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II
(Neleģislatīvi akti)

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI
PADOMES LĒMUMS (ES) 2019/634
(2019. gada 9. aprīlis)
par to, lai Savienības vārdā parakstītu Statusa nolīgumu starp Eiropas Savienību un Bosniju un
Hercegovinu par darbībām, ko Bosnijā un Hercegovinā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes
aģentūra
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punkta b) un d) apakšpunktu un
79. panta 2. punkta c) apakšpunktu saistībā ar 218. panta 5. punktu,
ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,
tā kā:
(1)

Ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1624 (1) 54. panta 4. punktu, gadījumos, kad ir
paredzēts, ka Eiropas Robežu un krasta apsardzes vienības ir izvietotas trešā valstī, lai veiktu darbības, kurās
vienības dalībniekiem ir īstenošanas pilnvaras vai ja citas darbības trešās valstīs to pieprasa, Savienība ar attiecīgo
trešo valsti noslēdz statusa nolīgumu. Minētajam statusa nolīgumam būtu jāietver visi aspekti, kas vajadzīgi, lai
veiktu minētās darbības.

(2)

Padome 2017. gada 16. oktobrī pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar Bosniju un Hercegovinu par statusa
nolīgumu par darbībām, ko Bosnijā un Hercegovinā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra
(“nolīgums”).

(3)

Sarunas tika sekmīgi noslēgtas, 2019. gada janvārī parafējot nolīgumu.

(4)

Šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Apvienotā Karaliste nepiedalās
saskaņā ar Padomes Lēmumu 2000/365/EK (2); tādēļ Apvienotā Karaliste nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā un
Apvienotajai Karalistei šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(5)

Šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes
Lēmumu 2002/192/EK (3); tādēļ Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā un Īrijai šis lēmums nav saistošs un nav
jāpiemēro.

(6)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību
un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā un Dānijai šis lēmums nav
saistošs un nav jāpiemēro. Tā kā šis lēmums pilnveido Šengenas acquis, Dānija saskaņā ar minētā protokola
4. pantu sešos mēnešos pēc tam, kad Padome ir pieņēmusi lēmumu par šo lēmumu, izlemj, vai tā šo lēmumu
ieviesīs savos tiesību aktos.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1624 (2016. gada 14. septembris) par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko
groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007,
Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK (OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.).
(2) Padomes Lēmums 2000/365/EK (2000. gada 29. maijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu
Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.).
(3) Padomes Lēmums 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā
(OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.).
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Tāpēc nolīgums būtu jāparaksta un pievienotā kopīgā deklarācija būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Ar šo atļauj Savienības vārdā parakstīt Statusa nolīgumu starp Eiropas Savienību un Bosniju un Hercegovinu par
darbībām, ko Bosnijā un Hercegovinā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, ņemot vērā tā noslēgšanu (1).
2. pants
Savienības vārdā tiek apstiprināta šim lēmumam pievienotā kopīgā deklarācija.
3. pants
Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas ir tiesīgas Savienības vārdā parakstīt
nolīgumu
4. pants
Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2019. gada 9. aprīlī
Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
G. CIAMBA

(1) Nolīguma tekstu publicēs kopā ar lēmumu par tā noslēgšanu.

24.4.2019.
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PIELIKUMS
KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ ISLANDI, NORVĒĢIJU, ŠVEICI UN LIHTENŠTEINU

Statusa nolīguma starp Eiropas Savienību un Bosniju un Hercegovinu par darbībām, ko Bosnijā un Hercegovinā veic
Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, Puses ņem vērā ciešās attiecības starp Eiropas Savienību un Norvēģiju,
Islandi, Šveici un Lihtenšteinu, jo īpaši ņemot vērā 1999. gada 18. maija un 2004. gada 26. oktobra nolīgumus par
minēto valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā.
Šādos apstākļos ir vēlams, ka Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas iestādes, no vienas puses, un Bosnija un
Hercegovina, no otras puses, nekavējoties noslēdz divpusējus nolīgumus par darbībām, ko Bosnijā un Hercegovinā veic
Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, ar līdzīgiem nosacījumiem kā šajā Statusa nolīgumā starp Eiropas
Savienību un Bosniju un Hercegovinu par darbībām, ko Bosnijā un Hercegovinā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes
aģentūra.
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REGULAS
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/635
(2019. gada 16. aprīlis),
ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas
reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā
(“Lechazo de Castilla y León” (AĢIN))
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības
produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,
tā kā:
(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 1. punkta pirmo daļu Komisija ir izskatījusi Spānijas
pieteikumu specifikācijas grozījuma apstiprināšanai attiecībā uz aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norādi “Lechazo
de Castilla y León”, kas reģistrēta saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2107/1999 (2).

(2)

Attiecīgais grozījums nav maznozīmīgs Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta nozīmē, tāpēc Komisija,
piemērojot minētās regulas 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu, grozījuma pieteikumu ir publicējusi Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī (3).

(3)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu,
tāpēc šis specifikācijas grozījums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Ar šo tiek apstiprināts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētais specifikācijas grozījums attiecībā uz nosaukumu
“Lechazo de Castilla y León” (AĢIN).

2. pants
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
(1) OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.
(2) Komisijas 1999. gada 4. oktobra Regula (EK) Nr. 2107/1999, ar ko papildina pielikumu Regulai (EK) Nr. 2400/96 par dažu nosaukumu
iekļaušanu “Aizsargāto cilmes vietu nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā”, kurš paredzēts Padomes Regulā
(EEK) Nr. 2081/92 par lauksaimniecības produktu un pārtikas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību
(OV L 258, 5.10.1999., 3. lpp.).
(3) OV C 432, 30.11.2018., 3. lpp.

24.4.2019.
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Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2019. gada 16. aprīlī
Komisijas
un tās priekšsēdētāja vārdā –
Komisijas loceklis
Phil HOGAN
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KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/636
(2019. gada 23. aprīlis),
ar ko groza IV un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 850/2004 par
noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organi
skajiem piesārņotājiem, ar ko groza Direktīvu 79/117/EEK (1), un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta a) apakšpunktu un
5. punktu un 14. panta 2. un 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 850/2004 Savienības tiesību aktos tiek īstenotas saistības, kas noteiktas Stokholmas
Konvencijā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (turpmāk “konvencija”), kura Kopienas vārdā
apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2006/507/EK (2), un 1979. gada Konvencijai par gaisa pārrobežu piesārņojumu
lielos attālumos pievienotajā Protokolā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem, kurš Kopienas vārdā
apstiprināts ar Padomes Lēmumu 2004/259/EK (3).

(2)

Konvencijas līgumslēdzēju pušu konferences septītajā sesijā, kas noritēja no 2015. gada 4. līdz 15. maijam, tika
nolemts konvencijas A pielikumā (izmantošanas un ražošanas pārtraukšana) iekļaut pentahlorfenolu un tā sāļus
un esterus.

(3)

Ņemot vērā konvencijas grozījumus, Regulas (EK) Nr. 850/2004 IV un V pielikumu nepieciešams grozīt, iekļaujot
pielikumos pentahlorfenolu un norādot atbilstošās koncentrācijas robežas, lai nodrošinātu, ka atkritumi, kuru
sastāvā ir pentahlorfenols, tiek apsaimniekoti saskaņā ar konvencijas noteikumiem.

(4)

Ierosinātās koncentrācijas robežas Regulas (EK) Nr. 850/2004 IV un V pielikumā ir noteiktas saskaņā ar
metodoloģiju, kura izmantota robežvērtību noteikšanai IV un V pielikuma iepriekšējos grozījumos (4). Šīs koncen
trācijas robežas tiek uzskatītas par piemērotākajām augsta aizsardzības līmeņa nodrošināšanai cilvēka veselībai un
videi, ņemot vērā pentahlorfenola noārdīšanos vai neatgriezeniskas pārvērtības.

(5)

Ir lietderīgi noteikt pietiekamu laika periodu, lai uzņēmumi un kompetentās iestādes varētu pielāgoties jaunajām
prasībām.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK (5) 39. pantu,

(1) OV L 158, 30.4.2004., 7. lpp.
(2) Padomes 2004. gada 14. oktobra Lēmums 2006/507/EK par to, kā Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Stokholmas Konvenciju par
noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 209, 31.7.2006., 1. lpp.).
(3) Padomes 2004. gada 19. februāra Lēmums 2004/259/EK, ar ko Kopienas vārdā noslēdz Protokolu 1979. gada Konvencijai par gaisa
pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos ar noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 81, 19.3.2004., 35. lpp.).
(4) Padomes 2006. gada 18. jūlija Regula (EK) Nr. 1195/2006, ar ko groza IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK)
Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 217, 8.8.2006., 1. lpp.), Padomes 2007. gada 16. februāra Regula (EK)
Nr. 172/2007, ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesār
ņotājiem (OV L 55, 23.2.2007., 1. lpp.), Komisijas 2010. gada 24. augusta Regula (ES) Nr. 756/2010, ar kuru groza IV un V pielikumu
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 223, 25.8.2010.,
20. lpp.), Komisijas 2014. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1342/2014, ar kuru groza IV un V pielikumu Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulā (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 363, 18.12.2014., 67. lpp.) un Komisijas
2016. gada 30. marta Regula (ES) 2016/460, ar kuru groza IV un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK)
Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 80, 31.3.2016., 17. lpp.).
(5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu
(OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.).
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IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulas (EK) Nr. 850/2004 IV un V pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.
2. pants
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2019. gada 31. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2019. gada 23. aprīlī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER
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PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 850/2004 IV un V pielikumu groza šādi:
1) IV pielikuma tabulā pievieno šādu rindu:
Vielas, uz kurām attiecas 7. pantā paredzētie atkritumu apsaimniekošanas noteikumi

Viela

“Pentahlorfenols, tā sāļi un esteri

CAS Nr.

EK Nr.

7. panta 4. punkta a) apakš
punktā minētā koncentrācijas
robeža

87-86-5 un citi

201-778-6 un citi

100 mg/kg”

2) V pielikuma 2. daļas tabulu aizstāj ar šādu:
“Atkritumi, kas klasificēti Komisijas Lēmumā
2000/532/EK (1)

10

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES
TERMISKOS PROCESOS

10 01

Atkritumi, kas radušies
spēkstacijās un citās
termocentrālēs (izņemot
19. nodaļā minētos)

10 01 14 (*)

10 01 16 (*)

Līdzsadedzināšanas iekārtās
radušies smagie pelni, izdedži
un sodrēji, kas satur bīstamas
vielas
Līdzsadedzināšanas iekārtās
radušies vieglie pelni, kas satur
bīstamas vielas

10 02

Atkritumi, kas radušies dzelzs
un tērauda ražošanā

10 02 07 (*)

Gāzu attīrīšanā radušies cietie
atkritumi, kas satur bīstamas
vielas

10 03

Atkritumi, kas radušies
alumīnija termometalurģijā

10 03 04 (*)

Izdedži, kas radušies primārajā
ražošanā

10 03 08 (*)

Sāļu sārņi, kas radušies
sekundārajā ražošanā

10 03 09 (*)

Melnie izdedži, kas radušies
sekundārajā ražošanā

10 03 19 (*)

Dūmgāzu putekļi, kas satur
bīstamas vielas

10 03 21 (*)

Citas cietās daļiņas un putekļi
(ieskaitot putekļus no bumbu
dzirnavām), kas satur bīstamas
vielas

10 03 29 (*)

Sāļu sārņu un melno izdedžu
apstrādē radušies atkritumi,
kas satur bīstamas vielas

IV pielikumā (2) uzskaitīto vielu maksimālās koncen
trācijas robežas

Hloralkāni, C10-C13 (īsās ķēdes hlorparafīni)
(SCCP): 10 000 mg/kg;
aldrīns: 5 000 mg/kg;
hlordāns: 5 000 mg/kg;
hlordekons: 5 000 mg/kg;
DDT (1,1,1-trihlor-2,2-bis(4-hlorfenil)etāns):
5 000 mg/kg;
dieldrīns: 5 000 mg/kg;
endosulfāns: 5 000 mg/kg;
endrīns: 5 000 mg/kg;
heptahlors: 5 000 mg/kg;
heksabrombifenils: 5 000 mg/kg;
heksabromciklododekāns (3): 1 000 mg/kg;
heksahlorbenzols: 5 000 mg/kg;
heksahlorbutadiēns: 1 000 mg/kg;
heksahlorcikloheksāni, ieskaitot lindānu:
5 000 mg/kg;
mirekss: 5 000 mg/kg;
pentahlorbenzols: 5 000 mg/kg;
pentahlorfenols, tā sāļi un esteri 1 000 mg/kg;
perfluoroktānsulfoskābe un tās atvasinājumi
(PFOS)
(C8F17SO2X)
(X = OH, metālu sāļi (O-M+), halogenīdi, amīdi
u. c. atvasinājumi, ieskaitot polimērus):
50 mg/kg;
polihlorbifenili (PHB) (4): 50 mg/kg;
polihlordibenzo-p-dioksīni un
polihlordibenzofurāni: 5 mg/kg;
polihlornaftalīni (*): 1 000 mg/kg;
Tetrabromdifenilētera C12H6Br4O),
pentabromdifenilētera (C12H5Br5O),
heksabromdifenilētera (C12H4Br6O) un
heptabromdifenilētera (C12H3Br7O)
koncentrācijas summa: 10 000 mg/kg;
toksafēns: 5 000 mg/kg.

Darbība

Pastāvīga glabāšana atļauta tikai
tad, ja ir izpildīti visi turpmāk
minētie nosacījumi.
1. Glabāšana notiek vienā no
šādiem objektiem:
— droši, dziļi pazemes cieto
iežu veidojumi,
— sāls raktuves,
— bīstamo atkritumu
poligoni (ar nosacījumu, ka
atkritumi ir sacietējuši vai
daļēji stabilizēti, ja tas
tehniski izdarāms, kā
nepieciešams atkritumu
klasificēšanai Lēmuma
2000/532/EK
19 03. apakšnodaļā).
2. Ir ievēroti Padomes Direktīvas
1999/31/EK (5) un Padomes
Lēmuma 2003/33/EK (6)
noteikumi.
3. Ir pierādīts, ka izraudzītā
darbība ir optimālākā izvēle no
vides aizsardzības viedokļa.
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Atkritumi, kas klasificēti Komisijas Lēmumā
2000/532/EK (1)

10 04

Atkritumi, kas radušies svina
termometalurģijā

10 04 01 (*)

Izdedži, kas radušies primārajā
un sekundārajā ražošanā

10 04 02 (*)

Izdedži un apdedži, kas
radušies primārajā un
sekundārajā ražošanā

10 04 04 (*)

Dūmgāzu putekļi

10 04 05 (*)

Citas cietās daļiņas un putekļi

10 04 06 (*)

Gāzu attīrīšanā radušies cietie
atkritumi

10 05

Atkritumi, kas radušies cinka
termometalurģijā

10 05 03 (*)

Dūmgāzu putekļi

10 05 05 (*)

Cietie atkritumi, kas radušies
gāzu attīrīšanā

10 06

Atkritumi, kas radušies vara
termometalurģijā

10 06 03 (*)

Dūmgāzu putekļi

10 06 06 (*)

Gāzu attīrīšanā radušies cietie
atkritumi

10 08

Atkritumi, kas radušies citu
krāsaino metālu
termometalurģijā

10 08 08 (*)

Sāļu sārņi, kas radušies
primārajā un sekundārajā
ražošanā

10 08 15 (*)

Dūmgāzu putekļi, kas satur
bīstamas vielas

10 09

Atkritumi, kas radušies melno
metālu izstrādājumu liešanā

10 09 09 (*)

Dūmgāzu putekļi, kas satur
bīstamas vielas

16

ATKRITUMI, KAS NAV
MINĒTI CITUR

16 11

Oderējuma un ugunsizturīgo
materiālu atkritumi

16 11 01 (*)

Metalurģiskajos procesos
radušies izolācijas materiālu un
ugunsizturīgo materiālu
atkritumi uz oglekļa bāzes, kas
satur bīstamas vielas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

IV pielikumā (2) uzskaitīto vielu maksimālās koncen
trācijas robežas
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Atkritumi, kas klasificēti Komisijas Lēmumā
2000/532/EK (1)

16 11 03 (*)

Citi metalurģiskajos procesos
radušies izolācijas materiālu un
ugunsizturīgo materiālu
atkritumi, kas satur bīstamas
vielas

17

BŪVNIECĪBĀ UN ĒKU
NOJAUKŠANĀ RADUŠIES
ATKRITUMI (TOSTARP NO
PIESĀRŅOTĀM VIETĀM
IZŅEMTA AUGSNE)

17 01

Betons, ķieģeļi, flīzes un
keramika

17 01 06 (*)

Betona, ķieģeļu, flīžu un
keramikas atsevišķas daļas vai
to maisījumi, kas satur
bīstamas vielas

17 05

Augsne (tostarp no
piesārņotajām vietām izrakta
augsne), akmeņi un
bagarēšanas grunts

17 05 03 (*)

Augsne un akmeņi, kas satur
bīstamas vielas

17 09

Citi būvdarbos un ēku
nojaukšanā radušies atkritumi

17 09 02 (*)

Būvdarbos un ēku nojaukšanā
radušies atkritumi, kas satur
PHB, izņemot PHB saturošas
iekārtas

17 09 03 (*)

Citi būvniecības un būvju
nojaukšanas atkritumi (tostarp
jaukti atkritumi), kas satur
bīstamas vielas

19

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES
ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANAS
IEKĀRTĀS, NOTEKŪDEŅU
ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTĀS,
DZERAMĀ ŪDENS UN
TEHNISKĀM VAJADZĪBĀM
LIETOJAMĀ ŪDENS
SAGATAVOŠANAS IEKĀRTĀS

19 01

Atkritumi, kas radušies
atkritumu sadedzināšanā vai
pirolīzē

19 01 07 (*)

Gāzu attīrīšanā radušies cietie
atkritumi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

IV pielikumā (2) uzskaitīto vielu maksimālās koncen
trācijas robežas
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Atkritumi, kas klasificēti Komisijas Lēmumā
2000/532/EK (1)

19 01 11 (*)

Smagie pelni un izdedži, kas
satur bīstamas vielas

19 01 13 (*)

Vieglie pelni, kas satur
bīstamas vielas

19 01 15 (*)

Sodrēji, kas satur bīstamas
vielas

19 04

Pārstikloti atkritumi un
pārstiklošanas atkritumi

19 04 02 (*)

Vieglie pelni un citi atkritumi,
kas radušies dūmvadu gāzu
attīrīšanā

19 04 03 (*)

Nepārstiklota cietā fāze”

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

IV pielikumā (2) uzskaitīto vielu maksimālās koncen
trācijas robežas

L 109/11

Darbība

(1) Komisijas 2000. gada 3. maija Lēmums 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta
a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā
ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (OV L 226, 6.9.2000., 3. lpp.).
(2) Šīs robežas attiecas tikai uz bīstamo atkritumu poligoniem, un tās neattiecas uz pastāvīgām bīstamo atkritumu pazemes glabātavām, ieskaitot sāls
raktuves.
(3) “Heksabromciklododekāns” ir heksabromciklododekāns, 1,2,5,6,9,10-heksabromciklododekāns un tā galvenie diastereoizomēri: alfa-heksabromci
klododekāns, beta-heksabromciklododekāns un gamma-heksabromciklododekāns.
(4) Izmanto Eiropas standartos EN 12766-1 un EN 12766-2 noteikto aprēķinu metodi.
(5) Padomes 1999. gada 26. aprīļa Direktīva 1999/31/EK par atkritumu poligoniem (OV L 182, 16.7.1999., 1. lpp.).
(6) Padomes 2002. gada 19. decembra Lēmums 2003/33/EK, ar ko nosaka kritērijus un procedūras atkritumu pieņemšanai poligonos saskaņā ar Di
rektīvas 1999/31/EK 16. pantu un II pielikumu (OV L 11, 16.1.2003., 27. lpp.).
(*) Visi ar zvaigznīti (*) atzīmētie atkritumi tiek uzskatīti par bīstamiem atkritumiem saskaņā ar Direktīvu 2008/98/EK, un uz tiem attiecas minētās di
rektīvas noteikumi.

Polihlordibenzo-p-dioksīnu un polihlordibenzofurānu (PCDD un PCDF) maksimālo koncentrācijas robežu aprēķina,
izmantojot šādus toksiskuma ekvivalences koeficientus (TEF):
PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

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

0,1

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

0,1

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

0,1

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

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

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

0,1

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

0,1

L 109/12

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

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

0,1

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

0,1

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

0,01

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

0,01

OCDF

0,0003

24.4.2019.

24.4.2019.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 109/13

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/637
(2019. gada 23. aprīlis),
ar ko holekalciferolu apstiprina par 14. produkta veida biocīdos lietojamu aktīvo vielu
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu
tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,
tā kā:
(1)

Zviedrijas kompetentā novērtētājiestāde 2013. gada 19. aprīlī saņēma pieteikumu uz to, lai aktīvo vielu holekalci
ferolu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (2) 11. panta 1. punktu iekļautu minētās
direktīvas I pielikumā lietošanai biocīdos, kuri pieder pie Direktīvas 98/8/EK V pielikumā aprakstītā 14. produkta
veida “Rodenticīdi”, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā aprakstītajam 14. produkta veidam.

(2)

2016. gada 15. aprīlī Zviedrijas kompetentā novērtētājiestāde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 8. panta
1. punktu Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūra”) iesniedza novērtējuma ziņojumu kopā ar saviem ieteikumiem.

(3)

Ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, Biocīdu komiteja 2017. gada 13. decembrī pieņēma
Aģentūras atzinumu (3).

(4)

Saskaņā ar minēto atzinumu holekalciferols ir prohormons un atbilst Komisijas Deleģētajā regulā (ES)
2017/2100 (4) noteiktajiem kritērijiem, pēc kuriem tas uzskatāms par vielu, kam piemīt endokrīni disruptīvas
īpašības, kuras varētu nelabvēlīgi ietekmēt cilvēkus. Tāpēc holekalciferols atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012
5. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajam izslēgšanas kritērijam.

(5)

Turklāt saskaņā ar minēto atzinumu holekalciferolu saturošu līdzekļu lietošana vieš bažas par primāro un
sekundāro saindēšanos, pat ja tiek veikti ierobežojoši riska pārvaldības pasākumi, tāpēc holekalciferols atbilst arī
aizstājamas vielas kritērijam atbilstoši Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta e) apakšpunktam.

(6)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punktu izslēgšanas kritērijam atbilstošu aktīvo vielu var
apstiprināt tikai tad, ja ir izpildīts vismaz viens no atkāpes piemērošanas nosacījumiem, kas noteikti minētajā
pantā.

(7)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 3. punktu Aģentūra no 2017. gada 17. jūlija līdz 2017. gada
15. septembrim rīkoja sabiedrisku apspriešanu, lai savāktu būtisku informāciju, tostarp informāciju par
pieejamajiem aizstājējiem (5).

(8)

Komisija no 2018. gada 7. februāra līdz 2018. gada 7. aprīlim veica arī īpašu sabiedrisku apspriešanu, lai savāktu
informāciju par to, vai ir izpildīti atkāpes piemērošanas nosacījumi, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 528/2012
5. panta 2. punktā. Apspriešanā saņemtās atbildes Komisija darīja publiski pieejamas (6).

(1) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998.,
1. lpp.).
(3) Biocidal Products Committee Opinion on the application for approval of the active substance: Cholecalciferol, Product type: 14,
ECHA/BPC/180/2017.
(4) Komisijas 2017. gada 4. septembra Deleģētā regula (ES) 2017/2100, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES)
Nr. 528/2012 nosaka zinātniskus kritērijus endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai (OV L 301, 17.11.2017., 1. lpp.).
(5) https://echa.europa.eu/potential-candidates-for-substitution-previous-consultations
(6) https://circabc.europa.eu/w/browse/c29a57c2-e31d-43d8-9675-6aec345218cf

L 109/14

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

24.4.2019.

(9)

Abās iepriekš minētajās sabiedriskajās apspriešanās saņemtā informācija, pieredze, kas gūta rodenticīdu apstiprinā
šanā un rodenticīdos izmantotu antikoagulatīvu aktīvo vielu apstiprinājuma atjaunošanā, kā arī informācija par
pieejamajām antikoagulatīvu rodenticīdu alternatīvām, kas iekļautas 1. pielikumā Komisijas galaziņojumam par
riska mazināšanas pasākumiem, kurus veic attiecībā uz antikoagulatīviem rodenticīdiem kā biocīdiem (7), tika
apspriestas ar dalībvalstīm Biocīdu pastāvīgajā komitejā.

(10)

Grauzēji var pārnēsāt patogēnus, kas vainojami daudzās zoonozēs, kuras var nopietni apdraudēt cilvēka vai
dzīvnieku veselību. Arī antikoagulatīvas aktīvās vielas, kuras patlaban ir galvenās rodenticīdos izmantotās aktīvās
vielas, atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 1. punktā noteiktajiem izslēgšanas kritērijiem, jo ir klasificētas
par reproduktīvajai sistēmai toksiskām 1.B kategorijas vielām, un vairums šo vielu ir noturīgas, bioakumulatīvas
un toksiskas (PBT) vai ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas (vPvB) vielas. Attiecībā uz citām alternatīvām
aktīvajām vielām, kas pašlaik ir apstiprinātas lietošanai 14. veida biocīdos un uz kurām neattiecas izņēmums,
proti, attiecībā uz oglekļa dioksīdu, alfahloralozi, alumīnija fosfīdu, ciānūdeņradi un pulverī sasmalcinātām
kukurūzas vālīšu serdēm pastāv ierobežojumi tām piemītošo īpašību dēļ un to lietošanas apstākļi ir ierobežoti.
Neķīmiska kontrole vai preventīvas grauzēju apkarošanas metodes, piemēram, mehāniskas lamatas, elektriskas
lamatas vai līmes lamatas, dažkārt nav pietiekami efektīvas, turklāt var radīt jautājumus, vai minētās metodes ir
humānas un vai tās grauzējiem nerada liekas ciešanas.

(11)

Līdz ar holekalciferola apstiprināšanu tirgus tiktu papildināts ar vēl vienu aktīvo vielu un minētā aktīvā viela lieti
noderētu cīņā ar grauzēju augošo rezistenci pret antikoagulatīvām aktīvajām vielām, jo salīdzinājumā ar antikoa
gulantiem holekalciferols darbojas pilnīgi citādi. Holekalciferola pieejamība var arī samazināt antikogulatīvu
aktīvo vielu izmantošanu, jo īpaši visspēcīgākās, otrās paaudzes vielu izmantošanu. Tādējādi nākotnē holekalci
ferols var būtiski ietekmēt apmierinošas grauzēju populāciju kontroles nodrošināšanu integrētās kaitēkļu
apkarošanas pieejas ietvaros, tā atbalstot iepriekš minētās alternatīvas, uz kurām neattiecas izslēgšanas kritēriji,
un, iespējams, var samazināt antikoagulatīvu aktīvo vielu izmantošanu rodenticīdos.

(12)

Turklāt nepietiekama grauzēju kontrole var ne tikai būtiski kaitēt cilvēka vai dzīvnieku veselībai vai videi, bet arī
iespaidot sabiedrības priekšstatu par drošību attiecībā uz eksponētību grauzējiem vai vairāku tādu saimnieciskās
darbības veidu drošību, kuri varētu būt mazaizsargāti pret grauzējiem, un tas radītu ekonomiskas un sociālas
sekas. Lai gan holekalciferolam piemīt endokrīni disruptīvas īpašības, var uzskatīt, ka salīdzinājumā ar antikoagu
latīvām aktīvajām vielām tam kopumā ir labāks toksikuma un ekotoksiskuma profils, jo tas nav klasificēts ne par
reproduktīvajai sistēmai toksisku 1.B kategorijas vielu, ne par PBT vai vPvB. Holekalciferols jeb D3 vitamīns
pareizā devā ir būtisks cilvēka dzīvībai, un ir sagaidāms, ka, lietots par rodenticīdu, tas cilvēkam radīs mazāku
risku nekā antikoagulatīvas aktīvās vielas. Riskus, ko cilvēka un dzīvnieku veselībai vai videi rada holekalciferolu
saturošu produktu lietošana, var mazināt, ievērojot noteiktas specifikācijas un nosacījumus. Kā iepriekš skaidrots,
nākotnē holekalciferols var būtiski ietekmēt apmierinošas grauzēju populāciju kontroles nodrošināšanu integrētās
kaitēkļu apkarošanas pieejas ietvaros, tā atbalstot iepriekš minētās alternatīvas, uz kurām neattiecas izslēgšanas
kritēriji, un, iespējams, var samazināt patlaban lielākas vispārējas bažas raisošu antikoagulatīvo rodenticīdu
izmantošanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, neapstiprināšana lietotājiem liegtu izmantot grauzēju kontroles
līdzekli, kurš varētu radīt pievienoto vērtību un kurš ir vismaz tikpat piemērots kā daudzas citas izmantotās
alternatīvās vielas. Tāpēc lēmumam holekalciferolu neapstiprināt par aktīvo vielu būtu nesamērīgi negatīva
ietekme uz sabiedrību salīdzinājumā ar risku, ko rada šīs vielas lietošana. Tātad 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā
izklāstītais nosacījums ir izpildīts.

(13)

Tāpēc ir lietderīgi holekalciferolu lietošanai 14. produkta veida biocīdos apstiprināt ar noteikumu, ka tiek
ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(14)

Holekaciferols atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktajam izslēgšanas
kritērijam, tāpēc saskaņā ar minētās regulas 4. panta 1. punkta otro teikumu apstiprinājums būtu jāpiešķir uz
laikposmu, kas nepārsniedz piecus gadus.

(15)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

(7) https://circabc.europa.eu/sd/a/352bffd8-babc-4af8-9d0c-a1c87a3c3afc/Final%20Report%20RMM.pdf
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IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Holekalciferolu par aktīvo vielu lietošanai 14. produkta veida biocīdos apstiprina ar noteikumu, ka tiek ievērotas
pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.
2. pants
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, 2019. gada 23. aprīlī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER
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PIELIKUMS

Vispārpieņemtais
nosaukums

IUPAC nosaukums:
(3β,5Z,7E)-9,10-sekoho
lesta-5,7,10(19)-trien3-ols
EK Nr.: 200-673-2

970 g/kg

Apstiprināšanas
datums

Apstiprinājuma
beigu datums

Produkta
veids

2019. gada
1. jūlijs

2024. gada
30. jūnijs

14

Īpaši nosacījumi

Holekalciferolu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta
1. punkta a) un e) apakšpunktu uzskata par aizstājamu vielu.
Biocīdu atļaujas piešķir ar šādiem vispārīgiem nosacījumiem:
1) produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām
[“iedarbībai”], riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļau
jas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa
novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti. Turklāt saskaņā
ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 VI pielikuma 10. punktu produkta
novērtēšanā izvērtē, vai var izpildīt Regulas (ES) Nr. 528/2012
5. panta 2. punkta nosacījumus;
2) produktus atļauj lietot tikai tajās dalībvalstīs, kurās ir izpildīts vis
maz viens no Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta nosacī
jumiem;
3) saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta 4. punkta d) apakš
punktu produktus neļauj piedāvāt tirgū izmantošanai plašai sabied
rībai;
4) holekalciferola nominālā koncentrācija produktos nepārsniedz
0,075 masas %;

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CAS Nr.: 67-97-0

Aktīvās vielas
minimālā tīrības
pakāpe (1)

LV

Holekalciferols

IUPAC nosaukums
Identifikācijas numuri

5) produkti satur aversīvu vielu un krāsvielu;
6) produktus neatļauj lietot iezīmēšanas pulvera veidā;
7) produktus tādu kontaktpreparātu veidā, kas nav iezīmēšanas pulve
ris, atļauj lietot tikai apmācītiem profesionāliem lietotājiem tikai iek
štelpās tādās vietās, kurām nevar piekļūt bērni un nemērķa dzīv
nieki;
24.4.2019.

8) atļaujas piešķir vienīgi lietošanai gataviem produktiem;

IUPAC nosaukums
Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas
minimālā tīrības
pakāpe (1)

Apstiprināšanas
datums

Apstiprinājuma
beigu datums

Produkta
veids

Īpaši nosacījumi

LV

9) cilvēku, nemērķa dzīvnieku un vides primāro un sekundāro ekspo
nētību pēc iespējas samazina, ņēmot vērā un izmantojot visus pie
mērotos un pieejamos riska mazināšanas pasākumus. Tostarp, pie
mēram, ja vien iespējams, atvēl tikai profesionālai lietošanai vai
apmācītiem profesionāliem lietotājiem, un nosaka īpašus papildu
nosacījumus katrai lietotāju kategorijai;

24.4.2019.

Vispārpieņemtais
nosaukums

10) nobeigušos dzīvniekus un neapēsto ēsmu likvidē atbilstoši vietējām
prasībām. Nacionālajā atļaujā likvidēšanas metodi detalizēti norāda
produkta aprakstā, kā arī iekļauj produkta etiķetē.

1) produktus var atļaut lietot kanalizācijā, atklātās vietās un atkritumu
izgāztuvēs;
2) produktus var atļaut lietot slēgtos un aizsargātos ēsmas punktos, ja
vien tie nemērķa sugām un cilvēkiem nodrošina tikpat augstu aizsar
dzības līmeni kā pret manipulācijām drošas ēsmas stacijas;
3) produktus var atļaut lietot pastāvīgās ēsmās tādās vietās, kur ir liela
atkārtotas invāzijas iespējamība, ja citas kontroles metodes bijušas ne
pietiekamas;

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Tikai apmācītiem profesionāliem lietotājiem paredzētu biocīdu atļaujās
papildus vispārīgajiem nosacījumiem paredz šādus nosacījumus:

4) produktus neatļauj lietot impulsrežīma ēsmās;
5) personas, kuras apmācītiem profesionāliem lietotājiem paredzētus
produktus piedāvā tirgū, gādā, lai šie produkti tiktu piegādāti tikai
apmācītiem profesionāliem lietotājiem.
Tikai apmācītiem profesionāliem lietotājiem paredzētu biocīdu atļaujās
papildus vispārīgajiem nosacījumiem paredz šādus nosacījumus:

L 109/17

1) produktus neatļauj lietot kanalizācijā, atklātās vietās un atkritumu iz
gāztuvēs;

IUPAC nosaukums
Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas
minimālā tīrības
pakāpe (1)

Apstiprināšanas
datums

Apstiprinājuma
beigu datums

Produkta
veids

Īpaši nosacījumi

L 109/18

Vispārpieņemtais
nosaukums

2) produktus neatļauj lietot pastāvīgās vai impulsrežīma ēsmās;

LV

3) produktus atļauj lietot vienīgi pret manipulācijām drošās ēsmas staci
jās;
4) personas, kas dara pieejamus tirgū profesionāliem lietotājiem pare
dzētus produktus, gādā, lai šie produkti netiktu piegādāti plašai sa
biedrībai.
(1) Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir novērtētās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe. Ja ir pierādīts, ka aktīvā viela tirgū laistajā produktā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai, tās tīrības pakāpe
var būt gan tāda pati, gan citāda.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
24.4.2019.
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LĒMUMI
PADOMES LĒMUMS (ES) 2019/638
(2019. gada 15. aprīlis)
par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem četrpadsmitajā Pušu konferences sanāksmē
attiecībā uz dažiem grozījumiem Bāzeles konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu
robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu II, VIII un IX pielikumā
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 192. panta 1. punktu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Bāzeles Konvencija par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu
(“konvencija”) stājās spēkā 1992. gadā un Savienība to noslēdza ar Padomes Lēmumu 93/98/EEK (1).

(2)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1013/2006 (2) Savienībā tiek īstenota konvencija un
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Padomes lēmums C(2001) 107/FINAL, ar ko pārskata
Lēmumu C(92)39/FINAL par reģenerācijai paredzēto atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli (“ESAO
lēmums”).

(3)

Saskaņā ar konvenciju, Pušu konference, ja nepieciešams, izskata un pieņem konvencijas grozījumus. Konvencijas
grozījumi jāpieņem Pušu konferences sanāksmē..

(4)

Sagaidāms, ka Pušu konferences četrpadsmitajā sanāksmē, ja nepieciešams, tiks izskatīti un pieņemti grozījumi
konvencijas pielikumos. Ar minētajiem grozījumiem konvencijas II un VIII pielikumā tiktu pievienoti ieraksti un
pārskatīts konvencijas IX pielikuma ieraksts B3010.

(5)

Norvēģijas iesniegtie priekšlikumi grozīt konvencijas II, VIII un IX pielikumu tika izplatīti Pusēm
2018. gada 26. oktobrī. Labojums priekšlikumā grozīt IX pielikumu Pusēm tika izplatīts 2018. gada 6. decembrī.
Saskaņā ar minētajiem priekšlikumiem konvencijas II un VIII pielikuma jaunajos ierakstos noteiktie plastmasas
atkritumi, kuriem nepieciešama īpaša izvērtēšana, un bīstamie plastmasas atkritumi būtu pakļauti konvencijas
kontroles sistēmai, bet nebīstamos plastmasas atkritumus, kuri atbilst pārskatītajam B3010 ierakstam
IX pielikumā, turpinātu tirgot starp valstīm saskaņā ar pašreizējiem konvencijas nosacījumiem.

(6)

Savienībai būtu jāatbalsta ierosināto konvencijas pielikumu grozījumu mērķi, jo tie palīdzēs: uzlabot plastmasas
atkritumu eksporta kontroli; novērst plastmasas atkritumu eksportēšanu uz valstīm, kurām nav atbilstīgas infras
truktūras, lai atkritumus savāktu un apsaimniekotu efektīvā un videi drošā veidā; atbalstīt plastmasas atkritumu
apsaimniekošanu videi drošā veidā; mazināt risku, ka plastmasas atkritumi nokļūs vidē; un novērst globālo vides
problēmu – jūras piedrazojumu. Tomēr Savienībai būtu jāierosina un jāatbalsta izmaiņas Norvēģijas ierosinātajos
konvencijas pielikumu grozījumos, lai precizētu minēto grozījumu tvērumu un uzlabotu tekstu, kā arī noteiktu
piemērotu vēlāku datumu grozījumu piemērošanai, nekā ir paredzēts konvencijas 18. pantā, un tādējādi veicinātu
to īstenošanu un izpildi.

(1) Padomes Lēmums 93/98/EEK (1993. gada 1. februāris) par slēdzienu Kopienas vārdā attiecībā uz Konvenciju par bīstamo atkritumu
starptautisko pārvadājumu un to apglabāšanas kontroli (Bāzeles Konvencija) (OV L 39, 16.2.1993., 1. lpp.).
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1013/2006 (2006. gada 14. jūnijs) par atkritumu sūtījumiem (OV L 190, 12.7.2006.,
1. lpp.).
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(7)

Ir lietderīgi attiecībā uz nebīstamo plastmasas atkritumu, tostarp noteiktu nebīstamo plastmasas atkritumu
maisījumu, sūtījumiem Savienībā un EEZ saglabāt pašreizējo situāciju un tāpēc nepiemērot kontroles sistēmu,
kura izriet no ieraksta iekļaušanas konvencijas II pielikumā attiecībā uz šādiem sūtījumiem. Šajā nolūkā
Savienībai, ciktāl tas ir nepieciešams, būtu jāizmanto procedūras, kuras izklāstītas ESAO lēmumā un procedūra
divpusēju, daudzpusēju vai reģionālo vienošanos vai nolīgumu veidošanai attiecībā uz bīstamo vai citu atkritumu
robežšķērsojošo transportēšanu ar Pusēm vai valstīm, kas nav Puses, saskaņā ar konvenciju, lai nodrošinātu, ka
nebīstamo plastmasas atkritumu, tostarp noteiktu nebīstamo plastmasas atkritumu maisījumu, sūtījumiem
Savienībā un EEZ netiek piemērota papildu kontrole, kas izriet no konvencijas II pielikuma grozījuma
pieņemšanas vai konvencijas IX pielikumā esošā B3010 ieraksta pārskatīšanas.

(8)

Ir lietderīgi noteikt nostāju, kas Savienības vārdā ir jāieņem četrpadsmitajā Pušu konferences sanāksmē attiecībā
uz konvencijas II, VIII un IX pielikuma grozījumiem, jo minētie grozījumi Savienībai būs saistoši, un tie spēj
izšķirīgi ietekmēt Savienības tiesību aktu saturu, proti, Regulu (EK) Nr. 1013/2006,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
1.
Nostāja, kas Savienības vārdā jāieņem Bāzeles konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķēršojošo
transportēšanu un to aizvākšanu (“konvencija”) četrpadsmitajā Pušu konferences sanāksmē, ir atbalstīt to, ka tiek
pieņemti grozījumi konvencijas II, VIII un IX pielikumā, proti, pievienot un pārskatīt ierakstus par plastmasas
atkritumiem, ievērojot šādus nosacījumus:
a) Savienība atbalsta Norvēģijas grozījumu priekšlikumu konvencijas II pielikumā pievienot jaunu ierakstu par
nebīstamiem plastmasas atkritumiem (kuri tiek pakļauti konvencijas kontroles sistēmai), ar noteikumu, ka tiek
precizēts, ka minētais ieraksts attiecas arī uz nebīstamu plastmasas atkritumu maisījumiem un ka minētais ieraksts
tiek skaidri definēts cita starpā, skaidri formulējot ierakstu B3010 konvencijas IX pielikumā, lai veicinātu Pušu
pienākumu īstenošanu un izpildi saistībā ar jaunā ieraksta par nebīstamiem plastmasas atkritumiem pievienošanu
konvencijas II pielikumā;
b) Savienība atbalsta Norvēģijas grozījumu priekšlikumu konvencijas VIII pielikumā pievienot jaunu ierakstu par
bīstamiem plastmasas atkritumiem (kuri tiek pakļauti konvencijas kontroles sistēmai), ar noteikumu, ka tiek precizēts,
ka minētais ieraksts attiecas arī uz bīstamu plastmasas atkritumu maisījumiem;
c) Savienība atbalsta Norvēģijas priekšlikumu konvencijas IX pielikumā pārskatīt ierakstu B3010 par nebīstamajiem
plastmasas atkritumiem (kuri netiek pakļauti kontroles sistēmai, ja vien šādos atkritumos nav vielas, kas pieder kādai
I pielikumā norādītajai kategorijai, tādā apmērā, ka tā rada konvencijas III pielikumā norādītās bīstamās īpašības), ar
noteikumu, ka šis priekšlikums tiek grozīts, lai:
i) precizētu tā tvērumu tādējādi, ka ierakstā ietver tikai tādus plastmasas materiālus, kas nav maisījumi un kas ir
paredzēti reciklēšanai vai sagatavošanai atkārtotai izmantošanai, un kas, vēlams, attiecas tikai uz konvencijas
IV pielikumā noteiktajām R3 darbībām;
ii) uzlabotu konvencijas IX pielikuma B3010 ieraksta tekstu un vienkāršotu tā definīciju tādējādi, lai veicinātu Pušu
pienākumu īstenošanu un izpildi saistībā ar šī ieraksta pārskatīšanu, jo īpaši tāpēc, ka šis ieraksts ir saistīts ar
ierosināto ierakstu par plastmasas atkritumiem konvencijas II pielikumā;
d) Savienība ierosina un atbalsta to, ka tiek noteikts piemērots vēlāks datums grozījumu piemērošanai, nekā konvencijas
18. pantā paredzētais datums.
2.
Gadījumā, ja konvencijas Pušu konferences četrpadsmitajā sanāksmē tiek pieņemta jauna ieraksta par nebīstamiem
plastmasas atkritumiem pievienošana II pielikumā vai ieraksta B3010 konvencijas IX pielikumā pārskatīšana, vai abi,
Savienība, ciktāl tas ir nepieciešams, veic nepieciešamos pasākumus saskaņā ar ESAO lēmumu un konvencijas 11. pantu,
lai nodrošinātu, ka netiek skartas pašlaik spēkā esošās kontroles attiecībā uz nebīstamu plastmasas atkritumu, tostarp
noteiktu nebīstamu plastmasas atkritumu maisījumu, sūtījumiem Savienībā un EEZ.

2. pants
Ņemot vērā norises Pušu konferences četrpadsmitajā sanāksmē, Savienības pārstāvji, apspriedušies ar dalībvalstīm,
saskaņošanas sanāksmēs uz vietas, var vienoties par 1. pantā minētās nostājas precizēšanu bez Padomes papildu
lēmuma.
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3. pants
Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2019. gada 15. aprīlī
Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
P. DAEA
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PADOMES LĒMUMS (ES) 2019/639
(2019. gada 15. aprīlis)
par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Pušu konferences devītajā sanāksmē attiecībā uz
grozījumiem Stokholmas Konvencijas par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem A un
B pielikumā
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 192. panta 1. punktu saistībā ar 218. panta 9. punktu,
ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,
tā kā:
(1)

Stokholmas Konvencija par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (“Konvencija”) stājās spēkā 2004. gada
17. maijā un Savienība to noslēdza ar Padomes Lēmumu 2006/507/EK (1).

(2)

Savienībā Konvenciju īsteno ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 850/2004 (2).

(3)

Saskaņā ar Konvencijas 8. pantu Pušu konference var iekļaut ķimikālijas Konvencijas A, B un/vai C pielikumā un
noteikt kontroles pasākumus minētajām ķimikālijām.

(4)

Lai aizsargātu cilvēka veselību un vidi no turpmākas dikofola, perfluoroktānskābes (PFOA), tās sāļu un ar PFOA
saistīto savienojumu izdalīšanās, šo ķimikāliju ražošana un izmantošana jāsamazina vai jāizskauž pasaules mērogā
un jāatbalsta to iekļaušana attiecīgajos Konvencijas pielikumos. Turklāt ir nepieciešams vēl lielākā mērā samazināt
vai izskaust perfluoroktānsulfoskābes (PFOS), tās sāļu un perfluoroktānsulfonilfluorīda (PFOSF) izmantošanu,
Konvencijas B pielikumā grozot vai svītrojot pieļaujamos izmantošanas mērķus un/vai īpašos izņēmumus.

(5)

Paredzams, ka Pušu konferences devītajā sanāksmē tiks lemts par to vai Konvencijas A pielikumā iekļaut minētās
ķimikālijas un Konvencijas B pielikumā grozīt esošos ierakstus.

(6)

Ir lietderīgi noteikt nostāju, kas Savienības vārdā ir jāieņem Pušu konferences devītajā sanāksmē attiecībā uz
grozījumiem Konvencijas A un B pielikumā, jo minētie grozījumi būs Savienībai saistoši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Nostāja, kas Savienības vārdā ir jāieņem Stokholmas konvencijas par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem
(“Konvencija”) Pušu konferences devītajā sanāksmē, pienācīgi ņemot vērā Noturīgo organisko piesārņotāju izvērtēšanas
komisijas attiecīgos ieteikumus, ir atbalstīt šādus priekšlikumus:
a) Konvencijas A pielikumā iekļaut dikofolu, neparedzot nekādus īpašus izņēmumus;
b) Konvencijas A pielikumā iekļaut perfluoroktānskābi (PFOA), tās sāļus un ar PFOA saistītos savienojumus, tostarp
Konvencijas A pielikumā ietvert jaunu [X] daļu, paredzot īpašus izņēmumus attiecībā uz:
i)

pusvadītāju vai saistītu elektronisko ierīču ražošanu, tostarp uz 10 gadiem no minēto grozījumu stāšanās spēkā
izņēmumu attiecībā uz iekārtu daļu uzturēšanu pusvadītāju vai saistītu elektronisko ierīču ražošanai;

ii) fotofilmu fotogrāfiskiem pārklājumiem;
iii) tekstilmateriāliem ar ūdens un eļļu atgrūšanas spēju strādnieku pasargāšanai no tādiem bīstamiem šķidrumiem,
kuri apdraud to veselību un drošību;
(1) Padomes Lēmums 2006/507/EK (2004. gada 14. oktobris) par to, kā Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Stokholmas Konvenciju par
noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 209, 31.7.2006., 1. lpp.).
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 850/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, ar ko
groza Direktīvu 79/117/EEK (OV L 158, 30.4.2004., 7. lpp.).
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iv) invazīvām un implantējamām medicīniskām ierīcēm;
v) ugunsdzēsības putām šķidru kurināmo tvaika slāpēšanai un šķidru kurināmo aizdegšanās dzēšanai jau uzstādītās
sistēmās, tostarp gan mobilās, gan fiksētās sistēmās;
vi) perfluoroktil-jodīda izmantošanai perfluoroktil-bromīda ražošanai farmaceitisko produktu ražošanas nolūkos līdz
2036. gadam, pakļaujot to regulārai pārskatīšanai;
c) grozīt Konvencijas A pielikuma [X] daļas 3. punkta b) apakšpunktu attiecībā uz PFOA, tās sāļiem un ar PFOA
saistītiem savienojumiem: pievienot “Testēšana, lai pārbaudītu, vai pareizi funkcionē uzstādīta sistēma, kas jau satur
ugunsdzēsības putas, kuru sastāvā ir vai var būt PFOA, tās sāļi un ar PFOA saistīti savienojumi, ir pieļaujama, ja vien
tiek novērstas emisijas vidē un savāktie efluenti tiek aizvākti videi nekaitīgā veidā saskaņā ar Konvencijas 6. panta
1. punktu.”;
d) Konvencijas B pielikuma ierakstā par perfluoroktānsulfoskābi (PFOS) un tās atvasinājumiem svītrot šādus pieļaujamos
izmantošanas mērķus: fotoapstrāde, gaismizturīgi un gaismu neatstarojoši pusvadītāju pārklājumi, kodinātājs, ko
izmanto pusvadītāju savienojumiem un keramiskajiem filtriem, aviācijā izmantojami hidrauliskie šķidrumi, dažas
medicīniskas ierīces (piemēram, etilēna tetrafluoretilēna (ETFE) kopolimēra slāņi un rentgenpozitīva ETFE ieguve, in
vitro diagnostikas medicīniskās ierīces un CCD matricas filtri);
e) Konvencijas B pielikuma ierakstā par PFOS un tās atvasinājumiem svītrot šādus īpašos izņēmumus: fotomaskas
pusvadītāju un šķidro kristālu displeju (LCD) ražošanā, metalizācija (cietā metalizācija), metalizācija (dekoratīvā
metalizācija), elektriskās un elektroniskās daļas dažiem krāsu printeriem un krāsu kopēšanas iekārtām, insekticīdi
ievazātu sarkano ugunsskudru un termītu apkarošanai, kā arī ķīmiski sekmēta naftas ieguve;
f) PFOS un tās atvasinājumu pieļaujamo izmantošanas mērķi “ugunsdzēsības putu ražošana un izmantošana” grozīt uz
īpašo izņēmumu “ugunsdzēsības putu izmantošana šķidru kurināmo tvaika slāpēšanai un šķidru kurināmo
aizdegšanās dzēšanai”;
g) PFOS un tās atvasinājumu pieļaujamo izmantošanas mērķi “ražošana un izmantošana metalizācijai (cietajai metali
zācijai) tikai slēgta cikla sistēmās” grozīt uz īpašo izņēmumu attiecībā uz minēto lietojumu;
h) PFOS un tās atvasinājumu pieļaujamo izmantošanas mērķi “izmantošana atraktantos Atta spp. un Acromyrmex spp.
lapgraužu skudru apkarošanai” grozīt un iekļaut sulfluramīdu, precizējot, ka pieļaujamais izmantošanas mērķis
attiecas tikai uz izmantošanu lauksaimniecībā.
2. pants
Ņemot vērā norises Pušu konferences devītajā sanāksmē, Savienības pārstāvji, apspriedušies ar dalībvalstīm koordinēšanas
sanāksmēs uz vietas, var piekrist nelielām izmaiņām 1. pantā minētajā nostājā bez Padomes papildu lēmuma.
3. pants
Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2019. gada 15. aprīlī
Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
P. DAEA
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PADOMES LĒMUMS (ES) 2019/640
(2019. gada 15. aprīlis)
par to līdzekļu piešķiršanu Āfrikas Miera nodrošināšanas fonda papildināšanai, kuri paredzēti
10. Eiropas Attīstības fonda projektos un par kuriem saistības atceltas
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Eiropas Savienības
palīdzības finansēšanu atbilstīgi daudzgadu finanšu shēmai laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam saskaņā ar
ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumu un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, kurām
piemēro Līguma par Eiropas Savienības darbību ceturto daļu (1), un jo īpaši tā 1. panta 4. punktu,
ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,
tā kā:
(1)

No 11. Eiropas Attīstības fonda (EAF) Savienība līdz šim ir piešķīrusi Āfrikas Miera nodrošināšanas fondam (APF)
kopā 1 627 300 000 EUR, lai sniegtu finansiālu atbalstu Āfrikas Savienības reakcijai uz pašreizējām un jaunām
drošības krīzēm Āfrikā. Šīs saistības miera un drošības jomā Āfrikas kontinentā būtu jāturpina 2019.–2020. gadā.

(2)

Saskaņā ar aplēsēm APF vajadzības 2019.–2020. gadā ir 814 860 000 EUR.

(3)

Ir lietderīgi izmantot atbrīvotos 10. EAF projektu līdzekļus, lai nodrošinātu APF finansēšanu līdz 2020. gada
beigām.

(4)

No minētajiem līdzekļiem būtu jāfinansē APF darbības, tostarp atbalsts Āfrikas miera un drošības sistēmas
darbības uzsākšanai, atbalsts iniciatīvām, kuru mērķis ir novērst un pārvarēt vardarbīgus konfliktus ārkārtas un
neparedzētu vajadzību gadījumā krīzes situācijās (agrīnās reaģēšanas mehānisms), un atbalsts Āfrikas vadītām
miera atbalsta operācijām, kā arī atbalsta izdevumi, kas radušies Komisijai.

(5)

Minētie līdzekļi būtu jāizmanto saskaņā ar attiecīgo APF daudzgadu darbības programmu un noteikumiem un
procedūrām, ko piemēro 11. EAF, kā noteikts Padomes Regulās (ES) 2015/322 (2) un (ES) 2018/1877 (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Lai 2019.–2020. gadā papildinātu Āfrikas Miera nodrošināšanas fondu, piešķir summu maksimāli 445 860 000 EUR
apmērā no līdzekļiem, kuri paredzēti 10. Eiropas Attīstības fonda (EAF) projektos un par kuriem saistības atceltas.
No minētās summas maksimāli 14 860 000 EUR piešķir, lai segtu atbalsta izdevumus, kas radušies Komisijai.
Minētos līdzekļus izmanto saskaņā ar 11. EAF piemērojamiem noteikumiem un procedūrām.
(1) OV L 210, 6.8.2013., 1. lpp.
(2) Padomes Regula (ES) 2015/322 (2015. gada 2. marts) par 11. Eiropas Attīstības fonda īstenošanu (OV L 58, 3.3.2015., 1. lpp.).
(3) Padomes Regula (ES) 2018/1877 (2018. gada 26. novembris) par finanšu regulējumu, ko piemēro 11. Eiropas Attīstības fondam, un ar
ko atceļ Regulu (ES) 2015/323 (OV L 307, 3.12.2018., 1. lpp.).
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2. pants
Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas.

Luksemburgā, 2019. gada 15. aprīlī
Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
P. DAEA
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/641
(2019. gada 17. aprīlis)
par 1R-trans-fenotrīnu saturošu biocīdu saimes atļaujas noteikumiem un nosacījumiem, kurus Īrija
nodevusi izskatīšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012
36. pantu
(izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2837)
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu
tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 36. panta 3. punktu,
tā kā:
(1)

2015. gada 20. augustā uzņēmums CSI-Europe (“pieteikuma iesniedzējs”) vairāku dalībvalstu, tostarp Vācijas,
kompetentajām iestādēm (“attiecīgās dalībvalstis”) iesniedza pieteikumu uz tādu biocīdu saimes “ēsmbāzēti
pretskudru insekticīdi” vienlaicīgu savstarpēju atzīšanu, kuri satur aktīvo vielu 1R-trans-fenotrīnu (“apstrīdētā
biocīdu saime”). Kā Regulas (ES) Nr. 528/2012 34. panta 1. punktā minētā par pieteikuma novērtēšanu atbildīgā
dalībvalsts (“atsauces dalībvalsts”) rīkojās Īrija.

(2)

Uz Regulas (ES) Nr. 528/2012 35. panta 2. punkta pamata Vācija koordinācijas grupai 2017. gada 30. jūnijā, kā
arī pieteikuma iesniedzējam, nodeva iebildumus, norādot, ka apstrīdētā biocīdu saime neatbilst minētās regulas
19. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punkta nosacījumam.

(3)

Vācija uzskata, ka pieteikuma iesniedzēja sniegtie un atsauces dalībvalsts novērtētie dati par iedarbīgumu nav
pieņemami. Vācija apšauba, vai laboratorijas testos ir pietiekami pierādītas ēsmas līdzekļu garšas īpašības. Tā arī
apšauba lauka pētījuma derīgumu, jo tas netika veikts pavasarī, kā arī pieteikuma iesniedzēja veiktās statistiskās
analīzes derīgumu. Turklāt Vācija nepiekrīt lēmumiem, ko, balstoties uz ekspertu konsultācijām, atsauces
dalībvalsts pieņēmusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 VI pielikuma 12. punktu.

(4)

Koordinācijas grupas sekretariāts aicināja attiecīgās dalībvalstis un pieteikuma iesniedzēju par izskatīšanai
nodotajiem jautājumiem iesniegt rakstiskus komentārus. Komentārus iesniedza Beļģija, Vācija, Luksemburga,
Nīderlande, Apvienotā Karaliste un pieteikuma iesniedzējs. Izskatīšanai nodotie jautājumi tika apspriesti arī
2017. gada 26. septembrī notikušajā koordinācijas grupas sanāksmē.

(5)

Koordinācijas grupa vienošanos nepanāca, tāpēc 2018. gada 16. janvārī atsauces dalībvalsts neatrisinātos
iebildumus uz Regulas (ES) Nr. 528/2012 36. panta 1. punkta pamata iesniedza tālākai izskatīšanai Komisijai.
Līdz ar to atsauces dalībvalsts Komisijai iesniedza detalizētu izklāstu par jautājumiem, kuros dalībvalstis nespēja
panākt vienošanos, kā arī domstarpību iemeslus. Šā izklāsta kopija tika pārsūtīta arī attiecīgajām dalībvalstīm un
pieteikuma iesniedzējam.

(6)

2018. gada 16. februārī Komisija uz Regulas (ES) Nr. 528/2012 36. panta 2. punkta pamata lūdza Eiropas
Ķimikāliju aģentūras (“Aģentūra”) atzinumu par vairākiem ar neatrisinātajiem iebildumiem saistītiem jautājumiem.

(7)

Aģentūra atzinumu (2) pieņēma 2018. gada 18. oktobrī.

(8)

Aģentūra uzskata, ka tādu ēsmas līdzekļu garšas īpašības, kuri ietilpst apstrīdētajā biocīdu saimē, ir pietiekami
pierādītas attiecībā uz paredzētajiem lietošanas veidiem.

(1) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.
(2) ECHA 2018. gada 18. oktobra atzinums, kas sniegts pēc lūguma saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 38. pantu (Questions on unresolved
objections during mutual recognition of a PT 18 biocidal product family containing 1R-trans phenothrin for use against ants,
ECHA/BPC/216/2018).
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(9)

Turklāt Aģentūra savā atzinumā norāda, ka lauka pētījums ir derīgs, jo pierāda skudru populācijas ievērojamu
samazinājumu apstrādātajos skudrupūžņos salīdzinājumā ar kontroles skudrupūžņiem. Aģentūra arī uzskata, ka
pieteikuma iesniedzēja veiktā lauka pētījuma rezultātu statistiskā analīze ir pieņemama. Ņemot vērā Savienības
norādījumus (3), par kuriem panākta vienošanās un kuri bija piemērojami pieteikuma iesniegšanas brīdī, Aģentūra
secina, ka pieteikuma iesniedzēja sniegtie lauka dati pietiekami pierāda apstrīdētās biocīdu saimes iedarbīgumu
attiecībā uz paredzētajiem lietošanas veidiem.

(10)

Ņemot vērā Aģentūras atzinumu, apstrīdētā biocīdu saime ir pietiekami iedarbīga, kā prasīts Regulas (ES)
Nr. 528/2012 19. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā.

(11)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Šis lēmums attiecas uz biocīdu saimi, kas Biocīdu reģistrā identificēta ar lietas numuru BC-LR019221-36.
2. pants
Lēmuma 1. pantā minētā biocīdu saime atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā
noteiktajam nosacījumam.
3. pants
Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2019. gada 17. aprīlī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja vietnieks
Jyrki KATAINEN

(3) “Produktu novērtēšanas vadlīniju tehniskās piezīmes” (Technical Notes for Guidance on Product Evaluation (2012), Efficacy tests for product
type 18 – insecticides, acaricides and products to control other arthropods and product type 19 – repellents and attractants (only concerning
arthropods)).
https://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg_efficacy_pt18-19_final_en.pdf/9c72241e-0eea-4f23-8e5ff52d00a83382.
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LABOJUMI
Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2018/1506 (2018. gada 10. oktobris) par ārkārtas tirgus
atbalsta pasākumiem olu un mājputnu gaļas nozarei Itālijā
(“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 255, 2018. gada 11. oktobris)
4. lappusē 3. panta 1. punkta d) apakšpunkta i) punktā:
tekstu:

“0,1815 EUR par gaļas cāli ar KN kodu 0105 94 00, ne vairāk kā par 853 692 dzīvniekiem;”

lasīt šādi:

“0,1815 EUR par nedēļu par gaļas cāli ar KN kodu 0105 94 00, ne vairāk kā par 853 692 dzīvniekiem;”.

4. lappusē 3. panta 1. punkta d) apakšpunkta ii) punktā:
tekstu:

“1,2225 EUR par tītaru ar KN kodu 0105 99 30, ne vairāk kā par 48 050 dzīvniekiem.”

lasīt šādi:

“1,2225 EUR par nedēļu par tītaru ar KN kodu 0105 99 30, ne vairāk kā par 48 050 dzīvniekiem.”

Labojums Komisijas Regulā (ES) 2019/50 (2019. gada 11. janvāris), ar ko Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III, IV un V pielikumu groza attiecībā uz hlorantraniliprola,
klomazona, ciklaniliprola, fenazakvīna, fenpikoksamīda, fluoksastrobīna, lambda-cihalotrīna,
mepikvata, sīpolu eļļas, tiakloprīda un valifenalāta maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos
produktos vai uz tiem
(“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 10, 2019. gada 14. janvāris)
12. lappusē pielikumā, Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikuma sleju par klomazonu, fluoksastrobīnu, lambdacihalotrīnu, mepikvatu un tiakloprīdu grozījumos, tabulas slejas par lambda-cihalotrīnu virsrakstā:
tekstu:

“Lambda-cihalotrīns (F) (R)”

lasīt šādi:

“Lambda-cihalotrīns (ietver gamma-cihalotrīnu) (R,S un S,R izomēru summa) (F)”;

17. lappusē pielikumā, Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikuma sleju par klomazonu, fluoksastrobīnu, lambdacihalotrīnu, mepikvatu un tiakloprīdu grozījumos, tabulas ierakstā par kokvilnas sēklām:
tekstu:

“0401090

Kokvilnas sēklas

0,01 (*)

0,2

0,5 (+)

0,15”

Kokvilnas sēklas

0,01 (*)

0,2

5 (+)

0,15”;

lasīt šādi:

“0401090
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22. lappusē pielikumā, Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikuma sleju par klomazonu, fluoksastrobīnu, lambdacihalotrīnu, mepikvatu un tiakloprīdu grozījumos, piezīmēs zem tabulas:
tekstu:

“Lambda-cihalotrīns (F) (R)
(R)

= Atlieku definīcija atšķiras šādām pesticīda un koda kombinācijām:
lambda-cihalotrīns – kods 1000000, izņemot 1040000: lambda-cihalotrīns, tostarp pārējo
komponentu izomēru maisījumi (izomēru summa)”

lasīt šādi:

“Lambda-cihalotrīns (ietver gamma-cihalotrīnu) (R,S un S,R izomēru summa) (F)”.
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