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Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon
liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.
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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/1423,
annettu 14 päivänä maaliskuuta 2019,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366 täydentämisestä teknisillä
sääntelystandardeilla, jotka koskevat perusteita keskitettyjen yhteyspisteiden nimeämiseksi
maksupalvelujen alalla ja näiden keskitettyjen yhteyspisteiden tehtäviä
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen
(EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366 (1) ja erityisesti sen 29 artiklan 7 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Vaatimuksen nimetä keskitetty yhteyspiste direktiivin (EU) 2015/2366 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti olisi oltava
oikeassa suhteessa direktiivin tavoitteiden saavuttamiseen, eikä se saisi aiheuttaa tarpeetonta rasitusta valtioiden
rajojen yli toimiville maksulaitoksille. Sen takia on asianmukaista määrittää oikeasuhteiset perusteet eli kynnysarvot,
jotka koskevat asiamiesten vastaanottavassa jäsenvaltiossa toteuttamien tapahtumien määrää ja arvoa sekä
vastaanottavaan jäsenvaltioon sijoittautuneiden asiamiesten määrää. Koska vastaanottavan jäsenvaltion
toimivaltainen viranomainen voi direktiivin (EU) 2015/2366 29 artiklan 2 nojalla vaatia maksulaitoksia
raportoimaan jäsenvaltion alueella harjoittamistaan toimista, viranomaisella on myös keinot saada tiedot, joita
tarvitaan tällaisten perusteiden soveltamiseen. Nämä kynnysarvot olisi siis vahvistettava direktiivin (EU) 2015/2366
29 artiklan 4 kohdan täydentämiseksi.

(2)

Jos jäsenvaltio edellyttää keskitetyn yhteyspisteen nimeämistä direktiivin (EU) 2015/2366 29 artiklan 4 kohdan
nojalla, keskitetyn yhteyspisteen olisi ensisijaisesti varmistettava asianmukainen yhteydenpito ja direktiivin III ja IV
osastossa vahvistettujen vaatimusten noudattamista koskevien tietojen ilmoittaminen, mukaan lukien yhteyspisteen
nimenneen maksulaitoksen velvollisuus raportoida vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.
Keskitetyllä yhteyspisteellä olisi myös oltava keskeinen koordinointirooli sen nimenneen maksulaitoksen ja
kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten välillä, jotta voidaan edistää sijoittautu
misoikeutta käyttävien asiamiesten vastaanottavassa jäsenvaltiossa harjoittaman maksupalveluliiketoiminnan
valvontaa. Sitä varten maksulaitoksen olisi varmistettava, että keskitetty yhteyspiste saa käyttöönsä tarvittavat
resurssit ja että sillä on pääsy asiaankuuluviin raportointitietoihin, jotta se voi täyttää direktiivin (EU) 2015/2366
mukaiset velvoitteensa.

(3)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan pankkiviranomainen (EPV) on
toimittanut komissiolle.

(1) EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35.
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EPV on järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen niistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus
perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (2) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan
osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Perusteet, joiden mukaisesti määritetään, milloin on asianmukaista nimetä keskitetty yhteyspiste
Direktiivin (EU) 2015/2366 29 artiklan 4 kohtaa sovellettaessa maksulaitoksille asetettu velvollisuus nimetä keskitetty
yhteyspiste katsotaan asianmukaiseksi vain silloin, kun vähintään yksi seuraavista perusteista täyttyy:
a) niiden asiamiesten kokonaismäärä, joiden kautta maksulaitos on tarjonnut sijoittautumisoikeuden nojalla direktiivin
(EU) 2015/2366 liitteessä I tarkoitettuja maksupalveluja vastaanottavassa jäsenvaltiossa, on vähintään 10;
b) vastaanottavaan jäsenvaltioon sijoittautuneiden, sijoittautumisvapauden tai palvelujen tarjoamisen vapauden nojalla
toimivien maksulaitoksen asiamiesten kautta kyseisessä jäsenvaltiossa viimeisellä tilikaudella toteutettujen
maksutapahtumien kokonaisarvo, mukaan lukien maksutoimeksiantopalvelujen tarjoamisen yhteydessä käynnistetyt
maksutapahtumat, ylittää 3 miljoonaa euroa ja maksulaitos on palkannut ainakin kaksi asiamiehistä sijoittautumis
vapauden perusteella;
c) vastaanottavaan jäsenvaltioon sijoittautuneiden, sijoittautumisvapauden tai palvelujen tarjoamisen vapauden nojalla
toimivien maksulaitoksen asiamiesten kautta kyseisessä jäsenvaltiossa viimeisellä tilikaudella toteutettujen
maksutapahtumien kokonaismäärä, mukaan lukien maksutoimeksiantopalvelujen tarjoamisen yhteydessä
käynnistettyjen maksutapahtumien määrä, on enemmän kuin 100 000 ja maksulaitos on palkannut ainakin kaksi
asiamiehistä sijoittautumisvapauden perusteella.

2 artikla
Keskitetyn yhteyspisteen tehtävät
1.

Direktiivin (EU) 2015/2366 29 artiklan 4 kohdan nojalla nimetty keskitetty yhteyspiste hoitaa seuraavia tehtäviä:

a) se toimii ainoana toimittajana ja keruupisteenä, kun on kyse sen nimenneen maksulaitoksen velvollisuudesta raportoida
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille direktiivin (EU) 2015/2366 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti
kyseisessä jäsenvaltiossa sijoittautumisvapauden nojalla toimivien asiamiesten kautta tarjotuista palveluista;
b) se toimii sen nimenneen maksulaitoksen ainoana yhteyspisteenä viestinnässä kotijäsenvaltion ja vastaanottavan
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa, kun on kyse vastaanottavassa jäsenvaltiossa sijoittautumisoikeuden
nojalla toimivien asiamiesten kautta tarjotuista maksupalveluista, muun muassa tarjoamalla toimivaltaisille
viranomaisille asiakirjoja ja tietoja näiden pyynnöstä;
c) se helpottaa paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, joita toimivaltaiset viranomaiset suorittavat vastaanottavassa
jäsenvaltiossa sijoittautumisvapauden nojalla toimivien keskitetyn yhteyspisteen nimenneen maksulaitoksen
asiamiesten luona, ja edistää kotijäsenvaltion tai vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten direktiivin
(EU) 2015/2366 nojalla mahdollisesti hyväksymien valvontatoimenpiteiden täytäntöönpanoa.
2.
Maksulaitosten on varmistettava, että keskitetyllä yhteyspisteellä on tarvittavat resurssit ja että sillä on pääsy kaikkiin
tietoihin, jotka ovat tarpeen direktiivin (EU) 2015/2366 29 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen ja tämän artiklan 1 kohdassa
säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontavira
nomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen
2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).
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3 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 14 päivänä maaliskuuta 2019.

Komission puolesta
Jean-Claude JUNCKER
Puhemies
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1424,
annettu 8 päivänä lokakuuta 2020,
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1017 muuttamisesta Belgiassa, Bulgariassa, Kroatiassa,
Luxemburgissa, Portugalissa ja Tanskassa tiettyihin suoriin tukijärjestelmiin sovellettavien vuoden
2020 talousarviomäärärahojen enimmäismäärien osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta
2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 (1) ja erityisesti sen 22 artiklan 1
kohdan, 36 artiklan 4 kohdan, 42 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 3 kohdan, 51 artiklan 4 kohdan ja 53 artiklan 7 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/1017 (2) vahvistetaan vuotuiset kansalliset enimmäismäärät
tietyille suorien tukien järjestelmille vuodeksi 2020.

(2)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/1017 vahvistetut vuotuiset talousarviomäärärahojen enimmäismäärät
perustuvat asetuksen (EU) N:o 1307/2013, sellaisena kuin se on muutettuna komission delegoidulla asetuksella
(EU) 2020/756 (3), liitteessä II vahvistettuihin kansallisiin enimmäismääriin. Delegoidulla asetuksella (EU) 2020/756
otettiin huomioon jäsenvaltioiden päätökset, jotka koskevat asetuksen (EU) N:o 1307/2013 14 artiklan mukaisia
suorien tukien ja maaseudun kehittämisen välisiä siirtoja kalenterivuoden 2020 osalta.

(3)

Belgia, Bulgaria, Kroatia, Luxemburg, Portugali ja Tanska ilmoittivat kuitenkin tarkastelleensa uudelleen pilarien
välisiä siirtoja koskevia päätöksiään lieventääkseen covid-19-pandemian seurauksia ja pandemiasta maatalousalalle
aiheutuvia vaikeuksia. Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteen II vastaavia enimmäismääriä on sittemmin muutettu
komission delegoidulla asetuksella (EU) 2020/1314 (4), jolla on otettu huomioon ilmoitettujen tarkistettujen
päätösten vaikutus ja määrät.

(4)

Koska vuoden 2020 talousarviomäärärahojen vuotuiset enimmäismäärät perustuvat asetuksen (EU) N:o 1307/2013
liitteessä II vahvistettuihin kansallisiin enimmäismääriin, kansallisten enimmäismäärien muutokset aiheuttavat
muutoksia asianomaisten jäsenvaltioiden vuotuisiin talousarviomäärärahojen enimmäismääriin. Lisäksi eräät
jäsenvaltiot ovat tarkastelleet uudelleen tiettyjä eri järjestelmien määrärahoja siinä määrin kuin se on tarpeen
joustavuustarkistuksen perusteella.

(5)

Näiden muutosten huomioon ottamiseksi perustukijärjestelmän, yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän, uudelleen
jakotuen, ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin myönnettävän tuen, nuorten
viljelijöiden järjestelmän ja vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen talousarviomäärärahojen enimmäismäärät
kalenterivuodeksi 2020 olisi määritettävä uudelleen asianomaisten jäsenvaltioiden osalta.

(6)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2020/1017 olisi muutettava.

(7)

Koska tällä asetuksella tehdyt muutokset vaikuttavat täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1017 soveltamiseen, joka
alkoi 1 päivänä tammikuuta 2020, tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä alkaen.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608.
(2) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1017, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EU) N:o 1307/2013 säädettyihin tiettyihin suoriin tukijärjestelmiin sovellettavista vuoden 2020 talousarviomäärärahojen
enimmäismääristä (EUVL L 225, 14.7.2020, s. 1).
(3) Komission delegoitu asetus (EU) 2020/756, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 1307/2013 liitteiden II ja III muuttamisesta (EUVL L 179, 9.6.2020, s. 1).
(4) Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1314, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 1307/2013 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen jäsenvaltioiden kalenterivuoden 2020 suoria
tukia koskevista kansallisista enimmäismääristä ja nettoenimmäismääristä (EUVL L 307, 22.9.2020, s. 1).
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1017 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 8 päivänä lokakuuta 2020.

Komission puolesta
Ursula VON DER LEYEN
Puheenjohtaja
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LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1017 liite seuraavasti:
1) korvataan I kohdassa Belgiaa, Kroatiaa, Luxemburgia, Portugalia ja Tanskaa koskevat kohdat seuraavasti:
”Belgia

225 124

Tanska

522 054

Kroatia

157 075

Luxemburg

24 004

Portugali

290 208”

2) korvataan II kohdassa oleva Bulgariaa koskeva kohta seuraavasti:
”Bulgaria

412 836”

3) korvataan III kohdassa Bulgariaa, Kroatiaa ja Portugalia koskevat kohdat seuraavasti:
”Bulgaria

60 844

Kroatia

34 828

Portugali

55 320”

4) korvataan IV kohdassa Belgiaa, Bulgariaa, Kroatiaa, Luxemburgia ja Portugalia koskevat kohdat seuraavasti:
”Belgia

151 580

Bulgaria

260 016

Kroatia

104 484

Luxemburg

10 583

Portugali

205 307”

5) korvataan VI kohdassa Belgiaa, Bulgariaa, Kroatiaa, Luxemburgia ja Portugalia koskevat kohdat seuraavasti:
”Belgia

9 563

Bulgaria

3 016

Kroatia

6 966

Luxemburg

529

Portugali

13 687”

6) korvataan VII kohdassa Belgiaa, Bulgariaa, Kroatiaa, Luxemburgia ja Portugalia koskevat kohdat seuraavasti:
”Belgia

10 105

Bulgaria

17 334

Kroatia

6 966

Luxemburg

706

Portugali

13 687”
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7) korvataan VIII kohdassa Belgiaa, Bulgariaa, Kroatiaa, Portugalia ja Tanskaa koskevat kohdat seuraavasti:
”Belgia

83 510

Bulgaria

130 008

Tanska

32 863

Kroatia

52 242

Portugali

134 204”
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1425,
annettu 8 päivänä lokakuuta 2020,
unionin luvan myöntämisestä biosidivalmisteperheelle ”PeridoxRTU Product Family”
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 44 artiklan 5 kohdan
ensimmäisen alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Contec Europe toimitti 26 päivänä syyskuuta 2017 hakemuksen asetuksen (EU) N:o 528/2012 43 artiklan 1 kohdan
mukaisesti saadakseen luvan kyseisen asetuksen liitteessä V määriteltyyn valmisteryhmään 2 kuuluvalle biosidival
misteperheelle ”PeridoxRTU Product Family” ja antoi kirjallisen vahvistuksen siitä, että Belgian toimivaltainen
viranomainen oli suostunut arvioimaan hakemuksen. Hakemus kirjattiin numerolla BC-HT057172-25 biosidival
misterekisteriin.

(2)

Valmisteperhe ”PeridoxRTU Product Family” sisältää tehoaineena peretikkahappoa, joka sisältyy asetuksen (EU)
N:o 528/2012 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun unionin hyväksyttyjen tehoaineiden luetteloon.

(3)

Arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen toimitti 27 päivänä elokuuta 2019 asetuksen (EU) N:o 528/2012
44 artiklan 1 kohdan mukaisesti arviointiraportin ja arviointinsa päätelmät Euroopan kemikaalivirastolle,
jäljempänä ’kemikaalivirasto’.

(4)

Kemikaalivirasto toimitti 7 päivänä huhtikuuta 2020 komissiolle biosidivalmisteperhettä ”PeridoxRTU Product
Family” koskevan lausunnon (2), mukaan luettuna biosidivalmisteen ominaisuuksia koskevan yhteenvedon,
jäljempänä ’valmisteyhteenveto’, luonnoksen ja lopullisen arviointiraportin kyseisestä biosidivalmisteperheestä
asetuksen (EU) N:o 528/2012 44 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(5)

Lausunnossa todetaan, että valmisteperhe ”PeridoxRTU Product Family” on asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan
1 kohdan s alakohdassa tarkoitettu ’biosidivalmisteperhe’, että sille voidaan myöntää unionin lupa kyseisen asetuksen
42 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja että – kunhan valmisteyhteenvedon luonnosta noudatetaan – se täyttää kyseisen
asetuksen 19 artiklan 1 ja 6 kohdassa vahvistetut edellytykset.

(6)

Kemikaalivirasto toimitti 27 päivänä huhtikuuta 2020 komissiolle asetuksen (EU) N:o 528/2012 44 artiklan 4
kohdan mukaisesti valmisteyhteenvedon luonnoksen kaikilla unionin virallisilla kielillä.

(7)

Komissio on kemikaaliviraston lausunnon kanssa samaa mieltä ja katsoo sen vuoksi, että biosidivalmisteperheelle
”PeridoxRTU Product Family” on aiheellista myöntää unionin lupa.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat biosidituotteita käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaisia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Myönnetään yritykselle Contec Europe lupanumerolla EU-0023658-0000 unionin lupa biosidivalmisteperheen
”PeridoxRTU Product Family” asettamiseen saataville markkinoilla ja käyttöön liitteessä esitetyn biosidivalmisteen
ominaisuuksia koskevan yhteenvedon mukaisesti.
Unionin lupa on voimassa 29 päivästä lokakuuta 2020 alkaen 30 päivään syyskuuta 2030 saakka.
(1) EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.
(2) Kemikaaliviraston lausunto, annettu 5. maaliskuuta 2020, unionin luvan myöntämisestä valmisteperheelle ”PeridoxRTU Product
Family” (ECHA/BPC/247/2020) https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.
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2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 8 päivänä lokakuuta 2020.

Komission puolesta
Ursula VON DER LEYEN
Puheenjohtaja
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LIITE

Valmisteyhteenveto (SPC) biosidivalmisteperhettä varten
PeridoxRTU Product Family
Valmisteryhmä 2: Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä
(desinfiointiaineet)
Lupanumero: EU-0023658-0000
Biosidivalmisterekisterin päätöksen numero: EU-0023658-0000
I OSA
ENSIMMÄISEN TASON TIEDOT
1.

HALLINNOLLISIA TIETOJA

1.1

Valmisteperheen nimi

Nimi

1.2

PeridoxRTU Product Family

Valmisteryhmä(t)

Valmisteryhmä(t)

1.3

Luvanhaltija

Luvanhaltijan nimi ja osoite

1.4

1.5

PT02 – Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoi
tettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

Nimi

Contec Europe

Osoite

Zl Du Prat, Avenue Paul Duplaix, 56 000 Vannes, France

Lupanumero

EU-0023658-0000

Biosidivalmisterekisterin päätöksen numero

EU-0023658-0000

Luvan myöntämispäivä

29. lokakuuta 2020

Luvan voimassaolon päättymispäivä

30. syyskuuta 2030

Biosidivalmisteiden valmistaja(t)

Valmistajan nimi

Enviro Tech Chemical Services, Inc.

Valmistajan osoite

500 Winmoore Way, CA 95358 Modesto Yhdysvallat

Valmistuspaikkojen sijainti

500 Winmoore Way, CA 95358 Modesto Yhdysvallat
724 Phillips Rd 411, AR 72342 Helena Yhdysvallat

Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)

Tehoaine

Peretikkahappo

Valmistajan nimi

Evonik Peroxid GmbH

Valmistajan osoite

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein Itävalta

Valmistuspaikkojen sijainti

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein Itävalta
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2.

VALMISTEPERHEEN KOOSTUMUS JA FORMULAATIO

2.1

Laadulliset ja määrälliset tiedot valmisteperheen koostumuksesta

Yleisnimi

IUPAC-nimi

Peretikkahappo

2.2

Käyttötarkoitus

CASnumero

L 328/11

Pitoisuus (%)
EY-numero
Vähintään

Enintään

Tehoaine

79-21-0

201-186-8

0,23

0,23

Vetyperoksidi

Vetyperoksidi

Muu kuin tehoaine

7722-84-1

231-765-0

4,4

4,4

Etikkahappo

Etikkahappo

Muu kuin tehoaine

64-19-7

200-580-7

5,0

5,0

Valmistetyyppi(-tyypit)

Formulaatio (formulaatiot)

AL – Kaikki muut nesteet

II OSA
TOISEN TASON TIEDOT – VALMISTEYHTEENVETO (SPC) – META-SPC(T)
META SPC 1

1.

META SPC 1 – HALLINNOLLISET TIEDOT

1.1

Meta SPC 1 – tunniste

Tunniste

1.2

Contec PeridoxRTU

Lupanumeron pääte

Numero

1.3

1–1

Valmisteryhmä(t)

Valmisteryhmä(t)

PT02 – Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi
suoraan ihmisillä tai eläimillä

2.

META SPC 1 – KOOSTUMUS

2.1

Meta SPC 1 t – koostumus – laadulliset ja määrälliset tiedot

Yleisnimi

IUPAC-nimi

Peretikkahappo

Käyttötarkoitus

CASnumero

Pitoisuus (%)
EY-numero
Vähintään

Enintään

Tehoaine

79-21-0

201-186-8

0,23

0,23

Vetyperoksidi

Vetyperoksidi

Muu kuin tehoaine

7722-84-1

231-765-0

4,4

4,4

Etikkahappo

Etikkahappo

Muu kuin tehoaine

64-19-7

200-580-7

5,0

5,0
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Meta SPC 1 – formuloinnin tyyppi (tyypit)

Formulaatio (formulaatiot)

3.
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META SPC 1 – VAARA- JA TURVALAUSEKKEET

Vaaralausekkeet

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
Voi syövyttää metalleja.
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

Älä hengitä höyryä.
Älä hengitä suihketta.
Säilytä alkuperäispakkauksessa.
Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.
Vältettävä päästämistä ympäristöön.
Käytä suojakäsineitä.
Käytä suojavaatetusta.
Käytä silmiensuojainta.
Käytä kasvonsuojainta.
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:Huuhdo suu.EI saa oksennuttaa.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin):Riisu saastunut vaatetus
välittömästi.Huuhdo iholla vedellä.
JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja var
mista vaivaton hengitys.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean
minuutin ajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhto
mista.
Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN.
Erityishoitoa tarvitaan (katso tiedot pakkauksen merkinnöissä).
Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.
Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi.
Varastoi lukitussa tilassa.
Hävitä sisältö paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten säännös
ten (määritetään myöhemmin) mukaisesti..
Hävitä pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten sään
nösten (määritetään myöhemmin) mukaisesti.

4.

META SPC 1 – SALLITTU KÄYTTÖ (SALLITUT KÄYTÖT)

4.1

Käytön kuvaus

Taulukko 1. Käyttö # 1 – Levitys suihkepullolla sopivalle puhdastilaliinalle ja nesteen levitys pinnalle liinan
avulla
Valmisteryhmä(t)

PT02 – Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi
suoraan ihmisillä tai eläimillä

Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksy
tystä käytöstä

-

Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)

Tieteellinen nimi: Bakteerit
Yleisnimi: Kehitysvaihe: Tieteellinen nimi: Hiivat
Yleisnimi: Kehitysvaihe: -
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Tieteellinen nimi: Homeet
Yleisnimi: Kehitysvaihe: Tieteellinen nimi: Bakteeri-iitöt
Yleisnimi: Kehitysvaihe: Käyttöalue

sisäkäyttö
Puhtaiden, kovien, ei-huokoisten puhdastilojen pintojen, jotka eivät liity
elintarvike- tai rehualueisiin, pinnan desinfiointi suihkuttamalla valmistetta
sopivalle puhdastilaliinalle ja levittäen nesteen pinnalle liinan avulla.

Annostelutapa/-tavat

Sumutus
Annostelutapa/-tavat Sumutus
Suihkuta tarkoituksenmukaiselle puhdastilaliinalle ja levitä neste pinnalle lii
nalla pyyhkimällä.
Biosidivalmisteen yhdenmukainen leviäminen pitää varmistaa.

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus

50.0 mL/m2 – käyttövalmis valmiste
Varmista, että pinta peittyy kokonaan valmisteesta, ja anna valmisteen olla
pinnalla vaadittu vaikutusaika.
Vaikutusaika bakteereille: 2 minuuttia.
Vaikutusaika homeille, hiivoille ja bakteeri-itiöille: 3 minuuttia.

Käyttäjäryhmä(t)

ammattilainen

Pakkauskoot ja pakkausmateriaali

900 ml:n suuren tiheyden polyeteenistä (HDPE) valmistettu pullo, jossa on
polypropeeninen kierrekorkki, jonka tilalle vaihdetaan polypropeeninen lii
paisin.

4.1.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet
Saa käyttää vain silmämääräisesti puhtaille pinnoille. Pinnat on puhdistettava ennen desinfiointia. Poista
epäpuhtaudet fyysisesti pinnalta ennen desinfiointia käyttämällä sopivaa puhdastilaliinaa ja suositeltua pyyhkimis
tekniikkaa, jotta epäpuhtaudet saadaan poistettua optimaalisesti.
Suihkuta suoraan tarkoituksenmukaiselle puhdastilaliinalle. Levitä neste pinnalle liinalla pyyhkimällä.
Varmista, että pinta peittyy kokonaan valmisteesta, ja anna valmisteen olla pinnalla vaadittu vaikutusaika, joka
tarvitaan bakteerien, homeien, hiivojen ja bakteeri-itiöiden tappamiseen.
Käytä enintään 50 ml/m2.
Anna vaikuttaa vaadittu vaikutusaika ja pyyhi sen jälkeen kuivaksi.
Käytä huoneenlämmössä (20 ± 2 °C).
Käytetyn puhdastilaliinan materiaalien pitää olla tarkoituksenmukaisia, jotta niiden reagointi valmisteen kanssa tulee
estetyksi.
Käytetyt pyyhkeet pitää hylätä suljettuun roskasäiliöön.
4.1.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet
Käytä kemikaalinkestäviä käsineitä ja silmäsuojaimia valmisteen käsittelyvaiheessa (luvanhaltija määrittää käsineiden
materiaalin valmistetiedoissa).
Kemikaalinkestäviä suojahaalareita, jotka eivät läpäise biosidisiä tuotteita, on käytettävä (luvanhaltija määrittää
haalareiden materiaalin valmistetiedoissa).
Valmistetta käsiteltäessä vaadittu ilmanvaihtonopeus on vähintään 20/tunti.
Valmistetta saa käyttää vain pienten pintojen desinfiointiin.
4.1.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista
Hengittäminen: Siirrä altistunut henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet lämpimänä ja levossa hengitystä
helpottavassa asennossa. Varmista, että hengitystiet pysyvät auki. Löysennä tiukkaa vaatetusta, kuten kaulusta,
solmiota tai vyötä. Jos hengittäminen on vaivalloista, asianmukaisesti koulutettu henkilöstö voi auttaa hapen
antamisessa altistuneelle henkilölle. Toimita altistunut henkilö lääkärin hoitoon. Aseta tajuton henkilö kyljelleen
elvytysasentoon ja varmista, että hän voi hengittää.
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Ihokosketus: On tärkeää poistaa aine heti iholta. Huuhdo välittömästi runsaalla vedellä. Jatka huuhtomista vähintään
15 minuuttia ja toimita altistunut henkilö lääkärin hoitoon. Lääkärin pitää hoitaa kemikaalipalovammat.
Roiskeet silmiin: Huuhdo välittömästi runsaalla vedellä. Älä hiero silmiä. Ota mahdolliset piilolinssit pois ja pidä
silmäluomet auki. Jatka huuhtomista vähintään 15 minuuttia ja hakeudu lääkärin hoitoon.
Nieleminen: Huuhtele suu huolellisesti vedellä. Anna muutama pieni lasillinen vettä tai maitoa juotavaksi. Lopeta, jos
altistunut henkilö alkaa tuntea pahoinvointia, sillä oksentelu saattaa olla vaarallista. Tajunsa menettäneelle henkilölle
ei saa antaa mitään suun kautta. Aseta tajuton henkilö kyljelleen elvytysasentoon ja varmista, että hän voi hengittää.
Altistunutta henkilöä pitää tarkkailla jatkuvasti. Toimita altistunut henkilö lääkärin hoitoon, jos oireet ovat vakavia
tai eivät häviä.
Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: hoidettava oireiden mukaan.
Ympäristövarotoimet: Estä aineen pääsy maaperään, ojiin, viemäreihin, vesistöihin ja/tai pohjaveteen. Roiskeet tai
vuodot luonnonvesiin tappavat todennäköisesti vesieliöitä.
Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa onnettomuuspäästöjen tapauksessa: evakuoi alue.
Pysyttele tuulen yläpuolella vuotoon nähden. Tuuleta vuoto- tai roiskealuetta. Vain kokeneet ja asianmukaisesti
suojatut henkilöt saavat osallistua puhdistustoimenpiteisiin. Käytä asianmukaisia henkilösuojaimia.
Keräyksessä ja puhdistuksessa käytettävät menetelmät ja materiaalit: vältä koskemista vuotaneeseen materiaaliin.
Vuotoa puhdistettaessa on aina käytettävä tarkoituksenmukaisia suojavälineitä, mm. hengityssuojainta, käsineitä ja
suojavaatetusta. Itsenäinen hengityslaite tai kaasunaamari ja imukykyiset aineet voivat olla tarpeen, jos vuoto on
suuri ja jos ilmanvaihto ei ole riittävä.
Pienet roiskeet: käytä oikeanlaisia suojavälineitä ja peitä neste imukykyisellä materiaalilla. Kerää ja eristä materiaali ja
lika, johon roiskunut materiaali on imeytynyt, polyeteenipusseihin ja aseta pussit tynnyriin hyväksyttyyn
hävityspaikkaan kuljetettaviksi. Huuhdo jäljellä oleva vuotanut materiaali pois vedellä hajujen vähentämiseksi ja
ohjaa vedellä laimennettu aine kunnalliseen tai teolliseen viemäriin muttei luonnonvesistöön.
Suuret vuodot: Jos ilmenee nenän tai hengityselinten ärsytystä, evakuoi tila välittömästi. Puhdistustyön tekevillä
henkilöillä pitää olla riittävä koulutus ja käytössään itsenäinen hengityslaite tai virallisesti hyväksytty tai sertifioitu
kasvot kokonaan peittävä hengityssuojain, joka on varustettu orgaaniset höyryt suodattavalla patruunalla, sekä
läpäisemättömästä materiaalista valmistetut käsineet ja vaatteet, mm. kumisaappaat tai jalkinepäälliset.
4.1.4 Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet
Tämä biosidivalmiste, kun se hävitetään käyttämättömänä ja ei-epäpuhtaana, pitää käsitellä Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien
kumoamisesta (OJ L 312, 22.11.2008, sivu 3) mukaisena vaarallisena jätteenä. Kaikissa hävityskäytännöissä pitää
noudattaa kaikkia vaarallisten jätteiden käsittelyä koskevia kansallisia ja kunnallisia tai paikallisia lakea.
Ei saa laskea viemäreihin, maahan tai mihinkään vesistöön. Vältä päästämistä ympäristöön.
Polttaminen korkeassa lämpötilassa on hyväksyttävä käytäntö.
Säiliöitä ei saa täyttää uudelleen. Älä käytä tai täytä säiliöitä uudelleen. Säiliöt pitää huuhtoa kolme kertaa vedellä tai
kerran painevedellä heti niiden tyhjentämisen jälkeen. Sen jälkeen ne voidaan viedä biosidivalmisteiden kierrätykseen
tai keräykseen tai rikkoa ja hävittää jätteen kaatopaikalla tai muilla kansallisten ja paikallisten viranomaisten
hyväksymillä tavoilla. Käytettyjen säiliöiden huuhtelun nestejäämät pitää lähettää hyväksyttyyn jätteenkäsittely
laitokseen.
4.1.5 Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa
Säilytä viileässä ja hyvin tuuletetussa tilassa.
Säilytä tämä valmiste vain alkuperäisessä säiliössä, joka on tiiviisti suljettu.
Säiliötä pitää säilyttää ja kuljettaa pystyasennossa, jotta sisältö ei pääse vuotamaan.
Suojattava suoralta auringonvalolta.
Älä anna jäätyä.
Säilytä alle 30 °C:ssa.
Säilyvyysaika on 12 kuukautta (avaamattomana).
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Käytön kuvaus

Taulukko 2. Käyttö # 2 – Levitys kaatamalla säiliöön ja käyttämällä sitten sopivaa puhdastilan moppia/liinaa
nesteen levittämiseen pinnalle
Valmisteryhmä(t)

PT02 – Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi
suoraan ihmisillä tai eläimillä

Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksy
tystä käytöstä

-

Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)

Tieteellinen nimi: Bakteerit
Yleisnimi: Kehitysvaihe: Tieteellinen nimi: Hiivat
Yleisnimi: Hiivat
Kehitysvaihe: Kaikki
Tieteellinen nimi: Homeet
Yleisnimi: Kehitysvaihe: Tieteellinen nimi: Bakteeri-itiöt
Yleisnimi: Kehitysvaihe: -

Käyttöalue

sisäkäyttö
Puhtaiden, kovien, ei-huokoisten puhdastilojen pintojen, jotka eivät liity
elintarvike- tai rehualueisiin, pinnan desinfiointi kaatamalla valmiste säili
öön ja levittämällä sitten neste pinnalle sopivalla puhdastilan mopilla tai
pyyhkeellä.

Annostelutapa/-tavat

Kaataminen
Kaada säiliöön ja käytä sitten sopivaa puhdastilan moppia/liinaa levittämi
seen.

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus

50.0 mL/m2 – käyttövalmis valmiste
Varmista, että pinta peittyy kokonaan valmisteesta, ja anna valmisteen olla
pinnalla vaadittu vaikutusaika.
Vaikutusaika bakteereille: 2 minuuttia.
VAikutusaika homeille, hiivoille ja bakteeri-itiöille: 3 minuuttia.

Käyttäjäryhmä(t)

ammattilainen

Pakkauskoot ja pakkausmateriaali

3750 ml HDPE (korkean tiheyden polyeteeni)-pullo, jossa polypropeeninen
kierrekorkki
900 ml HDPE (korkean tiheyden polyeteeni)-pullo, jossa on polypropeen
inen kierrekorkki, joka korvataan polypropeenisella paino-vetokorkilla

4.2.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet
Saa käyttää vain silmämääräisesti puhtaille pinnoille. Pinnat on puhdistettava ennen desinfiointia. Poista
epäpuhtaudet fyysisesti pinnalta ennen desinfiointia käyttämällä sopivaa puhdastilan moppia tai liinaa ja suositeltua
pyyhkimistekniikkaa, jotta epäpuhtaudet saadaan poistettua optimaalisesti.
Kaada valmiste säiliöön ja levitä se pinnalle mopilla.
Varmista, että pinta peittyy kokonaan valmisteesta, ja anna valmisteen olla pinnalla vaadittu vaikutusaika, joka
tarvitaan bakteerien, homeiden, hiivojen ja bakteeri-itiöiden tappamiseen. Käytä enintään 50 ml/m2.
Anna vaikuttaa vaadittu vaikutusaika ja pyyhi sen jälkeen kuivaksi. Käytä huoneenlämmössä (20 ± 2 °C).
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Käytetyn puhdastilan liinan ja mopin materiaalien pitää olla sopivia, jotta estetään niiden reagointi valmisteen
kanssa.
Käytetyt pyyhkeet pitää hylätä suljettuun roskasäiliöön.

4.2.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet
Käytä kemikaalinkestäviä käsineitä ja silmäsuojaimia valmisteen käsittelyvaiheessa (luvanhaltija määrittää käsineiden
materiaalin valmistetietoidoissa).
Kemikaalinkestäviä suojahaalareita, jotka eivät läpäise biosidiä, on käytettävä (luvanhaltija määrittää haalareiden
materiaalin valmistetiedoissa).
Teknisten tai suunnittelutoimien käyttö ilmassa olevien jäämien poistamiseksi on pakollista (esim. huoneen tuuletus
tai kohdepoistojärjestelmä) valmisteen käyttämisen aikana. Huoneen ilmanvaihtonopeuden on oltava vähintään 100
ilmatilavuuden vaihtoa tunnissa.
Teknisten tai suunnittelutoimien soveltaminen ilmassa olevien jäämien poistamiseksi on pakollista (esim. huoneen
tuuletus tai kohdepoistojärjestelmä), ennen kuin käyttöhenkilöstön saa päästää käsitellyille alueille pinnan
desinfioinnin jälkeen. Tarvittaessa pitää asettaa riittävän pitkä odotusaika, jotta ilmassa olevat jäämät ehtivät poistua.

4.2.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista
Sisään hengittäminen: siirrä altistunut henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet lämpimänä ja levossa hengitystä
helpottavassa asennossa. Varmista, että hengitystiet pysyvät auki. Löysennä tiukkaa vaatetusta, kuten kaulusta,
solmiota tai vyötä. Jos hengittäminen on vaivalloista, asianmukaisesti koulutettu henkilöstö voi auttaa hapen
antamisessa altistuneelle henkilölle. Altistunut henkilö on toimitettava lääkärin hoitoon. Aseta tajuton henkilö
kyljelleen elvytysasentoon ja varmista, että hän voi hengittää.
Ihokosketus: On tärkeää poistaa aine heti iholta. Huuhdo välittömästi runsaalla vedellä. Jatka huuhtomista vähintään
15 minuuttia ja toimita altistunut henkilö lääkärin hoitoon. Lääkärin pitää hoitaa kemikaalipalovammat.
Roiskeet silmiin: Huuhdo välittömästi runsaalla vedellä. Älä hiero silmiä. Ota piilolinssit pois ja pidä silmäluomet
auki. Jatka huuhtomista vähintään 15 minuuttia ja toimita altistunut henkilö lääkärin hoitoon.
Nieleminen: Huuhtele suu huolellisesti vedellä. Anna muutama pieni lasillinen vettä tai maitoa juotavaksi. Lopeta, jos
altistunut henkilö alkaa tuntea pahoinvointia, sillä oksentelu saattaa olla vaarallista. Tajunsa menettäneelle henkilölle
ei saa antaa mitään suun kautta. Aseta tajuton henkilö kyljelleen elvytysasentoon ja varmista, että hän voi hengittää.
Altistunutta henkilöä pitää tarkkailla jatkuvasti. Toimita altistunut henkilö lääkärin hoitoon, jos oireet ovat vakavia
tai eivät häviä.
Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: hoidettava oireiden mukaan.
Ympäristövarotoimet: estä aineen pääsy maaperään, ojiin, viemäreihin, vesistöihin ja/tai pohjaveteen. Roiskeet tai
vuodot luonnonvesiin tappavat todennäköisesti vesieliöitä.
Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa onnettomuuspäästöjen tapauksessa: Evakuoi alue.
Pysyttele tuulen yläpuolella vuotoon nähden. Tuuleta vuoto- tai roiskealuetta. Vain kokeneet ja asianmukaisesti
suojatut henkilöt saavat osallistua puhdistustoimenpiteisiin. Käytä asianmukaisia henkilösuojaimia.
Keräyksessä ja puhdistuksessa käytettävät menetelmät ja materiaalit: vältä koskemista vuotaneeseen materiaaliin.
Vuotoa puhdistettaessa on aina käytettävä suojavälineitä, mm. hengityssuojainta, käsineitä ja suojavaatetusta.
Itsenäinen hengityslaite tai kaasunaamari ja imukykyiset aineet voivat olla tarpeen, jos vuoto on suuri ja jos
ilmanvaihto ei ole riittävä.
Pienet roiskeet: käytä oikeanlaisia suojavälineitä ja peitä neste imukykyisellä materiaalilla. Kerää ja eristä materiaali ja
lika, johon roiskunut materiaali on imeytynyt, polyeteenipusseihin ja aseta pussit tynnyriin hyväksyttyyn
hävityspaikkaan kuljetettaviksi. Huuhdo jäljellä oleva vuotanut materiaali pois vedellä hajujen vähentämiseksi ja
päästä vedellä laimennettu aine kunnalliseen tai teolliseen viemäriin muttei luonnonvesistöön.
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Suuret vuodot: jos ilmenee nenän tai hengityselinten ärsytystä, evakuoi tila välittömästi. Puhdistustyön tekevillä
henkilöillä pitää olla riittävä koulutus ja käytössään itsenäinen hengityslaite tai virallisesti hyväksytty tai sertifioitu
kasvot kokonaan peittävä hengityssuojain, joka on varustettu orgaaniset höyryt suodattavalla patruunalla, sekä
läpäisemättömästä materiaalista valmistetut käsineet ja vaatteet, mm. kumisaappaat tai jalkinepäälliset.
4.2.4 Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet
Tämä biosidivalmiste, kun se hävitetään käyttämättömänä ja ei-epäpuhtaana, pitää käsitellä Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien
kumoamisesta (OJ L 312, 22.11.2008, sivu 3) mukaisena vaarallisena jätteenä. Kaikissa hävityskäytännöissä pitää
noudattaa kaikkia vaarallisten jätteiden käsittelyä koskevia kansallisia ja kunnallisia tai paikallisia lakea.
Ei saa laskea viemäreihin, maahan tai mihinkään vesistöön. Vältä päästämistä ympäristöön.
Polttaminen korkeassa lämpötilassa on hyväksyttävä käytäntö.
Säiliöitä ei saa täyttää uudelleen. Älä käytä tai täytä säiliöitä uudelleen. Säiliöt pitää huuhtoa kolme kertaa vedellä tai
kerran painevedellä heti niiden tyhjentämisen jälkeen. Sen jälkeen ne voidaan viedä biosidivalmisteiden kierrätykseen
tai keräykseen tai rikkoa ja hävittää jätteen kaatopaikalla tai muilla kansallisten ja paikallisten viranomaisten
hyväksymillä tavoilla. Käytettyjen säiliöiden huuhtelun nestejäämät pitää lähettää hyväksyttyyn jätteenkäsittely
laitokseen.
4.2.5 Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa
Säilytä viileässä ja hyvin tuuletetussa tilassa.
Säilytä tämä valmiste vain alkuperäisessä säiliössä, joka on tiiviisti suljettu.
Säiliötä pitää säilyttää ja kuljettaa pystyasennossa, jotta sisältö ei pääse vuotamaan.
Suojattava suoralta auringonvalolta.
Älä anna jäätyä.
Säilytä alle 30 °C:ssa.
Säilyvyysaika on 12 kuukautta (avaamattomana).
5.

YLEISET KÄYTTÖOHJEET (1)– META SPC 1

5.1

Käyttöohjeet
Katso käyttökohtaiset käyttöohjeet

5.2

Riskinhallintatoimet
Katso käyttökohtaiset riskienhallintatoimenpiteet

5.3

Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön
suojelemiseksi
Katso käyttökohtaiset tiedot todennäköisesti suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiaputoimista ja hätätoimista
ympäristön suojelemiseksi

5.4

Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä
Katso käyttökohtaiset ohjeet valmisteen ja sen pakkauksen turvallisesta hävittämisestä

5.5

Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa
Katso käyttökohtaiset ohjeet valmisteen säilytyksestä ja säilyvyysajasta normaaleissa säilytysolosuhteissa

(1) Tässä osiossa annetut käyttöohjeet, riskinhallintatoimet ja muut käyttöohjeet pätevät kaikissa meta SPC 1:n mukaisissa sallituissa
käytöissä.
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6.

MUUT TIEDOT

7.

KOLMANNEN TASON TIEDOT: META SPC 1 – YKSITTÄISET VALMISTEET

7.1

Kunkin yksittäisen valmisteen kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus

Kauppanimi

Contec Sterile PeridoxRTU

Lupanumero

EU-0023658-0001 1–1

Yleisnimi

IUPAC-nimi

Peretikkahappo

7.2

Käyttötarkoitus

Markkina-alue: EU

CAS-numero

EY-numero

Pitoisuus (%)

Tehoaine

79-21-0

201-186-8

0,23

Vetyperoksidi

Vetyperoksidi

Muu kuin
tehoaine

7722-84-1

231-765-0

4,4

Etikkahappo

Etikkahappo

Muu kuin
tehoaine

64-19-7

200-580-7

5,0

Kunkin yksittäisen valmisteen kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus

Kauppanimi

Contec PeridoxRTU

Lupanumero

EU-0023658-0002 1–1

Yleisnimi

IUPAC-nimi

Peretikkahappo

Markkina-alue: EU

Käyttötarkoitus

CAS-numero

EY-numero

Pitoisuus (%)

Tehoaine

79-21-0

201-186-8

0,23

Vetyperoksidi

Vetyperoksidi

Muu kuin
tehoaine

7722-84-1

231-765-0

4,4

Etikkahappo

Etikkahappo

Muu kuin
tehoaine

64-19-7

200-580-7

5,0
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PÄÄTÖKSET
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/1426,
annettu 7 päivänä lokakuuta 2020,
radiotaajuuksien 5 875–5 935 MHz yhdenmukaistetusta käytöstä älykkäiden liikennejärjestelmien
turvallisuussovelluksissa ja päätöksen 2008/671/EY kumoamisesta
(tiedoksiannettu numerolla C(2020) 6773)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyn
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 676/2002/EY (radiotaajuuspäätös) (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3
kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Älykkäisiin liikennejärjestelmiin (ITS) kuuluvat tieliikenteen ja kaupunkien raideliikenteen älykkäät liikennejär
jestelmät. Tieliikenteen älykkäitä liikennejärjestelmiä ovat vuorovaikutteiset järjestelmät, jotka perustuvat ajoneuvon
(mukaan lukien henkilöautot, kuorma-autot, polkupyörät, moottoripyörät, raitiovaunujärjestelmät, rakennuskoneet
ja -laitteet, maatalouskoneet ja -laitteet ja jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden laitteet) reaaliaikaiseen viestintään
ympäristönsä (kuten muiden ajoneuvojen ja infrastruktuurin) kanssa. Tietyissä tapauksissa tällaisia tieliikenteen ITSlaitteita voidaan käyttää myös maastossa (esim. teollisuus-, maatalous- tai rakennustyömailla). Kaupunkien
raideliikenteen älykkäät liikennejärjestelmät ovat julkisen liikenteen järjestelmiä, joita ohjaa jatkuvasti vähintään yksi
liikenteenhallintajärjestelmä ja jotka on tarkoitettu paikalliseen, kaupunkien ja esikaupunkien henkilöliikenteeseen
erillään yleisestä tie- ja jalankulkuliikenteestä. Älykkäillä liikennejärjestelmillä voidaan parantaa merkittävästi
liikennejärjestelmän tehokkuutta, liikenneturvallisuutta ja matkustusmukavuutta.

(2)

Komission päätöksellä 2008/671/EY (2) yhdenmukaistettiin radiotaajuuksien 5 875–5 905 MHz (eli 5,9 GHz:n
taajuuskaistan) käyttö älykkäiden liikennejärjestelmien turvallisuussovelluksissa. Siinä todettiin, että älykkäät
liikennejärjestelmät ovat keskeisellä sijalla kokonaisvaltaisessa suhtautumisessa tieturvallisuuteen, koska ne lisäävät
liikenteen infrastruktuurin ja ajoneuvojen tieto- ja viestintätekniikkaa vaaratilanteiden välttämiseksi ja
onnettomuuksien vähentämiseksi.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2010/40/EU (3) vahvistettiin puitteet tieliikenteen älykkäiden
liikennejärjestelmien käyttöönotolle ja tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapinnoille.

(4)

Eurooppalaista gigabittiyhteiskuntaa koskevien toimenpiteiden (4) (kuten 5G-toimintasuunnitelman (5))
hyväksymisen jälkeen komissio painotti 14 päivänä syyskuuta 2016 kytköstä, joka yhdistää 5G-verkkojen
kehittämisen ja käyttöönoton Euroopassa keskeisiin sovellusaloihin, muun muassa älykkääseen liikkuvuuteen
(verkottunut ja automatisoitu liikkuvuus).

(1) EYVL L 108, 24.4.2002, s. 1.
(2) Komission päätös 2008/671/EY, tehty 5 päivänä elokuuta 2008, radiotaajuuksien 5 875–5 905 MHz yhdenmukaistetusta käytöstä
älykkäiden liikennejärjestelmien turvallisuussovelluksissa (EUVL L 220, 15.8.2008, s. 24).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/40/EU, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010, tieliikenteen älykkäiden liikennejär
jestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista (EUVL L 207, 6.8.2010, s. 1).
(4) Verkkoyhteydet gigabittiyhteiskuntaa varten,
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access.
(5) Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”5GEurooppa: toimintasuunnitelma” (COM(2016) 588 final), 14.9.2016.
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(5)

Komissio julkaisi 30 päivänä marraskuuta 2016 tiedonannon ”Eurooppalainen strategia vuorovaikutteisia älykkäitä
liikennejärjestelmiä varten” (6). Taajuuksien osalta strategiassa ehdotetaan, että varattu taajuusalue, jota Euroopan
telealan standardointilaitoksen (ETSI) langattoman lyhyen kantaman tiedonsiirron ITS-G5-järjestelmä käyttää
turvallisuuteen liittyviin ITS-palveluihin, säilytetään ja että tuetaan toimenpiteitä 5,9 GHz:n taajuuskaistan
suojaamiseksi haitallisilta häiriöiltä. Strategiassa ehdotetaan myös, että vuorovaikutteisten älykkäiden liikennejär
jestelmien käyttöönottoa koskevissa aloitteissa olisi pantava täytäntöön asianmukaiset häiriönlieventämistekniikat
rinnakkaiseloa varten ETSI:n standardien ja menettelyjen mukaisesti.

(6)

Komissio hyväksyi 17 päivänä toukokuuta 2018 kolmannen liikkuvuuspaketin (7), jossa tieturvallisuusstrategia
sisällytettiin osaksi laajempaa eurooppalaista kestävän liikkuvuuden ekosysteemiä, joka keskittyy turvalliseen,
verkottuneeseen ja puhtaaseen liikkuvuuteen. Kolmannessa liikkuvuuspaketissa ennakoidaan, että itseohjautuvat
ajoneuvot ja kehittyneet yhteysjärjestelmät tekevät ajoneuvoista turvallisempia ja helpommin yhteiskäyttöön
soveltuvia ja mahdollistavat liikkuvuuspalvelujen saatavuuden useammille käyttäjille.

(7)

Tämän kehittyvän tieturvallisuuspolitiikan ja -lainsäädännön puitteissa jäsenvaltiot ja teollisuus ovat toteuttaneet
erilaisia aloitteita liittyen 5,9 GHz:n taajuuskaistan käyttöön tieturvallisuussovellusten kehittämiseksi ja käyttöönot
tamiseksi. Aloitteisiin kuuluvat ajoneuvojen välisen viestinnän konsortio (Car-2-Car Communications
Consortium) (8), C-Roads-alusta (9), 5G Automotive Association -järjestön (5GAA) (10) perustaminen sekä 3rd
Generation Partnership Project -yhteistyöorganisaation (3GPP) (11) ja ETSI:n kaltaisten standardointielinten
lisääntynyt toiminta. Teollisuuden ponnistelut johtivat kahden kilpailevan teknologian kehittämiseen ajoneuvojen ja
niiden ympäristön välistä lyhyen kantaman viestintää varten. Ne ovat ITS-G5 ja ajoneuvojen ja ympäristön välisen
viestinnän LTE-teknologia (LTE-V2X).

(8)

Kaupunkiraideliikenneyhteisö katsoo, että yhdenmukaistettuja taajuuksia tarvitaan vähintään 20 MHz (12), jotta
kaupunkien raideliikenteessä voidaan käyttää CBTC-radiojunakulunvalvonnan järjestelmiä. Tällaisten järjestelmien
avulla kaupunkien raideliikennettä voidaan ohjata turvallisesti ja tehokkaasti ja muun muassa lyhentää peräkkäisten
junien välisiä aikavälejä, mikä lisää suoritustehoa julkisen liikenteen verkoissa. Paikallisten valtuutusten perusteella
monet unionissa sijaitsevat metrolinjat käyttävät jo osia 5 905–5 935 MHz:n taajuusalueesta, myös sen rajojen yli.
Tämän vuoksi on tärkeää yhdenmukaistaa taajuuksia tällaista käyttöä varten unionin laajuisesti, jotta voidaan
varmistaa sisämarkkinoiden toiminta myös kaupunkien raideliikenteessä ja edistää Euroopan ympäristötavoitteita.

(9)

Komissio antoi 18 päivänä lokakuuta 2017 päätöksen N:o 676/2002/EY 4 artiklan 2 kohdan nojalla Euroopan
radio-, tele- ja postihallintojen yhteistyökonferenssille, jäljempänä ’CEPT’, toimeksiannon tutkia mahdollisuutta
korottaa unionin tasolla yhdenmukaistetun turvallisuuteen liittyvien ITS-palvelujen taajuusalueen (5 875–5 905
MHz) yläreunaa 20 MHz:llä 5 925 MHz:iin ja hyväksyä kyseiselle taajuusalueelle tieliikenteen lisäksi myös muita
liikennemuotoja, kuten CBTC-kulunvalvontajärjestelmää käyttävä kaupunkien raideliikenne.

(10)

Vastauksena toimeksiantoon CEPT julkaisi 11 päivänä maaliskuuta 2019 raportin (CEPT:n raportti 71 – ITSjärjestelmät 5,9 GHz:n taajuuskaistalla), jossa tarkastellaan 5,9 GHz:n taajuusalueen teknisiä ehtoja ja laajentamista.
Raportissa ehdotetaan muun muassa älykkäiden liikennejärjestelmien määritelmän laajentamista, 5 875–5 925
MHz:n taajuusalueen yhdenmukaistamista turvallisuuteen liittyviä ITS-sovelluksia varten ja 5 925–5 935 MHz:n
taajuuskaistan yhdenmukaistamista turvallisuuteen liittyviä kaupunkien raideliikenteen ITS-sovelluksia varten, mikä
edellyttäisi kansallista koordinointia suhteessa kiinteään liikenteeseen ja/tai selvityksiä yhteiskäytön ehtojen
määrittämiseksi. Raportissa ehdotetaan myös, että ensisijaisesti kyseeseen tulisivat tieliikenteen ITS-sovellukset alle
5 915 MHz:n taajuuksilla ja kaupunkien raideliikenteen ITS-sovellukset yli 5 915 MHz:n taajuuksilla. Käyttö
tieliikenteen ITS-sovelluksissa 5 915–5 925 MHz:n taajuusalueella ehdotetaan rajoitettavaksi infrastruktuurin ja

(6) Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle
”Eurooppalainen strategia vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä varten – ensimmäinen virstanpylväs matkalla kohti
vuorovaikutteista, verkkoon liitettyä ja automatisoitua liikkumista” (COM(2016) 766 final), 30.11.2016.
(7) Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Eurooppa
liikkeellä - Kestävä liikkuvuus Euroopassa: turvallinen, verkottunut ja puhdas liikenne”, COM(2018) 293 final, 17.5.2018.
(8) https://www.car-2-car.org/
(9) https://www.c-roads.eu/platform.html
(10) http://5gaa.org/
(11) https://www.3gpp.org
(12) ETSI:n tekninen raportti 103 111 V1.1.1 (2014–10) – osa, joka koskee taajuusvaatimuksia kaupunkien raideliikennejärjestelmissä 5,9
GHz:n taajuusalueella.
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ajoneuvon väliseen viestintään (I2V), kunnes tieliikenteen ITS-sovelluksissa pystytään suojaamaan kaupunkien
raideliikenteessä käytettävät ITS-sovellukset. Samoin ehdotetaan, että käyttö kaupunkien raideliikenteen ITSsovelluksissa 5 915–5 935 MHz:n taajuusalueella perustuu yhteiskäyttöön riippuen kansallisista olosuhteista ja
kaupunkien raideliikenteen ITS-sovellusten kysynnästä sidosryhmien keskuudessa. Yksittäisiä valtuutuksia olisi
tarvittaessa voitava koordinoida kansallisesti kaupunkien raideliikenteen ITS-sovellusten (5 915–5 935 MHz),
tieliikenteen ITS-infrastruktuurin (5 915–5 925 MHz) ja kiinteän liikenteen (yli 5 925 MHz) osalta.
(11)

Asettaessaan 5 915–5 935 MHz:n taajuusalueen kaupunkien raideliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien
saataville niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista sen jälkeen, kun se on varattu tämän päätöksen mukaisesti,
jäsenvaltioiden olisi otettava asianmukaisesti huomioon nykyiset kaupunkiraideliikenteen järjestelmät, jotka
käyttävät kyseistä taajuusaluetta (tai sen osaa) erilaisin teknisin ehdoin, jotta jätetään riittävästi aikaa mukauttaa
nykyiset juna- ja verkkolaitteet yhdenmukaistettuihin teknisiin edellytyksiin.

(12)

CEPT:n yhteistyössä ETSI:n kanssa tekemän työn tulokset muodostavat tämän päätöksen teknisen perustan.

(13)

Sekä ITS-järjestelmiä että langattomia lähiverkkoja (RLAN) tuetaan unionin strategioilla. CEPT määrittelee tekniset
edellytykset langattomille lähiverkoille 5 935 MHz:n yläpuolisilla taajuuksilla, jotta voidaan ottaa huomioon
turvallisuuteen liittyvien kaupunkiraideliikenteen ITS-sovellusten suojaaminen alle 5 935 MHz:n taajuuksilla ja
turvallisuuteen liittyvien tieliikenteen ITS-sovellusten suojaaminen alle 5 925 MHz:n taajuuksilla (kuten kaistan
ulkopuolisen lähetteen raja-arvot sekä tukkeutuminen).

(14)

ETSI määrittelee parhaillaan standardoituja ratkaisuja, joilla voidaan varmistaa saman siirtokanavan yhteiskäyttöä
palvelevat mekanismit ja prioriteettisääntöjen täytäntöönpano tieliikenteen ITS-sovellusten ja kaupunkien
raideliikenteen ITS-sovellusten välillä.

(15)

ETSI laatii parhaillaan kahta teknistä raporttia, joissa määritellään ja arvioidaan ITS-G5:n ja LTE-V2X:n välisesti
menetelmiä huolehtia rinnakkaiselosta samalla siirtokanavalla ja viereisellä kanavalla. Asiaa koskevat standardit
voivat olla saatavilla aikaisintaan vuoden 2021 puolivälissä, ja työ voi viedä vuoden 2022 puoliväliin.

(16)

Ottaen huomioon, miten ETSI:n työ on edistynyt, tätä päätöstä voi olla tarpeen tarkistaa tulevaisuudessa.

(17)

Tämän päätöksen olisi perustuttava päätöksessä 2008/671/EY vahvistettuihin sääntöihin ja kehitettävä niitä.
Oikeudellisen selkeyden vuoksi päätös 2008/671/EY olisi kumottava.

(18)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat päätöksellä N:o 676/2002/EY perustetun radiotaajuuskomitean
lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Tällä päätöksellä yhdenmukaistetaan ehdot, jotka koskevat 5 875–5 935 MHz:n taajuusalueen saatavuutta ja tehokasta
käyttöä älykkäiden liikennejärjestelmien (ITS) turvallisuussovelluksia varten.

2 artikla
Tässä päätöksessä tarkoitetaan
1) ’älykkäillä liikennejärjestelmillä’ tai ’ITS:llä’ tieto- ja viestintäteknologioihin perustuvia järjestelmiä ja palveluja, mukaan
lukien prosessointi, ohjaus, paikannus, viestintä ja elektroniikka, joita sovelletaan tieliikennejärjestelmään tai
kaupunkien raideliikennejärjestelmään tai molempiin;
2) ’tieliikenteen älykkäillä liikennejärjestelmillä’ tai ’tieliikenteen ITS-järjestelmillä’ kaikenlaisessa tieliikenteessä käytettäviä
älykkäitä liikennejärjestelmiä (myös silloin, kun niitä käytetään maastossa), jotka mahdollistavat turvallisuusviestinnän
ajoneuvojen välillä (V2V) ja infrastruktuurin ja ajoneuvojen välillä (I2V). Osaksi tieliikenteen älykkäitä liikennejär
jestelmiä katsotaan myös ITS-järjestelmät, joita sovelletaan ratoihin, jotka eivät ole erillään tie- ja jalankulkuliikenteestä
(kuten raitioteihin ja kevytraiteeseen);
3) ’kaupunkien raideliikenteen älykkäillä liikennejärjestelmillä’ tai ’kaupunkien raideliikenteen ITS-järjestelmillä’ älykkäitä
liikennejärjestelmiä, joita sovelletaan kaupunki- tai esikaupunkiliikenteen ratoihin, joita ohjataan jatkuvasti vähintään
yhdellä liikenteenhallintajärjestelmällä ja jotka ovat erillään tie- ja jalankulkuliikenteestä;
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4) ’keskimääräisellä ekvivalenttisella isotrooppisella säteilyteholla’ tai ’keskimääräisellä EIRP:llä’ EIRP:tä korkeinta tehoa
vastaavan lähetyspurskeen aikana.
3 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2021 varattava taajuusalue 5 875–5 935 MHz älykkäitä
liikennejärjestelmiä varten ja rajoitettava se kaupunkien raideliikenteen ITS-järjestelmiin taajuuskaistalla 5 925–5 935
MHz. Jäsenvaltioiden on varaamisen jälkeen, niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista, asetettava kyseinen taajuusalue
saataville ilman yksinoikeutta.
Varauksen on vastattava liitteessä esitettyjä parametriarvoja.
2.
Tieliikenteen ITS-sovelluksilla on oltava etusija alle 5 915 MHz:n taajuuksilla ja kaupunkien raideliikenteen ITSsovelluksilla on oltava etusija yli 5 915 MHz:n taajuuksilla siten, että etusijalla oleva sovellus voidaan suojata.
3.
Taajuusalueen 5 915–5 925 MHz käyttö tieliikenteen ITS-järjestelmissä on rajoitettava sovelluksiin, joissa käytetään
ainoastaan infrastruktuurin ja ajoneuvon välisiä (I2V) yhteyksiä, ja tarvittaessa koordinoitava kaupunkien raideliikenteen
ITS-järjestelmien kanssa.
4.
Taajuusalueen 5 925–5 935 MHz käytön kaupunkien raideliikenteen ITS-järjestelmissä on perustuttava
yhteiskäyttöön riippuen kansallisista olosuhteista ja kaupunkien raideliikenteen ITS-järjestelmien kysynnästä, mukaan
lukien koordinointi suhteessa kiinteään liikenteeseen.
4 artikla
Tämän päätöksen soveltamisalaa ja soveltamistapoja tarkastellaan uudelleen heti, kun tällainen uudelleentarkastelu on
markkinoiden kehityksen sekä standardien ja teknologian kehityksen vuoksi perusteltua tehdä, tai viimeistään 30 päivänä
syyskuuta 2023.
5 artikla
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle kertomus tämän päätöksen 3 artiklan täytäntöönpanosta viimeistään 30 päivänä
syyskuuta 2022.
6 artikla
Kumotaan päätös 2008/671/EY.
7 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä lokakuuta 2020.

Komission puolesta
Thierry BRETON
Komission jäsen
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Tekniset parametrit älykkäiden liikennejärjestelmien turvallisuussovelluksille taajuusalueella 5 875–
5 935 MHz

Parametri

Arvo

Tehon enimmäisspektritiheys (keskimääräinen EIRP)

23 dBm/MHz

Suurin kokonaislähetysteho (keskimääräinen EIRP)

33 dBm, lähetystehon hallinta (TPC) vähintään 30 dB:n alu
eella

Taajuuksien käytössä ja häiriöiden lieventämisessä on hyödynnettävä menetelmiä, jotka suorituskyvyltään täyttävät
riittävällä tavalla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/53/EU (1) vaatimukset. Jos asianmukaiset
menetelmät on kuvattu yhdenmukaistetuissa standardeissa tai niiden osissa, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä direktiivin 2014/53/EU mukaisesti, on varmistettava vähintään kyseisiä menetelmiä vastaava
suorituskyky.
Taajuusjärjestely
Taajuusjärjestely perustuu 10 MHz:n lohkokokoihin alkaen taajuusalueen alareunasta 5 875 MHz.
Tieliikenteen ITS-järjestelmät:

Taajuusalueella 5 875–5 925 MHz tieliikenteen ITS-sovellusten on käytettävä kanavia kunkin 10 MHz:n lohkon rajojen
sisäpuolella. Kanavanleveys saa olla alle 10 MHz.
Kaupunkien raideliikenteen ITS-järjestelmät:

Taajuusalueella 5 875–5 915 MHz kaupunkien raideliikenteen ITS-sovellusten on käytettävä kanavia kunkin 10 MHz:n
lohkon rajojen sisäpuolella. Kanavanleveys saa olla alle 10 MHz.
Taajuusalueella 5 915–5 935 MHz suurin kaupunkien raideliikenteen ITS-sovellusten osalta sallittu kanavanleveys on 10
MHz. Katkoviiva osoittaa parhaaksi arvioidun yhdenmukaistetun taajuusjärjestelyn, mutta kansallisen tason
käyttöönotossa voidaan käyttää kanavaa, jonka keskitaajuus on 5 925 MHz.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/53/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, radiolaitteiden asettamista saataville
markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta (EUVL L 153,
22.5.2014, s. 62).
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