.
Kasutada max 100 ml lahust töödeldava pinna m2 kohta. Mitte valmistada rohkem segu kui parajasti tarvis.
Toodet tohib peale kanda ainult tühjades (asustamata) loomapidamishoonetes pärast pindade põhjalikku
puhastamist sobiva puhastusvahendi abil.
Eelpuhastamine on kohustuslik. Loputada või pühkida üle pinnad, mida hakatakse hiljem töötlema. Enne
desinfitseerimist jätta need umbes 24 kuni 36 tunniks kuivama, et saavutada muldniisked pinnad. Pihustada
rajatistele ja seadmetele hoolikalt õhuke kiht ettevalmistatud lahust, kasutades sobivaid pihustusseadmeid (4 kuni 7
baari). Selle protsessi käigus ja kokkupuuteaja jooksul (min 30 minutit) peavad kõik avad olema suletud ja
ventilatsioon välja lülitatud.

5.2.

Riskivähendamismeetmed
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Toote pudeli kuju peaks vähendama pritsmete tekkimise ohtu, vältimaks silmade ja naha kokkupuudet toote
lahjendamisel.
Segamise ja laadimise etapis: kohustuslik on kanda näokaitset ja kaitsekindaid (kinnaste materjali täpsustab
loaomanik tooteteabes).
Pealekandmise etapis, kasutades lahuse pihustamist: tuleb kanda kaitsekindaid ja kaitseülikonda (vähemalt tüüp X,
EN XXXXX), mis ei lase läbi biotsiide (kinnaste ja kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteteabes).
Kasutada iga töövahetuse jaoks uusi kindaid.
Kutselised kasutajad ei tohi läbi viia loomapidamishoonete desinfitseerimist rohkem kui 3 korda kuus. Need
kutselised kasutajad ei tohi kasutada joodi sisaldavaid tooteid lisaks ka muudeks otstarveteks.
Kasutada ainult ühte tüüpi joodi sisaldavat toodet päevas.
Lautade desinfitseerimist ei tohi läbi viia rohkem kui kord aastas või üks kord vasikate ja sigade eluea jooksul.
Söötmiskünad tuleb lahuse pealekandmise ajaks kinni katta.

5.3.

Tõenäoline otsene või kaudne
hädaolukorras

kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed

Sissehingamise korral: viia värske õhu kätte; kaebuste korral konsulteerida arstiga.
Nahale sattumise korral: Eemaldada kohe saastunud riided ja pesta nahka hoolikalt.
(7) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte
7 iga lubatud kasutuse puhul.
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Silma sattumise korral: loputada kohe avatud silma, eemaldada kontaktläätsed, jätkata voolava vee all loputamist
mitme minuti jooksul. Seejärel pöörduda arsti poole.
Allaneelamise korral: loputada suud ja seejärel juua veidi vett. Mitte kutsuda esile oksendamist; pöörduda abi
saamiseks kohe arsti poole.
Teadvusetuse korral asetada patsient transportimiseks stabiilselt vasakule küljele. Mitte kunagi anda teadvuseta
isikule midagi suu kaudu.
Arsti poole pöördudes hoida käepärast pakend või etikett ja helistada mürgistusteabekeskusesse [16662].
Keskkonnakaitse meetmed:
Keskkonna reostamise korral tootega (kanalisatsioon, veeteed, pinnas või õhk) teavitada vastavaid ametkondi.
Eraldiseisvate reoveepuhastite talitlushäirete vältimiseks tuleb võimalikud toodet sisaldavad jäägid heita sõnniku
ladustamiskohta (põllumajandusmaale laotamiseks või kääritamiseks biogaasi tehastes) või munitsipaalkanali
satsiooni, kui see on seadusega lubatud.
Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:
peatada leke, kui seda saab ohutult teha. Absorbeerida mahavalgunud aine vedelikku siduva materjali abil (liiv, muld,
diatomiit, hapet siduvad ained, saepuru) ja koguda kõrvaldamiseks mahutisse vastavalt kohalikele/riiklikele
määrustele.

5.4.

Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks
Kasutamise järel kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutatud toote võib lasta
munitsipaalkanalisatsiooni või kõrvaldada sõnniku ladustamiskohta, olenevalt kohalikest nõuetest. Vältida valamist
eraldiseisvasse reoveepuhastisse.
Euroopa jäätmeloend: 200130-detergendid, mis pole loetletud numbri 20 01 29 all.

5.5.

Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes
Hoida toodet eemal otsesest päikesevalgusest ja läbipaistmatutes mahutites. Kaitsta külmumise eest. Hoida mahuti
tihedalt suletuna.
Säilivusaeg: 24 kuud HDPE sees

6.

Muu teave

7.

Kolmas teabetasand: üksiktooted toote omaduste metakokkuvõttes 7

7.1.

Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

IODOSAN 30 Plus
YODO CONTROL
YODIVEN

Loa number

EU-0020540-0011 1–7

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Jood
Fosforhape

Ortofosforha
pe

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

3,0

Mitte-toime
aine

7664-38–2

231–633-2

10,0
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Tavanimetus

Poly(oxy-1,2-ethane
diyl).alpha.-tridecyl-.
omega.-hydroxy-,
branched

IUPAC nimetus

Poly(oxy-1,2ethanediyl).
alpha.-tridecyl.omega.-hy
droxy-,branc
hed

Funktsioon

Mitte-toime
aine

L 283/33

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

69011-36–5

500–241-6

31,8

Toote omaduste metakokkuvõte 8
1.

Toote omaduste metakokkuvõtte 8 haldusteave

1.1.

Toote omaduste metakokkuvõtte 8 identifikaator

Identifikaator

1.2.

Meta SPC 8

Loanumbri järelliide

Number

1.3.

1–8

Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2.

Toote omaduste metakokkuvõtte 8 koostise teave

2.1.

Toote omaduste metakokkuvõtte 8 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave

Sisaldus (%)
Tavanimetus

IUPAC nimetus

Jood

2.2.

CAS number

EÜ number

Minimaalselt

Maksimaalselt

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

1,5

1,5

Funktsioon

Fosforhape

Ortofosforhape

Mitte-toime
aine

7664-38–2

231–633-2

3,0

3,0

Poly(oxy-1,2-etha
nediyl).alpha.-tride
cyl-.omega.-hydro
xy-,branched

Poly(oxy-1,2ethanediyl).alp
ha.-tridecyl-.ome
ga.-hydroxy-,
branched

Mitte-toime
aine

69011-36–5

500–241-6

18,0

18,0

Isotridecanol, etho
xylated 90 %, C 9–
11 Alcohol Ethoxy
late

Isotridecanol,
ethoxylated 90 %,
C 9–11 Alcohol
Ethoxylate

Mitte-toime
aine

68439-46–3

614–482-0

0,0

0,0

Toote omaduste metakokkuvõtte 8 oleku kirjeldus(ed)

Kasutusvorm(id)

SL - lahustuv kontsentraat

L 283/34

3.
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Toote omaduste metakokkuvõtte 8 ohu- ja hoiatuslaused

Ohulaused

Võib söövitada metalle.
Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
Võib kahjustada elundeid Kilpnääre pikaajalisel või korduval kokkupuutel.
Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

Hoida üksnes originaalpakendis.
Udu mitte sisse hingata.
Pihustatud ainet mitte sisse hingata.
Vältida sattumist keskkonda.
Kanda kaitsekindaid.
Kanda kaitserõivastust.
Kanda kaitsemaski.
NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata seljast kõik
saastunud rõivad. Loputada nahka veega.
SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult
veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge
eemaldada. Loputada veel kord.
Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale.
Hoida lukustatult.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.

4.

Toote omaduste metakokkuvõtte 8 lubatud kasutus

4.1.

Kasutusala kirjeldus

Tabel 8
Kasutus # 1 – Loomade hügieen - loomakasvatus - kõvade pindade desinfitseerimine - kutsealane siseruumides kasutamiseks - pihustamine
Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

-

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid
Pärmseened
Viirused

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Kasutusmeetod(id)

Avatud süsteem: pihustamine
Desinfitseerimisvahend kõvade pindade jaoks lautades (v.a
haudejaamades). Lahjendatud kontsentraadi pihustamine sel
jas kantava käsipihusti abil (4–7 baari)

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

100 ml/m2 - Joodi sisaldus pealekantavas lahuses: 750 ppm
(0,075 % w/w).
Pealekandmise sagedus aastas:
Lüpsilehmad: 1
Lihaveised: 1
Vasikad: 4
Emised, eraldi sulgudes: 5
Emised, rühmades: 5
Nuumsead: 3
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Munakanad puuripatareides, hoolduseta: 1
Munakanad puuripatareides, aeratsiooniga (lintkuivatus): 1
Munakanad puuripatareides, sundkuivatusega (sõnnikuhoid
la, vertikaalne): 1
Munakanad kompaktsetes puuripatareides: 1
Munakanad vabapidamisel, allapanu põrandal (osaliselt alla
panu põrandal, osaliselt kaetud restidega): 1
Broilerid vabapidamisel, allapanu põrandal: 7
Munakanad vabapidamisel võrepõrandaga (lindlasüsteem): 1
Broilerite vanemkari, vabapidamisel, võrepõrandaga: 1
Broilerite vanemkari, kasvatamisel, võrepõrandaga: 3
Kalkunid vabapidamisel, allapanu põrandal: 2
Pardid vabapidamisel, allapanu põrandal: 13
Haned vabapidamisel, allapanu põrandal: 6
Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

HDPE-pudel: 1 liiter, kork on valmistatud PP-st
HDPE-kanister: 5–60 liitrit
HDPE-tünn: 200 liitrit
IBC HDPE: 600 – 1 000 liitrit

4.1.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid
Iodosan 15: Segada 46 ml toodet 954 ml veega, et saada 1 l pealekantavat lahust.

4.1.2. Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed
---

4.1.3. Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.
---

4.1.4. Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.
---

4.1.5. Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.
---

5.

Toote omaduste metakokkuvõtte 8 üldised kasutusjuhised (8)

5.1.

Kasutusjuhendid
Enne kasutamist lugeda alati etiketti või infolehte ja järgida kõiki toodud juhiseid.
Desinfitseerimislahuse valmistamiseks segada vedelat toodet veega. Esmalt valada alati sisse vesi ja seejärel segada
ettevaatlikult sellesse toode.
Kasutada max 100 ml lahust töödeldava pinna m2 kohta. Mitte valmistada rohkem segu kui parajasti tarvis.

(8) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte
8 iga lubatud kasutuse puhul.
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Toodet tohib peale kanda ainult tühjades (asustamata) loomapidamishoonetes pärast pindade põhjalikku
puhastamist sobiva puhastusvahendi abil.
Eelpuhastamine on kohustuslik. Loputada või pühkida üle pinnad, mida hakatakse hiljem töötlema. Enne
desinfitseerimist jätta need umbes 24 kuni 36 tunniks kuivama, et saavutada muldniisked pinnad. Pihustada
rajatistele ja seadmetele hoolikalt õhuke kiht ettevalmistatud lahust, kasutades sobivaid pihustusseadmeid (4 kuni 7
baari). Selle protsessi käigus ja kokkupuuteaja jooksul (min 30 minutit) peavad kõik avad olema suletud ja
ventilatsioon välja lülitatud.

5.2.

Riskivähendamismeetmed
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Toote pudeli kuju peaks vähendama pritsmete tekkimise ohtu, vältimaks silmade ja naha kokkupuudet toote
lahjendamisel.
Segamise ja laadimise etapis: kohustuslik on kanda näokaitset ja kaitsekindaid (kinnaste materjali täpsustab
loaomanik tooteteabes).
Pealekandmise etapis, kasutades lahuse pihustamist: tuleb kanda kaitsekindaid ja kaitseülikonda (vähemalt tüüp X,
EN XXXXX), mis ei lase läbi biotsiide (kinnaste ja kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteteabes).
Kasutada iga töövahetuse jaoks uusi kindaid.
Kutselised kasutajad ei tohi läbi viia loomapidamishoonete desinfitseerimist rohkem kui 3 korda kuus. Need
kutselised kasutajad ei tohi kasutada joodi sisaldavaid tooteid lisaks ka muudeks otstarveteks.
Kasutada ainult ühte tüüpi joodi sisaldavat toodet päevas.
Lautade desinfitseerimist ei tohi läbi viia rohkem kui kord aastas või üks kord vasikate ja sigade eluea jooksul.
Söötmiskünad tuleb lahuse pealekandmise ajaks kinni katta

5.3.

Tõenäoline otsene või kaudne
hädaolukorras

kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed

Sissehingamise korral: viia värske õhu kätte; kaebuste korral konsulteerida arstiga.
Nahale sattumise korral: Eemaldada kohe saastunud riided ja pesta nahka hoolikalt.
Silma sattumise korral: loputada kohe avatud silma, eemaldada kontaktläätsed, jätkata voolava vee all loputamist
mitme minuti jooksul. Seejärel pöörduda arsti poole.
Allaneelamise korral: loputada suud ja seejärel juua veidi vett. Mitte kutsuda esile oksendamist; pöörduda abi
saamiseks kohe arsti poole.
Teadvusetuse korral asetada patsient transportimiseks stabiilselt vasakule küljele. Mitte kunagi anda teadvuseta
isikule midagi suu kaudu.
Arsti poole pöördudes hoida käepärast pakend või etikett ja helistada mürgistusteabekeskusesse [16662].
Keskkonnakaitse meetmed:
Keskkonna reostamise korral tootega (kanalisatsioon, veeteed, pinnas või õhk) teavitada vastavaid ametkondi.
Eraldiseisvate reoveepuhastite talitlushäirete vältimiseks tuleb võimalikud toodet sisaldavad jäägid heita sõnniku
ladustamiskohta (põllumajandusmaale laotamiseks või kääritamiseks biogaasi tehastes) või munitsipaalkanali
satsiooni, kui see on seadusega lubatud.
Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:
peatada leke, kui seda saab ohutult teha. Absorbeerida mahavalgunud aine vedelikku siduva materjali abil (liiv, muld,
diatomiit, hapet siduvad ained, saepuru) ja koguda kõrvaldamiseks mahutisse vastavalt kohalikele/riiklikele
määrustele.
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Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks
Kasutamise järel kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutatud toote võib lasta
munitsipaalkanalisatsiooni või kõrvaldada sõnniku ladustamiskohta, olenevalt kohalikest nõuetest. Vältida valamist
eraldiseisvasse reoveepuhastisse.
Euroopa jäätmeloend: 200130-detergendid, mis pole loetletud numbri 20 01 29 all.

5.5.

Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes
Hoida toodet eemal otsesest päikesevalgusest ja läbipaistmatutes mahutites. Kaitsta külmumise eest. Hoida mahuti
tihedalt suletuna.
Säilivusaeg: 24 kuud HDPE sees

6.

Muu teave

7.

Kolmas teabetasand: üksiktooted toote omaduste metakokkuvõttes 8

7.1.

Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

IODOSAN 15

Loa number

EU-0020540-0012 1–8

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Jood

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

1,5

Fosforhape

Ortofosforhape

Mitte-toime
aine

7664-38–2

231–633-2

3,0

Poly(oxy-1,2-ethane
diyl).alpha.-tridecyl-.
omega.-hydroxy-,
branched

Poly(oxy-1,2-etha
nediyl).alpha.-tride
cyl-.omega.-hydro
xy-,branched

Mitte-toime
aine

69011-36–5

500–241-6

18,0
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DIREKTIIVID
KOMISJONI DELEGEERITUD DIREKTIIV (EL) 2019/1845,
8. august 2019,
millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP)
kasutamist mootorisüsteemide teatavates kummist komponentides
(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete
kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti a,
ning arvestades järgmist:
(1)

Direktiivi 2011/65/EL kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmed ei
sisaldaks ohtlikke aineid, mis on loetletud kõnealuse direktiivi II lisas. Seda nõuet ei kohaldata direktiivi 2011/65/EL
III lisas loetletud kasutusviiside suhtes.

(2)

Elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriad, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2011/65/EL, on loetletud
kõnealuse direktiivi I lisas.

(3)

Bis(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP) on piiratud kasutusega aine, mis on kantud direktiivi 2011/65/EL II lisa loetellu.
Komisjon sai 29. juunil 2017 direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõike 3 kohase taotluse lisada kõnealuse direktiivi
III lisasse erand, mille kohaselt lubatakse kasutada DEHP-d kummist komponentides, nagu O-rõngad, tihendid,
vibratsioonisummutid, vahetihendid, voolikud, läbiviigud ja korgid, mida kasutatakse sellistes mootorisüsteemides,
sealhulgas väljalaskesüsteemides ja turboülelaadurites, mis ei ole ette nähtud üksnes tarbijale kasutamiseks (edaspidi
„taotletud erand“).

(4)

Taotletud erandi hindamine hõlmas konsultatsioone sidusrühmadega vastavalt direktiivi 2011/65/EL artikli 5
lõikele 7.

(5)

DEHP-d lisatakse kummile paindlikkuse andmiseks plastifikaatorina. Kummist komponente kasutatakse paindlike
ühendustena mootorisüsteemide osade vahel ning need tagavad mootorite eluea jooksul lekete ärahoidmise,
mootoriosade isoleerimise ning kaitse vibratsiooni või mustuse ja vedelike eest.

(6)

Praegu ei ole turul olemas kättesaadavaid DEHP-vabasid alternatiive, mis tagaksid piisava usaldusväärsuse taseme
kasutamisel mootorites, kus on nõutav pikk eluiga ja eriomadused, nagu vastupidavus kontaktmaterjalile (nt kütus,
määrdeõli, jahutusained, gaasid või mustus), temperatuurile ja vibratsioonile.

(7)

Kuna usaldusväärsed alternatiivid puuduvad, ei ole DEHP asendamine või kõrvaldamine mootorisüsteemides
kasutatavates teatavates kummiosades veel teaduslikult ja tehniliselt teostatav. Taotletud erand on kooskõlas
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (2) ning seega ei nõrgenda erand kõnealuse
määrusega tagatud keskkonna- ja tervisekaitset.

(8)

Seega on asjakohane lubada taotletud erand, lisades taotlusega hõlmatud kasutusviisid, mis on seotud direktiivi
2011/65/EL I lisa kategooriasse 11 kuuluvate elektri- ja elektroonikaseadmetega, direktiivi 2011/65/EL III lisasse.

(9)

Erand tuleks lubada maksimaalselt viieks aastaks alates 22. juulist 2019, kooskõlas direktiivi 2011/65/EL artikli 4
lõikele 3 ja artikli 5 lõike 2 esimesele lõigule. Pidades silmas usaldusväärse asendusaine leidmiseks tehtavate
jätkuvate pingutuste tulemusi, ei avalda kõnealuse erandi kestus tõenäoliselt innovatsioonile ebasoodsat mõju.

(10)

Seepärast tuleks direktiivi 2011/65/EL vastavalt muuta,

(1) ELT L 174, 1.7.2011, lk 88.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist,
hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1
Direktiivi 2011/65/EL III lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.
Artikkel 2
1.
Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt
30. aprill 2020. Liikmesriigid edastavad kõnealuste õigus- ja haldusnormide teksti viivitamata komisjonile.
Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid norme alates 1. mai 2020.
Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise
korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.
2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate
põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.
Artikkel 3
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 4
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. august 2019
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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Direktiivi 2011/65/EL III lisasse lisatakse kanne 43:
„43

Bis(2-etüülheksüül)ftalaat kummist komponentides sellistes mootorisüs
teemides, mis ei ole ette nähtud üksnes tarbijale kasutamiseks, ning
tingimusel, et plastifitseeritud materjal ei puutu kokku inimese
limaskestadega ega puutu pikaajaliselt kokku inimese nahaga ning et bis
(2-etüülheksüül)ftalaadi sisaldus ei ületa järgmisi piirnorme:
a) 30 massiprotsenti kummist, mida kasutatakse
i)

rõngastihendite pinnakattevahendites,

ii) kõvakummist vahetihendites või
iii) kummist komponentides, mis sisalduvad vähemalt kolmest
komponendist koosnevates koostudes, mis kasutavad töötamiseks
elektrilist, mehaanilist või hüdraulilist energiat ning mis on
kinnitatud mootori külge;
b) 10 massiprotsenti kummist kummi sisaldavate komponentide puhul,
millele ei ole viidatud punktis a.
Käesoleva punkti tähenduses on „pikaajaline kokkupuude inimnahaga“
pidev kokkupuude rohkem kui 10 minutit päevas või katkendlik
kokkupuude 30 minuti jooksul päevas.

Kohaldatakse kategooria 11 suhtes;
kehtivusaeg lõpeb 21. juulil 2024.“
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KOMISJONI DELEGEERITUD DIREKTIIV (EL) 2019/1846,
8. august 2019,
millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse plii kasutamist teatavate
sisepõlemismootorite joodistes
(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete
kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti a,
ning arvestades järgmist:
(1)

Direktiivi 2011/65/EL kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmed ei
sisaldaks ohtlikke aineid, mis on loetletud kõnealuse direktiivi II lisas. Seda nõuet ei kohaldata direktiivi 2011/65/EL
III lisas loetletud kasutusviiside suhtes.

(2)

Elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriad, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2011/65/EL, on loetletud
kõnealuse direktiivi I lisas.

(3)

Plii on piiratud kasutusega aine, mis on kantud direktiivi 2011/65/EL II lisasse. Komisjon sai 29. juunil 2017
direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõike 3 kohase taotluse lisada kõnealuse direktiivi III lisasse erand, mille kohaselt
lubatakse kasutada pliid selliste sensorite, aktuaatorite ja mootori juhtplokkide joodistes, mis jälgivad ja kontrollivad
selliste sisepõlemismootorite mootorisüsteeme (sealhulgas turboülelaadureid ja heitgaasisüsteemi kontrolliseadmeid), mida kasutatakse seadmetes, mis ei ole ette nähtud üksnes tarbijale kasutamiseks (edaspidi „taotletud
erand“).

(4)

Taotletud erandi hindamine hõlmas konsultatsioone sidusrühmadega vastavalt direktiivi 2011/65/EL artikli 5
lõikele 7.

(5)

Kõik taotletud erandi kohaldamisalasse kuuluvad mootorid on varustatud teatavat liiki andurite, aktuaatorite ja
mootori juhtplokkidega, mis jälgivad ja kontrollivad mootori heitkoguseid, et tagada vastavus Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määrusele (EL) 2016/1628 (2). Sellistes mootorites ja heitgaasisüsteemides ning nende läheduses võivad
olla väga rasked tingimused; seal esineb kõrge temperatuur ja vibratsioon, mis võivad põhjustada jooteühenduste
varajast kahjustust.

(6)

Praegu on taotletud erandiga hõlmatud plii kasutusviiside puhul vaja lisaaega katsetusteks, et tagada kättesaadavate
pliivabade alternatiivide usaldusväärsus.

(7)

Kuna usaldusväärsed alternatiivid puuduvad, ei ole plii asendamine või kõrvaldamine teatavates sisepõlemis
mootorites veel teaduslikult ja tehniliselt teostatav. Taotletud erand on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (3) ning seega ei nõrgenda erand kõnealuse määrusega tagatud keskkonna- ja
tervisekaitset.

(8)

Seega on asjakohane lubada taotletud erand, lisades taotlusega hõlmatud kasutusviisid, mis on seotud direktiivi
2011/65/EL I lisa kategooriasse 11 kuuluvate elektri- ja elektroonikaseadmetega, direktiivi 2011/65/EL III lisasse.

(9)

Erand tuleks lubada maksimaalselt viieks aastaks alates 22. juulist 2019, kooskõlas direktiivi 2011/65/EL artikli 4
lõikele 3 ja artikli 5 lõike 2 esimesele lõigule. Pidades silmas usaldusväärse asendusaine leidmiseks tehtavate
jätkuvate pingutuste tulemusi, ei avalda kõnealuse erandi kestus tõenäoliselt innovatsioonile ebasoodsat mõju.

(10)

Seepärast tuleks direktiivi 2011/65/EL vastavalt muuta,

(1) ELT L 174, 1.7.2011, lk 88.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1628, mis käsitleb väljaspool teid kasutatavate
liikurmasinate sisepõlemismootorite gaasiliste saasteainete ja tahkete osakeste heite piirnorme ja tüübikinnitusega seotud nõudeid,
millega muudetakse määruseid (EL) nr 1024/2012 ja (EL) nr 167/2013 ning muudetakse direktiivi 97/68/EÜ ja tunnistatakse see
kehtetuks (ELT L 252, 16.9.2016, lk 53).
3
( ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist,
hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1
Direktiivi 2011/65/EL III lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.
Artikkel 2
1.
Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt
[viienda kuu viimasel päeval pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva]. Liikmesriigid edastavad kõnealuste õigus- ja
haldusnormide teksti viivitamata komisjonile.
Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid norme alates [järgmisest päevast pärast viienda kuu viimast päeva pärast käesoleva
direktiivi jõustumise kuupäeva].
Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise
korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.
2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate
põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.
Artikkel 3
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 4
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. august 2019
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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LISA

Direktiivi 2011/65/EL III lisasse lisatakse kanne 44:
„44

Plii Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EL) 2016/1628 (*) regulee
rimisalasse kuuluvate selliste sisepõle
mismootorite sensorite, aktuaatorite ja
mootori juhtplokkide joodistes, mis on
paigaldatud seadmetele, mis on käita
mise ajal fikseeritud asendis ning mis
on ette nähtud kutselistele kasutajatele,
kuid mida kasutavad ka mittekutseli
sed kasutajad.

Kohaldatakse kategooria 11 suhtes;
kehtivusaeg lõpeb 21. juulil 2024.

(*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1628, mis käsitleb väljaspool teid kasutatavate
liikurmasinate sisepõlemismootorite gaasiliste saasteainete ja tahkete osakeste heite piirnorme ja tüübikinnitusega seotud nõudeid,
millega muudetakse määruseid (EL) nr 1024/2012 ja (EL) nr 167/2013 ning muudetakse direktiivi 97/68/EÜ ja tunnistatakse see
kehtetuks (ELT L 252, 16.9.2016, lk 53).“
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OTSUSED
KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1847,
31. juuli 2019,
millega muudetakse rakendusotsust 2014/190/EL seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud
sihtotstarbelisest eraldisest saadud vahendite iga-aastase jaotusega liikmesriikide vahel ja seoses
rahastamiskõlblike piirkondade loeteluga
(teatavaks tehtud numbri C(2019) 5438 all)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013, millega
kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu
Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, (1) eriti selle artikli 91 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komijoni rakendusotsuses 2014/190/EL (2) on muu hulgas sätestatud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 91 lõike 2
kohane noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise iga-aastane jaotus liikmesriikide vahel ja
noorte tööhõive algatuse jaoks rahastamiskõlblike piirkondade loetelu.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/711, (3) millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013, on
noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelist eraldist 2019. aastal suurendatud.

(3)

Piirkonnad, mis vastavad noorte tööhõive algatuse jaoks 2019. aastal ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahendite
suurendamise tingimustele, määratakse kindlaks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL)
nr 1304/2013 (4) artiklile 16, võttes siiski aluseks kõige viimased saadaolevad iga-aastased andmed noorte töötuse
kohta. Vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 lõikele 2 on noorte tööhõive algatuse raames tehtavad
kulutused rahastamiskõlblikud kuni 31. detsembrini 2023 nii rakendusotsuse 2014/190/EL IV lisa kahes loetelus
juba nimetatud piirkondade kui ka 2019. aastal noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise
vahendite suurendamise tingimustele vastavate piirkondade puhul. Olemasolevaid loetelusid tuleks seepärast
jätkuvalt kohaldada ning neid tuleks täiendada loeteluga piirkondadest, mis vastavad noorte tööhõive algatuse jaoks
2019. aastal ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahendite suurendamise tingimustele. Selguse ja läbipaistvuse
huvides tuleks rakendusotsuse 2014/190/EL IV lisa seetõttu vastavalt muuta.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 320.
(2) Komisjoni 3. aprilli 2014. aasta rakendusotsus 2014/190/EL, milles sätestatakse Euroopa Regionaalarengu Fondile, Euroopa
Sotsiaalfondile ja Ühtekuuluvusfondile majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi ning Euroopa territoriaalse koostöö
eesmärgi kohaselt ette nähtud koguvahendite iga-aastane jaotus liikmesriikide vahel, noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud
sihtotstarbelise eraldise iga-aastane jaotus liikmesriikide vahel ja rahastamiskõlblike piirkondade loetelu ning summad, mis kantakse
igale liikmesriigile Ühtekuuluvusfondist ja struktuurifondidest tehtud eraldistest üle Euroopa Ühendamise Rahastule ja enim puudust
kannatavate isikute abistamiseks ajavahemikus 2014–2020 (ELT L 104, 8.4.2014, lk 13).
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrus (EL) 2019/711, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses
noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega (ELT L 123, 10.5.2019, lk 1).
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1304/2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 470).
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(4)

Kooskõlas määruse (EL) nr 1303/2013 VIII lisaga tuleks 2019. aasta suurendatud vahendite jaotamisel liikmesriikide
vahel toimida samamoodi nagu esialgsel vahendite jaotamisel ja ajavahemikuks 2017–2020 ette nähtud vahendite
jaotamisel. Seepärast tuleks noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise iga-aastast jaotust,
mis on sätestatud rakendusotsuse 2014/190/EL III lisas 2011. aasta hindades, vastavalt muuta.

(5)

Et liikmesriikidel oleks võimalik oma tegevust planeerida, tuleks iga-aastane jaotus esitada ka jooksevhindades, et
võtta arvesse 2 % indekseerimist aastas vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 91 lõikele 1. Seepärast tuleks
rakendusotsuse 2014/190/EL X lisa vastavalt muuta.

(6)

Seepärast tuleks rakendusotsust 2014/190/EL muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Rakendusotsust 2014/190/EL muudetakse järgmiselt:
1) III ja IV lisa asendatakse käesoleva otsuse I lisas esitatud tekstiga;
2) X lisa asendatakse käesoleva otsuse II lisas esitatud tekstiga.
Artikkel 2
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 31. juuli 2019
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Johannes HAHN

L 283/46

I LISA

„III LISA

ET

NOORTE TÖÖHÕIVE ALGATUS – SIHTOTSTARBELINE ERALDIS

(eurodes, 2011. aasta hindades)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kokku

17 179 038

0

7 569 546

5 194 787

5 740 441

1 664 356

59 813 064

BG

29 216 622

22 342 123

0

0

0

0

0

51 558 745

CZ

0

12 564 283

0

0

0

0

0

12 564 283

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

36 075 815

27 587 388

0

0

0

0

0

63 663 203

EL

90 800 184

69 435 434

0

29 193 451

20 034 721

21 102 150

6 418 916

236 984 856

ES

499 481 827

381 956 689

0

154 715 855

106 177 548

109 838 027

34 018 181

1 286 188 127

FR

164 197 762

125 562 994

0

59 683 863

40 959 513

39 706 031

13 123 002

443 233 165

HR

35 033 821

26 790 569

0

12 993 208

8 916 907

9 001 567

2 856 884

95 592 956

IT

300 437 373

229 746 226

0

126 913 692

87 097 632

83 831 742

27 905 173

855 931 838

CY

6 126 207

4 684 747

0

2 428 857

1 666 863

1 089 453

534 046

16 530 173

LV

15 358 075

11 744 410

0

0

0

0

0

27 102 485

LT

16 825 553

12 866 600

0

0

0

0

0

29 692 153

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

26 345 509

20 146 566

0

0

0

0

0

46 492 075

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0
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BE

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kokku

PL

133 639 212

102 194 692

0

6 060 353

4 159 066

4 181 837

1 332 522

251 567 682

PT

85 111 913

65 085 581

0

23 156 678

15 891 838

13 327 866

5 091 580

207 665 456

RO

56 112 815

42 909 800

0

16 695 447

11 457 659

7 488 666

3 670 915

138 335 302

SI

4 876 537

3 729 117

0

0

0

0

0

8 605 654

SK

38 209 190

29 218 793

0

4 574 741

3 139 529

3 413 850

1 005 873

79 561 976

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

23 379 703

17 878 597

0

0

0

0

0

41 258 300

UK

24 516 103

166 367 414

0

0

0

0

0

190 883 517

1 608 209 117

1 389 991 061

0

443 985 691

304 696 063

298 721 630

97 621 448

4 143 225 010

ET

2014
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(eurodes, 2011. aasta hindades)
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IV LISA

NOORTE TÖÖHÕIVE ALGATUS – RAHASTAMISKÕLBLIKE PIIRKONDADE LOETELU

Rahastamiskõlblike piirkondade loetelu, mis põhineb noorte töötuse 2012. aasta andmetel
BE10 – Région de Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest
BE32 – Prov. Hainaut
BE33 – Prov. Liège
BG31 – Severozapaden
BG32 – Severen tsentralen
BG33 – Severoiztochen
BG34 – Yugoiztochen
BG42 – Yuzhen tsentralen
CZ04 – Severozápad
IE01 – Border, Midland and Western
IE02 – Southern and Eastern
EL11 – Anatoliki Makedonia, Thraki
EL12 – Kentriki Makedonia
EL13 – Dytiki Makedonia
EL14 – Thessalia
EL21 – Ipeiros
EL23 – Dytiki Ellada
EL24 – Sterea Ellada
EL25 – Peloponnisos
EL30 – Attiki
EL41 – Voreio Aigaio
EL42 – Notio Aigaio
EL43 – Kriti
ES11 – Galicia
ES12 – Principado de Asturias
ES13 – Cantabria
ES21 – País Vasco
ES22 – Comunidad Foral de Navarra
ES23 – La Rioja
ES24 – Aragón
ES30 – Comunidad de Madrid
ES41 – Castilla y León
ES42 – Castilla-La Mancha

5.11.2019
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ES43 – Extremadura
ES51 – Cataluña
ES52 – Comunidad Valenciana
ES53 – Illes Balears
ES61 – Andalucía
ES62 – Región de Murcia
ES63 – Ciudad Autónoma de Ceuta
ES64 – Ciudad Autónoma de Melilla
ES70 – Canarias
FR61 – Aquitaine
FR21 – Champagne-Ardenne
FR22 – Picardie
FR23 – Haute-Normandie
FR24 – Centre
FR30 – Nord-Pas-de-Calais
FR72 – Auvergne
FR81 – Languedoc-Roussillon
FR91 – Guadeloupe
FR92 – Martinique
FR93 – Guyane
FR94 – Réunion
FRA5 – Mayotte
HR03– Jadranska Hrvatska
HR04 – Kontinentalna Hrvatska
ITC1 – Piemonte
ITC2 – Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
ITC3 – Liguria
ITC4 – Lombardia
ITF1 – Abruzzo
ITF2 – Molise
ITF3 – Campania
ITF4 – Puglia
ITF5 – Basilicata
ITF6 – Calabria
ITG1 – Sicilia
ITG2 – Sardegna
ITH5 – Emilia-Romagna
ITH4 – Friuli-Venezia Giulia
ITI1 – Toscana
ITI2 – Umbria
ITI3 – Marche
ITI4 – Lazio
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CY00 – Kýpros
LV00 – Latvija
LT00 – Lietuva
HU23 – Dél-Dunántúl
HU31 – Észak-Magyarország
HU32 – Észak-Alföld
HU33 – Dél-Alföld
PL11 – Łódzkie
PL21 – Małopolskie
PL31 – Lubelskie
PL32 – Podkarpackie
PL33 – Świętokrzyskie
PL42 – Zachodniopomorskie
PL43 – Lubuskie
PL51 – Dolnośląskie
PL61 – Kujawsko-Pomorskie
PL62 – Warmińsko-Mazurskie
PT11 – Norte
PT15 – Algarve
PT16 – Centro (PT)
PT17 – Lisboa
PT18 – Alentejo
PT20 – Região Autónoma dos Açores
PT30 – Região Autónoma da Madeira
RO12 – Centru
RO22 – Sud-Est
RO31 – Sud – Muntenia
SI01 – Vzhodna Slovenija
SK02 – Západné Slovensko
SK03 – Stredné Slovensko
SK04 – Východné Slovensko
SE22 – Sydsverige
SE31 – Norra Mellansverige
SE32 – Mellersta Norrland
UKC1 – Tees Valley and Durham
UKD7 – Merseyside
UKG3 – West Midlands
UKI1 – Inner London
UKM3 – South Western Scotland
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Rahastamiskõlblike piirkondade loetelu, mis põhineb noorte töötuse 2016. aasta andmetel
BE10 – Région de Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest
BE32 – Prov. Hainaut
BE34 – Prov. Luxembourg (BE)
BE35 – Prov. Namur
EL51 – Anatoliki Makedonia, Thraki
EL52 – Kentriki Makedonia
EL53 – Dytiki Makedonia
EL54 – Ipeiros
EL61 – Thessalia
EL62 – Ionia Nisia
EL63 – Dytiki Ellada
EL64 – Sterea Ellada
EL65 – Peloponnisos
EL30 – Attiki
EL41 – Voreio Aigaio
EL42 – Notio Aigaio
EL43 – Kriti
ES11 – Galicia
ES12 – Principado de Asturias
ES13 – Cantabria
ES21 – País Vasco
ES22 – Comunidad Foral de Navarra
ES23 – La Rioja
ES24 – Aragón
ES30 – Comunidad de Madrid
ES41 – Castilla y León
ES42 – Castilla-la Mancha
ES43 – Extremadura
ES51 – Cataluña
ES52 – Comunidad Valenciana
ES53 – Illes Balears
ES61 – Andalucía
ES62 – Región de Murcia
ES63 – Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)
ES64 – Ciudad Autónoma de Melilla (ES)
ES70 – Canarias (ES)
FR21 – Champagne-Ardenne
FR22 – Picardie
FR23 – Haute-Normandie
FR24 – Centre (FR)
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FR26 – Bourgogne
FR30 – Nord-Pas-de-Calais
FR42 – Alsace
FR81 – Languedoc-Roussillon
FRA1 – Guadeloupe
FRA2 – Martinique
FRA3 – Guyane
FRA4 – La Réunion
FRA5 – Mayotte
HR03 – Jadranska Hrvatska
HR04 – Kontinentalna Hrvatska
ITC1 – Piemonte
ITC2 – Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
ITC3 – Liguria
ITC4 – Lombardia
ITF1 – Abruzzo
ITF2 – Molise
ITF3 – Campania
ITF4 – Puglia
ITF5 – Basilicata
ITF6 – Calabria
ITG1 – Sicilia
ITG2 – Sardegna
ITH4 – Friuli-Venezia Giulia
ITI1 – Toscana
ITI2 – Umbria
ITI3 – Marche
ITI4 – Lazio
CY00 – Kypros
PL32 – Podkarpackie
PT11 – Norte
PT16 – Centro (PT)
PT17 – Área Metropolitana de Lisboa
PT18 – Alentejo
PT20 – Região Autónoma dos Açores (PT)
PT30 – Região Autónoma da Madeira (PT)
RO22 – Sud-Est
RO31 – Sud – Muntenia
RO41 – Sud-Vest Oltenia
SK04 – Východné Slovensko
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Rahastamiskõlblike piirkondade loetelu, mis põhineb noorte töötuse 2017. aasta andmetel
BE10 – Région de Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest
BE32 – Prov. Hainaut
BE33 – Prov. Liège
EL30 – Attiki
EL41 – Voreio Aigaio
EL42 – Notio Aigaio
EL43 – Kriti
EL51 – Anatoliki Makedonia, Thraki
EL52 – Kentriki Makedonia
EL53 – Dytiki Makedonia
EL54 – Ipeiros
EL61 – Thessalia
EL62 – Ionia Nisia
EL63 – Dytiki Ellada
EL64 – Sterea Ellada
EL65 – Peloponnisos
ES11 – Galicia
ES12 – Principado de Asturias
ES13 – Cantabria
ES21 – País Vasco
ES22 – Comunidad Foral de Navarra
ES23 – La Rioja
ES24 – Aragón
ES30 – Comunidad de Madrid
ES41 – Castilla y León
ES42 – Castilla-La Mancha
ES43 – Extremadura
ES51 – Cataluña
ES52 – Comunidad Valenciana
ES53 – Illes Balears
ES61 – Andalucía
ES62 – Región de Murcia
ES63 – Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)
ES64 – Ciudad Autónoma de Melilla (ES)
ES70 – Canarias (ES)
FR21 – Champagne-Ardenne
FR22 – Picardie
FR30 – Nord-Pas-de-Calais
FR61 – Aquitaine
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FR81 – Languedoc-Roussillon
FRA1 – Guadeloupe
FRA2 – Martinique
FRA3 – Guyane
FRA4 – Réunion
FRA5 – Mayotte
HR03 – Jadranska Hrvatska
HR04 – Kontinentalna Hrvatska
ITC1 – Piemonte
ITC3 – Liguria
ITF1 – Abruzzo
ITF2 – Molise
ITF3 – Campania
ITF4 – Puglia
ITF5 – Basilicata
ITF6 – Calabria
ITG1 – Sicilia
ITG2 – Sardegna
ITH4 – Friuli-Venezia Giulia
ITI2 – Umbria
ITI4 – Lazio
PL32 – Podkarpackie
PT11 – Norte
PT20 – Região Autónoma dos Açores
PT30 – Região Autónoma da Madeira
SK04 – Východné Slovensko“
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„X LISA

ET

NOORTE TÖÖHÕIVE ALGATUS – SIHTOTSTARBELINE ERALDIS

(eurodes, jooksevhindades)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kokku

18 595 143

0

8 524 538

5 967 177

6 725 841

1 989 059

65 641 685

BG

31 004 913

24 183 832

0

0

0

0

0

55 188 745

CZ

0

13 599 984

0

0

0

0

0

0

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

38 283 943

29 861 476

0

0

0

0

0

68 145 419

EL

96 357 882

75 159 147

0

32 876 567

23 013 597

24 724 532

7 671 199

259 802 924

ES

530 054 111

413 442 204

0

174 235 182

121 964 627

128 692 755

40 654 875

1 409 043 754

FR

174 247 979

135 913 423

0

67 213 724

47 049 606

46 521 944

15 683 202

486 629 878

HR

37 178 171

28 998 973

0

14 632 462

10 242 723

10 546 771

3 414 241

105 013 341

IT

318 826 544

248 684 704

0

142 925 430

100 047 801

98 222 247

33 349 267

942 055 993

CY

6 501 180

5 070 921

0

2 735 288

1 914 702

1 276 468

638 234

18 136 793

LV

16 298 112

12 712 527

0

0

0

0

0

29 010 639

LT

17 855 411

13 927 222

0

0

0

0

0

31 782 633

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

27 958 065

21 807 291

0

0

0

0

0

49 765 356

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0
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BE

2015

PL

141 819 001

110 618 821

0

6 824 942

4 777 460

4 899 688

1 592 486

270 532 398

PT

90 321 443

70 450 726

0

26 078 181

18 254 727

15 615 719

6 084 909

226 805 705

RO

59 547 368

46 446 947

0

18 801 785

13 161 249

8 774 166

4 387 083

151 118 598

SI

5 175 020

4 036 516

0

0

0

0

0

9 211 536

SK

40 547 898

31 627 361

0

5 151 901

3 606 331

3 999 869

1 202 111

86 135 471

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

24 810 728

19 352 368

0

0

0

0

0

44 163 096

UK

26 016 685

180 081 439

0

0

0

0

0

206 098 124

1 706 644 381

1 504 571 025

0

500 000 000

350 000 000

350 000 000

116 666 666

4527882072“
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2016

2017

2018

2019

2020
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ET

2014
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EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/1848
29. oktoober 2019,
millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta (EKP/2019/32)

EUROOPA KESKPANGA JUHATUS,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest ja neljandat taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 11.6, 17, 22 ja 23,

ning arvestades järgmist:

(1)

4. oktoobril 2019 muutis EKP nõukogu (1) suunist EKP/2012/27 (2) järgmisel eesmärgil: a) ühisplatvormi uue
funktsionaalsuse sisseviimine, mis võimaldab töödelda erakorralise tähtsusega ja tähtsaid makseid eriolukorras,
mida eurosüsteemi keskpangad peavad järgima; b) tingimuste selgitamine, mille alusel investeerimisühingud võivad
osaleda TARGET2s, sh õigusliku arvamuse nõue väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asutatud investeerimisühingute jaoks, kes on esitanud TARGET2 osasüsteemis otseosalemise taotluse; c) selgitus, et TARGET2
osasüsteemide osalejad peavad kohaldama TARGET2 enesesertifitseerimise nõuet ja TARGET2 võrguteenuse
osutajate turvalisuse kasutajanõudeid; samuti teavitama asjaomast eurosüsteemi keskpanka igast nende suhtes
kohaldatavast kriisiennetuse või kriisilahenduse meetmest, ja d) teatavate muude suunise EKP/2012/27 aspektide
selgitamine ja ajakohastamine.

(2)

Muudatusi suunises EKP/2012/27, mis mõjutavad TARGET2-ECB tingimusi, tuleb kajastada otsuses EKP/2007/7 (3).

(3)

Seetõttu tuleb otsust EKP/2007/7 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Muudatused

Otsuse EKP/2007/7 I, II ja III lisa muudetakse kooskõlas käesoleva otsuse lisaga.
(1) 4. oktoobri 2019. aasta suunis (EL) 2019/1849, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise
brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (EKP/2019/30) (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 64).
(2) 5. detsembri 2012. aasta suunis EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi
(TARGET2) kohta (ELT L 30, 30.1.2013, lk 1).
(3) 24. juuli 2007. aasta otsus EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta (ELT L 237, 8.9.2007, lk 71).
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Artikkel 2
Lõppsätted
Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 17. novembrist 2019.
Frankfurt Maini ääres, 29. oktoober 2019
EKP president
Mario DRAGHI
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Lisa

Otsuse EKP/2007/7 I, II ja III lisa muudetakse järgmiselt.
1. I lisa muudetakse järgmiselt:
a) artiklis 1 jäetakse välja mõiste „Contingency Module“;
b) artiklis 1 asendatakse mõiste „Information and Control Module (ICM)“ järgmisega:
„—‘ Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows PM account holders to obtain online
information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and, if applicable,
initiate backup payment orders or payment orders to the Contingency Solution in a contingency,“;
c) ariklisse 1 lisatakse järgmine mõiste:
„—‘ Contingency Solution’ means the SSP functionality that processes very critical and critical payments in
contingency,“;
d) artikli 9 lõige 8 asendatakse järgmisega:
„8. Participants shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they
are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive
2014/59/EU of the European Parliament and of the Council (*) or any other equivalent applicable legislation.
_____________
(*) Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the
recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and
Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU,
and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173,
12.6.2014, p. 190).“;

e) artikkel 21 asendatakse järgmisega:

„Article 21
Business continuity and contingency procedures
1.
In the event of an abnormal external event or any other event which affects the operation of the SSP, the
business continuity and contingency procedures described in Appendix IV shall apply.
2.
The Eurosystem provides a Contingency Solution if the events described in paragraph 1 occur. Connection to
and use of the Contingency Solution shall be mandatory for participants considered by the ECB to be critical. Other
participants may, on request, connect to the Contingency Solution.“;
f)

artiklit 22 muudetakse järgmiselt:
i) lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3. The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the
prevention of fraud, on all participants and/or on participants that are considered critical by the ECB.“;
ii) lisatakse järgmine lõige 4:
„4. Participants shall provide the ECB with their TARGET2 self-certification and their attestation of adherence
to the TARGET2 network service provider’s endpoint security requirements. In the event of non-adherence
to the latter, participants shall provide a document describing alternative mitigating measures to the
satisfaction of the ECB.“;

g) artikli 23 lõike 1 punkt c asendatakse järgmisega:
„(c) allows participants to initiate backup liquidity redistribution and backup contingency payments or payment
orders to the Contingency Solution in the event of a failure of the participant’s payment infrastructure.“;
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h) artikli 32 lõike 2 punkt c asendatakse järgmisega:
„(c) supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent
that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure
is not in conflict with the applicable law.“;
i)

I liidet muudetakse järgmiselt:
i) punkti 2 alapunktis 1 asendatakse tabeli viies rida järgmisega:
„MT 202COV

Mandatory

Cover payment“;

ii) punkti 8 alapunkt 7 asendatakse järgmisega:
„If a participant has technical problems and is unable to submit any payment order, it may generate preformatted
backup liquidity redistribution and backup contingency payments by using the ICM. The ECB shall open such
functionality upon request of the participant“;
j)

III liites pealkirja „Terms of reference for country opinions for non-EEA participants in TARGET2“ all asendatakse
punkt 3.2 pealkirjaga „General insolvency issues“ järgmisega:
„3.2. General insolvency and crisis management issues
3.2.a. Types of insolvency and crisis management proceedings
The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this
Opinion, shall include all proceedings in respect of the Participant’s assets or any branch it may have in
[jurisdiction] to which the Participant may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in
original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).
In addition to Insolvency Proceedings, the Participant, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction]
may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as
a result of which payments to and/or from the Participant may be suspended, or limitations can be imposed in
relation to such payments, or similar proceedings, including crisis prevention and crisis management measures
equivalent to those defined in Directive 2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter
collectively referred to as ‘Proceedings’).
3.2.b. Insolvency treaties
[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following
insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].“;

k) IV liite punkti 6 muudetakse järgmiselt:
i) alapunktid a ja b asendatakse järgmisega:
„(a) If the ECB deems it necessary to do so, it shall initiate the contingency processing of payment orders using
the Contingency Solution of the SSP. In such cases, only a minimum service level shall be provided to
participants. The ECB shall inform its participants of the start of contingency processing by any available
means of communication.
(b) In contingency processing, payment orders shall be submitted by the participants and authorised by the
ECB. In addition, the participants may submit files containing payment instructions, which may be
uploaded into the Contingency Solution by the ECB.“;
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ii) alapunktid d ja e asendatakse järgmisega:
„(d) Payments required to avoid systemic risk shall be considered as ‘critical’ and the ECB may decide to initiate
contingency processing in relation to them.
(e) Participants shall submit payment orders for contingency processing directly into the Contingency Solution
and information to payees shall be provided through encrypted and authenticated email, as well as via
authenticated fax Participants shall submit files which contain payment instructions to the ECB for
uploading into the Contingency Solution and which authorise the ECB to do so. The ECB may,
exceptionally, also manually input payments on behalf of participants. Information concerning account
balances and debit and credit entries may be obtained via the ECB.“;
l)

IV liite punkti 7 alapunktid a ja b asendatakse järgmisega:
„(a) In the event that a participant has a problem that prevents it from settling payments in TARGET2 it shall be its
responsibility to resolve the problem. In particular, a participant may use in-house solutions or the ICM
functionality, i.e. backup liquidity redistribution and backup contingency payments (e.g. CLS, EURO1).
(b) If a participant decides to use the ICM functionality for making backup liquidity redistribution, the ECB shall, if
the participant so requests, open this functionality via the ICM. If the participant so requests, the ECB shall
transmit an ICM broadcast message to inform other participants about the participant’s use of backup
liquidity redistribution. The participant shall be responsible for sending such backup liquidity redistribution
exclusively to other participants with which it has bilaterally agreed on the use of such payments and for any
further steps in relation to such payments.“;

m) VI liite punkti 5 tabelis asendatakse kolmas ja neljas rida järgmisega:
„T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer
orders

14,1

per transfer

Intra-balance movement (i.e. blocking,
unblocking, reservation of liquidity etc.)

9,4

per transaction“.

2. II lisa muudetakse järgmiselt:
a) artiklit 1 muudetakse järgmiselt:
i) mõiste „Information and Control Module (ICM)“ asendatakse järgmisega:
„—‘ Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows PM account holders to obtain
online information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and, if
applicable, initiate backup payment orders or payment orders to the Contingency Solution in a contingency,“;
ii) lisatakse järgmine mõiste:
„—‘ Contingency Solution’ means the SSP functionality that processes very critical and critical payments in
contingency,“;
b) artikli 10 lõige 9 asendatakse järgmisega:
„9. T2S DCA holders shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if
they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive
2014/59/EU or any other equivalent applicable legislation.“;
c) artikli 18 lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3. The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the
prevention of fraud, on all T2S DCA holders and/or on T2S DCA holders that are considered critical by the
ECB.“;
d) artikli 27 lõike 2 punkt c asendatakse järgmisega:
„(c) supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent
that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the
disclosure is not in conflict with the applicable law.“;
e) III liites pealkirja „Terms of reference for country opinions for non-EEA T2S DCA holders in TARGET2“ all
asendatakse punkt 3.2 pealkirjaga „General insolvency issues“ järgmisega:
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„3.2. General insolvency and crisis management issues
3.2.a. Types of insolvency and crisis management proceedings
The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the
purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the T2S DCA holder’s assets or any
branch it may have in [jurisdiction] to which the T2S DCA holder may become subject in [jurisdiction],
are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively
referred to as ‘Insolvency Proceedings’).
In addition to Insolvency Proceedings, the T2S DCA holder, any of its assets, or any branch it may have
in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership,
or any other proceedings as a result of which payment orders to and/or from the T2S DCA holder
may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payment orders, or similar
proceedings, including crisis prevention and crisis management measures equivalent to those defined
in Directive 2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter collectively referred
to as ‘Proceedings’).
3.2.b. Insolvency treaties
[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the
following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this
Opinion].“;
f) VI liite tabelis asendatakse kolmas ja neljas rida järgmisega:
„T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer
orders

14,1 eurosenti

per transfer

Intra-balance movement (i.e. blocking,
unblocking, reservation of liquidity etc.)

9,4 eurosenti

per transaction“.

3. III lisa muudetakse järgmiselt:
a) artikli 14 lõige 8 asendatakse järgmisega:
„8. TIPS DCA holders shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if
they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive
2014/59/EU or any other equivalent applicable legislation.“;
b) artiklit 21 muudetakse järgmiselt:
i) lõige 5 asendatakse järgmisega:
„5. The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the
prevention of fraud, on all TIPS DCA holders.“;
ii) lisatakse järgmine lõige 6:
„6. TIPS DCA holders using instructing parties in line with Article 7(2) or (3), or allowing access to their TIPS
DCA as set out in Article 8(1), shall be deemed to have addressed the risk stemming from such use or access
in accordance with the additional security requirements imposed upon them.“;
c) artikli 26 lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4. In the event that the ECB suspends or terminates a TIPS DCA holder’s participation in TARGET2-ECB under
paragraph 1 or 2, the ECB shall immediately inform, by means of a ICM broadcast message, other CBs and PM
account holders in all of the TARGET2 component systems of such suspension or termination. Such message
shall be deemed to have been issued by the home CB of the PM account holder that received the message.
Linked PM account holders shall have the responsibility to inform their Linked TIPS DCA holders of the suspension
or termination of any TIPS DCA holder’s participation in TARGET2-ECB.
In the event that the suspension or termination of a TIPS DCA holder’s participation in TARGET2-ECB occurs during
the technical maintenance window, the ICM broadcast message shall be sent after the start of daytime processing on
the next TARGET2 business day.“;
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d) artikli 29 lõike 3 punkt c asendatakse järgmisega:
„(c) supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent
that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the
disclosure is not in conflict with the applicable law.“;
e) II liites pealkirja „Terms of reference for country opinions for non-EEA TIPS DCA holders in TARGET2“ all
asendatakse punkt 3.2 pealkirjaga „General insolvency issues“ järgmisega:
„3.2. General insolvency and crisis management issues
3.2.a. Types of insolvency and crisis management proceedings
The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of
this Opinion, shall include all proceedings in respect of the TIPS DCA holder’s assets or any branch it may
have in [jurisdiction] to which the TIPS DCA holder may become subject in [jurisdiction], are the following:
[list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency
Proceedings’).
In addition to Insolvency Proceedings, the TIPS DCA holder, any of its assets, or any branch it may have in
[jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any
other proceedings as a result of which payment orders to and/or from the TIPS DCA holder may be
suspended, or limitations can be imposed in relation to such payment orders, or similar proceedings,
including crisis prevention and crisis management measures equivalent to those defined in Directive
2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as
‘Proceedings’).
3.2.b. Insolvency treaties
[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following
insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].“
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SUUNISED
EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2019/1849,
4. oktoober 2019,
millega

muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud
brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (EKP/2019/30)

reaalajalise

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest ja neljandat taanet,
võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 3.1, 17, 18 ja 22,
ning arvestades järgmist:
(1)

Euroopa Keskpanga nõukogu võttis 26. aprillil 2007 vastu suunise EKP/2007/2, (1) mida kohaldatakse TARGET2
suhtes ja mis on olemuselt ühtne tehniline platvorm, nn ühisplatvorm. Suunist muudeti ja sõnastati ümber
suunisena EKP/2012/27 (2).

(2)

Välja on töötatud ühisplatvormi uus lahendus, mis võimaldab töödelda erakorralise tähtsusega ja tähtsaid makseid
eriolukorras ja mida eurosüsteemi keskpangad peavad järgima.

(3)

Selgitada tuleb tingimusi investeerimisühingute osalemiseks TARGET2s, sh õigusliku arvamuse nõuet väljaspool
Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asutatud investeerimisühingutele ja otseosalemise taotlust TARGET2
osasüsteemis.

(4)

Tuleb selgitada, et TARGET2 osasüsteemide osalejad peavad järgima TARGET2 enesesertifitseerimise nõuet ja
TARGET2 võrguteenuse osutajate turvalisuse kasutajanõudeid ning teavitama asjaomast eurosüsteemi keskpanka
nende suhtes kohaldatavatest kriisiennetuse või kriisilahenduse meetmetest.

(5)

Samuti tuleb selgitada ja ajakohastada teatavaid muid suunise EKP/2012/27 aspekte.

(6)

Seetõttu tuleb suunist EKP/2012/27 vastavalt muuta,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1
Muudatused
Suunist EKP/2012/27 muudetakse järgmiselt.
1) Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:
a) punkt 44 asendatakse järgmisega:
„44) „teabe- ja kontrollimoodul, ICM“ (Information and Control Module, ICM) – ühisplatvormi moodul, mis
võimaldab maksemooduli konto omanikel saada reaalajas teavet ja esitada likviidsuse ülekandmise korraldusi,
et juhtida likviidsust ja anda kohastel eriolukorra juhtudel varumaksete juhiseid või maksejuhiseid eriolukorra
lahenduses“;
(1) 26. aprilli 2007. aasta suunis EKP/2007/2 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi
(TARGET2) kohta (ELT L 237, 8.9.2007, lk 1).
(2) 5. detsembri 2012. aasta suunis EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi
(TARGET2) kohta (ELT L 30, 30.1.2013, lk 1).
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b) lisatakse järgmine punkt 86:
„86) „eriolukorra lahendus“ (Contingency Solution) - ühisplatvormi lahendus, mis võimaldab töödelda erakorralise
tähtsusega ja tähtsaid makseid eriolukorras.“;
2) artiklis 21 lisatakse järgmine punkt 6:
„6. Eurosüsteemi keskpangad liituvad eriolukorra lahendusega.“;
3) II, IIa, IIb, III, IV ja V lisa muudetakse vastavalt käesoleva suunise lisale.
Artikkel 2
Jõustumine ja rakendamine
1.

Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest teatatakse keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

2.
Keskpangad liikmesriikides, mille rahaühik on euro, võtavad meetmed, mis on vajalikud käesoleva suunise
järgimiseks, ja kohaldavad neid alates 17. novembrist 2019. Nad teatavad EKP-le nende meetmetega seotud dokumentidest
ja vahenditest hiljemalt 17. oktoobriks 2019.
Artikkel 3
Adressaadid
Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 4. oktoober 2019
EKP nõukogu nimel
EKP president
Mario DRAGHI
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LISA

Suunise EKP/2012/27 II, IIa, IIb, III, IV ja V lisa muudetakse järgmiselt.
1) II lisa muudetakse järgmiselt:
a) artiklis 1 jäetakse eriolukorramooduli mõiste välja;
b) artiklis 1 asendatakse teabe- ja kontrollimooduli mõiste järgmisega:
— „„teabe- ja kontrollimoodul, ICM“ (Information and Control Module, ICM) – ühisplatvormi moodul, mis
võimaldab maksemooduli konto omanikel saada reaalajas teavet ja esitada likviidsuse ülekandmise korraldusi,
et juhtida likviidsust ja anda eriolukorra juhtudel vajaduse korral varumaksete juhiseid või maksejuhiseid
eriolukorra lahenduses;“;
c) artiklis 1 lisatakse järgmine mõiste:
— „„eriolukorra lahendus“ (Contingency Solution) - ühisplatvormi lahendus, mis võimaldab töödelda erakorralise
tähtsusega ja tähtsaid makseid eriolukorras.“;
d) artikli 4 lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:
„a) liikmesriikide kesk- või piirkondlike valitsuste rahandusasutused.“;
e) artikli 4 lõike 2 punkt c asendatakse järgmisega:
„c) i) ELis või EMPs asutatud investeerimisühingud, k.a juhul, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali
kaudu; ja
ii) investeerimisühingud, mis on asutatud väljaspool EMPd, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali
kaudu;“;
f)

artikli 8 lõike 1 punkti b alapunkt ii asendatakse järgmisega:
„ii) artikli 4 lõike 1 punktis b ja artikli 4 lõike 2 punkti c alapunktis ii osutatud üksuste korral esitama III liites
kehtestatud vormis õiguskeskkonna hinnangu, kui [keskpank] ei ole saanud sellise õiguskeskkonna hinnangu
raames antavat teavet ja avaldusi juba muudel asjaoludel.“;

g) artikli 11 lõige 9 asendatakse järgmisega:
„9. Osalejad peavad viivitamata teavitama [keskpanka], kui esineb nendega seotud probleemsündmus või kui
nende suhtes kohaldatakse kriisiennetus- või kriisiohjemeetmeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2014/59/EL (1) tähenduses või muu samaväärse kehtiva õigusakti alusel.“;
h) artikkel 27 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 27
Talitluspidevuse ja eriolukorra meetmed
1.
Ebatavalise välissündmuse või muu sündmuse korral, mis mõjutab ühisplatvormi tööd kohaldatakse IV liites
kirjeldatud talitluspidevuse ja eriolukorra meetmeid.
2.
Eurosüsteem kasutab eriolukorra lahenduse eespool lõikes 1 kirjeldatud sündmuse korral. Osalejate jaoks,
keda [keskpank] peab tähtsateks, on eriolukorra lahenduse liides ja kasutamine kohustuslik. Muud osalejad võivad
taotluse korral eriolukorra lahendusega liituda.“;
i)

Artiklis 28 muudetakse järgmiselt:
i) lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3. [Keskpank] võib kõikide osalejate ja/või [keskpanga] poolt tähtsateks peetavate osalejate suhtes kohaldada
täiendavaid turvanõudeid, eelkõige seoses küberturvalisusega või pettuse vältimiseks.“;

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute
finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja
2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).
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ii) lisatakse järgmised lõiked 4 ja 5:
„4. Osalejad esitavad [keskpangale] oma TARGET2 enesesertifitseerimise ja oma kinnituse TARGET2
võrguteenuse osutajate turvalisuse kasutajanõuete järgimise kohta. Kui neid nõudeid ei järgita, peavad
osalejad esitama dokumendi, kus kirjeldatakse [keskpanka] rahuldavaid alternatiivseid leevendusmeetmeid.
5. Osalejad, kes annavad oma maksemooduli kontole juurdepääsu kolmandatele isikutele kooskõlas artikli 5
lõigetega 2, 3 ja 4, peavad võtma meetmed riskide suhtes, mis tulenevad sellest juurdepääsust, kooskõlas
turvanõuetega lõigetes 1 kuni 4. Lõikes 4 osutatud enesesertifitseerimises tuleb osutada, et osaleja kohaldab
TARGET2 võrguteenuse osutajate turvalisuse kasutajanõudeid kolmandate isikute suhtes, kellel on
juurdepääs osaleja maksemooduli kontole.“;
j)

artikli 29 lõike 1 punkt c asendatakse järgmisega:
„c) osaleja makseinfrastruktuuri rikete korral kindlasummaliste varumaksete ja eriolukorra varumaksete
algatamine või maksejuhiste sisestamine eriolukorra lahenduse osalejate poolt.“;

k) artikli 38 lõike 2 esimeses lauses asendatakse punkt c järgmisega:
„c) liikmesriikide ja liidu kriisilahendusasutustele ja järelevalveasutustele, k.a keskpankadele, ulatuses, mis on
vajalik nende avaliku sektori ülesannete täitmiseks ega ole vastuolus kohaldatava õigusega. [keskpank] ei
vastuta teabe avalikustamise finants- või äriliste tagajärgede eest.“;
l)

I liite punkti 2.1 tabelis viies rida asendatakse järgmisega:

„MT 202COV

Kohustuslik

„Cover“-makse“

m) III liites asendatakse punkt 3.2 pealkirja all „EMP-väliste TARGET2 osalejate õiguskeskkonna hinnangute nõuded“
järgmisega:
„3.2. Maksejõuetuse ja kriisijuhtimisega seotud üldküsimused
3.2.a. Maksejõuetuse ja kriisiohjemenetluse liigid
Maksejõuetusmenetluse liigid (sealhulgas kompromiss ja tervendamine), mis käesoleva hinnangu
tähenduses hõlmavad kõiki menetlusi osaleja [jurisdiktsioonis] asuva vara ja kõikide võimalike
filiaalide suhtes, mida võidakse osaleja suhtes [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt rakendada, on
järgmised: [meetmeid; originaalkeeles ja inglise keeles] (edaspidi ühiselt „menetlused“). Lisaks
maksejõuetusmenetlusele võib osaleja, tema vara või filiaali suhtes [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt
kohaldada [nimekiri mis tahes kohaldatavatest moratooriumidest või muudest menetlustest, mille
tulemusena võidakse peatada maksed osalejalt ja osalejale või kohaldatakse nende maksete suhtes
piiranguid või muid meetmeid, sh kriisiennetus- ja kriisiohjemeetmeid, mis vastavad direktiivi
2014/59/EL tähendusele; originaalkeeles ja inglise keeles] (edaspidi ühiselt „menetlused“).
3.2.b. Rahvusvahelised lepingud maksejõuetuse kohta
[Jurisdiktsioon] või [jurisdiktsiooni] piirkond on järgmiste maksejõuetust käsitlevate rahvusvaheliste
lepingute pooleks: [kui on asjakohane, lisada asjaolud, mis mõjutavad või võivad mõjutada käesolevat
arvamust].“;
n) IV liite punkti 6 muudetakse järgmiselt:
i) punktid a ja b asendatakse järgmisega:
„a) Kui [keskpank] peab seda vajalikuks, algatab ta maksejuhiste eriolukorras töötlemise ühisplatvormi
eriolukorra lahenduse kasutades. Sellisel juhul osutatakse osalejatele ja kõrvalsüsteemidele teenuseid ainult
piiratud ulatuses. [Keskpank] teatab osalejatele ja kõrvalsüsteemidele eriolukorras töötlemise alustamisest
mis tahes kättesaadavate sidevahendite kaudu.
b) Eriolukorras töötlemise puhul esitavad osalejad maksejuhiseid ja need kinnitab [keskpank]. Lisaks sellele
võivad kõrvalsüsteemid esitada maksekorraldusi sisaldavaid faile, mille võib eriolukorra lahenduse sisestada
[keskpank].“;
ii) punktid d ja e asendatakse järgmisega:
„d) Süsteemse riski vältimiseks tehtud maksed loetakse tähtsateks ning [keskpank] võib algatada nende suhtes
eriolukorras töötlemise:
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e) Osalejad sisestavad eriolukorras töötlemise maksejuhised otse eriolukorra lahenduses ning makse saajate
teavitamine toimub [osuta sidekanalile] kaudu. Kõrvalsüsteemid esitavad maksekorraldusi sisaldavad failid
[keskpangale] eriolukorra lahenduse sisestamiseks [keskpanga] poolt, kui [keskpank] on andnud vastava
loa. Erandjuhtudel võib [keskpank] sisestada makseid osalejate nimel manuaalselt. Teavet kontode
bilansside ning deebet- ja kreeditkannete kohta saab [keskpangalt].“;
o) IV liites asendatakse punkti 7 alapunkt a järgmisega:
„a) Osaleja probleemi, mis ei lase tal TARGET2s makseid arveldada, peab lahendama osaleja ise. Eelkõige võib
osaleja kasutada omi lahendusi või ICMi võimalusi, st likviidsuse ümberjaotamise varumakseid ja eriolukorra
varumakseid (näiteks CLS, EURO1).“;
p) VI liite punkti 13 tabelis asendatakse kolmas ja neljas rida järgmisega:
“T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt T2Si eriots
tarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise
korraldused

14,1 eurosenti

ülekande eest

Bilansisisene liikumine (nt blokeerimine, blokee
ringu vabastamine, likviidsuse reserveerimine
jms)

9,4 eurosenti

tehingu eest“

2) IIa lisa muudetakse järgmiselt:
a) artiklit 1 muudetakse järgmiselt:
i) teabe- ja kontrollimooduli mõiste asendatakse järgmisega:
— „„teabe- ja kontrollimoodul, ICM“ (Information and Control Module, ICM) – ühisplatvormi moodul, mis
võimaldab maksemooduli konto omanikel saada reaalajas teavet ja esitada likviidsuse ülekandmise
korraldusi, et juhtida likviidsust ja anda eriolukorra juhtudel vajaduse korral varumaksete juhiseid või
maksejuhiseid eriolukorra lahenduses;“;
ii) lisatakse järgmised mõisted:
— „„investeerimisühing“ (investment firm) – investeerimisühing direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 1
rakendava [siseriikliku õigusakti sätte] tähenduses, välja arvatud [direktiivi 2014/65/EL artikli 2 lõiget 1
rakendava siseriikliku õigusakti sättes] määratletud asutused, kui see investeerimisühing:

a) on saanud loa direktiivi 2014/65/EL kohaselt määratud pädevalt ametiasutuselt ja tegutseb selle asutuse
järelevalve all; ja
b) on saanud õiguse tegeleda kooskõlas [siseriikliku õigusakti sättega, millega rakendatakse direktiivi
2014/65/EL I lisa A jao punktid 2, 3, 6 ja 7];“;
— „„eriolukorra lahendus“ (Contingency Solution) - ühisplatvormi lahendus, mis võimaldab töödelda
erakorralise tähtsusega ja tähtsaid makseid eriolukorras.“;
b) artikli 5 lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:
„a) liikmesriikide kesk- või piirkondlike valitsuste rahandusasutused;“;
c) artikli 5 lõike 2 punkt c asendatakse järgmisega:
„c) i) ELis või EMPs asutatud investeerimisühingud, k.a juhul, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali
kaudu; ja
ii) investeerimisühingud, mis on asutatud väljaspool EMPd, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali
kaudu;“;
d) artikli 6 lõike 1 punkti b alapunkt ii asendatakse järgmisega:
ii) väljaspool EMPd asutatud krediidiasutuste või investeerimisühingute korral, kes tegutsevad ELis või EMPs asuva
filiaali kaudu, esitama III liites kehtestatud vormis õiguskeskkonna hinnangu, kui [keskpank] ei ole saanud sellise
õiguskeskkonna hinnangu raames antavat teavet ja kinnitusi juba muudel asjaoludel.“;
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e) artikli 10 lõige 9 asendatakse järgmisega:
„9. T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud peavad viivitamatult teavitama [keskpanka], kui esineb nendega
seotud probleemsündmus või kui nende suhtes kohaldatakse kriisiennetuse või kriisilahenduse meetmeid
direktiivi 2014/59/EL tähenduses või muu samaväärse kehtiva õigusakti alusel.“;
f) artikli 18 lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3. [Keskpank] võib kõikide T2S eriotstarbelise rahakonto omanike ja/või [keskpanga] poolt tähtsateks peetavate
T2S eriotstarbelise rahakonto omanike suhtes kehtestada täiendavaid turvanõudeid, eelkõige seoses küberturva
lisusega ja pettuse ärahoidmisega.“;
g) artikli 27 lõike 2 punkti c esimene lause asendatakse järgmisega:
„c) liikmesriikide ja liidu järelevalveasutustele, kriisilahendus- ja järelevaatamisasutustele, k.a keskpankadele,
ulatuses, mis on vajalik nende avaliku sektori ülesannete täitmiseks ega ole vastuolus kohaldatava õigusega.“;
h) III liites asendatakse punkt 3.2 pealkirja all „EMP-väliste TARGET2 eriotstarbelise rahakonto omanike õigusvõime
hinnangu nõuded“ järgmisega:
„3.2. Maksejõuetuse ja kriisijuhtimisega seotud üldküsimused
3.2.a. Maksejõuetuse ja kriisiohjemenetluse liigid
Maksejõuetusmenetluse liigid (sealhulgas kompromiss ja tervendamine), mis käesoleva hinnangu
tähenduses hõlmavad kõiki menetlusi T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku [jurisdiktsioonis] asuva
vara ja kõikide võimalike filiaalide suhtes, mida võidakse T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku
suhtes [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt rakendada, on järgmised: [meetmeid; originaalkeeles ja inglise
keeles] (edaspidi ühiselt „menetlused“). Lisaks maksejõuetusmenetlusele võib T2Si eriotstarbelise
rahakonto omanik, tema vara või filiaali suhtes [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kohaldada [nimekiri
mis tahes kohaldatavatest moratooriumidest või muudest menetlustest, mille tulemusena võidakse
peatada maksejuhised T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikult ja T2Si eriotstarbelise rahakonto
omanikule või kohaldatakse nende maksejuhiste suhtes piiranguid või muid meetmeid, sh
kriisiennetus- ja kriisiohjemeetmeid, mis vastavad direktiivi 2014/59/EL tähendusele; originaalkeeles
ja inglise keeles] (edaspidi ühiselt „menetlused“).
3.2.b. Rahvusvahelised lepingud maksejõuetuse kohta
[Jurisdiktsioon] või [jurisdiktsiooni] piirkond on järgmiste maksejõuetust käsitlevate rahvusvaheliste
lepingute pooleks: [kui on asjakohane, lisada asjaolud, mis mõjutavad või võivad mõjutada käesolevat
arvamust].“;
i) VI liite tabelis asendatakse kolmas ja neljas rida järgmisega:
“T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt T2Si eriots
tarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise
korraldused

14,1 eurosenti

ülekande eest

Bilansisisene liikumine (nt blokeerimine, blokee
ringu vabastamine, likviidsuse reserveerimine
jms)

9,4 eurosenti

tehingu eest“

3) IIb lisa muudetakse järgmiselt:
a) artikli 5 lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:
„a) liikmesriikide kesk- või piirkondlike valitsuste rahandusasutused.“;
b) artikli 5 lõike 2 punkt c asendatakse järgmisega:
„c) i) ELis või EMPs asutatud investeerimisühingud, k.a juhul, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali
kaudu; ja
ii) investeerimisühingud, mis on asutatud väljaspool EMPd, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali
kaudu;“;
c) artikli 6 lõike 1 punkti b alapunkt ii asendatakse järgmisega:
„ii) väljaspool EMPd asutatud krediidiasutuste või investeerimisühingute korral, kes tegutsevad ELis või EMPs asuva
filiaali kaudu, esitama II liites kehtestatud vormis õiguskeskkonna hinnangu, kui [keskpank] ei ole saanud sellise
õiguskeskkonna hinnangu raames antavat teavet ja kinnitusi juba muudel asjaoludel; ja“;
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d) artikli 14 lõige 8 asendatakse järgmisega:
„8. TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud peavad viivitamatult teavitama [keskpanka], kui esineb nendega seotud
probleemsündmus või kui nende suhtes kohaldatakse kriisiennetuse või kriisilahenduse meetmeid direktiivi
2014/59/EL tähenduses või muu samaväärse kehtiva õigusakti alusel.“;
e) artiklit 21 muudetakse järgmiselt:
i) lõige 5 asendatakse järgmisega:
„5. [Keskpank] võib kõikide TIPS eriotstarbelise rahakonto omanike suhtes kehtestada täiendavaid
turvanõudeid, eelkõige seoses küberturvalisusega ja pettuse ärahoidmisega.“;
ii) lisatakse järgmine lõige 6:
„6. Eeldatakse, et TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud, kes kasutavad korraldusi andvaid osapooli kooskõlas
artikli 7 lõigetega 2 või 3 või kes võimaldavad juurdepääsu oma eriotstarbelisele rahakontole artikli 8 lõike 1
alusel, on võtnud meetmed seoses riskiga, mis tuleneb sellest kasutusest või juurdepääsust kooskõlas nende
suhtes kehtestatud täiendavate turvanõuetega.“;
f) artikli 26 lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4. Kui [keskpank] peatab või lõpetab TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku osalemise TARGET2-[keskpangas/
riigis] lõigete 1 või 2 alusel, teatab [keskpank] osalemise peatamisest või lõpetamisest ICMi levisõnumiga
viivitamata teistele keskpankadele ja maksemooduli konto omanikele kõikides TARGET2 osasüsteemides. Selle
sõnumi saatjaks loetakse sõnumi saanud maksemooduli konto asukoha keskpank. Seotud maksemooduli
konto omanikud on kohustatud teatama oma seotud TIPS eriotstarbeliste rahakontode omanikele igast TIPS
eriotstarbelise rahakonto omaniku osalemise peatamisest või lõpetamisest TARGET2-[keskpangas/riigis].
Kui TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku osalemine TARGET2-[keskpangas/riigis] peatatakse või lõpetatakse
tehnilise hoolduse ajal, saadetakse ICMi levisõnum pärast järgmise TARGET2 tööpäeva arveldusperioodi
algust.“;
g) artikli 29 lõike 3 punkt c asendatakse järgmisega:
„c) liikmesriikide ja liidu järelevalveasutustele, kriisilahendus- ja järelevaatamisasutustele, k.a keskpankadele,
ulatuses, mis on vajalik nende avaliku sektori ülesannete täitmiseks, kui teabe avaldamine ei ole vastuolus
kohaldatava õigusega.“;
h) II liites asendatakse punkt 3.2 pealkirja all „EMP-väliste TIPS eriotstarbelise rahakonto omanike õiguskeskkonna
hinnangute nõuded“ järgmisega:
„3.2. Maksejõuetuse ja kriisijuhtimisega seotud üldküsimused
3.2.a. Maksejõuetuse ja kriisiohjemenetluse liigid
Maksejõuetusmenetluse liigid (sealhulgas kompromiss ja tervendamine), mis käesoleva hinnangu
tähenduses hõlmavad kõiki menetlusi TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku [jurisdiktsioonis] asuva
vara ja kõikide võimalike filiaalide suhtes, mida võidakse TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku
suhtes [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt rakendada, on järgmised: [meetmete nimekiri originaalkeeles
ja inglise keeles] (edaspidi ühiselt „maksejõuetusmenetlused“).
Lisaks maksejõuetusmenetlustele võib TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku, tema vara või filiaali
suhtes [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kohaldada [nimekiri mis tahes kohaldatavatest
moratooriumidest või muudest menetlustest, mille tulemusena võidakse peatada maksed TIPS
eriotstarbelise rahakonto omanikult ja/või temale või kohaldatakse nende maksete suhtes piiranguid
või muid meetmeid, sh kriisiennetus- ja kriisiohjemeetmeid, mis vastavad direktiivi 2014/59/EL
tähendusele; originaalkeeles ja inglise keeles] (edaspidi ühiselt „menetlused“).
3.2.b. Rahvusvahelised lepingud maksejõuetuse kohta [jurisdiktsioon] või
[jurisdiktsiooni] piirkond on järgmiste maksejõuetust käsitlevate rahvusvaheliste lepingute pooleks:
[kui on asjakohane, lisada asjaolud, mis mõjutavad või võivad mõjutada käesolevat arvamust].“
4) III lisa muudetakse järgmiselt:
Punkti 2 alapunkt c asendatakse järgmisega:
„c) liikmesriikide keskvalitsuse või piirkondlike valitsuste rahandusasutusedd ja liikmesriikide avaliku sektori asutused,
kes on volitatud hoidma klientide kontosid.
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5) IV lisa muudetakse järgmiselt:
a) punkti 1 (Mõisted) alapunkt 7 asendatakse järgmisega:
„7) „teabe- ja kontrollimoodul, ICM“ (Information and Control Module, ICM) – ühisplatvormi moodul, mis
võimaldab maksemooduli konto omanikel saada reaalajas teavet ja esitada likviidsuse ülekandmise korraldusi,
et juhtida likviidsust ja anda eriolukorra juhtudel vajaduse korral varumaksete juhiseid või maksejuhiseid
eriolukorra lahenduses;“;
b) punktis 1 (Mõisted) lisatakse järgmine alapunkt 15:
„15) „eriolukorra lahendus“ (Contingency Solution) - ühisplatvormi lahendus, mis võimaldab töödelda erakorralise
tähtsusega ja tähtsaid makseid eriolukorras.“;
c) punkti 18 alapunkti 1 alajaotuses (d)(iii) asendatakse kolmas ja neljas rida järgmisega:
“T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt T2Si eriots
tarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise
korraldused

14,1 eurosenti

ülekande eest

Bilansisisene liikumine (nt blokeerimine, blokee
ringu vabastamine, likviidsuse reserveerimine
jms)

9,4 eurosenti

tehingu eest“

6) V lisa muudetakse järgmiselt:
a) artikli 4 punkti 14 muudetakse järgmiselt:
“14) Artiklit 28 muudetakse järgmiselt:
a) lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Internetipõhist juurdepääsu kasutavad osalejad rakendavad asjakohast turvakontrolli, eelkõige V lisa IA
liites nimetatud kontrolli, et kaitsta oma süsteeme lubamatu juurdepääsu ja kasutamise eest. Osalejad
on ainuvastutavad oma süsteemide konfidentsiaalsuse, usaldusväärsuse ja kättesaadavuse piisava kaitse
eest.“;
b) lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4. Internetipõhist juurdepääsu kasutavad osalejad esitavad [keskpangale] oma TARGET2 enesesertifit
seerimise.“, ja
c) lisatakse lõige 6:
„6. Internetipõhist juurdepääsu kasutavad osalejad teavitavad [keskpanka] viivitamata sündmustest mis
võivad mõjutada sertifikaatide kehtivust, eelkõige V lisa IA liites osutatud sündmustest, sealhulgas
kahjudest või väärkasutusest.““
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RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE
VASTU VÕETUD AKTID
Rahvusvahelise avaliku õiguse alusel on õiguslik toime ainult ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni originaaltekstidel. Käesoleva eeskirja
staatust ja jõustumise kuupäeva tuleb kontrollida ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni staatusdokumendi TRANS/WP.29/343 viimasest
versioonist, mis on kättesaadav

internetis: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) eeskiri nr 29: ühtsed sätted, milles
käsitletakse sõidukite tüübikinnitust seoses tarbesõiduki kabiinis viibivate sõitjate kaitsmisega [2019/1850]
Sisaldab kõiki kehtivaid tekste kuni järgmiste kuupäevadeni:
03-seeria muudatuste 4. täiendus – jõustumiskuupäev: 28. mai 2019
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Katsemenetlus
1. liide. Juhised sõiduki kinnitamiseks katsestendile
2. liide. Ellujäämisruumi kontrollimiseks kasutatav mannekeen

4.

Istekohtade H-punkti ja torso tegeliku kaldenurga kindlaksmääramise kord mootorsõidukites
1. liide. Kolmemõõtmelise H-punkti seadme (3-D H-seadme) kirjeldus
2. liide. Kolmemõõtmeline teljestik

5.

Istekohtade võrdlusandmed

1. KOHALDAMISALA
Käesolevat eeskirja kohaldatakse N (1)-kategooria sõidukite suhtes seoses kabiinis viibivate sõitjate kaitsmisega.
2. MÕISTED
Käesolevas eeskirjas kasutatakse järgmisi mõisteid.
2.1. „Sõiduki tüübikinnitus“ – käesoleva eeskirja nõuete kohane sõiduki tüübikinnitus seoses sõiduki kabiinis viibivate
sõitjate kaitsmisega laupkokkupõrke või ümberpaiskumise korral.
2.2. „Sõidukitüüp“ – mootorsõidukite kategooria, mille sõidukid ei erine üksteisest järgmiste oluliste omaduste poolest:
2.2.1. kabiini mõõtmed, kuju ja kabiiniosade materjalid; või
2.2.2. kabiini šassii külge kinnitamise viis;
2.3. „Püsttasapind“ – sõiduki pikitasapinnaga risti asetsev vertikaaltasapind;
2.4. „Pikitasapind“ – sõiduki pikiteljelise kesktasapinnaga paralleelne tasapind;
2.5. „Buldogkabiiniga sõiduk“ – sõiduk, mille puhul üle poole mootori pikkusest on tuuleklaasi alumise serva
eespoolseimast punktist tagapool ja roolirattarumm asub sõiduki pikkuse eesmises veerandis.
2.6. „R-punkt“ – istme võrdluspunkt, nagu on määratletud 4. lisa punktis 2.4.
2.7. „H-punkt“– 4. lisa punktis 2.3 määratletud punkt.
2.8. „Katse A“ – laupkokkupõrkekatse, mis on ette nähtud kabiini vastupidavuse hindamiseks laupkokkupõrke korral.
2.9. „Katse B“ – löökkatse kabiini A-piilaritele, et hinnata kabiini vastupidavust 90° ümberpaiskumise korral ja selle
järelmõju.
2.10. „Katse C“ – kabiini katuse tugevuskatse, millega hinnatakse kabiini vastupidavust 180° ümberpaiskumise korral.
2.11. „A-piilar“ – kõige eesmine ja välimine katusetugi.
2.12. „Tuuleklaas“ – A-piilarite vahel paiknev sõiduki esiklaas.
(1) Nagu on määratletud sõidukite ehitust käsitlevas konsolideeritud resolutsioonis (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, punkt 2)
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2.13. „M1-kategooria sõidukitest tuletatud N1-kategooria sõidukid“ – N1 -kategooria sõidukid, millel on A-piilaritest
eespool samasugune üldine ehitus ja kuju nagu varasemal M1-kategooria sõidukil.
2.14. „Eraldi kabiin“ – sõiduki raami külge spetsiaalsete ühendustega kinnitatud kabiin, millel puudub ühine osa
lastiruumiga.
3. TÜÜBIKINNITUSE TAOTLEMINE
3.1. Taotluse sõiduki tüübikinnituse saamiseks seoses sõiduki kabiinis viibivate sõitjate kaitsmisega esitab sõiduki tootja või
tema nõuetekohaselt volitatud esindaja.
3.2. Taotlusele lisatakse joonised, millel näidatakse kabiini asukoht sõidukil ja selle kinnitusviis, ning piisavalt detailsed
joonised kabiini ehituse kohta; kõik joonised tuleb esitada kolmes eksemplaris. Teave ehituslike iseärasuste kohta
edastatakse 1. lisa 1. osas esitatud näidisele vastavas teabedokumendis.
4. TÜÜBIKINNITUS
4.1. Kui käesoleva eeskirja alusel tüübikinnituse saamiseks esitatud sõidukitüüp vastab punkti 5 nõuetele, antakse sellele
sõidukitüübile tüübikinnitus.
4.2. Igale tüübikinnituse saanud sõidukitüübile antakse tüübikinnitusnumber. Selle kaks esimest numbrit (praeguse
versiooni puhul 03, tulenevalt 03-seeria muudatustest) näitavad tüübikinnituse andmise ajaks käesolevasse eeskirja
viimati tehtud oluliste tehniliste muudatuste seeriat. Sama kokkuleppeosaline ei tohi anda sama tüübikinnitusnumbrit
muule sõidukitüübile punktis 2.2 määratletud tähenduses.
4.3. Teade sõidukitüübile käesoleva eeskirja kohase tüübikinnituse andmise, laiendamise, andmata jätmise, tühistamise või
sõiduki tootmise lõpetamise kohta edastatakse käesolevat eeskirja kohaldavatele kokkuleppeosalistele käesoleva
eeskirja 1. lisas esitatud näidisele vastaval vormil.
4.4. Igale käesoleva eeskirja kohaselt kinnitatud tüübile vastavale sõidukile tuleb kinnitada tüübikinnituse vormil
kindlaksmääratud hästi märgatavasse ja kergesti juurdepääsetavasse kohta rahvusvaheline tüübikinnitusmärk, millel
on:
4.4.1. ringjoonega ümbritsetud E-täht, millele järgneb tüübikinnituse andnud riigi tunnusnumber (2) ja
4.4.2. punktis 4.4.1 kirjeldatud ringist paremal käesoleva eeskirja number, millele järgneb R-täht, mõttekriips ja tüübikinni
tusnumber.
4.5. Kui sõiduk vastab sõidukitüübile, mis on käesolevale eeskirjale vastava tüübikinnituse andnud riigis saanud
tüübikinnituse ühe või mitme asjaomasele kokkuleppele lisatud muu eeskirja alusel, ei ole punktis 4.4.1 sätestatud
tähist vaja korrata; sel juhul paigutatakse kõikide käesolevale eeskirjale vastava tüübikinnituse andnud riigis
tüübikinnituse andmise aluseks olnud eeskirjade numbrid, tüübikinnitusnumbrid ning lisatähised tulpadena punktis
4.4.1 sätestatud tähisest paremale.
4.6. Tüübikinnitusmärk peab olema selgelt loetav ja kustutamatu.
4.7. Tüübikinnitusmärk paigutatakse sõiduki andmeplaadile või selle lähedusse.
4.8. Tüübikinnitusmärkide kujunduse näidised on esitatud käesoleva eeskirja 2. lisas.
5. NÕUDED
5.1. Üldnõuded
5.1.1. Sõiduki kabiin peab olema konstrueeritud ning sõiduki külge kinnitatud selliselt, et avarii korral oleks sõitjate
vigastamise oht minimaalne.
(2) 1958. aasta kokkuleppe osalisriikide tunnusnumbrid on esitatud sõidukite ehitust käsitleva konsolideeritud resolutsiooni (R.E.3) 3.
lisas, dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6 - http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html
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5.1.2. N1-kategooria sõidukitele ja N2-kategooria sõidukitele, mille täismass ei ületa 7,5 t, tehakse katsed A ja C, nagu on
kirjeldatud 3. lisa punktides 5 ja 7.
Kuid kui sõiduki tüüp täidab eeskirjade nr 12 või 33 või 94 laupkokkupõrkekatse tingimused, ja M1-kategooria
sõidukitest tuletatud N1-kategooria sõidukid, mis on saanud tüübikinnituse vastavalt eeskirjale nr 94, võib
laupkokkupõrkekatse (katse A) tingimused lugeda täidetuks.
Katse C viiakse läbi ainult eraldi kabiiniga sõidukite puhul.
5.1.3. N3-kategooria sõidukitele ja N2-kategooria sõidukitele, mille täismass ületab 7,5 t, tehakse katsed A, B ja C, nagu on
kirjeldatud 3. lisa punktides 5, 6 ja 7.
Katse C viiakse läbi ainult eraldi kabiiniga sõidukite puhul.
5.1.4. Katse A (laupkokkupõrge) viiakse läbi vaid buldogkabiiniga sõidukite puhul.
5.1.5. Vastavalt tootja valikule võib kasutada ühte, kahte või kolme kabiini, et demonstreerida vastavust punkti 5.1.2 või
5.1.3 nõuetele. Kuid katse C korraldamisel viiakse mõlemad etapid läbi sama kabiiniga.
5.1.6. Katseid A, B ja C ei pea tegema, kui tootja suudab arvutisimulatsiooni või kabiini osade tugevusarvutuste või muude
meetodite abil tehnilisele teenistusele rahuldavalt tõestada, et katse tingimuste kohaldamisel ei deformeeru kabiin
selliselt, et see oleks ohtlik seal viibijatele (tungimine ellujäämisruumi).
5.2. Pärast katset või katseid nõutav ellujäämisruum
5.2.1. Pärast punktis 5.1.2 või 5.1.3 viidatud katsete läbimist peab sõiduki kabiinis olema selline ellujäämisruum, mis
mahutab 3. lisa 2. liites määratletud mannekeeni keskmises asendis oleval istmel, ilma et katsemannekeen puutuks
kokku mitte-elastsete osadega, mille Shore’i kõvadus on 50 või rohkem. Arvesse ei võeta mitte-elastseid osasid, mida
saab katsemannekeenilt eemaldada ilma tööriistadeta, kasutades väiksemat jõudu kui 100 N. Paigaldamise
hõlbustamiseks võib mannekeeni lahtivõetuna kabiini viia ja selle seal kokku panna. Selleks viiakse iste kõige
tagumisse asendisse ja mannekeen pannakse kokku ning asetatakse selliselt, et H-punkt ja R-punkt langevad kokku.
Seejärel liigutatakse iste ellujäämisruumi hindamiseks ettepoole keskmisesse asendisse. Alternatiivina 3. lisa 2. liites
määratletud katsemannekeenile võib kasutada eeskirjas nr 94 kirjeldatud keskmisest mehest poole väiksemate
mõõtmetega mannekeeni Hybrid II või III koos mõõteseadmetega või ilma.
5.2.2. Selliselt määratletud ruumi kontrollitakse iga istme puhul, mille tootja on ette näinud.
5.3. Muud tingimused
5.3.1. Katsete käigus võivad osad, millega kabiin on kinnitatud šassii külge, deformeeruda või murduda tingimusel, et
kabiin on endiselt kinnitatud šassii külge standardsete kinnitusdetailide abil ega liigu, nihku ega pöördu
kinnituskohtade suhtes.
5.3.2. Katse käigus ei tohi ükski uks avaneda, kuid ei ole nõutud, et uksed avaneksid pärast katset.
6. SÕIDUKITÜÜBI MUUTMINE JA TÜÜBIKINNITUSE LAIENDAMINE
6.1. Sõidukitüübi igasugusest muutmisest tuleb teatada sõidukitüübile tüübikinnituse väljastanud tüübikinnitusasutusele.
Tüübikinnitusasutus võib seejärel teha järgmist:
6.1.1. võtta seisukoha, et kõnealustel muudatustel ei ole negatiivset mõju ja et sõiduk vastab endiselt nõuetele,
6.1.2. või nõuda katsete eest vastutavalt tehniliselt teenistuselt uut katsearuannet.
6.2. Muudatuste loetelu sisaldav teatis tüübikinnituse andmise või andmata jätmise kohta edastatakse käesolevat eeskirja
kohaldavatele kokkuleppeosalistele punktis 4.3 kindlaks määratud korras.
6.3. Tüübikinnituse laienduse andnud pädev asutus määrab kõnealusele laiendusele seerianumbri ja teavitab sellest
käesolevat eeskirja kohaldavaid 1958. aasta kokkuleppe osalisi, kasutades selleks käesoleva eeskirja 1. lisas esitatud
näidisele vastavat teatisevormi.
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7. TOOTMISE NÕUETELE VASTAVUS
Tootmise nõuetele vastavust tuleb kontrollida kooskõlas kokkuleppe liitega 1 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) ning see
peab vastama järgmistele nõuetele.
7.1. Käesoleva eeskirja kohaselt tüübikinnituse saanud sõiduk peab olema valmistatud nii, et see vastab kinnitatud tüübile,
täites punktis 5 sätestatud nõudeid.
7.2. Tüübikinnituse andnud pädev asutus võib igal ajal kontrollida igas tootmisüksuses rakendatavate kontrollimeetodite
nõuetekohasust. Kõnealused kontrollid toimuvad tavapäraselt kord iga kahe aasta järel.
8. KARISTUSED TOOTMISE NÕUETELE MITTEVASTAVUSE KORRAL
8.1. Sõidukitüübile käesoleva eeskirja kohaselt antud tüübikinnituse võib tühistada, kui punktis 7.1 sätestatud nõue ei ole
täidetud.
8.2. Kui käesolevat eeskirja kohaldav kokkuleppeosaline tühistab tema poolt eelnevalt antud tüübikinnituse, teatab ta sellest
kohe teistele käesolevat eeskirja kohaldavatele kokkuleppeosalistele, kasutades selleks käesoleva eeskirja 1. lisas esitatud
näidise kohast teatisevormi.
9. TOOTMISE LÕPETAMINE
Kui tüübikinnituse omanik lõpetab täielikult käesoleva eeskirja kohaselt tüübikinnituse saanud sõiduki tootmise,
teatab ta sellest tüübikinnituse andnud asutusele. Pärast asjaomase teatise saamist teatab kõnealune asutus sellest
teistele käesolevat eeskirja kohaldavatele 1958. aasta kokkuleppe osalistele, kasutades selleks käesoleva eeskirja 1.
lisas esitatud näidisele vastavat teatisevormi.
10. ÜLEMINEKUSÄTTED
10.1. Alates 02-seeria muudatuste ametlikust jõustumiskuupäevast ei tohi ükski käesolevat eeskirja kohaldav
kokkuleppeosaline keelduda UNECE tüübikinnituse andmisest käesoleva eeskirja alusel, mida on muudetud 02-seeria
muudatustega.
10.2. Alates 1. oktoobrist 2002 annavad käesolevat eeskirja kohaldavad kokkuleppeosalised ECE tüübikinnitusi ainult
juhul, kui on täidetud 02-seeria muudatustega muudetud käesoleva eeskirja nõuded.
10.3. Alates 1. oktoobrist 2006 võivad käesolevat eeskirja kohaldavad kokkuleppeosalised keelduda tunnustamast
tüübikinnitusi, mis ei ole antud vastavalt käesoleva eeskirja 02-seeria muudatustele.
10.4. Alates 03-seeria muudatuste ametlikust jõustumiskuupäevast ei tohi ükski käesolevat eeskirja kohaldav
kokkuleppeosaline keelduda UNECE tüübikinnituse andmisest käesoleva eeskirja alusel, mida on muudetud 03-seeria
muudatustega.
10.5. 72 kuud pärast 03-seeria muudatuste jõustumise kuupäeva annavad käesolevat eeskirja kohaldavad
kokkuleppeosalised käesoleva eeskirja kohase UNECE tüübikinnituse uut tüüpi kabiinidele vaid siis, kui kinnitatav
sõidukitüüp vastab 03-seeria muudatustega muudetud käesoleva eeskirja nõuetele.
10.6. Käesolevat eeskirja kohaldavad kokkuleppeosalised ei tohi keelduda käesoleva eeskirja varasemate seeriate
muudatustele vastava tüübikinnituse laiendamisest.
10.7. 72 kuu vältel pärast käesoleva eeskirja 03-seeria muudatuste jõustumist jätkavad käesolevat eeskirja kohaldavad
kokkuleppeosalised käesoleva eeskirja varasema seeria muudatuste nõuetele vastavatele sõidukitüüpidele
tüübikinnituse andmist.
10.8. Ükski käesolevat eeskirja kohaldav kokkuleppeosaline ei tohi keelduda riikliku või piirkondliku tüübikinnituse
andmisest sõidukitüübile, mis on saanud käesoleva eeskirja 03-seeria muudatuste kohase tüübikinnituse.
10.9. Isegi pärast käesoleva eeskirja 03-seeria muudatuste jõustumist jäävad kehtima käesoleva eeskirja varasemate seeriate
muudatuste nõuetele vastavate sõidukite tüübikinnitused ning käesolevat eeskirja kohaldavad kokkuleppeosalised
tunnustavad neid jätkuvalt.
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11. TÜÜBIKINNITUSKATSETE EEST VASTUTAVATE TEHNILISTE TEENISTUSTE JA TÜÜBIKINNITUSASUTUSTE NIMED
JA AADRESSID
Käesolevat eeskirja kohaldavad kokkuleppeosalised edastavad ÜRO sekretariaadile tüübikinnituskatsete eest
vastutavate tehniliste teenistuste nimed ja aadressid ning nende haldusasutuste nimed ja aadressid, kes annavad
tüübikinnituse ja kellele tuleb saata vormikohased teated teistes riikides välja antud tüübikinnituste, nende
laiendamise, andmata jätmise või tühistamise kohta.
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1. LISA
ÜRO EUROOPA MAJANDUSKOMISJONI TÜÜBIKINNITUSDOKUMENDID
1. OSA
TEABEDOKUMENT

Vastavalt eeskirjale nr 29, mis käsitleb kabiini tüübikinnitust
Vajaduse korral tuleb esitada kolmes eksemplaris koos sisukorraga järgmine teave. Kõik joonised tuleb esitada asjakohases
mõõtkavas ja piisavalt üksikasjalikult A4 formaadis paberil või A4 formaati voldituna. Kui lisatakse fotosid, peavad need
olema piisavalt üksikasjalikud.
1.

Üldosa …

1.1.

Mark (tootja kaubanimi): …

1.2.

Tüüp: …

1.3.

Tüübi identifitseerimisandmed, kui need on märgitud sõidukile: …

1.3.3. Märgistuse asukoht: …
1.4.

Sõiduki kategooria: (1) …

1.5.

Tootja nimi ja aadress: …

1.6.

Koostetehas(t)e aadress(id): …

2.

Sõiduki ehituse üldandmed …

2.1.

Representatiivsõiduki fotod ja/või joonised: …

2.2.

Kogu sõiduki mõõtjoonis: …

2.3.

Telgede ja rataste arv: …

2.6.

Mootori asukoht ja asend: …

2.7.

Juhikabiin (buldog- või ninamikkabiin) (2) …

2.8.

Rooli asukoht: …

3.

Massid ja mõõtmed (kilogrammides ja millimeetrites) (viide joonisele, kui see on asjakohane) …

3.1.

Tootja määratud suurim lubatud kandevõime: …

3.2.

Sõiduki esitelje või -telgede suurim tehniliselt lubatud registrimass: …

4.

Kabiin …

4.1.

Kabiini tüüp: (päevakabiin/magamiskohaga kabiin/katusel asuva magamiskohaga kabiin): (3) …

4.2.

Kasutatud materjalid ja ehitusmeetodid: …

(1) Nagu on määratletud sõidukite ehitust käsitlevas konsolideeritud resolutsioonis (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, punkt 2)
(2) Buldogkabiiniga sõiduk – konfiguratsioon, mille korral üle poole mootori pikkusest on tuuleklaasi alumise serva eespoolseimast
punktist tagapool ja roolirattarumm asub sõiduki pikkuse eesmises veerandis.
(3) Mittevajalik maha tõmmata (kui rohkem kui üks valik on asjakohane, ei ole vaja midagi maha tõmmata).
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4.3.

Uste konfiguratsioon ja arv: …

4.4.

Uksesulgurite ja uksekinnituskomponentide ning nende asukohtade joonised: …

4.5.

Istmete arv: …

4.6.

R-punktid: …

4.7.

Sõidukitüübi kabiini täpne kirjeldus, sh mõõtmed, kuju, kasutatud materjalid ja kinnitus šassiile: …

4.8.

Kabiini ja nende sisustuselementide joonised, mis mõjutavad jääkruumi: …

5.

Rooliseade …

5.1.

Rooliseadme(te) skemaatiline joonis (joonised): …

5.2.

Rooliseadme reguleerimisvahemik ja -meetod (kui on): …
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2. LISA
TÜÜBIKINNITUSMÄRKIDE KUJUNDUS

NÄIDIS A

(Vt käesoleva eeskirja punkt 4.4)

a = vähemalt 8 mm
Selline sõiduki külge kinnitatud tüübikinnitusmärk näitab, et asjaomasele sõidukitüübile on seoses sõiduki kabiinis viibivate
sõitjate kaitsmisega antud Madalmaades (E 4) tüübikinnitusnumber 03249. Tüübikinnitusnumbri kaks esimest kohta
tähistavad seda, et eeskiri nr 29 sisaldas juba tüübikinnituse andmise ajal 03-seeria muudatusi.

NÄIDIS B

a = vähemalt 8 mm
Selline sõiduki külge kinnitatud tüübikinnitusmärk näitab, et asjaomasele sõidukitüübile anti Madalmaades (E 4)
tüübikinnitus eeskirjade nr 29 ja 24 kohaselt (1) (Viimati nimetatud eeskirja puhul on korrigeeritud neeldumistegur
1,30 m–1.) Tüübikinnitusnumbrid näitavad, et tüübikinnituste andmise ajal hõlmasid eeskirjad nr 29 ja 24 03-seeria
muudatusi.

(1) Teine number on esitatud vaid näitena.
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3. LISA
KATSEMENETLUS

1.

Uksed
Enne katseid peavad kabiini uksed olema suletud, kuid mitte lukustatud.

2.

Mootor
Katse A tegemiseks paigaldatakse sõidukile mootor või sellega massilt, mõõtmetelt ja paigaldamisomadustelt
samaväärne mudel.

3.

Kabiin
Kabiini paigaldatakse roolimehhanism, rool, armatuurlaud ning juhiiste ja reisijaistmed. Rool ja iste reguleeritakse
vastavalt tootja ettekirjutustele tavakasutuse asendisse.

4.

Kabiini kinnitamine
Katse A korral paigaldatakse kabiin sõidukile. Katsete B ja C korral paigaldatakse kabiin vastavalt tootja valikule
kas sõidukile või eraldi raamile. Sõiduk või raam tuleb kinnitada käesoleva lisa 1. liites nõutud viisil.

5.

Laupkokkupõrkekatse (katse A)

Joonis 1
Laupkokkupõrkekatse (katse A)

5.1.

Löökkeha peab olema valmistatud terasest ja selle mass peab olema ühtlaselt jaotatud; selle mass ei tohi olla
väiksem kui 1 500 kg. Kokkupuutepind peab olema ristkülikukujuline, tasane, 2 500 mm lai ja 800 mm kõrge (vt
b ja h joonisel 1). Selle servad peavad olema kumerad kumerusraadiusega 10 mm ± 5 mm.

5.2.

Löökkeha koost peab olema jäiga konstruktsiooniga. Löökkeha ripub vabalt kahe üksteisest vähemalt 1 000 mm
kaugusel asuva tala küljes, olles nende külge jäigalt kinnitatud (vt f joonisel 1). Talade pikkus rippumisteljest kuni
löökkeha geomeetrilise keskmeni peab olema vähemalt 3 500 mm (L joonisel 1).

5.3.

Löökkeha paigutatakse selliselt, et vertikaalasendis:

5.3.1.

on selle kokkupuutepind ühenduses sõiduki kõige eesmise osaga;

5.3.2.

selle raskuskese on c = 50 + 5/–0 mm allpool juhiistme R-punkti, ja

5.3.3.

selle raskuskese asub sõiduki pikiteljelisel kesktasapinnal.
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5.4.

Löökkeha põrkub kabiiniga selle eesosas suunaga kabiini tagumise osa poole. Löögi suund peab olema
horisontaalne ning paralleelne sõiduki pikiteljelise kesktasapinnaga.

5.5.

Löögienergia peab olema:

5.5.1.

29,4 kJ N1-kategooria sõidukite ja kuni 7,5 t täismassiga N2-kategooria sõidukite puhul;

5.5.2.

55 kJ N3-kategooria sõidukite ja üle 7,5 t täismassiga N2-kategooria sõidukite puhul.

6.

Löökkatse esipiilaritele (katse B)

Joonis 2
Löökkatse esipiilaritele (katse B)

6.1.

Löökkeha peab olema jäik ja selle mass peab olema ühtlaselt jaotatud; selle mass ei tohi olla väiksem kui 1 000 kg.
Löökkeha peab olema silindriline keha läbimõõduga d = 600 ± 50 mm ja pikkusega b < 2 500 mm. Selle servad
peavad olema kumerad kumerusraadiusega vähemalt 1,5 mm.

6.2.

Löökkeha koost peab olema jäiga konstruktsiooniga. Löökkeha peab vabalt rippuma kahe üksteisest vähemalt 1
000 mm kaugusel (f) asuva tala küljes, olles nende külge jäigalt kinnitatud. Talade pikkus (L) rippumisteljest kuni
löökkeha geomeetrilise keskmeni peab olema vähemalt 3 500 mm.

6.3.

Löökkeha paigutatakse selliselt, et vertikaalasendis rippudes:

6.3.1.

on selle kokkupuutepind ühenduses kabiini kõige eesmise osaga;

6.3.2.

on selle keskpikitelg horisontaalne ja risti kabiini vertikaalse pikiteljelise kesktasapinnaga;

6.3.3.

on selle raskuskese tuuleklaasi raami alumise ja ülemise osa vahelises keskpunktis, mõõdetuna mööda tuuleklaasi
ja piki kabiini vertikaalset pikiteljelist kesktasapinda;

6.3.4.

asub selle raskuskese kabiini pikiteljelisel kesktasapinnal;

6.3.5.

on selle pikkus sõiduki laiuses ühtlaselt jaotatud, ulatudes üle mõlema A-piilari kogu laiuse.

6.4.

Löökkeha põrkub kabiiniga selle eesosas suunaga kabiini tagumise osa poole. Löögi suund peab olema
horisontaalne ning paralleelne sõiduki pikiteljelise kesktasapinnaga.
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Joonis 3
Katuse tugevuskatse (katse C)

7.1.

Üle 7,5 t täismassiga N2-kategooria sõidukite ja N3-kategooria sõidukite puhul korraldatakse punktides 7.3 ja 7.4
kirjeldatud mõlemad katsed nimetatud järjekorras sama kabiiniga.

7.2.

Kuni 7,5 t täismassiga N2-kategooria sõidukite ja N1-kategooria sõidukite puhul korraldatakse ainult punktis 7.4
kirjeldatud katse.

7.3.

Üle 7,5 t täismassiga N2-kategooria sõidukite ja N3-kategooria sõidukite eelnev dünaamiline koormamine (vt P1
joonisel 3).

7.3.1.

Löökkeha peab olema jäik ja selle mass peab olema ühtlaselt jaotatud; selle mass ei tohi olla väiksem kui 1 500 kg.

7.3.2.

Löökkeha kokkupuutepind peab olema ristkülikukujuline ja tasane. Selle mõõtmed peavad olema piisavalt suured,
et löökkeha paigutamisel punkti 7.3.3 kohaselt ei puuduta löökkeha servad kabiini.
Kui löökkehana kasutatakse pendlit, peab see rippuma vabalt kahe üksteisest vähemalt 1 000 mm kaugusel asuva
tala küljes, olles nende külge jäigalt kinnitatud. Vahemaa rippumisteljest kuni löökkeha geomeetrilise keskmeni
peab olema vähemalt 3 500 mm.

7.3.3.

Löökkeha ja/või kabiin paigutatakse selliselt, et löögi ajal:

7.3.3.1. on löökkeha kokkupuutepind kabiini pikiteljelise kesktasapinna suhtes 20° nurga all. Kallutada võib kas löökkeha
või kabiini. Kui löökkeha on pendel, ei tohi kabiini kallutada ja see paigaldatakse horisontaalselt;
7.3.3.2. katab löökkeha kokkupuutepind kogu ulatuses kabiini ülemist osa;
7.3.3.3. on löökkeha keskpikitelg horisontaalne ja paralleelne kabiini pikiteljelise kesktasapinnaga.
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7.3.4.

Löökkeha peab põrkuma kabiini ülemise osaga selliselt, et löögi ajal on täidetud punkti 7.3.3 nõuded. Löögi suund
peab olema risti löökkeha pinnaga ja kabiini keskpikiteljega. Kui paigutust käsitlevad nõuded on löögi hetkel
täidetud, võib löökkeha või kabiin liikuda.

7.3.5.

Löögienergia peab olema vähemalt 17,6 kJ.

7.4.

Katuse tugevuskatse (vt P2 joonisel 3).

7.4.1.

Laadimisseadis peab olema valmistatud terasest ja selle mass peab olema ühtlaselt jaotatud.

7.4.2.

Laadimisseadise põhi peab olema ristkülikukujuline ja tasane. Selle mõõtmed peavad olema piisavalt suured, et
punkti 7.4.4 kohase paigutamise korral ei puuduta seadise servad kabiini.

7.4.3.

Seadise ja selle tugistruktuuri vahele võib vajaduse korral paigaldada lineaarse laagermehhanismi, et võimaldada
kabiini katusel liikuda külgsuunas löögi saanud küljest eemale punktis 6.3 kirjeldatud koormamata etapis.

7.4.4.

Laadimisseadis peab olema paigutatud selliselt, et katse ajal:

7.4.4.1. on see paralleelne šassii x-y tasapinnaga;
7.4.4.2. liigub see paralleelselt šassii püstteljega;
7.4.4.3. katab selle põhi kabiini katuse täielikult.
7.4.5.

Kabiini katusele avaldatakse laadimisseadisega staatilist koormust, mis vastab sõiduki esiteljele või -telgedele
lubatud maksimaalsele massile, kuid mitte rohkem kui 98 kN.
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1. liide

JUHISED SÕIDUKI KINNITAMISEKS KATSESTENDILE

1.

Üldised kinnitusjuhised

1.1.

Tuleb võtta meetmed selle tagamiseks, et sõiduk katse jooksul oluliselt ei nihkuks. Sel eesmärgil tõmmatakse peale
käsipidur, pannakse sisse käik ja esimeste rataste taha asetatakse tõkised.

1.2.

Kinnitusketid või -trossid
Kõik kinnitusketid või -trossid peavad olema terasest ja taluma vähemalt 10 t suurust tõmbejõudu.

1.3.

Šassii blokeerimine
Šassii pikidetailid toestatakse puidust plokkide, jäikade liitmaterjalist plokkide ja/või reguleeritavate
metallklambritega kogu nende laiuses ja vähemalt 150 mm pikkuselt. Plokkide esiservad ei tohi asuda kabiini kõige
tagumisest punktist eespool, ega teljevahe keskpunktist tagapool (vt joonis 1). Tootja nõudmisel seatakse šassii
sellisesse positsiooni, nagu see on laadituna.

1.4.

Kinnitamine eest
Šassii liikumist tahapoole piiratakse kettide või trossidega (A), mis kinnitatakse šassii esiosa külge sümmeetriliselt
selle pikitelje suhtes; kinnituskohad peavad olema üksteisest vähemalt 600 mm kaugusel. Pinge all peavad ketid või
trossid moodustama horisontaali suhtes kuni 25° allasuunalise nurga ja nende projektsioon horisontaaltasapinnal
peab sõiduki pikitelje suhtes moodustama kuni 10° nurga (vt joonis 1). Ketid või trossid võivad üksteisega ristuda.

1.5.

Kettide või trosside pingutamine ning kinnitamine tagant
Katsete A ja B puhul seatakse kett või tross C alguses ligikaudu 1 kN koormuse alla. Kõigi nelja keti või trossi A ja B
lõtk kõrvaldatakse ning ketile või trossile C avaldatakse vähemalt 10 kN tõmbejõudu. Keti või trossi C kaldenurk
horisontaali suhtes ei tohi ületada 15°. Šassii ja maapinna vahelisele punktile D avaldatakse vähemalt 500 N suurust
vertikaalset takistusjõudu (vt joonis 1). Katse C puhul asendatakse eespool kirjeldatud ketid või trossid B kettide või
trosside E ja F-ga (vt joonis 2).

1.6.

Samaväärne paigaldamine
Tootja taotlusel võib katse korraldada spetsiaalsele raamile paigaldatud kabiiniga, tingimusel et on tõestatud, et
selline paigaldusviis on samaväärne sõidukile paigaldamisega.

2.

Laupkokkupõrge

2.1.

Sõidukile paigaldatud kabiin
Katse A tehakse kabiiniga, mis on paigaldatud sõidukile nagu on kirjeldatud punktis 1.

2.1.1. Kinnitamine külgedelt
Külgsuunalist liikumist piiratakse kettide või trossidega B, mis kinnitatakse šassii külge sümmeetriliselt selle pikitelje
suhtes. Kinnituskohad ei tohi sõiduki esiosast olla kaugemal kui 5 m ja sellele lähemal kui 3 m. Pinge all peavad ketid
või trossid moodustama horisontaali suhtes kuni 20° allasuunalise nurga ja nende projektsioon horisontaalta
sapinnal peab sõiduki pikitelje suhtes moodustama vähemalt 25° ja mitte üle 45° nurga (vt joonis 1).
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Raamile paigaldatud kabiin
Tuleb võtta meetmed selle tagamiseks, et kabiin katse jooksul oluliselt ei nihkuks.

3.

Löökkatse esipiilaritele

3.1.

Sõidukile paigaldatud kabiin.
Katse B tehakse kabiiniga, mis on paigaldatud sõidukile nagu on kirjeldatud punktis 1.

3.1.1. Kinnitamine külgedelt
Külgsuunalist liikumist piiratakse kettide või trossidega B, mis kinnitatakse šassii külge sümmeetriliselt selle pikitelje
suhtes. Kinnituskohad ei tohi sõiduki esiosast olla kaugemal kui 5 m ja sellele lähemal kui 3 m. Pinge all peavad ketid
või trossid moodustama horisontaali suhtes kuni 20° allasuunalise nurga ja nende projektsioon horisontaalta
sapinnal peab sõiduki pikitelje suhtes moodustama vähemalt 25° ja mitte üle 45° nurga (vt joonis 1).

3.2.

Raamile paigaldatud kabiin
Tuleb võtta meetmed selle tagamiseks, et kabiin katse jooksul oluliselt ei nihkuks.

4.

Katuse tugevus

4.1.

Sõidukile paigaldatud kabiin
Katse C tehakse kabiiniga, mis on paigaldatud sõidukile nagu on kirjeldatud punktis 1.

4.1.1. Šassii blokeerimine
Olenemata punktist 1.3 asetatakse mõlemal küljel šassii pikidetailide esiotsa alla lisatugi.

4.1.2. Kinnitamine külgedelt
Külgsuunalist liikumist piiratakse kettide või trossidega E ja F, mis kinnitatakse šassii külge sümmeetriliselt selle
pikitelje suhtes.
Keti või trossi E kinnituskohad ei tohi sõiduki esiosast olla kaugemal kui 5 m ja sellele lähemal kui 3 m.
Keti või trossi F kinnituskohad on esitelje keskosa ja sõiduki esiosa vahel.
Pinge all peavad ketid või trossid moodustama horisontaali suhtes kuni 20° allasuunalise nurga ja nende
projektsioon horisontaaltasapinnal peab sõiduki pikitelje suhtes moodustama 90° ±5° nurga (vt joonis 2).

4.2.

Raamile paigaldatud kabiin
Tuleb võtta meetmed selle tagamiseks, et raam katse jooksul oluliselt ei nihkuks.
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Joonis 1
Laupkokkupõrkekatse ja löökkatse esipiilaritele
Kabiin on paigaldatud sõidukile

Joonis 2
Katuse tugevuskatse
Kabiin on paigaldatud sõidukile
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2. liide
ELLUJÄÄMISRUUMI KONTROLLIMISEKS KASUTATAV MANNEKEEN

Mõõtmed
Nimetus

Kirjeldus

Mõõtmed millimeetrites

AA

Pea laius

153

AB

Kaela ja pea kõrgus kokku

244

D

Vahemaa pealaest õlaliigeseni

359

E

Sääre sügavus

106

F

Kõrgus istmest õlani

620

J

Käetoe kõrgus

210

M

Põlve kõrgus

546

O

Rindkere sügavus

230

P

Vahemaa seljatoest põlveni

595

R

Vahemaa küünarliigesest sõrmeotsteni

490
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Mõõtmed
Nimetus

Kirjeldus

Mõõtmed millimeetrites

S

Jalalaba pikkus

266

T

Pea laius külgvaates

211

U

Kõrgus istmest kuni pealaeni

900

V

Õlgade laius

453

W

Jalalaba laius

77

a

Vahemaa puusanukkide keskpunktide vahel

172

b

Rindkere laius

305

c

Pea kõrgus lõuast mõõdetuna

221

d

Küünarvarre paksus

94

e

Vahemaa torso vertikaalse keskjoone ja pea tagakülje vahel

102

f

Vahemaa õla- ja küünarliigese vahel

283

g

Põlveliigese kõrgus maapinnast

505

h

Reie laius

165

i

Süle kõrgus (istudes)

565

j

Vahemaa pealaest H-punktini

819

k

Vahemaa puusa- ja põlveliigese vahel

426

m

Hüppeliigese kõrgus maapinnast

89

θ1

Jalgade pöördenurk külgsuunas

20°

θ2

Jalgade pöördenurk ülespoole

45°
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4. LISA
MOOTORSÕIDUKITE ISTEKOHTADE H-PUNKTI JA RINDKERE TEGELIKU KALDENURGA
KINDLAKSMÄÄRAMISE MENETLUS (1)

(1) Menetlust on kirjeldatud sõidukite ehitust käsitleva konsolideeritud resolutsiooni (R.E.3) 1. lisas, dokument ECE/TRANS/WP.29/78/
Rev.6.
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1. liide
KOLMEMÕÕTMELISE H-PUNKTI SEADME (3-D H-SEADME) KIRJELDUS (1)

(1) 3-D H-seadet on kirjeldatud sõidukite ehitust käsitleva konsolideeritud resolutsiooni (R.E.3) 1. lisa 1. liites, dokument ECE/TRANS/
WP.29/78/Rev.6.
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2. LIIDE
KOLMEMÕÕTMELINE TELJESTIK (1)

(1) Nagu on kirjeldatud sõidukite ehitust käsitleva konsolideeritud resolutsiooni (R.E.3) 1. lisa 2. liites, dokument ECE/TRANS/WP.29/78/
Rev.6.
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5. LISA
ISTEKOHTADE VÕRDLUSANDMED (1)

(1) Nagu on kirjeldatud sõidukite ehitust käsitleva konsolideeritud resolutsiooni (R.E.3) 1. lisa 3. liites, dokument ECE/TRANS/WP.29/78/
Rev.6.
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PARANDUSED
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määruse (EL) 2019/1241 (mis käsitleb
kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil ning millega muudetakse
nõukogu määrusi (EÜ) nr 2019/2006, (EÜ) nr 1224/2009 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusi (EL) nr 1380/2013, (EL) 2016/1139, (EL) 2018/973, (EL) 2019/472 ja (EL) 2019/1022 ning
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 894/97, (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2549/2000, (EÜ)
nr 254/2002, (EÜ) nr 812/2004 ja (EÜ) nr 2187/2005) parandus
(Euroopa Liidu Teataja L 198, 25. juuli 2019)
Leheküljel 174 VIII lisa (Läänemeri) B osa (Võrgusilma suurus) punktis 2.1
asendatakse

„2.1. Ilma et see piiraks lossimiskohustuse rakendamist, kasutavad laevad lõhepüügil vähemalt
110 mm või 157 mm suuruseid võrgusilmu.“

järgmisega:

„2.1. Ilma et see piiraks lossimiskohustuse rakendamist, kasutavad laevad vähemalt 110 mm või
lõhepüügil 157 mm suuruseid võrgusilmu.“
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