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(Neleģislatīvi akti)

REGULAS
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1490
(2017. gada 21. augusts)
par atļauju mangāna hlorīda tetrahidrātu, mangāna (II) oksīdu, mangāna sulfāta monohidrātu,
aminoskābju mangāna helāta hidrātu, olbaltumvielu hidrolizātu mangāna helātu, glicīna hidrāta
mangāna helātu un dimangāna hlorīda trihidroksīdu lietot par barības piedevām visu sugu
dzīvniekiem
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku
ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,
tā kā:
(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā vajadzīga atļauja, un paredzēts
šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. pantā paredzēts, ka piedevas, kuru
lietošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK, (2) jāizvērtē atkārtoti.

(2)

Saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK mangāna savienojumus mangāna hlorīda tetrahidrātu, mangāna oksīdu,
mangāna sulfāta monohidrātu, aminoskābju mangāna helāta hidrātu un glicīna hidrāta mangāna helātu uz
neierobežotu laiku atļāva lietot ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1334/2003 (3) un (EK) Nr. 479/2006. (4) Pēc tam
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punktu minētās vielas kā esošus barības līdzekļus iekļāva
Lopbarības piedevu reģistrā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu saistībā ar tās 7. pantu tika iesniegti pieteikumi,
kuros lūgts no jauna izvērtēt mangāna hlorīda tetrahidrātu, mangāna oksīdu, mangāna sulfāta monohidrātu,
aminoskābju mangāna helāta hidrātu un glicīna hidrāta mangāna helātu kā barības piedevas visu sugu
dzīvniekiem. Turklāt saskaņā ar minētās regulas 7. pantu tika iesniegts pieteikums mangāna hidroksihlorīdu lietot
par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem. Pieteikuma iesniedzēji lūdza minētās piedevas klasificēt piedevu
kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas”. Pieteikumiem bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta
3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2014. gada 23. oktobra, (5) 2014. gada 23. oktobra, (6)
2015. gada 19. marta, (7) 2016. gada 18. februāra (8) un 2016. gada 13. maija (9) atzinumā secināja, ka ar

(1) OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.
(2) Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīva 70/524/EEK par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.).
(3) Komisijas 2003. gada 25. jūlija Regula (EK) Nr. 1334/2003, ar kuru groza nosacījumus, ar kādiem atļauj izmantot vairākas barības
piedevas, kas pieder mikroelementu grupai (OV L 187, 26.7.2003., 11. lpp.).
(4) Komisijas 2006. gada 23. marta Regula (EK) Nr. 479/2006 par atļaujām dažām mikroelementu savienojumu grupas piedevām (OV L 86,
24.3.2006., 4. lpp.).
(5) EFSA Journal 2013;11(8):3324.
(6) EFSA Journal 2013;11(8):3325.
(7) EFSA Journal 2013;11(10):3435.
(8) EFSA Journal 2016;14(2):4395.
(9) EFSA Journal 2016;14(5):4474.
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piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem mangāna hlorīda tetrahidrātam, mangāna (II) oksīdam, mangāna sulfāta
monohidrātam, aminoskābju mangāna helāta hidrātu, olbaltumvielu hidrolizātu mangāna helātam, glicīna hidrāta
mangāna helātam un dimangāna hlorīda trihidroksīdam nav kaitīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, patērētāju
drošību un vidi. Zinātnisku apsvērumu dēļ Iestāde ieteica pārsaukt mangāna oksīdu par mangāna (II) oksīdu un
mangāna hidroksihlorīdu par dimangāna hlorīda trihidroksīdu, lai izvairītos no iespējamiem pārpratumiem.
Iestāde arī ieteica aminoskābju mangāna helātu iedalīt pēc tā ķīmiskajām īpašībām šādās divās grupās:
aminoskābju mangāna helāta hidrāts un olbaltumvielu hidrolizātu mangāna helāts.
(5)

Iestāde norādīja, ka darbības ar mangāna (II) oksīdu ir bīstamas lietotājam gadījumā, ja šī viela tiek ieelpota. Trūka
atbilstošu datu, līdz ar to jāuzskata, ka šī piedeva varētu būt kairinoša ādai un acīm un sensibilizē ādu. Iestāde arī
norādīja, ka darbības ar mangāna sulfāta monohidrātu rada risku lietotājiem inhalatīvas ekspozīcijas gadījumā un
kairina acis. Tika arī konstatēts, ka darbības ar aminoskābju mangāna helāta hidrātu var būt bīstamas elpceļiem
un lietotāju veselībai. Trūka atbilstošu datu par ādas un acu kairināmību un ādas sensibilizāciju, līdz ar to
jāuzskata, ka arī šī pēdējā piedeva varētu būt kairinoša ādai un acīm un sensibilizē ādu un elpceļus. Attiecībā uz
glicīna hidrāta mangāna helātu Iestāde norādīja, ka šī piedeva var kairināt ādu un acis. Visbeidzot, tā kā trūka
specifisku datu, Iestāde nevarēja izdarīt secinājumus par to, cik nekaitīgas lietotājam ir darbības ar dimangāna
hlorīda trihidroksīdu. Līdz ar to būtu jāveic atbilstoši aizsargpasākumi attiecībā uz konkrētajām piedevām, lai
attiecībā uz piedevām lietotājiem nerastos nekādas bažas par kaitīgumu.

(6)

Iestāde turklāt secināja, ka mangāna hlorīda tetrahidrāts, mangāna (II) oksīds, mangāna sulfāta monohidrāts,
aminoskābju mangāna helāta hidrāts, olbaltumvielu hidrolizātu mangāna helāts, glicīna hidrāta mangāna helāts
un dimangāna hlorīda trihidroksīds ir lietderīgi mangāna avoti. Iestāde uzskata, ka īpašas prasības attiecībā uz
uzraudzību pēc laišanas tirgū nav nepieciešamas. Tā arī verificēja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās
references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošo barības piedevu analīzes metodi.

(7)

Mangāna hlorīda tetrahidrāta, mangāna (II) oksīda, mangāna sulfāta monohidrāta, aminoskābju mangāna helāta
hidrāta, olbaltumvielu hidrolizātu mangāna helāta, glicīna hidrāta mangāna helāta un dimangāna hlorīda
trihidroksīda novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas
nosacījumi ir izpildīti, izņemot attiecībā uz dzeramo ūdeni. Tāpēc šīs vielas būtu jāatļauj lietot atbilstīgi šīs regulas
pielikumam, un to lietojums dzeramajā ūdenī būtu jāliedz.

(8)

Nekaitīguma apsvērumi neprasa ar Regulu (EK) Nr. 1334/2003 lietot atļautā mangāna hlorīda tetrahidrāta,
mangāna oksīda, mangāna sulfāta monohidrāta, aminoskābju mangāna helāta hidrāta un glicīna hidrāta mangāna
helāta atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinte
resētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās
komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Atļauja
Pielikumā specificētās vielas, kas iekļautas piedevu kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā
“mikroelementu maisījumi”, ir atļauts lietot par barības piedevām dzīvnieku ēdināšanā saskaņā ar minētajā pielikumā
ietvertajiem nosacījumiem.

2. pants
Atļaujas liegšana
Atļauja lietot pielikumā specificētās vielas, kas iekļautas piedevu kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas” un funkcionālajā
grupā “mikroelementu maisījumi”, par piedevām dzeramajā ūdenī ir liegta.
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3. pants
Pārejas pasākumi
1.
Tādas ar Regulu (EK) Nr. 1334/2003 un (EK) Nr. 479/2006 lietot atļautās vielas mangāna hlorīda tetrahidrātu,
mangāna oksīdu, mangāna sulfāta monohidrātu, aminoskābju mangāna helāta hidrātu un glicīna hidrāta mangāna helātu
un šīs vielas saturošus premiksus, kas ražoti un marķēti pirms 2018. gada 11. marta saskaņā ar noteikumiem, kuri bija
piemērojami pirms 2017. gada 11. septembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.
2.
Tādas barības sastāvdaļas un barības maisījumus, kas satur 1. punktā minēto vielu un ir ražoti un marķēti pirms
2018. gada 11. septembra saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2017. gada 11. septembra, arī turpmāk
drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi, ja tie ir paredzēti produktīvo dzīvnieku barošanai.
3.
Tādas barības sastāvdaļas un barības maisījumus, kas satur 1. punktā minēto vielu un ir ražoti un marķēti pirms
2019. gada 11. septembra saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2017. gada 11. septembra, arī turpmāk
drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi, ja tie ir paredzēti neproduktīvo dzīvnieku barošanai.
4. pants
Stāšanās spēkā
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2017. gada 21. augustā
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER
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PIELIKUMS

Atļaujas
turētāja
nosau
kums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analī
tiskā metode

Dzīvnieku
suga vai
kategorija

Maksimā
lais
vecums

Minimā
lais saturs

Maksimālais saturs

Elementa (Mn) saturs mg uz kg
kompleksās barības ar mitruma
saturu 12 %

Citi noteikumi

Atļaujas
derīguma
termiņš

LV

Piedevas
identifikā
cijas
numurs

Kategorija: uzturfizioloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: mikroelementu maisījumi

—

Mangāna hlo
rīda tetrahi
drāts

Piedevas sastāvs
Mangāna hlorīda tetrahidrāts pulver
veidā ar minimālo mangāna saturu
27 %.
Aktīvās vielas raksturojums
Mangāna hlorīda tetrahidrāts
Ķīmiskā formula: MnCl2 · 4H2O
CAS numurs: 13446-34-9
Analītiskās metodes (1)
Hlorīda identifikācijas reakciju noteik
šanai barības piedevā:
— Eiropas Farmakopejas 2.3.1. mo
nogrāfija.
Barības piedevas kristalogrāfiskajam
raksturojumam:
— rentgenstaru difrakcija.
Kopējā mangāna kvantitatīvai noteik
šanai barības piedevā un premiksos:

Visu sugu
dzīvnieki

—

—

Zivis: 100 (kopā)
Citas sugas:
150 (kopā)

1. Piedevu barībā iestrādā pre 2027. gada
11. septem
miksa veidā.
bris
2. Mangāna hlorīda tetrahidrātu
drīkst laist tirgū un lietot par
piedevu preparāta veidā.
3. Barības apritē iesaistītie uzņē
mēji nosaka, kādas darbības
procedūras un atbilstoši orga
nizatoriskie pasākumi jāveic
piedevas un premiksu lietotā
jiem, lai novērstu riskus, ko va
rētu radīt ieelpošana vai sa
skare ar ādu vai acīm, jo īpaši
smago metālu, tostarp niķeļa,
satura dēļ. Ja ar šādām proce
dūrām un pasākumiem riskus
līdz pieņemamam līmenim sa
mazināt nav iespējams, piedevu
un premiksus lieto, izmantojot
piemērotus individuālos aizsar
glīdzekļus.
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— atomabsorbcijas spektrometrija,
AAS (EN ISO 6869), vai
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— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija, ICP-AES
(EN 15510), vai

Atļaujas
turētāja
nosau
kums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analī
tiskā metode

Dzīvnieku
suga vai
kategorija

Maksimā
lais
vecums

Visu sugu
dzīvnieki

—

Minimā
lais saturs

Maksimālais saturs

Elementa (Mn) saturs mg uz kg
kompleksās barības ar mitruma
saturu 12 %

Citi noteikumi

Atļaujas
derīguma
termiņš

LV

— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija pēc augst
spiediena mineralizācijas, ICP-AES
(CEN/TS 15621).

22.8.2017.

Piedevas
identifikā
cijas
numurs

Kopējā mangāna kvantitatīvai noteik
šanai barības sastāvdaļās un barības
maisījumos:

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— atomabsorbcijas spektrometrija,
AAS (Komisijas Regula (EK)
Nr. 152/2009 (2), IV pielikuma
C daļa), vai
— atomabsorbcijas spektrometrija,
AAS (EN ISO 6869), vai
— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija, ICP-AES
(EN 15510), vai
— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija pēc augst
spiediena mineralizācijas, ICP-AES
(CEN/TS 15621).

3b502

—

Mangāna (II)
oksīds

Piedevas sastāvs
Mangāna oksīds pulverveidā ar mini
mālo mangāna saturu 60 %.
Minimālais MnO saturs 77,5 % un
maksimālais MnO2 saturs 2 %

—

Zivis: 100 (kopā)
Citas sugas:
150 (kopā)

1. Piedevu barībā iestrādā pre 2027. gada
miksa veidā.
11. septem
bris
2. Mangāna (II) oksīdu drīkst laist
tirgū un lietot par piedevu pre
parāta veidā.

Aktīvās vielas raksturojums
Mangāna oksīds
Ķīmiskā formula: MnO
CAS numurs: 1344-43-0
L 216/5

Atļaujas
turētāja
nosau
kums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analī
tiskā metode

Barības piedevas kristalogrāfiskajam
raksturojumam:
— rentgenstaru difrakcija.
Kopējā mangāna kvantitatīvai noteik
šanai barības piedevā un premiksos:
— atomabsorbcijas spektrometrija,
AAS (EN ISO 6869), vai

— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija pēc augst
spiediena mineralizācijas, ICP-AES
(CEN/TS 15621).
Kopējā mangāna kvantitatīvai noteik
šanai barības sastāvdaļās un barības
maisījumos:
— atomabsorbcijas spektrometrija,
AAS (Regula (EK) Nr. 152/2009,
IV pielikuma C daļa), vai

Minimā
lais saturs

Maksimālais saturs

Elementa (Mn) saturs mg uz kg
kompleksās barības ar mitruma
saturu 12 %

Citi noteikumi

3. Barības apritē iesaistītie uzņē
mēji nosaka, kādas darbības
procedūras un atbilstoši orga
nizatoriskie pasākumi jāveic
piedevas un premiksu lietotā
jiem, lai novērstu riskus, ko va
rētu radīt ieelpošana vai sa
skare ar ādu vai acīm, jo īpaši
smago metālu, tostarp niķeļa,
satura dēļ. Ja ar šādām proce
dūrām un pasākumiem riskus
līdz pieņemamam līmenim sa
mazināt nav iespējams, piedevu
un premiksus lieto, izmantojot
piemērotus individuālos aizsar
glīdzekļus.

Atļaujas
derīguma
termiņš
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— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija, ICP-AES
(EN 15510), vai

Maksimā
lais
vecums

LV

Analītiskās metodes (1)

Dzīvnieku
suga vai
kategorija
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Piedevas
identifikā
cijas
numurs

— atomabsorbcijas spektrometrija,
AAS (EN ISO 6869), vai
— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija, ICP-AES
(EN 15510), vai
— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija pēc augst
spiediena mineralizācijas, ICP-AES
(CEN/TS 15621).

22.8.2017.

3b503

—

Piedeva

Mangāna sul
fāta monohi
drāts

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analī
tiskā metode

Piedevas sastāvs
Mangāna sulfāta monohidrāts pulver
veidā ar minimālo mangāna sulfāta
monohidrāta saturu 95 % un man
gāna saturu 31 %.
Aktīvās vielas raksturojums
Mangāna sulfāta monohidrāts
Ķīmiskā formula: MnSO4 · H2O
Analītiskās metodes (1)
Mangāna sulfāta monohidrāta kvanti
tatīvai noteikšanai barības piedevā:
— titrēšana ar amoniju un cērija ni
trātu
(Eiropas
Farmakopejas
1543. monogrāfija).
Sulfātu identifikācijas reakciju noteik
šanai barības piedevā:
— Eiropas Farmakopejas 2.3.1. mo
nogrāfija.
Barības piedevas kristalogrāfiskajam
raksturojumam:

Maksimā
lais
vecums

Visu sugu
dzīvnieki

—

Minimā
lais saturs

Maksimālais saturs

Elementa (Mn) saturs mg uz kg
kompleksās barības ar mitruma
saturu 12 %

—

Zivis: 100 (kopā)
Citas sugas:
150 (kopā)

Citi noteikumi

Atļaujas
derīguma
termiņš

1. Piedevu barībā iestrādā pre 2027. gada
miksa veidā.
11. septem
bris
2. Mangāna sulfāta monohidrātu
drīkst laist tirgū un lietot par
piedevu preparāta veidā.
3. Barības apritē iesaistītie uzņē
mēji nosaka, kādas darbības
procedūras un atbilstoši orga
nizatoriskie pasākumi jāveic
piedevas un premiksu lietotā
jiem, lai novērstu riskus, ko va
rētu radīt ieelpošana vai sa
skare ar ādu vai acīm, jo īpaši
smago metālu, tostarp niķeļa,
satura dēļ. Ja ar šādām proce
dūrām un pasākumiem riskus
līdz pieņemamam līmenim sa
mazināt nav iespējams, piedevu
un premiksus lieto, izmantojot
piemērotus individuālos aizsar
glīdzekļus.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CAS numurs: 10034-96-5

Dzīvnieku
suga vai
kategorija

LV

Atļaujas
turētāja
nosau
kums

22.8.2017.

Piedevas
identifikā
cijas
numurs

— rentgenstaru difrakcija.
Kopējā mangāna kvantitatīvai noteik
šanai barības piedevā un premiksos:
— atomabsorbcijas spektrometrija,
AAS (EN ISO 6869), vai
— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija, ICP-AES
(EN 15510), vai

L 216/7

Atļaujas
turētāja
nosau
kums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analī
tiskā metode

Dzīvnieku
suga vai
kategorija

Maksimā
lais
vecums

Visu sugu
dzīvnieki

—

Minimā
lais saturs

Maksimālais saturs

Elementa (Mn) saturs mg uz kg
kompleksās barības ar mitruma
saturu 12 %

Citi noteikumi

Atļaujas
derīguma
termiņš

LV

— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija pēc augst
spiediena mineralizācijas, ICP-AES
(CEN/TS 15621).

L 216/8

Piedevas
identifikā
cijas
numurs

Kopējā mangāna kvantitatīvai noteik
šanai barības sastāvdaļās un barības
maisījumos:
— atomabsorbcijas spektrometrija,
AAS (Regula (EK) Nr. 152/2009,
IV pielikuma C daļa), vai

— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija, ICP-AES
(EN 15510), vai
— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija pēc augst
spiediena mineralizācijas, ICP-AES
(CEN/TS 15621).

3b504

—

Aminoskābju
mangāna he
lāta hidrāts

Piedevas sastāvs
Mangāna aminoskābju komplekss,
kurā no sojas olbaltumvielām iegūtu
mangānu un aminoskābes helatē ar
koordinētajām kovalentajām saitēm;
pulverveidā ar minimālo mangāna sa
turu 8 %.

—

Zivis: 100 (kopā)
Citas sugas:
150 (kopā)

1. Piedevu barībā iestrādā pre 2027. gada
11. septem
miksa veidā.
bris
2. Aminoskābju mangāna helāta

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— atomabsorbcijas spektrometrija,
AAS (EN ISO 6869), vai

hidrātu drīkst laist tirgū un lie
tot par piedevu preparāta
veidā.

Aktīvās vielas raksturojums
Ķīmiskā formula: Mn(x)1–3 · nH2O, x
= anjons no jebkuras aminoskābes,
kas iegūta no ar skābi hidrolizētas so
jas olbaltumvielas.
22.8.2017.

Ne vairāk kā 10 % molekulu pār
sniedz 1 500 Da.

Atļaujas
turētāja
nosau
kums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analī
tiskā metode

Olbaltumvielu hidrolizātu daudzuma
kvantitatīvai noteikšanai barības pie
devā:
— jonapmaiņas hromatogrāfija ar
ninhidrīna pēckolonnas derivati
zāciju un fotometrisko detektē
šanu (Regula (EK) Nr. 152/2009,
III pielikuma F daļa).

— atomabsorbcijas spektrometrija,
AAS (EN ISO 6869), vai
— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija, ICP-AES
(EN 15510), vai
— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija pēc augst
spiediena mineralizācijas, ICP-AES
(CEN/TS 15621).
Kopējā mangāna kvantitatīvai noteik
šanai barības sastāvdaļās un barības
maisījumos:

Minimā
lais saturs

Maksimālais saturs

Elementa (Mn) saturs mg uz kg
kompleksās barības ar mitruma
saturu 12 %

Citi noteikumi

3. Barības apritē iesaistītie uzņē
mēji nosaka, kādas darbības
procedūras un atbilstoši orga
nizatoriskie pasākumi jāveic
piedevas un premiksu lietotā
jiem, lai novērstu riskus, ko va
rētu radīt ieelpošana vai sa
skare ar ādu vai acīm, jo īpaši
smago metālu, tostarp niķeļa,
satura dēļ. Ja ar šādām proce
dūrām un pasākumiem riskus
līdz pieņemamam līmenim sa
mazināt nav iespējams, piedevu
un premiksus lieto, izmantojot
piemērotus individuālos aizsar
glīdzekļus.

Atļaujas
derīguma
termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Kopējā mangāna kvantitatīvai noteik
šanai barības piedevā un premiksos:

Maksimā
lais
vecums

LV

Analītiskās metodes (1)

Dzīvnieku
suga vai
kategorija

22.8.2017.

Piedevas
identifikā
cijas
numurs

— atomabsorbcijas spektrometrija,
AAS (Regula (EK) Nr. 152/2009,
IV pielikuma C daļa), vai
— atomabsorbcijas spektrometrija,
AAS (EN ISO 6869), vai
— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija, ICP-AES
(EN 15510), vai

L 216/9

— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija pēc augst
spiediena mineralizācijas, ICP-AES
(CEN/TS 15621).

3b505

—

Piedeva

Olbaltumvielu
hidrolizātu
mangāna he
lāts

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analī
tiskā metode

Piedevas sastāvs
Olbaltumvielu hidrolizātu mangāna
helāts pulverveidā ar minimālo man
gāna saturu 10 %.
Vismaz 50 % helatēta mangāna.
Aktīvās vielas raksturojums

Analītiskās metodes (1)
Olbaltumvielu hidrolizātu daudzuma
kvantitatīvai noteikšanai barības pie
devā:
— jonapmaiņas hromatogrāfija ar
ninhidrīna pēckolonnas derivati
zāciju un fotometrisko detektē
šanu (Regula (EK) Nr. 152/2009,
III pielikuma F daļa).
Kopējā helatētā mangāna daudzuma
kvantitatīvai noteikšanai barības pie
devā:

Maksimā
lais
vecums

Visu sugu
dzīvnieki

—

Minimā
lais saturs

Maksimālais saturs

Elementa (Mn) saturs mg uz kg
kompleksās barības ar mitruma
saturu 12 %

—

Zivis: 100 (kopā)
Citas sugas:
150 (kopā)

Citi noteikumi

Atļaujas
derīguma
termiņš

1. Piedevu barībā iestrādā pre 2027. gada
miksa veidā.
11. septem
bris
2. Olbaltumvielu
hidrolizātu
mangāna helātu drīkst laist
tirgū un lietot par piedevu pre
parāta veidā.
3. Barības apritē iesaistītie uzņē
mēji nosaka, kādas darbības
procedūras un atbilstoši orga
nizatoriskie pasākumi jāveic
piedevas un premiksu lietotā
jiem, lai novērstu riskus, ko va
rētu radīt ieelpošana vai sa
skare ar ādu vai acīm, jo īpaši
smago metālu, tostarp niķeļa,
satura dēļ. Ja ar šādām proce
dūrām un pasākumiem riskus
līdz pieņemamam līmenim sa
mazināt nav iespējams, piedevu
un premiksus lieto, izmantojot
piemērotus individuālos aizsar
glīdzekļus.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Ķīmiskā formula: Mn(x)1–3 · nH2O, x
= olbaltumvielu hidrolizātu anjons,
kas satur aminoskābi no sojas olbal
tumvielu hidrolizāta.

Dzīvnieku
suga vai
kategorija

LV

Atļaujas
turētāja
nosau
kums

L 216/10

Piedevas
identifikā
cijas
numurs

— Furjē transformācijas infrasarkanā
(FTIR) spektroskopija, kam seko
multiplās regresijas metodes.
Kopējā mangāna kvantitatīvai noteik
šanai barības piedevā un premiksos:
— atomabsorbcijas spektrometrija,
AAS (EN ISO 6869), vai

22.8.2017.

Atļaujas
turētāja
nosau
kums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analī
tiskā metode

Dzīvnieku
suga vai
kategorija

Maksimā
lais
vecums

Visu sugu
dzīvnieki

—

Minimā
lais saturs

Maksimālais saturs

Elementa (Mn) saturs mg uz kg
kompleksās barības ar mitruma
saturu 12 %

Citi noteikumi

Atļaujas
derīguma
termiņš

LV

— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija, ICP-AES
(EN 15510), vai

22.8.2017.

Piedevas
identifikā
cijas
numurs

— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija pēc augst
spiediena mineralizācijas, ICP-AES
(CEN/TS 15621).

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Kopējā mangāna kvantitatīvai noteik
šanai barības sastāvdaļās un barības
maisījumos:
— atomabsorbcijas spektrometrija,
AAS (Regula (EK) Nr. 152/2009,
IV pielikuma C daļa), vai
— atomabsorbcijas spektrometrija,
AAS (EN ISO 6869), vai
— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija, ICP-AES
(EN 15510), vai
— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija pēc augst
spiediena mineralizācijas, ICP-AES
(CEN/TS 15621).

3b506

—

Glicīna hi
drāta man
gāna helāts

Piedevas sastāvs
Glicīna hidrāta mangāna helāts pul
verveidā ar minimālo mangāna saturu
15 %.
Mitrums: ne vairāk kā 10 %.

—

Zivis: 100 (kopā)
Citas sugas:
150 (kopā)

1. Piedevu barībā iestrādā pre 2027. gada
11. septem
miksa veidā.
bris
2. Glicīna hidrāta mangāna helātu
drīkst laist tirgū un lietot par
piedevu preparāta veidā.

Aktīvās vielas raksturojums
Ķīmiskā formula: Mn(x)1-3 · nH2O, x
= glicīna anjons.
L 216/11

Atļaujas
turētāja
nosau
kums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analī
tiskā metode

Glicīna daudzuma kvantitatīvai no
teikšanai barības piedevā:
— jonapmaiņas hromatogrāfija ar
ninhidrīna pēckolonnas derivati
zāciju un fotometrisko detektē
šanu (Regula (EK) Nr. 152/2009,
III pielikuma F daļa).

— atomabsorbcijas spektrometrija,
AAS (EN ISO 6869), vai
— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija, ICP-AES
(EN 15510), vai
— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija pēc augst
spiediena mineralizācijas, ICP-AES
(CEN/TS 15621).
Kopējā mangāna kvantitatīvai noteik
šanai barības sastāvdaļās un barības
maisījumos:

Minimā
lais saturs

Maksimālais saturs

Elementa (Mn) saturs mg uz kg
kompleksās barības ar mitruma
saturu 12 %

Citi noteikumi

3. Barības apritē iesaistītie uzņē
mēji nosaka, kādas darbības
procedūras un atbilstoši orga
nizatoriskie pasākumi jāveic
piedevas un premiksu lietotā
jiem, lai novērstu riskus, ko va
rētu radīt ieelpošana vai sa
skare ar ādu vai acīm, jo īpaši
smago metālu, tostarp niķeļa,
satura dēļ. Ja ar šādām proce
dūrām un pasākumiem riskus
līdz pieņemamam līmenim sa
mazināt nav iespējams, piedevu
un premiksus lieto, izmantojot
piemērotus individuālos aizsar
glīdzekļus.

Atļaujas
derīguma
termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Kopējā mangāna kvantitatīvai noteik
šanai barības piedevā un premiksos:

Maksimā
lais
vecums

LV

Analītiskās metodes (1)

Dzīvnieku
suga vai
kategorija

L 216/12

Piedevas
identifikā
cijas
numurs

— atomabsorbcijas spektrometrija,
AAS (Regula (EK) Nr. 152/2009,
IV pielikuma C daļa), vai
— atomabsorbcijas spektrometrija,
AAS (EN ISO 6869), vai
— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija, ICP-AES
(EN 15510), vai

22.8.2017.

— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija pēc augst
spiediena mineralizācijas, ICP-AES
(CEN/TS 15621).

3b507

—

Piedeva

Dimangāna
hlorīda trihi
droksīds

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analī
tiskā metode

Piedevas sastāvs
Pulverveida granulāts ar minimālo
mangāna saturu 44 % un maksimālo
mangāna oksīda saturu 7 %.
Aktīvās vielas raksturojums
Dimangāna hlorīda trihidroksīds
Ķīmiskā formula: Mn2(OH)3Cl
CAS numurs: 39438-40-9
Barības piedevas kristalogrāfiskā rak
sturojuma identifikācijai:
— rentgenstaru difrakcija.
Hlora kvantitatīvai noteikšanai barī
bas piedevā:
— titrēšana
(Regula
Nr. 152/2009).

(EK)

Kopējā mangāna kvantitatīvai noteik
šanai barības piedevā un premiksos:
— atomabsorbcijas spektrometrija,
AAS (EN ISO 6869), vai

Maksimā
lais
vecums

Visu sugu
dzīvnieki

—

Minimā
lais saturs

Maksimālais saturs

Elementa (Mn) saturs mg uz kg
kompleksās barības ar mitruma
saturu 12 %

—

Zivis: 100 (kopā)
Citas sugas:
150 (kopā)

Citi noteikumi

Atļaujas
derīguma
termiņš

1. Piedevu barībā iestrādā pre 2027. gada
11. septem
miksa veidā.
bris
2. Dimangāna hlorīda trihidrok
sīdu drīkst laist tirgū un lietot
par piedevu preparāta veidā.
3. Barības apritē iesaistītie uzņē
mēji nosaka, kādas darbības
procedūras un atbilstoši orga
nizatoriskie pasākumi jāveic
piedevas un premiksu lietotā
jiem, lai novērstu riskus, ko va
rētu radīt ieelpošana vai sa
skare ar ādu vai acīm, jo īpaši
smago metālu, tostarp niķeļa,
satura dēļ. Ja ar šādām proce
dūrām un pasākumiem riskus
līdz pieņemamam līmenim sa
mazināt nav iespējams, piedevu
un premiksus lieto, izmantojot
piemērotus individuālos aizsar
glīdzekļus.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Analītiskās metodes (1)

Dzīvnieku
suga vai
kategorija

LV

Atļaujas
turētāja
nosau
kums

22.8.2017.

Piedevas
identifikā
cijas
numurs

— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija, ICP-AES
(EN 15510), vai
— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija pēc augst
spiediena mineralizācijas, ICP-AES
(CEN/TS 15621).

L 216/13

Atļaujas
turētāja
nosau
kums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analī
tiskā metode

Dzīvnieku
suga vai
kategorija

Maksimā
lais
vecums

Minimā
lais saturs

Maksimālais saturs

Elementa (Mn) saturs mg uz kg
kompleksās barības ar mitruma
saturu 12 %

Citi noteikumi

LV

Kopējā mangāna kvantitatīvai noteik
šanai barības sastāvdaļās un barības
maisījumos:

Atļaujas
derīguma
termiņš

L 216/14

Piedevas
identifikā
cijas
numurs

— atomabsorbcijas spektrometrija,
AAS (Regula (EK) Nr. 152/2009,
IV pielikuma C daļa), vai
— atomabsorbcijas spektrometrija,
AAS (EN ISO 6869), vai

— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija pēc augst
spiediena mineralizācijas, ICP-AES
(CEN/TS 15621).
(1) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/jrc/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(2) Komisijas 2009. gada 27. janvāra Regula (EK) Nr. 152/2009, ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes barības oficiālajai kontrolei (OV L 54, 26.2.2009., 1. lpp.).

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— induktīvi saistītas plazmas atom
emisijas spektrometrija, ICP-AES
(EN 15510), vai

22.8.2017.

22.8.2017.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1491
(2017. gada 21. augusts),
ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības
līdzekļu laišanu tirgū atjauno darbīgās vielas 2,4-DB apstiprinājumu un groza Komisijas Īstenošanas
regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības
līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 20. panta
1. punktu,
tā kā:
(1)

Ar Komisijas Direktīvu 2003/31/EK (2) 2,4-DB kā darbīgā viela tika iekļauts Padomes Direktīvas 91/414/EEK (3)
I pielikumā.

(2)

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā iekļautās darbīgās vielas tiek uzskatītas par apstiprinātām saskaņā ar Regulu
(EK) Nr. 1107/2009 un ir norādītas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (4) pielikuma A daļas
sarakstā.

(3)

Darbīgās vielas 2,4-DB apstiprinājums, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļā,
zaudē spēku 2017. gada 31. oktobrī.

(4)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 844/2012 (5) 1. panta norādītajā periodā saskaņā ar minēto pantu tika
iesniegts pieteikums, kurā lūgts atjaunot 2,4-DB apstiprinājumu.

(5)

Pieteikuma iesniedzējs iesniedza papildu dokumentāciju, kas pieprasīta saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES)
Nr. 844/2012 6. pantu. Ziņotāja dalībvalsts konstatēja, ka pieteikums ir pilnīgs.

(6)

Ziņotāja dalībvalsts, apspriežoties ar otru ziņotāju dalībvalsti, sagatavoja atjaunošanas novērtējuma ziņojumu, ko
2015. gada 3. jūnijā iesniedza Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (“Iestāde”) un Komisijai.

(7)

Iestāde atjaunošanas novērtējuma ziņojumu nosūtīja pieteikuma iesniedzējam un dalībvalstīm komentēšanai un
saņemtos komentārus nosūtīja Komisijai. Iestāde arī nodeva atklātībai papildu kopsavilkuma dokumentāciju.

(8)

2016. gada 13. maijā Iestāde nosūtīja Komisijai savu secinājumu (6) par to, vai ir sagaidāms, ka 2,4-DB atbildīs
Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktajiem apstiprināšanas kritērijiem. Komisija 2017. gada 18. maijā
atjaunināšanas ziņojuma projektu par 2,4-DB iesniedza Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības
pastāvīgajai komitejai.

(1) OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.
(2) Komisijas 2003. gada 11. aprīļa Direktīva 2003/31/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai iekļautu 2,4-DB, beta-ciflutrīnu,
ciflutrīnu, iprodionu, linuronu, maleīnhidrazīdu un pendimetalīnu kā aktīvās vielas (OV L 101, 23.4.2003., 3. lpp.).
(3) Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).
4
( ) Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK)
Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).
(5) Komisijas 2012. gada 18. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 844/2012, ar ko nosaka noteikumus, kas vajadzīgi darbīgo vielu ap
stiprinājumu atjaunošanas procedūras īstenošanai, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009 par augu
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 252, 19.9.2012., 26. lpp.).
(6) EFSA (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2,4-DB.
EFSA Journal 2016; 14(5):4500. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu.
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(9)

Pieteikuma iesniedzējam tika dota iespēja par atjaunošanas ziņojuma projektu iesniegt komentārus.

(10)

Par vismaz viena 2,4-DB saturoša augu aizsardzības līdzekļa vienu vai vairākiem reprezentatīviem lietojumiem ir
konstatēts, ka Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktie apstiprināšanas kritēriji ir izpildīti. Tāpēc 2,4-DB ap
stiprinājumu ir lietderīgi atjaunot.

(11)

2,4-DB apstiprinājuma atjaunošanas sakarā izdarītais riska novērtējums balstās tikai uz nedaudziem reprezenta
tīviem lietojumiem, bet tas tomēr neierobežo lietojumus, kādiem 2,4-DB saturoši augu aizsardzības līdzekļi var
tikt atļauti. Tāpēc ierobežojumu, kas minēto vielu atļauj lietot tikai par herbicīdu, ir lietderīgi atcelt.

(12)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 būtu attiecīgi jāgroza.

(13)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/950 (1) 2,4-DB apstiprinājuma termiņš tika pagarināts līdz 2017. gada
31. oktobrim, lai atjaunošanas procedūru varētu pabeigt pirms vielas apstiprinājuma termiņa beigām.

(14)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās
komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Darbīgās vielas apstiprinājuma atjaunošana
Darbīgās vielas 2,4-DB apstiprinājumu atjauno saskaņā ar I pielikumu.
2. pants
Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 grozījumi
Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.
3. pants
Stāšanās spēkā un piemērošanas diena
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2017. gada 1. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2017. gada 21. augustā
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

(1) Komisijas 2016. gada 15. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/950, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz apstip
rinājuma perioda pagarināšanu darbīgajām vielām 2,4-DB, beta-ciflutrīns, ciazofamīds, Coniothyrium minitans celmam CON/M/91-08
(DSM 9660), deltametrīns, dimetēnamīds-P, etofumezāts, fenamidons, flufenacets, flurtamons, foramsulfurons, fostiazāts, imazamokss,
iprodions, izoksaflutols, jodsulfurons, karfentrazonetils, linurons, maleīnhidrazīds, mezotrions, oksasulfurons, pendimetalīns, pikoksis
trobīns, siltiofams un trifloksistrobīns (OV L 159, 16.6.2016., 3. lpp.).
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I PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosau
kums, identifikācijas
numuri

CAS Nr. 94-82-6
CIPAC Nr. 83

4-(2,4-dihlorfenoksi)
sviestskābe

Tīrība (1)

≥ 940 g/kg
Piemaisījumi:

Apstiprināšanas
datums

Apstiprinājuma
termiņa beigas

2017. gada
1. novembris

2032. gada
31. oktobris

brīvie fenoli (izteikti kā
2,4-dihlorfenols (2,4DCP)): ne vairāk par
15 g/kg;

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vie
notos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma par 2,4-DB secinājumus un jo
īpaši tā I un II papildinājumu.
Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:
— operatoru un strādnieku aizsardzībai,
— patērētāju aizsardzībai no dzīvnieku izcelsmes produktiem,
— savvaļas zīdītāju aizsardzībai,
— augsnes nemērķa organismu aizsardzībai,
— ūdens organismu aizsardzībai,
— nemērķa sauszemes augu aizsardzībai.
Lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasā
kumus.

(1) Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un tās specifikācija sniegtas pārskata ziņojumā.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

dibenzo-p-dioksīni un
polihlorinēti
dibenzofurāni (TCDD
toksiskuma ekvivalentos
(TEQ)): ne vairāk par
0,01 mg/kg.

Īpaši noteikumi

LV

2,4-DB

IUPAC nosaukums
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II PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza šādi:
1) pielikuma A daļā svītro 47. ierakstu par 2,4-DB;

Numurs

“116

Vispārpieņemtais nosau
kums, identifikācijas
numuri

2,4-DB
CAS Nr. 94-82-6
CIPAC Nr. 83

LV

2) B daļā iekļauj šādu ierakstu:

IUPAC nosaukums

4-(2,4-dihlorfenoksi)
sviestskābe

Tīrība (1)

≥ 940 g/kg
Piemaisījumi:

dibenzo-p-dioksīni un
polihlorinēti
dibenzofurāni (TCDD
toksiskuma ekvivalentos
(TEQ)): ne vairāk par
0,01 mg/kg.

Apstiprinā
juma termiņa
beigas

2017. gada
1. novem
bris

2032. gada
31. oktobris

Īpaši noteikumi

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā mi
nētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma par 2,4-DB
secinājumus un jo īpaši tā I un II papildinājumu.
Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:
— operatoru un strādnieku aizsardzībai,
— patērētāju aizsardzībai no dzīvnieku izcelsmes produktiem,
— savvaļas zīdītāju aizsardzībai,
— augsnes nemērķa organismu aizsardzībai,
— ūdens organismu aizsardzībai,
— nemērķa sauszemes augu aizsardzībai.
Lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazinā
šanas pasākumus.”

(1) Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju sniegta pārskata ziņojumā.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

brīvie fenoli (izteikti kā
2,4-dihlorfenols (2,4DCP)): ne vairāk par
15 g/kg;

Apstip
rināšanas
datums

22.8.2017.

22.8.2017.
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1492
(2017. gada 21. augusts)
par atļauju holekalciferolu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku
ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,
tā kā:
(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā vajadzīga atļauja, un paredzēts
šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. pantā paredzēts, ka piedevas, kuru
izmantošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK (2), jāizvērtē atkārtoti.

(2)

Holekalciferolu ar Direktīvu 70/524/EEK bez termiņa ierobežojuma atļāva izmantot par barības piedevu visu sugu
dzīvniekiem. Pēc tam minēto piedevu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punktu ierakstīja
Lopbarības piedevu reģistrā kā esošu produktu.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu saistībā ar tās 7. pantu tika iesniegti trīs pieteikumi,
kuros lūgta holekalciferola kā barības piedevas visu sugu dzīvniekiem atkārtota izvērtēšana un saskaņā ar minētās
regulas 7. pantu — atļauja tā lietošanai dzirdināmajā ūdenī. Pieteikumu iesniedzēji lūdza šo piedevu kvalificēt
piedevu kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas”. Pieteikumiem bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003
7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk “Iestāde”) 2012. gada 13. novembra (3), 2013. gada 20. jūnija (4),
2014. gada 30. janvāra (5) un 2017. gada 25. janvāra (6) atzinumā secināja, ka ar piedāvātajiem lietošanas
nosacījumiem holekalciferols, lietots barībā, nelabvēlīgi neietekmē dzīvnieku veselību, cilvēka veselību vai vidi.
Turklāt Iestāde secināja, ka holekalciferols ir lietderīgs D3 vitamīna avots.

(5)

Iestāde minētajos atzinumos secināja, ka attiecībā uz dažiem D3 vitamīna preparātiem pastāv iespējamība, ka
darbinieki tiks eksponēti lielam daudzumam D3 vitamīna, to ieelpojot. D3 vitamīns, to ieelpojot, ir ļoti toksisks,
bet eksponētība tā putekļiem ir kaitīga. Tāpēc būtu jāveic attiecīgi aizsargpasākumi. Iestāde uzskata, ka nav
vajadzības noteikt īpašas prasības uzraudzībai pēc piedevas laišanas tirgū. Tā arī verificēja ar Regulu (EK)
Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes
metodi.

(6)

Holekalciferola novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas
nosacījumi ir izpildīti, izņemot attiecībā uz dzirdināmo ūdeni. Tāpēc minēto vielu būtu jāļauj lietot barībā, kā
norādīts šīs regulas pielikumā. Būtu jānosaka maksimālais holekalciferola saturs. Holekalciferols nebūtu jālieto
tieši ar dzirdināmo ūdeni, jo papildu ievadīšanas ceļš paaugstinātu risku patērētājiem un dzīvniekiem. Tāpēc
attiecībā uz lietojumu ūdenī holekalciferolu nebūtu jāatļauj izmantot par funkcionālajai grupai “vitamīni,
provitamīni un noteiktas ķīmiskas vielas ar tiem līdzīgu iedarbību” piederošu barības piedevu. Šis aizliegums
neattiecas uz minētās vielas izmantošanu barības maisījumos, ko izbaro iejauktus ūdenī.

(7)

Nekaitīguma apsvērumi neliek holekalciferola atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir
lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību
izpildei.

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

OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.
Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīva 70/524/EEK par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.).
EFSA Journal 2012; 10(12):2968.
EFSA Journal 2013; 11(7):3289.
EFSA Journal 2014; 12(2):3568.
EFSA Journal 2017; 15(3):4713.
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Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās
komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Atļaujas piešķiršana
Pielikumā specificēto vielu, kas pieder pie barības piedevu kategorijas “uzturfizioloģiskās piedevas” un funkcionālās
grupas “vitamīni, provitamīni un noteiktas ķīmiskas vielas ar tiem līdzīgu iedarbību”, par dzīvnieku barības piedevu
atļauts lietot, ievērojot minētā pielikuma nosacījumus.
2. pants
Atteikums
Holekalciferolu kā barības piedevu, kas pieder pie barības vielu kategorijas “uzturfizioloģiskās piedevas” un funkcionālās
grupas “vitamīni, provitamīni un noteiktas ķīmiskas vielas ar tiem līdzīgu iedarbību”, neatļauj lietot dzirdināmajā ūdenī.
3. pants
Pārejas pasākumi
1.
Tādu pielikumā specificēto vielu un šo vielu saturošos premiksus, kuri ražoti un marķēti pirms 2018. gada
11. marta saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2017. gada 11. septembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū
un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.
2.
Tādus pielikumā specificēto vielu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuri paredzēti produktīviem
dzīvniekiem un ražotas un marķētas pirms 2018. gada 11. septembra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami
pirms 2017. gada 11. septembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.
3.
Tādus pielikumā specificēto vielu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuri paredzēti neproduk
tīviem dzīvniekiem un ražotas un marķētas pirms 2019. gada 11. septembra saskaņā ar noteikumiem, kas bija
piemērojami pirms 2017. gada 11. septembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.
4. pants
Stāšanās spēkā
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2017. gada 21. augustā
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

22.8.2017.

PIELIKUMS

Atļaujas
turētāja
nosau
kums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts,
analīzes metode

Dzīvnieku suga
vai kategorija

Maksimā
lais
vecums

Minimā
lais saturs

Maksimālais
saturs

IU vai mg holekalcife
rola (1) uz kg kompleksās
barības ar mitruma
saturu 12 %

Citi noteikumi

Atļaujas
derīguma
termiņš

LV

Piedevas
identifikā
cijas
numurs

Kategorija: uzturfizioloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: Vitamīni, provitamīni un noteiktas ķīmiskas vielas ar tiem līdzīgu iedarbību
3a671

—

“Holekalciferols”
vai “D3 vitamīns”

Piedevas sastāvs

Cūkas

2 000 IU
0,05 mg

Holekalciferols

Holekalciferols

10 000 IU

Liellopi

4 000 IU
0,1 mg

C27H44O
CAS numurs: 67-97-0

0,25 mg

Piena
aizstājējbarība
teļiem

Ciets vai sveķveidīgs holekalcife
Aitas
rols; ražo ķīmiskā sintēzē.

10 000 IU
0,25 mg
4 000 IU
0,1 mg

Tīrības kritēriji:

Gaļas cāļi

vismaz 80 % (holekalciferola un
preholekalciferola) un ne vairāk kā
Tītari
7 % tahisterola

5 000 IU
0,125 mg
5 000 IU
0,125 mg

Analīzes metode (2)

Citi mājputni

3 200 IU

— D3 vitamīna noteikšanai barības
piedevā: augstas izšķirtspējas
šķidrumhromatogrāfijas
me Zirgu dzimtas
tode kopā ar UV detektēšanu dzīvnieki
(HPLC-UV, 254 nm) – Eiropas
farmakopejas
metode Zivis
01/2008:0574,0575,0598.

0,080 mg

3. Piedevas un premiksu lietošanas
norādījumos norāda glabāšanas
un stabilitātes nosacījumus.
4. Maksimālais 25-hidroksiholekal
ciferola un holekalciferola kom
binācijas saturs uz kg komplek
sās barības:
— ≤ 0,125 mg (1) (ekvivalents
5 000 IU D3 vitamīna) gaļas
cāļiem un gaļas tītariem,
— ≤ 0,080 mg citiem mājput
niem,
— ≤ 0,050 mg cūkām.
5. Aizliegts lietot kopā ar D2 vita
mīnu.

0,1 mg
3 000 IU
0,075 mg
2 000 IU
0,05 mg
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Citas sugas

4 000 IU

2. Barībā piedevu iekļauj premiksa
veidā.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Aktīvās vielas raksturojums

Piena
aizstājējbarība
sivēniem

1. D3 vitamīnu drīkst laist tirgū un 2027. gada
lietot par preparātu saturošu 11. septem
piedevu.
bris

Atļaujas
turētāja
nosau
kums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts,
analīzes metode

— Vitamīna D3 noteikšanai barībā:

IU vai mg holekalcife
rola (1) uz kg kompleksās
barības ar mitruma
saturu 12 %

Citi noteikumi

6. Barības apritē iesaistītie uzņē
mēji nosaka tādas darbības pro
cedūras un organizatoriskos pa
sākumus piedevas un premiksu
lietotājiem, kas vajadzīgi, lai no
vērstu D3 vitamīna ļoti bīstamo
ietekmi, ko rada ieelpošana. Ja
ar šādām procedūrām un pasā
kumiem ar minēto ļoti bīstamo
ietekmi saistītos riskus novērst
vai līdz minimumam samazināt
nav iespējams, ar piedevu un
premiksiem rīkojas, izmantojot
individuālos
aizsardzības
līdzekļus, tostarp elpceļu aizsar
glīdzekļus.

— apgrieztās fāzes augstas iz
šķirtspējas šķidrumhroma
togrāfija kopā ar UV detek
tēšanu 265 nm (RP-HPLCUV), EN 12821.
— Vitamīna D3 noteikšanai ūdenī:
apgrieztās fāzes augstas izšķirt
spējas šķidrumhromatogrāfija
kopā ar UV detektēšanu
265 nm (RP-HPLC-UV), EN
12821.

Atļaujas
derīguma
termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— augstas izšķirtspējas šķi
drumhromatogrāfijas me
tode kopā ar UV detektē
šanu 265 nm (HPLC-UV) –
VDLUFA 1997, Methoden
buch, 13.8.1. metode, vai

Maksimā
lais
vecums

Maksimālais
saturs

LV

— Vitamīna D3 noteikšanai pre
miksos: augstas izšķirtspējas
šķidrumhromatogrāfijas
me
tode kopā ar UV detektēšana
265 nm (HPLC-UV) – VDLUFA
1997,
Methodenbuch,
13.8.1. metode.

Dzīvnieku suga
vai kategorija

Minimā
lais saturs

L 216/22

Piedevas
identifikā
cijas
numurs

(1) 40 IU holekalciferola = 0,001 mg holekalciferola.
(2) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm pieejama šādā references laboratorijas tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

22.8.2017.

22.8.2017.
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LĒMUMI
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2017/1493
2017. gada 3. augusts,
ar ko groza Lēmumu ECB/2014/29 par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus,
par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar
Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (ECB/2017/23)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus
uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (1), un jo īpaši tās
6. panta 2. punktu,
ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido vienotā
uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un
norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (2), un jo īpaši tās 21. pantu un 140. panta 4. punktu,
ņemot vērā Uzraudzības valdes priekšlikumu,
tā kā:
(1)

Lēmums ECB/2014/29 (3) paredz noteikumus attiecībā uz tādu uzraudzības datu sniegšanu Eiropas Centrālajai
bankai, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar
Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (4).

(2)

Eiropas Komisija 2016. gada 14. septembrī pieņēma Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/2070 (5), kas paredz
pārskatu sniegšanas prasības iestādēm, kurām atļauts izmantot iekšējas pieejas, lai aprēķinātu riska darījumu riska
svērtās vērtības vai pašu kapitāla prasības, izņemot operacionālo risku. Šīm iestādēm tiek prasīts ziņot savu
iekšējo pieeju aprēķinu rezultātus par tādiem saviem riska darījumiem un pozīcijām, kas ietverti Eiropas Banku
iestādes noteiktajos etalona portfeļos.

(3)

Lēmumam ECB/2014/29 jāattiecas uz informāciju, kura uzraudzītajām iestādēm ir jāsniedz saskaņā ar Īstenošanas
regulu (ES) 2016/2070.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums ECB/2014/29,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Grozījumi
Lēmumu ECB/2014/29 groza šādi:
1) lēmuma virsrakstu aizstāj ar šādu:
“Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2014. gada 2. jūlijs) par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības
datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas
Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 un (ES) 2016/2070 (ECB/2014/29) (2014/477/ES)”;
(1) OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.
(2) OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.
(3) Lēmums ECB/2014/29 (2014. gada 2. jūlijs) par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās
iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (OV L 214,
19.7.2014., 34. lpp.).
(4) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz
iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (OV L 191,
28.6.2014., 1. lpp.).
5
( ) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2070 (2016. gada 14. septembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz
veidnēm, definīcijām un IT risinājumiem, kas jāizmanto iestādēm, ziņojot Eiropas Banku iestādei un kompetentajām iestādēm saskaņā ar
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 2. punktu (OV L 328, 2.12.2016., 1. lpp.).
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2) ar šādu pantu aizstāj 1. pantu:
“1. pants
Piemērošanas joma
Saskaņā ar VUM pamatregulas 21. pantu šis lēmums nosaka procedūras tam, kā ECB iesniedz datus, par kuriem
uzraudzītās iestādes sniegušas pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm, pamatojoties uz Īstenošanas regulu
(ES) Nr. 680/2014 un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/2070 (*).
(*) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2070 (2016. gada 14. septembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos
standartus attiecībā uz veidnēm, definīcijām un IT risinājumiem, kas jāizmanto iestādēm, ziņojot Eiropas Banku
iestādei un kompetentajām iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES 78. panta
2. punktu (OV L 328, 2.12.2016., 1. lpp.).”;
3) ar šādu pantu aizstāj 3. pantu:
“3. pants
Datu nosūtīšanas datumi
1.
Nacionālās kompetentās iestādes 1. pantā norādītos datus, par kuriem tām pārskatus sniegušas uzraudzītās
iestādes, sniedz ECB šādos nosūtīšanas datumos:
1) līdz 12:00 pēc Viduseiropas laika (CET) (*) 10. darbadienā pēc nosūtīšanas datumiem, kas Īstenošanas regulā (ES)
Nr. 680/2014 un Īstenošanas regulas (ES) 2016/2070 4. pantā norādīti attiecībā uz:
a) nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus augstākajā konsolidācijas līmenī iesaistīto
dalībvalstu ietvaros;
b) nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras neietilpst uzraudzītā grupā;
c) uzraudzītām iestādēm, kuras savā dalībvalstī klasificētas kā nozīmīgas atbilstoši trīs nozīmīgāko kredītiestāžu
kritērijam un kuras sniedz pārskatus konsolidēti vai individuāli, ja tām netiek prasīts sniegt pārskatus
konsolidēti;
d) citām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus konsolidēti vai individuāli, ja tām netiek prasīts sniegt
pārskatus konsolidēti, un kuras iekļautas to iestāžu sarakstā, kam jāsniedz pārskati Eiropas Banku iestādei (EBI)
saskaņā ar Eiropas Banku iestādes Lēmuma EBA/DC/2015/130 (**) 2. pantu un Eiropas Banku iestādes
Lēmuma EBA/DC/2016/156 (***) 2. pantu;
2) līdz darbdienas beigām 25. darbdienā pēc nosūtīšanas datumiem, kas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 680/2014 un
Īstenošanas regulas (ES) 2016/2070 4. pantā norādīti attiecībā uz:
a) nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus konsolidācijas un subkonsolidācijas līmenī, ciktāl
šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. apakšpunktu;
b) nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras ietilpst uzraudzītā grupā un sniedz pārskatus individuāli, ciktāl šie
dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. apakšpunktu;
c) mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus augstākajā konsolidācijas līmenī iesaistīto
dalībvalstu ietvaros, ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. apakšpunktu;
d) mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras neietilpst uzraudzītā grupā, ciktāl šie dati nav iesniegti
saskaņā ar šā punkta 1. apakšpunktu;
4) līdz darbdienas beigām 35. darbdienā pēc nosūtīšanas datumiem, kas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 680/2014 un
Īstenošanas regulas (ES) 2016/2070 4. pantā norādīti attiecībā uz:
a) mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus konsolidācijas un subkonsolidācijas līmenī,
ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. un 2. apakšpunktu;
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b) mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras ietilpst uzraudzītā grupā un sniedz pārskatus individuāli,
ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. apakšpunktu.
2.
Atkāpjoties no 1. punkta, nacionālās kompetentās iestādes datus, kas minēti Īstenošanas regulas (ES)
2016/2070 5. pantā, sniedz ECB šādos nosūtīšanas datumos:
1) līdz 12:00 pēc CET 10. darbadienā pēc katra kalendārā gada 11. novembra attiecībā uz:
a) nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus augstākajā konsolidācijas līmenī iesaistīto
dalībvalstu ietvaros;
b) nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras neietilpst uzraudzītā grupā;
c) uzraudzītām iestādēm, kuras savā dalībvalstī klasificētas kā nozīmīgas atbilstoši trīs nozīmīgāko kredītiestāžu
kritērijam un kuras sniedz pārskatus konsolidēti vai individuāli, ja tām netiek prasīts sniegt pārskatus
konsolidēti;
d) citām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus konsolidēti vai individuāli, ja tām netiek prasīts sniegt
pārskatus konsolidēti, un kuras iekļautas to iestāžu sarakstā, kam jāsniedz pārskati EBI saskaņā ar Lēmuma
EBA/DC/2016/156 2. pantu;
2) līdz darbdienas beigām 25. darbdienā pēc katra kalendārā gada 11. novembra attiecībā uz:
a) nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus konsolidācijas un subkonsolidācijas līmenī, ciktāl
šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. apakšpunktu;
b) nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras ietilpst uzraudzītā grupā un sniedz pārskatus individuāli, ciktāl šie
dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. apakšpunktu;
c) mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus augstākajā konsolidācijas līmenī iesaistīto
dalībvalstu ietvaros, ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. apakšpunktu;
d) mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras neietilpst uzraudzītā grupā, ciktāl šie dati nav iesniegti
saskaņā ar šā punkta 1) apakšpunktu;
3) līdz darbdienas beigām 35. darbdienā pēc katra kalendārā gada 11. novembra attiecībā uz:
a) mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus konsolidācijas un subkonsolidācijas līmenī,
ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. un 2. apakšpunktu;
b) mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras ietilpst uzraudzītā grupā un sniedz pārskatus individuāli,
ciktāl šie dati nav iesniegti saskaņā ar šā punkta 1. apakšpunktu.
(*) CET ņem vērā pāreju uz Viduseiropas vasaras laiku.
(**) Decision EBA/DC/2015/130 of the European Banking Authority of 23 September 2015 on reporting by
competent authorities to the EBA. Pieejams EBI interneta vietnē www.eba.europa.eu.
(***) Decision EBA/DC/2016/156 of the European Banking Authority of 31 May 2016 on data for supervisory
benchmarking. Pieejams EBI interneta vietnē www.eba.europa.eu.”;
4) ar šādu punktu aizstāj 4. panta 1. punktu:
“1. Nacionālās kompetentās iestādes kontrolē un novērtē to datu kvalitāti un uzticamību, kuri tiek sniegti ECB.
Nacionālās kompetentās iestādes piemēro attiecīgos pārbaudes noteikumus, ko izstrādā, atjaunina un publicē EBI.
Nacionālās kompetentās iestādes arī veic datu kvalitātes papildu pārbaudes, kuras sadarbībā ar nacionālajām
kompetentajām iestādēm nosaka ECB.”;
5) ar šādu punktu aizstāj 6. panta 1. punktu:
“1. Nacionālās kompetentās iestādes šajā lēmumā norādītos datus sniedz, ievērojot attiecīgo datu punktu modeli
un eXtensible Business Reporting Language taksonomiju, ko izstrādā, atjaunina un publicē EBI.”;
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6) iekļauj šādu 7.a pantu:
“7.a pants
Pirmā pārskatu sniegšana pēc Eiropas Centrālās bankas Lēmuma (ES) 2017/1493 (ECB/2017/23) spēkā
stāšanās
1.
Nacionālās kompetentās iestādes datus, par kuriem tām ir sniegti pārskati atbilstīgi Īstenošanas regulai (ES)
2016/2070, saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2017/1493 (ECB/2017/23) (*) sniedz, sākot ar
pirmajiem nosūtīšanas datumiem pēc minētā lēmuma spēkā stāšanās.
2.
Nacionālās kompetentās iestādes datus, par kuriem tām atbilstīgi Īstenošanas regulai (ES) Nr. 680/2014 ir
sniegti tādu iestāžu pārskati, kuras iekļautas to iestāžu sarakstā, kam jāsniedz pārskati EBI saskaņā ar Lēmuma
EBA/DC/2016/156 2. pantu, saskaņā ar 3. panta 1. punkta 1. apakšpunkta d) punktu sniedz, sākot ar pirmajiem
nosūtīšanas datumiem pēc Lēmuma (ES) 2017/1493 (ECB/2017/23) spēkā stāšanās.
(*) Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2017/1493 (2017. gada 3. augusts), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/29
par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus
nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (ECB/2017/23)
(OV L 216, 22.8.2017., 23. lpp.).”
2. pants
Stāšanās spēkā
Šis lēmums stājas spēkā dienā, kurā to paziņo adresātiem.
3. pants
Adresāti
Šis lēmums ir adresēts iesaistīto dalībvalstu nacionālajām kompetentajām iestādēm.

Frankfurtē pie Mainas, 2017. gada 3. augustā
ECB prezidents
Mario DRAGHI
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