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(Neleģislatīvi akti)

REGULAS
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1991
(2020. gada 27. novembrim),
ar ko piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei perform-IPA
(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu
tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 44. panta 5. punktu,
tā kā:
(1)

Uzņēmums Schuelke & Mayr GmbH 2016. gada 19. aprīlī iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012
43. panta 1. punktu, lai saņemtu atļauju minētās regulas V pielikumā aprakstītā 2. un 4. produkta veida biocīdu
saimei perform-IPA, un sniedza rakstisku apstiprinājumu, ka Vācijas kompetentā iestāde ir piekritusi novērtēt
pieteikumu. Pieteikums ar lietas numuru BC-AB023095-72 tika ierakstīts Biocīdu reģistrā.

(2)

perform-IPA kā aktīvo vielu satur izopropanolu, kas iekļauts Savienības apstiprināto aktīvo vielu sarakstā, kurš minēts
Regulas (ES) Nr. 528/2012 9. panta 2. punktā.

(3)

2019. gada 27. augustā kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūra”) saskaņā
ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 1. punktu iesniedza novērtējuma ziņojumu un novērtēšanā gūtos
secinājumus.

(4)

2020. gada 7. aprīlī Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 3. punktu Komisijai iesniedza
atzinumu (2), perform-IPA biocīda raksturojuma kopsavilkuma (BRK) projektu un biocīdu saimes novērtējuma galīgo
ziņojumu.

(5)

Atzinumā secināts, ka perform-IPA ir biocīdu saime Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta s) apakšpunkta
nozīmē, ka tā ir tiesīga saņemt Savienības atļauju saskaņā ar minētās regulas 42. panta 1. punktu un ka, ja vien tiek
nodrošināta atbilstība BRK projektam, tā atbilst minētās regulas 19. panta 1. un 6. punkta nosacījumiem.

(6)

2020. gada 27. aprīlī Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 4. punktu nosūtīja Komisijai BRK
projektu visās Savienības oficiālajās valodās.

(7)

Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumu un tāpēc uzskata, ka ir lietderīgi perform-IPA piešķirt Savienības
atļauju.

(1) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.
(2) ECHA2020. gada 5. marta atzinums par Savienības atļauju biocīdu saimei perform-IPA (ECHA/BPC/245/2020),https://echa.europa.eu/
bpc-opinions-on-union-authorisation.
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(8)

Saskaņā ar Aģentūras atzinumu pieteikuma novērtēšanas periodā attiecībā uz neaktīvo vielu dietilftalātu, ko satur
perform-IPA, nebija iespējams secināt, vai tā atbilst Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 (3) noteiktajiem
zinātniskajiem kritērijiem endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai. Tāpēc būtu jāturpina dietilftalāta izpēte. Ja tiks
secināts, ka dietilftalātam ir endokrīni disruptīvas īpašības, Komisija apsvērs, vai anulēt vai grozīt Savienības atļauju
attiecībā uz perform-IPA saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 48. pantu.

(9)

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

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Uzņēmumam Schuelke & Mayr GmbH tiek piešķirta Savienības atļauja ar atļaujas numuru EU-0023656-0000, lai piedāvātu
tirgū un lietotu biocīdu saimi perform-IPA saskaņā ar pielikumā sniegto biocīda raksturojuma kopsavilkumu.
Savienības atļauja ir derīga no 2020. gada 27. decembra līdz 2030. gada 30. novembrim.
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, 2020. gada 27. novembrim

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

(3) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2100 (2017. gada 4. septembris), 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.).
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PIELIKUMS

Biocīda raksturojuma kopsavilkums biocīdu saimei
perform-IPA
2. produktu veids. Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai aplicēšanai cilvēkiem un dzīvniekiem
(dezinfekcijas līdzekļi)
4. produktu veids. Pārtikas un dzīvnieku barības joma (dezinfekcijas līdzekļi)
Atļaujas numurs: EU-0023656-0000
R4BP vienuma numurs: EU-0023656-0000
I DAĻA
PIRMAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS
1.

ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1.

Saimes nosaukums

Nosaukums

1.2.

perform-IPA

Produkta veids(-i)

Produkta veids(-i)

02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti
tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma

1.3.

Atļaujas turētājs

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese

1.4.

Nosaukums

Schülke & Mayr GmbH

Adrese

Robert-Koch-Str. 2, 22851 Norderstedt, Vācija

Atļaujas numurs

EU-0023656-0000

R4BP vienuma numurs

EU-0023656-0000

Atļaujas piešķiršanas datums

2020. gada 27. decembrī

Atļaujas derīguma termiņš

2030. gada 30. novembrī

Biocīdu ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums

Schülke & Mayr GmbH

Ražotāja adrese

Robert-Koch-Str. 2, 22851 Norderštate, Vācija

Ražotnes atrašanās vieta

Robert-Koch-Str. 2, 22851 Norderštate, Vācija
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Ražotāja nosaukums

BOCHEMIE a.s.

Ražotāja adrese

Lidická 326, 735 95 Bohumīna, Čehija

Ražotnes atrašanās vieta

Lidická 326, 735 95 Bohumīna, Čehija

Ražotāja nosaukums

Imeco

Ražotāja adrese

Boschstr. 5, 63768 Hesbaha, Vācija

Ražotnes atrašanās vieta

Boschstr. 5, 63768 Hesbaha, Vācija
Neue Straße 2-4, 09471 Kēnigsvalde, Vācija

Ražotāja nosaukums

Tristel Solutions Limited

Ražotāja adrese

Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell, CB8 7NY Kembridž
šīra, Apvienotā Karaliste

Ražotnes atrašanās vieta

Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell, CB8 7NY Kembridž
šīra, Apvienotā Karaliste

Ražotāja nosaukums

Techtex

Ražotāja adrese

Units 7&8 Rhodes Bus. Park Silburn Way, M24 4NE Midltona,
Apvienotā Karaliste

Ražotnes atrašanās vieta

Units 7&8 Rhodes Bus. Park Silburn Way, M24 4NE Midltona,
Apvienotā Karaliste

Ražotāja nosaukums

A.F.P. GmbH

Ražotāja adrese

Otto Brenner Straße 16, 21337 Līneburga, Vācija

Ražotnes atrašanās vieta

Otto Brenner Straße 16, 21337 Līneburga, Vācija

Ražotāja nosaukums

Innovate GmbH

Ražotāja adrese

Am Hohen Stein 11, 06618 Naumburga (Zāle), Vācija

Ražotnes atrašanās vieta

Am Hohen Stein 11, 06618 Naumburga (Zāle), Vācija

Ražotāja nosaukums

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Ražotāja adrese

Kaiser-Wilhelm-Straße 133, 12247 Berlīne, Vācija

Ražotnes atrašanās vieta

Kaiser-Wilhelm-Straße 133, 12247 Berlīne, Vācija

Ražotāja nosaukums

Sterisol AB

Ražotāja adrese

Kronoängsgatan 3, 592 23 Vadstena, Zviedrija

Ražotnes atrašanās vieta

Kronoängsgatan 3, 592 23 Vadstena, Zviedrija

7.12.2020.
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Ražotāja nosaukums

Rudolf Dankwardt GmbH

Ražotāja adrese

Gutenbergring 50-52, 22848 Norderštate, Vācija

Ražotnes atrašanās vieta

Gutenbergring 50-52, 22848 Norderštate, Vācija
Lagerstr. 15, 19249 Jesenica – Verka/Libtēna, Vācija

Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela

Propān-2-ols

Ražotāja nosaukums

Ineos Solvents Germany GmbH (agrāk “Sasol”)

Ražotāja adrese

Römerstraße 733, 47443 Mērsa, Vācija

Ražotnes atrašanās vieta

Römerstraße 733, 47443 Mērsa, Vācija
Shamrockstr. 88, 44643 Herne, Vācija

Aktīvā viela
Ražotāja nosaukums
Ražotāja adrese
Ražotnes atrašanās vieta

Propān-2-ols
Shell Chemicals Europe B.V.
Postbus 2334, 3000 CH Roterdama, Nīderlande
Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, 3196 KK
Roterdama-Pernisa, Nīderlande

2.

BIOCĪDU SAIMES SASTĀVS UN PREPARATĪVAIS VEIDS

2.1.

Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par saimes sastāvu

Vispārpieņemtais
nosaukums

IUPAC
nosaukums

Propān-2-ols

2.2.

L 410/5

Saturs (%)
Funkcija

CAS numurs

EK numurs
Min.

Aktīvā viela

67-63-0

200-661-7

63,1

Maks.

63,1

Preparatīvais veids(-i)

Preparatīvais veids

Jebkurš cits šķidrums (AL), lietošanai gatavs
Jebkurš cits šķidrums (AL), lietošanai gatavs, salvetes, kas impreg
nētas ar dezinfekcijas preparātu

II DAĻA
OTRAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS – META PRODUKTA APRAKSTS(-I)

META PRODUKTA APRAKSTS 1
1.

META PRODUKTA APRAKSTA 1 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1.

Meta produkta apraksta 1 identifikators

Identifikators

meta SPC 1 perform IPA liquid
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Atļaujas numura sufikss

Numurs

1.3.

1-1

Produkta veids(-i)

Produkta veids(-i)

04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma
02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai
piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

2.

META PRODUKTA APRAKSTA 1 SASTĀVS

2.1.

Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 1

Vispārpieņemtais
nosaukums

Funkcija

CAS numurs

EK numurs
Min.

Aktīvā viela

67-63-0

200-661-7

63,1

Maks.

63,1

Meta produkta sastāva 1 veids(-i)

Preparatīvais veids

3.

Saturs (%)

IUPAC
nosaukums

Propān-2-ols

2.2.

7.12.2020.

Jebkurš cits šķidrums (AL), lietošanai gatavs

META PRODUKTA APRAKSTA 1 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums

Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Drošības prasību apzīmējumi

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aiz
degšanās avotiem. – Nesmēķēt.
Tvertni stingri noslēgt.
Tvertnes un saņēmējiekārtas iezemēt un savienot.
Izmantot sprādziendrošas elektriskās/ventilācijas/apgaismojuma iekārtas.
Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles.
Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.
Izvairīties ieelpot tvaikus.
Izvairīties ieelpot smidzinājumu.
Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
Izmantot acu aizsargus.
IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas,
ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.
Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir
slikta pašsajūta.
Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.
Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.
Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet pret spirtu noturīgas putas, oglekļa
dioksīdu vai ūdens miglu.
Glabāt labi vēdināmā vietā. Turēt vēsumā.
Glabāt slēgtā veidā.
Atbrīvoties no satura/tvertnes apstiprinātā atkritumu iznīcināšanas vietā

7.12.2020.
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4.

ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 1

4.1.

Lietošanas apraksts

L 410/7

1. tabula. # 1–Virsmu dezinfekcija – izsmidzināšana lietošanas veids
Produkta veids(-i)

02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemēro
šanai cilvēkiem un dzīvniekiem

Vajadzības gadījumā sīks atļautā lie
tošanas veida apraksts

—

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības
posmā)

Zinātniskais nosaukums: baktērijas
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: raugs
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —

Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas
Tīru, neporainu virsmu, piemēram, nelielu darba virsmu dezinfekcijai medi
cīnas un ar medicīnu nesaistītās zonās, kā arī virsmu tīrās telpās (A/B klase)
dezinfekcijai

Lietošanas metode(-es)

Izsmidzināšana
Produkts tiks izsmidzināts tieši uz virsmas

Lietošanas deva(-as) un biežums

Lietošanai gatavs. Neuzklāt vairāk kā 25 ml/m2.
Dezinfekcija pēc katra ražošanas un tīrīšanas procesa vai atbilstoši standarta
operāciju procedūrai (SOP).

Lietotāju kategorija(-as)

Rūpniecisks
Profesionāls

Iepakojuma izmēri un materiāls

Pudele: 250–1 000 ml
iepakojuma materiāls: augsta blīvuma polietilēns (HDPE), surlīns/polipropi
lēns (PP)
aizbāžņa materiāls ir vai nu: PP, polioksimetilēns (POM), zema blīvuma
polietilēns (LDPE), HDPE, polietilēns (PE), etilēnvinilacetāts (EVA), nerūsēj
šais tērauds, polibutilēna tereftalāts (PBT), (LD)PE, eksp. politetrafluoretilēns
(PTFE), lineārs zema blīvuma polietilēns (LLDPE), ekspandētais PE (EXPPE),
kopolimēra PP
kārba: 5–10 l
iepakojuma materiāls: HDPE.
aizbāžņa materiāls ir vai nu: HDPE, vai LDPE
Revolver BAG: 1 l
iepakojuma materiāls: EVA
aizbāžņa materiāls: PP/silikons/EVA

4.1.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Lietošanai gatavu produktu izsmidzināt uz virsmas un vismaz 1 minūti ļaut iedarboties istabas temperatūrā (20 ± 2 °
C).
4.1.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Uzpildīšanas procedūrai var piemērot turpmāk norādītos individuālā riska pārvaldības pasākumus, ja vien tos nevar
aizstāt ar tehniskiem un/vai organizatoriskiem pasākumiem: Strādājot ar produktu, lietot aizsargbrilles.
4.1.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
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4.1.4. Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—
4.1.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.2.

Lietošanas apraksts
2. tabula. # 2–Virsmu dezinfekcija – slaucīšana lietošanas veids
Produkta veids(-i)

02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemēro
šanai cilvēkiem un dzīvniekiem

Vajadzības gadījumā sīks atļautā lie
tošanas veida apraksts

—

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības
posmā)

Zinātniskais nosaukums: baktērijas
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: raugs
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —

Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas
Tīru, neporainu virsmu, piemēram, nelielu darba virsmu dezinfekcijai medi
cīnas un ar medicīnu nesaistītās zonās, kā arī virsmu tīrās telpās (A/B klase)
dezinfekcijai

Lietošanas metode(-es)

Slaucīšana
Produkts tiks izsmidzināts vai izliets uz virsmas un pēc tam noslaucīts, vai
arī salvete tiks samitrināta, izsmidzinot vai izlejot uz tās produktu, un pēc
tam produkts jānoslauka no virsmas.

Lietošanas deva(-as) un biežums

Lietošanai gatavs. Neuzklāt vairāk kā 25 ml/m2.
Dezinfekcija pēc katra ražošanas un tīrīšanas procesa vai atbilstoši standarta
operāciju procedūrai.

Lietotāju kategorija(-as)

Rūpniecisks
Profesionāls

Iepakojuma izmēri un materiāls

Pudele: 250–1 000 ml
iepakojuma materiāls: HDPE, surlīns/PP
aizbāžņa materiāls ir vai nu: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, nerūsējšais
tērauds, PBT, (LD)PE, eksp. PTFE, LLDPE, EXPPE vai kopolimēra PP.
kārba: 5–10 l
iepakojuma materiāls: HDPE.
aizbāžņa materiāls ir vai nu: HDPE, vai LDPE
Revolver BAG: 1 l
iepakojuma materiāls: EVA
aizbāžņa materiāls: PP/silikons/EVA.

4.2.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Lietošanai gatavu produktu izsmidzināt vai izliet uz virsmas un pēc tam noslaucīt, vai arī samitrināt salveti ar
lietošanai gatavu produktu, izsmidzinot vai izlejot produktu uz tās, un pēc tam noslaucīt virsmu. Vismaz 5 minūtes
ļaut iedarboties istabas temperatūrā (20 ± 2 °C).
4.2.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Uzpildīšanas procedūrai var piemērot turpmāk norādītos individuālā riska pārvaldības pasākumus, ja vien tos nevar
aizstāt ar tehniskiem un/vai organizatoriskiem pasākumiem: Strādājot ar produktu, lietot aizsargbrilles.

LV

7.12.2020.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 410/9

4.2.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.2.4. Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—
4.2.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.3.

Lietošanas apraksts
3. tabula. # 3–Virsmu, kas saskaras ar pārtiku un barību, dezinfekcija – izsmidzināšana lietošanas veids
Produkta veids(-i)

04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma

Vajadzības gadījumā sīks atļautā lie
tošanas veida apraksts

—

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības
posmā)

Zinātniskais nosaukums: baktērijas
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: raugs
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: vīrusi
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —

Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas
Tīru, neporainu virsmu dezinfekcija virtuvēs un pārtikas rūpniecībā, tostarp
tīrās telpās (A/B klase)

Lietošanas metode(-es)

Apsmidzināšana
Produkts tiks izsmidzināts tieši uz virsmas.

Lietošanas deva(-as) un biežums

Lietošanai gatavs. Neuzklāt vairāk kā 25 ml/m2.
Dezinfekcija pēc katra ražošanas un tīrīšanas procesa vai atbilstoši standarta
operāciju procedūrai.

Lietotāju kategorija(-as)

Rūpniecisks
Profesionāls

Iepakojuma izmēri un materiāls

Pudele: 250–1 000 ml
iepakojuma materiāls: HDPE, surlīns/PP
aizbāžņa materiāls ir vai nu: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, nerūsējšais
tērauds, PBT, (LD)PE, eksp. PTFE, LLDPE, EXPPE vai kopolimēra PP.
kārba: 5–10 l
iepakojuma materiāls: HDPE.
aizbāžņa materiāls ir vai nu: HDPE, vai LDPE
Revolver BAG: 1 l
iepakojuma materiāls: EVA
aizbāžņa materiāls: PP/silikons/EVA.

4.3.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Lietošanai gatavu produktu izsmidzināt uz virsmas un vismaz 1 minūti (baktericīda un pretraugu iedarbība) vai 2
minūtes (pretvīrusu iedarbība) ļaut iedarboties istabas temperatūrā (20 ± 2 °C).
4.3.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Pārtikas apstrādes iekārtu dezinfekcijai un uzpildīšanas procedūrai var piemērot turpmāk norādītos individuālā riska
pārvaldības pasākumus, ja vien tos nevar aizstāt ar tehniskiem un/vai organizatoriskiem pasākumiem: Strādājot ar
produktu, lietot aizsargbrilles.
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4.3.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.3.4. Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—
4.3.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.4.

Lietošanas apraksts
4. tabula. # 4–Virsmu, kas saskaras ar pārtiku un barību, dezinfekcija – slaucīšana lietošanas veids
Produkta veids(-i)

04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma

Vajadzības gadījumā sīks atļautā lie
tošanas veida apraksts

—

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības
posmā)

Zinātniskais nosaukums: baktērijas
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: raugs
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: vīrusi
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —

Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas
Tīru, neporainu virsmu dezinfekcija virtuvēs un pārtikas rūpniecībā, tostarp
tīrās telpās (A/B klase)

Lietošanas metode(-es)

Slaucīšana
Produkts tiks izsmidzināts vai izliets uz virsmas un pēc tam noslaucīts, vai
arī salvete tiks samitrināta, izsmidzinot vai izlejot uz tās produktu, un pēc
tam produkts jānoslauka no virsmas.

Lietošanas deva(-as) un biežums

Lietošanai gatavs. Neuzklāt vairāk kā 25 ml/m2.
Dezinfekcija pēc katra ražošanas un tīrīšanas procesa vai atbilstoši standarta
operāciju procedūrai.

Lietotāju kategorija(-as)

Rūpniecisks
Profesionāls

Iepakojuma izmēri un materiāls

Pudele: 250–1 000 ml
iepakojuma materiāls: HDPE, surlīns/PP
aizbāžņa materiāls ir vai nu: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, nerūsējšais
tērauds, PBT, (LD)PE, eksp. PTFE, LLDPE, EXPPE vai kopolimēra PP.
kārba: 5–10 l
iepakojuma materiāls: HDPE.
aizbāžņa materiāls ir vai nu: HDPE, vai LDPE
Revolver BAG: 1 l
iepakojuma materiāls: EVA
aizbāžņa materiāls: PP/silikons/EVA.

4.4.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Lietošanai gatavu produktu izsmidzināt uz virsmas un pēc tam noslaucīt, vai arī samitrināt salveti ar lietošanai
gatavu produktu, izsmidzinot vai izlejot produktu uz tās, un pēc tam noslaucīt virsmu. Vismaz 5 minūtes ļaut
iedarboties istabas temperatūrā (20 ± 2 °C).
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4.4.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Pārtikas apstrādes iekārtu dezinfekcijai un uzpildīšanas procedūrai var piemērot turpmāk norādītos individuālā riska
pārvaldības pasākumus, ja vien tos nevar aizstāt ar tehniskiem un/vai organizatoriskiem pasākumiem: Strādājot ar
produktu, lietot aizsargbrilles.
4.4.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.4.4. Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—
4.4.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
5.

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI (1)PAR META PRODUKTA APRAKSTA 1 LIETOŠANU

5.1.

Lietošanas instrukcija
Pirms izmantošanas rūpīgi notīrīt virsmu.
Vajadzības gadījumā pirms dezinfekcijas noslaucīt lieko ūdeni.
Neuzklāt vairāk kā 25 ml/m2.
Noteikti samitriniet virsmas.
Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

5.2.

Riska samazināšanas pasākumi
Produktu drīkst izmantot tikai nelielu virsmu dezinfekcijai.
Nodrošināt atbilstošu ventilāciju, lai nepieļautu sprādzienbīstamas vides veidošanos.
Nepieļaut nokļūšanu acīs.
Uzpildīšanai izmantot piltuvi.
Glabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
Neļaut bērniem un mājdzīvniekiem iekļūt telpās, kur notiek dezinfekcija. Pirms bērnu un mājdzīvnieku ienākšanas
apstrādātajās telpās nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Tas neattiecas uz slimnīcu pacientu telpām.

5.3.

Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas
pasākumi vides aizsardzībai
Pirmā palīdzība:
Ja noticis negadījums: Sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
IEELPOJOT: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.
Saskarē ar ādu: Noskalot ādu ar ūdeni. Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem.
SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir
viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

5.4.

Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—

(1) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta
aprakstā 1 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.
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Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos
Derīguma termiņš: 36 mēneši
Tvertni turēt cieši noslēgtu.
Glabāt labi vēdināmā vietā.
Aizsargāt no saules gaismas.
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

6.

CITA INFORMĀCIJA

Produkts satur propān-2-olu (CAS Nr.: 67-63-0), attiecībā uz kuru tika panākta vienošanās par Eiropas atsauces
vērtību 129,28 mg/m3 profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.
7.

TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 1

7.1.

Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs

Tirdzniecības nosaukums (-i)

perform® sterile alcohol IPA
perform® classic alcohol IPA
buraton® IPA
perform® advanced alcohol IPA
arcana® IPA
clear IPA
pure IPA
disinfectant IPA
Surface disinfection liquid classic
sterile IPA
mikrozid® sterile liquid
Surface disinfection liquid sterile
BTS 6000

Atļaujas numurs

EU-0023656-0001 1-1

Vispārpieņemtais nosau
kums

IUPAC nosau
kums

Propān-2-ols

Funkcija
Aktīvā viela

CAS numurs
67-63-0

META PRODUKTA APRAKSTS 2
1.

META PRODUKTA APRAKSTA 2 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1.

Meta produkta apraksta 2 identifikators

Identifikators

1.2.

meta SPC 2 perform wipes IPA

Atļaujas numura sufikss

Numurs

1-2

EK numurs
200-661-7

Saturs (%)
63,1

7.12.2020.
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Produkta veids(-i)

Produkta veids(-i)

04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma
02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai
piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

2.

META PRODUKTA APRAKSTA 2 SASTĀVS

2.1.

Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 2

Vispārpieņemtais
nosaukums

Funkcija

CAS numurs

EK numurs
Min.

Aktīvā viela

67-63-0

200-661-7

63,1

Maks.

63,1

Meta produkta sastāva 2 veids(-i)

Preparatīvais veids

3.

Saturs (%)

IUPAC
nosaukums

Propān-2-ols

2.2.
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Jebkurš cits šķidrums (AL), lietošanai gatavs, salvetes, kas impreg
nētas ar dezinfekcijas preparātu

META PRODUKTA APRAKSTA 2 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums

Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Drošības prasību apzīmējumi

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem
aizdegšanās avotiem. – Nesmēķēt.
Tvertni stingri noslēgt.
Tvertnes un saņēmējiekārtas iezemēt un savienot.
Izmantot sprādziendrošas elektriskās/ventilācijas/apgaismojuma iekārtas.
Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles.
Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.
Izvairīties ieelpot tvaikus.
Izvairīties ieelpot smidzinājumu.
Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
Izmantot acu aizsargus.
IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kon
taktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.
Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir
slikta pašsajūta.
Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.
Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.
Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet pret spirtu noturīgas putas,
oglekļa dioksīdu vai ūdens miglu.
Glabāt labi vēdināmā vietā. Turēt vēsumā.
Glabāt slēgtā veidā.
Atbrīvoties no satura/tvertnes apstiprinātā atkritumu iznīcināšanas vietā
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4.

ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 2

4.1.

Lietošanas apraksts

7.12.2020.

5. tabula. # 1–Virsmu dezinfekcija – slaucīšana lietošanas veids
Produkta veids(-i)

02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemēro
šanai cilvēkiem un dzīvniekiem

Vajadzības gadījumā sīks atļautā lie
tošanas veida apraksts

—

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības
posmā)

Zinātniskais nosaukums: baktērijas
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: raugs
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —

Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas
Tīru, neporainu virsmu, piemēram, nelielu darba virsmu dezinfekcijai medi
cīnas un ar medicīnu nesaistītās zonās, kā arī virsmu tīrās telpās (A/B klase)
dezinfekcijai

Lietošanas metode(-es)

Slaucīšana
Produkts tiks tieši izmantots virsmas noslaucīšanai.

Lietošanas deva(-as) un biežums

Lietošanai gatavas salvetes
Dezinfekcija pēc katra ražošanas un tīrīšanas procesa vai atbilstoši standarta
operāciju procedūrai.

Lietotāju kategorija(-as)

Rūpniecisks
Profesionāls

Iepakojuma izmēri un materiāls

Mīkstais iepakojums: 1–200 salvetes
Iepakojuma materiāls: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; biaksiāli orientēts polipro
pilēns (BOPP) + lietais polipropilēns (CPP)
Maisiņš: 10–200 salvetes
Iepakojuma materiāls: LDPE/PET
Cauruļveida tvertne: 50–200 salvetes
Iepakojuma materiāls: HDPE
aizbāžņa materiāls ir vai nu PP, vai PE3385

4.1.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Rūpīgi noslaucīt virsmu ar salveti un vismaz 5 minūtes ļaut iedarboties istabas temperatūrā (20 ± 2 °C).

4.1.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.

4.1.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.

4.1.4. Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—
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4.1.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.2.

Lietošanas apraksts
6. tabula. # 2–Virsmu, kas saskaras ar pārtiku un barību, dezinfekcija – slaucīšana lietošanas veids
Produkta veids(-i)

04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma

Vajadzības gadījumā sīks atļautā lie
tošanas veida apraksts

—

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības
posmā)

Zinātniskais nosaukums: baktērijas
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: raugs
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: vīrusi
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —

Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas
Tīru, neporainu virsmu dezinfekcija virtuvēs un pārtikas rūpniecībā, tostarp
tīrās telpās (A/B klase)

Lietošanas metode(-es)

Slaucīšana
Produkts tiks tieši izmantots virsmas noslaucīšanai.

Lietošanas deva(-as) un biežums

Lietošanai gatavas salvetes
Dezinfekcija pēc katra ražošanas un tīrīšanas procesa vai atbilstoši standarta
operāciju procedūrai.

Lietotāju kategorija(-as)

Rūpniecisks
Profesionāls

Iepakojuma izmēri un materiāls

Mīkstais iepakojums: 1–200 salvetes
Iepakojuma materiāls: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP
Maisiņš: 10–200 salvetes
Iepakojuma materiāls: LDPE/PET
Cauruļveida tvertne: 50–200 salvetes
Iepakojuma materiāls: HDPE
aizbāžņa materiāls ir vai nu PP, vai PE3385

4.2.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Rūpīgi noslaucīt virsmu ar salveti un vismaz 5 minūtes ļaut iedarboties istabas temperatūrā (20 ± 2 °C).
4.2.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.2.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.2.4. Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—
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4.2.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
5.

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI (2)PAR META PRODUKTA APRAKSTA 2 LIETOŠANU

5.1.

Lietošanas instrukcija
Pirms izmantošanas rūpīgi notīrīt virsmu.
Vajadzības gadījumā pirms dezinfekcijas noslaucīt lieko ūdeni.
Noteikti samitriniet virsmas.
Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

5.2.

riska samazināšanas pasākumi
Produktu drīkst izmantot tikai nelielu virsmu dezinfekcijai.
Nodrošināt atbilstošu ventilāciju, lai nepieļautu sprādzienbīstamas vides veidošanos.
Nepieļaut nokļūšanu acīs.
Glabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
Neļaut bērniem un mājdzīvniekiem iekļūt telpās, kur notiek dezinfekcija. Pirms bērnu un mājdzīvnieku ienākšanas
apstrādātajās telpās nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Tas neattiecas uz slimnīcu pacientu telpām.

5.3.

Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas
pasākumi vides aizsardzībai
Pirmā palīdzība:
Ja noticis negadījums: Sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
IEELPOJOT: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.
Saskarē ar ādu: Noskalot ādu ar ūdeni. Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem.
SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir
viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

5.4.

Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—

5.5.

Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos
Derīguma termiņš: 24 mēneši
Tvertni turēt cieši noslēgtu.
Glabāt labi vēdināmā vietā.
Aizsargāt no saules gaismas.
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

6.

CITA INFORMĀCIJA

Produkts satur propān-2-olu (CAS Nr.: 67-63-0), attiecībā uz kuru tika panākta vienošanās par Eiropas atsauces
vērtību 129,28 mg/m3 profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.
(2) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta
aprakstā 2 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.
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7.

TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 2

7.1.

Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs

Tirdzniecības nosau
kums (-i)

perform classic wipes IPA
buraton® wipes IPA
perform® advanced wipes IPA
arcana® wipes IPA
clear IPA wipes
pure IPA wipes
disinfectant IPA wipes
Surface disinfection wipes classic
perform® sterile wipes IPA
sterile IPA wipes
mikrozid® sterile wipes
Surface disinfection wipes sterile

Atļaujas numurs

EU-0023656-0002 1-2

Vispārpieņemtais nosau
kums

IUPAC nosau
kums

Propān-2-ols

Funkcija
Aktīvā viela

CAS numurs
67-63-0

EK numurs
200-661-7

Saturs (%)
63,1

META PRODUKTA APRAKSTS 3
1.

META PRODUKTA APRAKSTA 3 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1.

Meta produkta apraksta 3 identifikators

Identifikators

1.2.

meta SPC 3 mikrozid liquid

Atļaujas numura sufikss

Numurs

1.3.

1-3

Produkta veids(-i)

Produkta veids(-i)

04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma
02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai
piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

2.

META PRODUKTA APRAKSTA 3 SASTĀVS

2.1.

Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 3

Vispārpieņemtais
nosaukums

Propān-2-ols

IUPAC
nosaukums

Saturs (%)
Funkcija

CAS numurs

EK numurs
Min.

Aktīvā viela

67-63-0

200-661-7

63,1

Maks.

63,1
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Meta produkta sastāva 3 veids(-i)

Preparatīvais veids

3.

7.12.2020.

Jebkurš cits šķidrums (AL), lietošanai gatavs

META PRODUKTA APRAKSTA 3 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums

Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Drošības prasību apzīmējumi

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdeg
šanās avotiem. – Nesmēķēt.
Tvertni stingri noslēgt.
Tvertnes un saņēmējiekārtas iezemēt un savienot.
Izmantot sprādziendrošas elektriskās/ventilācijas/apgaismojuma iekārtas.
Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles.
Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.
Izvairīties ieelpot tvaikus.
Izvairīties ieelpot smidzinājumu.
Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
Izmantot acu aizsargus.
IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlē
cas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.
Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta
pašsajūta.
Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.
Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.
Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet pret spirtu noturīgas putas, oglekļa
dioksīdu vai ūdens miglu.
Glabāt labi vēdināmā vietā. Turēt vēsumā.
Glabāt slēgtā veidā.
Atbrīvoties no satura/tvertnes apstiprinātā atkritumu iznīcināšanas vietā

4.

ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 3

4.1.

Lietošanas apraksts
7. tabula. # 1–Virsmu dezinfekcija – izsmidzināšana lietošanas veids
Produkta veids(-i)

02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cil
vēkiem un dzīvniekiem

Vajadzības gadījumā sīks
atļautā lietošanas veida
apraksts

—

Mērķorganisms(-i) (tostarp
attīstības posmā)

Zinātniskais nosaukums: baktērijas, tostarp Mycobacterium tuberculosis
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: raugs
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —

Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas
Tīru, neporainu virsmu, piemēram, nelielu darba virsmu dezinfekcijai medicīnas un
ar medicīnu nesaistītās zonās, kā arī virsmu tīrās telpās (A/B klase) dezinfekcijai

LV

7.12.2020.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 410/19

Lietošanas metode(-es)

Izsmidzināšana
Produkts tiks izsmidzināts tieši uz virsmas

Lietošanas deva(-as) un
biežums

Lietošanai gatavs. Neuzklāt vairāk kā 25 ml/m2.
Dezinfekcija pēc nepieciešamības atbilstoši standarta operāciju procedūrai.

Lietotāju kategorija(-as)

Rūpniecisks
Profesionāls

Iepakojuma izmēri un
materiāls

Pudele: 250–1 000 ml
iepakojuma materiāls: HDPE, surlīns/PP
aizbāžņa materiāls ir vai nu: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, nerūsējšais tērauds,
PBT, (LD)PE, eksp. PTFE, LLDPE, EXPPE vai kopolimēra PP
kārba: 5–10 l
iepakojuma materiāls: HDPE.
aizbāžņa materiāls ir vai nu: HDPE, vai LDPE
Revolver BAG: 1 l
iepakojuma materiāls: EVA
Aizbāznis: PP/silikons/EVA

4.1.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Lietošanai gatavu produktu izsmidzināt uz virsmas un vismaz 1 minūti ļaut iedarboties istabas temperatūrā (20 ± 2 °C).
4.1.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Uzpildīšanas procedūrai var piemērot turpmāk norādītos individuālā riska pārvaldības pasākumus, ja vien tos nevar
aizstāt ar tehniskiem un/vai organizatoriskiem pasākumiem: Strādājot ar produktu, lietot aizsargbrilles.
4.1.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.1.4. Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—
4.1.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.2.

Lietošanas apraksts
8. tabula. # 2–Virsmu dezinfekcija – slaucīšana lietošanas veids
Produkta veids(-i)

02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cil
vēkiem un dzīvniekiem

Vajadzības gadījumā sīks
atļautā lietošanas veida
apraksts

—

Mērķorganisms(-i) (tostarp
attīstības posmā)

Zinātniskais nosaukums: baktērijas, tostarp Mycobacterium tuberculosis
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: raugs
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —

Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas
Tīru, neporainu virsmu, piemēram, nelielu darba virsmu dezinfekcijai medicīnas un
ar medicīnu nesaistītās zonās, kā arī virsmu tīrās telpās (A/B klase) dezinfekcijai
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Lietošanas metode(-es)

Slaucīšana
Produkts tiks izsmidzināts vai izliets uz virsmas un pēc tam noslaucīts, vai arī salvete
tiks samitrināta, izsmidzinot vai izlejot uz tās produktu, un pēc tam produkts jāno
slauka no virsmas.

Lietošanas deva(-as) un
biežums

Lietošanai gatavs. Neuzklāt vairāk kā 25 ml/m2.
Dezinfekcija pēc nepieciešamības atbilstoši standarta operāciju procedūrai.

Lietotāju kategorija(-as)

Rūpniecisks
Profesionāls

Iepakojuma izmēri un
materiāls

Pudele: 250–1 000 ml
iepakojuma materiāls: HDPE, surlīns/PP
aizbāžņa materiāls ir vai nu: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, nerūsējšais tērauds,
PBT, (LD)PE, eksp. PTFE, LLDPE, EXPPE vai kopolimēra PP
kārba: 5–10 l
iepakojuma materiāls: HDPE.
aizbāžņa materiāls ir vai nu: HDPE, vai LDPE
Revolver BAG: 1 l
iepakojuma materiāls: EVA
Aizbāznis: PP/silikons/EVA

4.2.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Lietošanai gatavu produktu izsmidzināt vai izliet uz virsmas un pēc tam noslaucīt, vai arī samitrināt salveti ar
lietošanai gatavu produktu, izsmidzinot vai izlejot produktu uz tās, un pēc tam noslaucīt virsmu. Vismaz 5 minūtes
ļaut iedarboties istabas temperatūrā (20 ± 2 °C).
4.2.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Uzpildīšanas procedūrai var piemērot turpmāk norādītos individuālā riska pārvaldības pasākumus, ja vien tos nevar
aizstāt ar tehniskiem un/vai organizatoriskiem pasākumiem: Strādājot ar produktu, lietot aizsargbrilles.
4.2.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.2.4. Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—
4.2.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.3.

Lietošanas apraksts
9. tabula. # 3–Virsmu, kas saskaras ar pārtiku un barību, dezinfekcija – izsmidzināšana lietošanas veids
Produkta veids(-i)

04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma

Vajadzības gadījumā sīks
atļautā lietošanas veida
apraksts

—

Mērķorganisms(-i) (tostarp
attīstības posmā)

Zinātniskais nosaukums: baktērijas, tostarp Mycobacterium tuberculosis
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: raugs
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: vīrusi
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —

LV

7.12.2020.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 410/21

Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas
Tīru, neporainu virsmu dezinfekcija virtuvēs un pārtikas rūpniecībā, tostarp tīrās
telpās (A/B klase)

Lietošanas metode(-es)

Apsmidzināšana
Produkts tiks izsmidzināts tieši uz virsmas.

Lietošanas deva(-as) un
biežums

Lietošanai gatavs. Neuzklāt vairāk kā 25 ml/m2.
Dezinfekcija pēc nepieciešamības atbilstoši standarta operāciju procedūrai.

Lietotāju kategorija(-as)

Rūpniecisks
Profesionāls

Iepakojuma izmēri un
materiāls

Pudele: 250–1 000 ml
iepakojuma materiāls: HDPE, surlīns/PP
aizbāžņa materiāls ir vai nu: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, nerūsējšais tērauds,
PBT, (LD)PE, eksp. PTFE, LLDPE, EXPPE vai kopolimēra PP
kārba: 5–10 l
iepakojuma materiāls: HDPE.
aizbāžņa materiāls ir vai nu: HDPE, vai LDPE
Revolver BAG: 1 l
iepakojuma materiāls: EVA
Aizbāznis: PP/silikons/EVA

4.3.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Lietošanai gatavu produktu izsmidzināt uz virsmas un vismaz 1 minūti (baktericīda un pretraugu iedarbība) vai 2
minūtes (pretvīrusu iedarbība) ļaut iedarboties istabas temperatūrā (20 ± 2 °C).
4.3.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Pārtikas apstrādes iekārtu dezinfekcijai un uzpildīšanas procedūrai var piemērot turpmāk norādītos individuālā riska
pārvaldības pasākumus, ja vien tos nevar aizstāt ar tehniskiem un/vai organizatoriskiem pasākumiem: Strādājot ar
produktu, lietot aizsargbrilles.
4.3.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.3.4. Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—
4.3.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.4.

Lietošanas apraksts
10. tabula. # 4–Virsmu, kas saskaras ar pārtiku un barību, dezinfekcija – slaucīšana lietošanas veids
Produkta veids(-i)

04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma

Vajadzības gadījumā sīks atļautā
lietošanas veida apraksts

—

Mērķorganisms(-i) (tostarp
attīstības posmā)

Zinātniskais nosaukums: baktērijas, tostarp Mycobacterium tuberculosis
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: raugs
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: vīrusi
Vispārpieņemtais nosaukums: —
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Attīstības stadija: —
Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas
Tīru, neporainu virsmu dezinfekcija virtuvēs un pārtikas rūpniecībā, tostarp tīrās
telpās (A/B klase)

Lietošanas metode(-es)

Slaucīšana
Produkts tiks izsmidzināts vai izliets uz virsmas un pēc tam noslaucīts, vai arī salvete
tiks samitrināta, izsmidzinot vai izlejot uz tās produktu, un pēc tam produkts jāno
slauka no virsmas.

Lietošanas deva(-as) un
biežums

Lietošanai gatavs. Neuzklāt vairāk kā 25 ml/m2.
Dezinfekcija pēc nepieciešamības atbilstoši standarta operāciju procedūrai.

Lietotāju kategorija(-as)

Rūpniecisks
Profesionāls

Iepakojuma izmēri un
materiāls

Pudele: 250–1 000 ml
iepakojuma materiāls: HDPE, surlīns/PP
aizbāžņa materiāls ir vai nu: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, nerūsējšais tērauds,
PBT, (LD)PE, eksp. PTFE, LLDPE, EXPPE vai kopolimēra PP
kārba: 5–10 l
iepakojuma materiāls: HDPE.
aizbāžņa materiāls ir vai nu: HDPE, vai LDPE
Revolver BAG: 1 l
iepakojuma materiāls: EVA
aizbāžņa materiāls: PP/silikons/EVA

4.4.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Lietošanai gatavu produktu izsmidzināt vai izliet uz virsmas un pēc tam noslaucīt, vai arī samitrināt salveti ar
lietošanai gatavu produktu, izsmidzinot vai izlejot produktu uz tās, un pēc tam noslaucīt virsmu. Vismaz 5 minūtes
ļaut iedarboties istabas temperatūrā (20 ± 2 °C).
4.4.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Pārtikas apstrādes iekārtu dezinfekcijai un uzpildīšanas procedūrai var piemērot turpmāk norādītos individuālā riska
pārvaldības pasākumus, ja vien tos nevar aizstāt ar tehniskiem un/vai organizatoriskiem pasākumiem: Strādājot ar
produktu, lietot aizsargbrilles.
4.4.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.4.4. Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—
4.4.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
5.

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI (3)PAR META PRODUKTA APRAKSTA 3 LIETOŠANU

5.1.

Lietošanas instrukcija
Pirms izmantošanas rūpīgi notīrīt virsmu.
Vajadzības gadījumā pirms dezinfekcijas noslaucīt lieko ūdeni.
Neuzklāt vairāk kā 25 ml/m2.
Noteikti samitriniet virsmas.
Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

(3) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta
aprakstā 3 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.
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riska samazināšanas pasākumi
Produktu drīkst izmantot tikai nelielu virsmu dezinfekcijai.
Nodrošināt atbilstošu ventilāciju, lai nepieļautu sprādzienbīstamas vides veidošanos.
Nepieļaut nokļūšanu acīs.
Uzpildīšanai izmantot piltuvi.
Glabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
Neļaut bērniem un mājdzīvniekiem iekļūt telpās, kur notiek dezinfekcija. Pirms bērnu un mājdzīvnieku ienākšanas
apstrādātajās telpās nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Tas neattiecas uz slimnīcu pacientu telpām.

5.3.

Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas
pasākumi vides aizsardzībai
Pirmā palīdzība:
Ja noticis negadījums: Sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
IEELPOJOT: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.
Saskarē ar ādu: Noskalot ādu ar ūdeni. Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem.
SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir
viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

5.4.

Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—

5.5.

Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos
Derīguma termiņš: 36 mēneši
Tvertni turēt cieši noslēgtu.
Glabāt labi vēdināmā vietā.
Aizsargāt no saules gaismas.
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

6.

CITA INFORMĀCIJA

Produkts satur propān-2-olu (CAS Nr.: 67-63-0), attiecībā uz kuru tika panākta vienošanās par Eiropas atsauces
vērtību 129,28 mg/m3 profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.
7.

TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 3

7.1.

Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs

Tirdzniecības
nosaukums (-i)

mikrozid® classic liquid
mikrozid® IPA liquid
Surface Disinfection liquid pure

Atļaujas numurs

EU-0023656-0003 1-3

Vispārpieņemtais
nosaukums
Propān-2-ols

IUPAC nosau
kums

Funkcija
Aktīvā viela

CAS numurs
67-63-0

EK numurs
200-661-7

Saturs (%)
63,1
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META PRODUKTA APRAKSTS 4
1.

META PRODUKTA APRAKSTA 4 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1.

Meta produkta apraksta 4 identifikators

Identifikators

1.2.

meta SPC 4 mikrozid wipes

Atļaujas numura sufikss

Numurs

1.3.

1-4

Produkta veids(-i)

Produkta veids(-i)

04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma
02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai
piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

2.

META PRODUKTA APRAKSTA 4 SASTĀVS

2.1.

Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 4

Vispārpieņemtais
nosaukums

IUPAC
nosaukums

Propān-2-ols

2.2.

CAS numurs

EK numurs
Min.

Aktīvā viela

67-63-0

200-661-7

63,1

Maks.

63,1

Meta produkta sastāva 4 veids(-i)

Preparatīvais veids

3.

Saturs (%)
Funkcija

Jebkurš cits šķidrums (AL), lietošanai gatavs, salvetes, kas impreg
nētas ar dezinfekcijas preparātu

META PRODUKTA APRAKSTA 4 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums

Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Drošības prasību apzīmējumi

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdeg
šanās avotiem. – Nesmēķēt.
Tvertni stingri noslēgt.
Tvertnes un saņēmējiekārtas iezemēt un savienot.
Izmantot sprādziendrošas elektriskās/ventilācijas/apgaismojuma iekārtas.
Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles.
Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.
Izvairīties ieelpot tvaikus.
Izvairīties ieelpot smidzinājumu.
Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
Izmantot acu aizsargus.
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IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlē
cas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.
Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta
pašsajūta.
Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.
Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.
Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet pret spirtu noturīgas putas, oglekļa
dioksīdu vai ūdens miglu.
Glabāt labi vēdināmā vietā. Turēt vēsumā.
Glabāt slēgtā veidā.
Atbrīvoties no satura/tvertnes apstiprinātā atkritumu iznīcināšanas vietā

4.

ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 4

4.1.

Lietošanas apraksts
11. tabula. # 1–Virsmu dezinfekcija – slaucīšana lietošanas veids
Produkta veids(-i)

02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cil
vēkiem un dzīvniekiem

Vajadzības gadījumā sīks
atļautā lietošanas veida
apraksts

—

Mērķorganisms(-i) (tostarp
attīstības posmā)

Zinātniskais nosaukums: baktērijas, tostarp Mycobacterium tuberculosis
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: raugs
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —

Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas
Tīru, neporainu virsmu, piemēram, nelielu darba virsmu dezinfekcijai medicīnas un
ar medicīnu nesaistītās zonās, kā arī virsmu tīrās telpās (A/B klase) dezinfekcijai

Lietošanas metode(-es)

Slaucīšana
Produkts tiks tieši izmantots virsmas noslaucīšanai.

Lietošanas deva(-as) un bie
žums

Lietošanai gatavas salvetes
Dezinfekcija pēc nepieciešamības atbilstoši standarta operāciju procedūrai.

Lietotāju kategorija(-as)

Rūpniecisks
Profesionāls

Iepakojuma izmēri un mate
riāls

Mīkstais iepakojums: 1–200 salvetes
Iepakojuma materiāls: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP
Maisiņš: 10–200 salvetes
Iepakojuma materiāls: LDPE/PET
Cauruļveida tvertne: 50–200 salvetes
Iepakojuma materiāls: HDPE
aizbāžņa materiāls ir vai nu PP, vai PE3385

4.1.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Rūpīgi noslaucīt virsmu ar salveti un vismaz 5 minūtes ļaut iedarboties istabas temperatūrā (20 ± 2 °C).
4.1.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
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4.1.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.1.4. Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—
4.1.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.2.

Lietošanas apraksts
12. tabula. # 2–Virsmu, kas saskaras ar pārtiku un barību, dezinfekcija – slaucīšana lietošanas veids
Produkta veids(-i)

04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma

Vajadzības gadījumā sīks
atļautā lietošanas veida
apraksts

—

Mērķorganisms(-i) (tostarp
attīstības posmā)

Zinātniskais nosaukums: baktērijas, tostarp Mycobacterium tuberculosis
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: raugs
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: vīrusi
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —

Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas
Tīru, neporainu virsmu dezinfekcija virtuvēs un pārtikas rūpniecībā, tostarp tīrās
telpās (A/B klase)

Lietošanas metode(-es)

Slaucīšana
Produkts tiks tieši izmantots virsmas noslaucīšanai.

Lietošanas deva(-as) un
biežums

Lietošanai gatavas salvetes
Dezinfekcija pēc nepieciešamības atbilstoši standarta operāciju procedūrai.

Lietotāju kategorija(-as)

Rūpniecisks
Profesionāls

Iepakojuma izmēri un
materiāls

Mīkstais iepakojums: 1–200 salvetes
Iepakojuma materiāls: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP
Maisiņš: 10–200 salvetes
Iepakojuma materiāls: LDPE/PET
Cauruļveida tvertne: 50–200 salvetes
Iepakojuma materiāls: HDPE
aizbāžņa materiāls ir vai nu PP, vai PE3385

4.2.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Rūpīgi noslaucīt virsmu ar salveti un vismaz 5 minūtes ļaut iedarboties istabas temperatūrā (20 ± 2 °C).
4.2.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.2.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
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4.2.4. Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—
4.2.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
5.

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI (4)PAR META PRODUKTA APRAKSTA 4 LIETOŠANU

5.1.

Lietošanas instrukcija
Pirms izmantošanas rūpīgi notīrīt virsmu.
Vajadzības gadījumā pirms dezinfekcijas noslaucīt lieko ūdeni.
Noteikti samitriniet virsmas.
Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

5.2.

Riska samazināšanas pasākumi
Produktu drīkst izmantot tikai nelielu virsmu dezinfekcijai.
Nodrošināt atbilstošu ventilāciju, lai nepieļautu sprādzienbīstamas vides veidošanos.
Nepieļaut nokļūšanu acīs.
Glabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
Neļaut bērniem un mājdzīvniekiem iekļūt telpās, kur notiek dezinfekcija. Pirms bērnu un mājdzīvnieku ienākšanas
apstrādātajās telpās nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Tas neattiecas uz slimnīcu pacientu telpām.

5.3.

Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas
pasākumi vides aizsardzībai
Pirmā palīdzība:
Ja noticis negadījums: Sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
IEELPOJOT: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.
Saskarē ar ādu: Noskalot ādu ar ūdeni. Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem.
SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir
viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

5.4.

Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—

5.5.

Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos
Derīguma termiņš: 24 mēneši
Tvertni turēt cieši noslēgtu.
Glabāt labi vēdināmā vietā.
Aizsargāt no saules gaismas.
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

6.

CITA INFORMĀCIJA

Produkts satur propān-2-olu (CAS Nr.: 67-63-0), attiecībā uz kuru tika panākta vienošanās par Eiropas atsauces
vērtību 129,28 mg/m3 profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.
(4) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta
aprakstā 4 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.
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7.

TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 4

7.1.

Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs

Tirdzniecības nosau
kums (-i)

mikrozid® classic wipes
mikrozid® IPA wipes
surface disinfection wipes classic

Atļaujas numurs

EU-0023656-0004 1-4

Vispārpieņemtais
nosaukums

IUPAC nosau
kums

Funkcija

Propān-2-ols

Aktīvā viela

CAS numurs
67-63-0

EK numurs
200-661-7

Saturs (%)
63,1

META PRODUKTA APRAKSTS 5
1.

META PRODUKTA APRAKSTA 5 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1.

Meta produkta apraksta 5 identifikators

Identifikators

1.2.

meta SPC 5 kodan wipes IPA pro

Atļaujas numura sufikss

Numurs

1.3.

1-5

Produkta veids(-i)

Produkta veids(-i)

04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma
02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai
piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

2.

META PRODUKTA APRAKSTA 5 SASTĀVS

2.1.

Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 5

Vispārpieņemtais
nosaukums

IUPAC
nosaukums

Propān-2-ols

2.2.

Saturs (%)
Funkcija

CAS numurs

EK numurs
Min.

Aktīvā viela

67-63-0

200-661-7

63,1

Maks.

63,1

Meta produkta sastāva 5 veids(-i)

Preparatīvais veids

Jebkurš cits šķidrums (AL), lietošanai gatavs, salvetes, kas impreg
nētas ar dezinfekcijas preparātu

7.12.2020.
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META PRODUKTA APRAKSTA 5 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums

Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Drošības prasību apzīmējumi

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdeg
šanās avotiem. – Nesmēķēt.
Tvertni stingri noslēgt.
Tvertnes un saņēmējiekārtas iezemēt un savienot.
Izmantot sprādziendrošas elektriskās/ventilācijas/apgaismojuma iekārtas.
Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles.
Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.
Izvairīties ieelpot tvaikus.
Izvairīties ieelpot smidzinājumu.
Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
Izmantot acu aizsargus.
IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlē
cas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.
Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta
pašsajūta.
Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.
Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.
Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet pret spirtu noturīgas putas, oglekļa
dioksīdu vai ūdens miglu.
Glabāt labi vēdināmā vietā. Turēt vēsumā.
Glabāt slēgtā veidā.
Atbrīvoties no satura/tvertnes apstiprinātā atkritumu iznīcināšanas vietā

4.

ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 5

4.1.

Lietošanas apraksts

13. tabula. # 1–Virsmu dezinfekcija – slaucīšana lietošanas veids
Produkta veids(-i)

02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cil
vēkiem un dzīvniekiem

Vajadzības gadījumā sīks
atļautā lietošanas veida
apraksts

—

Mērķorganisms(-i) (tostarp
attīstības posmā)

Zinātniskais nosaukums: baktērijas, tostarp Mycobacterium tuberculosis
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: raugs
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —

Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas
Tīru, neporainu virsmu, piemēram, nelielu darba virsmu dezinfekcijai medicīnas un
ar medicīnu nesaistītās zonās, kā arī virsmu tīrās telpās (A/B klase) dezinfekcijai

Lietošanas metode(-es)

Slaucīšana
Produkts tiks tieši izmantots virsmas noslaucīšanai.

Lietošanas deva(-as) un bie
žums

Lietošanai gatavas salvetes

LV

L 410/30

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Lietotāju kategorija(-as)

Rūpniecisks
Profesionāls

Iepakojuma izmēri un mate
riāls

Mīkstais iepakojums: 1–200 salvetes
Iepakojuma materiāls: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP
Maisiņš: 10–200 salvetes
Iepakojuma materiāls: LDPE/PET
Cauruļveida tvertne: 50–200 salvetes
Iepakojuma materiāls: HDPE
aizbāžņa materiāls ir vai nu PP, vai PE3385

7.12.2020.

4.1.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Rūpīgi noslaucīt virsmu ar salveti un vismaz 5 minūtes ļaut iedarboties istabas temperatūrā (20 ± 2 °C).
4.1.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.1.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.1.4. Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—
4.1.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.2.

Lietošanas apraksts
14. tabula. # 2–Virsmu, kas saskaras ar pārtiku un barību, dezinfekcija – slaucīšana lietošanas veids
Produkta veids(-i)

04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma

Vajadzības gadījumā sīks
atļautā lietošanas veida
apraksts

—

Mērķorganisms(-i) (tostarp
attīstības posmā)

Zinātniskais nosaukums: baktērijas, tostarp Mycobacterium tuberculosis
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: raugs
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: vīrusi
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —

Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas
Tīru, neporainu virsmu dezinfekcija virtuvēs un pārtikas rūpniecībā, tostarp tīrās
telpās (A/B klase)

Lietošanas metode(-es)

Slaucīšana
Produkts tiks tieši izmantots virsmas noslaucīšanai.

Lietošanas deva(-as) un bie
žums

Lietošanai gatavas salvetes
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Lietotāju kategorija(-as)

Rūpniecisks
Profesionāls

Iepakojuma izmēri un mate
riāls

Mīkstais iepakojums: 1–200 salvetes
Iepakojuma materiāls: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP
Maisiņš: 10–200 salvetes
Iepakojuma materiāls: LDPE/PET
Cauruļveida tvertne: 50–200 salvetes
Iepakojuma materiāls: HDPE
aizbāžņa materiāls ir vai nu PP, vai PE3385

L 410/31

4.2.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Rūpīgi noslaucīt virsmu ar salveti un vismaz 5 minūtes ļaut iedarboties istabas temperatūrā (20 ± 2 °C).
4.2.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.2.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.2.4. Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—
4.2.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
5.

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI (5)PAR META PRODUKTA APRAKSTA 5 LIETOŠANU

5.1.

Lietošanas instrukcija
Pirms izmantošanas rūpīgi notīrīt virsmu.
Vajadzības gadījumā pirms dezinfekcijas noslaucīt lieko ūdeni.
Noteikti samitriniet virsmas.
Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

5.2.

Riska samazināšanas pasākumi
Produktu drīkst izmantot tikai nelielu virsmu dezinfekcijai.
Nodrošināt atbilstošu ventilāciju, lai nepieļautu sprādzienbīstamas vides veidošanos.
Nepieļaut nokļūšanu acīs.
Glabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
Neļaut bērniem un mājdzīvniekiem iekļūt telpās, kur notiek dezinfekcija. Pirms bērnu un mājdzīvnieku ienākšanas
apstrādātajās telpās nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Tas neattiecas uz slimnīcu pacientu telpām.

5.3.

Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas
pasākumi vides aizsardzībai
Pirmā palīdzība:
Ja noticis negadījums: Sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
IEELPOJOT: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

(5) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta
aprakstā 5 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.
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Saskarē ar ādu: Noskalot ādu ar ūdeni. Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem.
SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir
viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.
5.4.

Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—

5.5.

Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos
Derīguma termiņš: 24 mēneši
Tvertni turēt cieši noslēgtu.
Glabāt labi vēdināmā vietā.
Aizsargāt no saules gaismas.
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

6.

CITA INFORMĀCIJA

Produkts satur propān-2-olu (CAS Nr.: 67-63-0), attiecībā uz kuru tika panākta vienošanās par Eiropas atsauces
vērtību 129,28 mg/m3 profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.
7.

TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 5

7.1.

Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs

Tirdzniecības nosau
kums (-i)

kodan® wipes pure
schülke® classic wipes

Atļaujas numurs

EU-0023656-0005 1-5

Vispārpieņemtais
nosaukums

IUPAC nosau
kums

Propān-2-ols

Funkcija

CAS numurs

Aktīvā viela

67-63-0

EK numurs
200-661-7

META PRODUKTA APRAKSTS 6
1.

META PRODUKTA APRAKSTA 6 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1.

Meta produkta apraksta 6 identifikators

Identifikators

1.2.

meta SPC 6 kodan wipes IPA

Atļaujas numura sufikss

Numurs

1-6

Saturs (%)
63,1

7.12.2020.

1.3.
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Produkta veids(-i)

Produkta veids(-i)

04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma
02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai
piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

2.

META PRODUKTA APRAKSTA 6 SASTĀVS

2.1.

Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 6

Vispārpieņemtais
nosaukums

IUPAC
nosaukums

Propān-2-ols

2.2.

Saturs (%)
Funkcija

CAS numurs

EK numurs
Min.

Aktīvā viela

67-63-0

200-661-7

63,1

Maks.

63,1

Meta produkta sastāva 6 veids(-i)

Preparatīvais veids

3.
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Jebkurš cits šķidrums (AL), lietošanai gatavs, salvetes, kas impreg
nētas ar dezinfekcijas preparātu

META PRODUKTA APRAKSTA 6 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums

Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Drošības prasību apzīmējumi

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz
iepakojuma vai etiķetes.
Sargāt no bērniem.
Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdeg
šanās avotiem. – Nesmēķēt.
Tvertni stingri noslēgt.
Tvertnes un saņēmējiekārtas iezemēt un savienot.
Izmantot sprādziendrošas elektriskās/ventilācijas/apgaismojuma iekārtas.
Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles.
Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.
Izvairīties ieelpot tvaikus.
Izvairīties ieelpot smidzinājumu.
Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
IEELPOJOT: Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.
IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlē
cas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.
Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta
pašsajūta.
Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.
Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.
Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet pret spirtu noturīgas putas, oglekļa
dioksīdu vai ūdens miglu.
Glabāt labi vēdināmā vietā. Turēt vēsumā.
Glabāt slēgtā veidā.
Atbrīvoties no satura/tvertnes apstiprinātā atkritumu iznīcināšanas vietā
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4.

ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 6

4.1.

Lietošanas apraksts

7.12.2020.

15. tabula. # 1–Virsmu dezinfekcija – slaucīšana lietošanas veids
Produkta veids(-i)

02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cil
vēkiem un dzīvniekiem

Vajadzības gadījumā sīks
atļautā lietošanas veida
apraksts

—

Mērķorganisms(-i) (tostarp
attīstības posmā)

Zinātniskais nosaukums: baktērijas, tostarp Mycobacterium tuberculosis
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: raugs
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —

Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas
Tīru, neporainu virsmu, piemēram, nelielu darba virsmu dezinfekcijai medicīnas un
ar medicīnu nesaistītās zonās, kā arī virsmu tīrās telpās (A/B klase) dezinfekcijai

Lietošanas metode(-es)

Slaucīšana
Produkts tiks tieši izmantots virsmas noslaucīšanai.

Lietošanas deva(-as) un bie
žums

Lietošanai gatavas salvetes

Lietotāju kategorija(-as)

Rūpniecisks
Profesionāls
Plašākai sabiedrībai (neprofesionālai lietošanai)

Iepakojuma izmēri un mate
riāls

Mīkstais iepakojums: 1–200 salvetes
Iepakojuma materiāls: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP
Maisiņš: 10–200 salvetes
Iepakojuma materiāls: LDPE/PET
Cauruļveida tvertne: 50–200 salvetes
Iepakojuma materiāls: HDPE
aizbāžņa materiāls ir vai nu PP, vai PE3385

4.1.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Rūpīgi noslaucīt virsmu ar salveti un vismaz 5 minūtes ļaut iedarboties istabas temperatūrā (20 ± 2 °C).
4.1.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.1.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.1.4. Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—
4.1.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
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Lietošanas apraksts
16. tabula. # 2–Virsmu, kas saskaras ar pārtiku un barību, dezinfekcija – slaucīšana lietošanas veids
Produkta veids(-i)

04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma

Vajadzības gadījumā sīks
atļautā lietošanas veida
apraksts

—

Mērķorganisms(-i) (tostarp
attīstības posmā)

Zinātniskais nosaukums: baktērijas, tostarp Mycobacterium tuberculosis
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: raugs
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: vīrusi
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —

Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas
Tīru, neporainu virsmu dezinfekcija virtuvēs un pārtikas rūpniecībā, tostarp tīrās
telpās (A/B klase)

Lietošanas metode(-es)

Slaucīšana
Produkts tiks tieši izmantots virsmas noslaucīšanai.

Lietošanas deva(-as) un bie
žums

Lietošanai gatavas salvetes

Lietotāju kategorija(-as)

Rūpniecisks
Profesionāls
Plašākai sabiedrībai (neprofesionālai lietošanai)

Iepakojuma izmēri un mate
riāls

Mīkstais iepakojums: 1–200 salvetes
Iepakojuma materiāls: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP
Maisiņš: 10–200 salvetes
Iepakojuma materiāls: LDPE/PET
Cauruļveida tvertne: 50–200 salvetes
Iepakojuma materiāls: HDPE
aizbāžņa materiāls ir vai nu PP, vai PE3385

4.2.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Rūpīgi noslaucīt virsmu ar salveti un vismaz 5 minūtes ļaut iedarboties istabas temperatūrā (20 ± 2 °C).
4.2.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.2.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.2.4. Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—
4.2.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
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5.

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI (6)PAR META PRODUKTA APRAKSTA 6 LIETOŠANU

5.1.

Lietošanas instrukcija

7.12.2020.

Pirms izmantošanas rūpīgi notīrīt virsmu.
Vajadzības gadījumā pirms dezinfekcijas noslaucīt lieko ūdeni.
Noteikti samitriniet virsmas.
Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.
5.2.

Riska samazināšanas pasākumi
Produktu drīkst izmantot tikai nelielu virsmu dezinfekcijai.
Nodrošināt atbilstošu ventilāciju, lai nepieļautu sprādzienbīstamas vides veidošanos.
Nepieļaut nokļūšanu acīs.
Glabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
Neļaut bērniem un mājdzīvniekiem iekļūt telpās, kur notiek dezinfekcija. Pirms bērnu un mājdzīvnieku ienākšanas
apstrādātajās telpās nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Tas neattiecas uz slimnīcu pacientu telpām.

5.3.

Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas
pasākumi vides aizsardzībai
Pirmā palīdzība:
Ja noticis negadījums: Sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
IEELPOJOT: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.
Saskarē ar ādu: Noskalot ādu ar ūdeni. Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem.
SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir
viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

5.4.

Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—

5.5.

Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos
Derīguma termiņš: 24 mēneši
Tvertni turēt cieši noslēgtu.
Glabāt labi vēdināmā vietā.
Aizsargāt no saules gaismas.
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

6.

CITA INFORMĀCIJA

Produkts satur propān-2-olu (CAS Nr.: 67-63-0), attiecībā uz kuru tika panākta vienošanās par Eiropas atsauces
vērtību 129,28 mg/m3 profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.
(6) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta
aprakstā 6 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.
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7.

TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 6

7.1.

Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs

Tirdzniecības nosau
kums (-i)

schülke Hygiene-Tücher
SOS Desinfizierende Feuchttücher
SOS Hygiene-Tücher
kodan® clean comfort wipes
schülke clean comfort wipes
Hygiene-Tücher
Desinfizierende Feuchttücher
Desinfektionstücher
clean comfort wipes
disinfecting wipes

Atļaujas numurs

EU-0023656-0006 1-6

Vispārpieņemtais
nosaukums

IUPAC nosau
kums

Propān-2-ols

Funkcija
Aktīvā viela

CAS numurs
67-63-0

EK numurs
200-661-7

Saturs (%)
63,1

META PRODUKTA APRAKSTS 7
1.

META PRODUKTA APRAKSTA 7 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1.

Meta produkta apraksta 7 identifikators

Identifikators

1.2.

meta SPC 7 AntiLy SD

Atļaujas numura sufikss

Numurs

1.3.

1-7

Produkta veids(-i)

Produkta veids(-i)

04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma
02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai
piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

2.

META PRODUKTA APRAKSTA 7 SASTĀVS

2.1.

Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 7

Vispārpieņemtais
nosaukums

Propān-2-ols

IUPAC
nosaukums

Saturs (%)
Funkcija

CAS numurs

EK numurs
Min.

Aktīvā viela

67-63-0

200-661-7

63,1

Maks.

63,1
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Meta produkta sastāva 7 veids(-i)

Preparatīvais veids

3.

7.12.2020.

Jebkurš cits šķidrums (AL), lietošanai gatavs

META PRODUKTA APRAKSTA 7 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums

Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Drošības prasību apzīmējumi

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdeg
šanās avotiem. – Nesmēķēt.
Tvertni stingri noslēgt.
Tvertnes un saņēmējiekārtas iezemēt un savienot.
Izmantot sprādziendrošas elektriskās/ventilācijas/apgaismojuma iekārtas.
Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles.
Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.
Izvairīties ieelpot tvaikus.
Izvairīties ieelpot smidzinājumu.
Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
Izmantot acu aizsargus.
IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlē
cas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.
Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta
pašsajūta.
Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.
Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.
Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet pret spirtu noturīgas putas, oglekļa
dioksīdu vai ūdens miglu.
Glabāt labi vēdināmā vietā. Turēt vēsumā.
Glabāt slēgtā veidā.
Atbrīvoties no satura/tvertnes apstiprinātā atkritumu iznīcināšanas vietā

4.

ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 7

4.1.

Lietošanas apraksts
17. tabula. # 1–Virsmu dezinfekcija – izsmidzināšana lietošanas veids
Produkta veids(-i)

02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cil
vēkiem un dzīvniekiem

Vajadzības gadījumā sīks
atļautā lietošanas veida
apraksts

—

Mērķorganisms(-i) (tostarp
attīstības posmā)

Zinātniskais nosaukums: baktērijas
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: raugs
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —

Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas
Tīru, neporainu virsmu, piemēram, nelielu darba virsmu dezinfekcijai medicīnas un
ar medicīnu nesaistītās zonās, kā arī virsmu tīrās telpās (A/B klase) dezinfekcijai
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Lietošanas metode(-es)

Izsmidzināšana
Produkts tiks izsmidzināts tieši uz virsmas.

Lietošanas deva(-as) un bie
žums

Lietošanai gatavs. Neuzklāt vairāk kā 25 ml/m2.

Lietotāju kategorija(-as)

Rūpniecisks
Profesionāls

Iepakojuma izmēri un mate
riāls

Pudele: 125–1 000 ml
iepakojuma materiāls: HDPE
Fiksējamā vāciņa materiāls: PP; Smalkas miglas smidzinātājs: kompleksa sistēma
(PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerūsējošais tērauds); Smidzinātāja galviņa: kompleksa
sistēma (PP, PE, POM, sintētiskā eļļa, silikona eļļa)

4.1.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Lietošanai gatavu produktu izsmidzināt uz virsmām un vismaz 1 minūti ļaut iedarboties istabas temperatūrā
(20 ± 2 °C).
4.1.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Uzpildīšanas procedūrai var piemērot turpmāk norādītos individuālā riska pārvaldības pasākumus, ja vien tos nevar
aizstāt ar tehniskiem un/vai organizatoriskiem pasākumiem: Strādājot ar produktu, lietot aizsargbrilles.
4.1.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.1.4. Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—
4.1.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.2.

Lietošanas apraksts
18. tabula. # 2–Virsmu dezinfekcija – slaucīšana lietošanas veids
Produkta veids(-i)

02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cil
vēkiem un dzīvniekiem

Vajadzības gadījumā sīks
atļautā lietošanas veida
apraksts

—

Mērķorganisms(-i) (tostarp
attīstības posmā)

Zinātniskais nosaukums: baktērijas
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: raugs
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —

Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas
Tīru, neporainu virsmu, piemēram, nelielu darba virsmu dezinfekcijai medicīnas un
ar medicīnu nesaistītās zonās, kā arī virsmu tīrās telpās (A/B klase) dezinfekcijai

Lietošanas metode(-es)

Slaucīšana
Produkts tiek uzklāts uz salvetēm, izlejot, izsmidzinot uz tām vai piesūcinot tās, un
pēc tam virsma tiek rūpīgi noslaucīta ar samērcētu salveti (mitrā slaucīšana).
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Lietošanas deva(-as) un bie
žums

Lietošanai gatavs. Neuzklāt vairāk kā 25 ml/m2.

Lietotāju kategorija(-as)

Rūpniecisks
Profesionāls

Iepakojuma izmēri un mate
riāls

Pudele: 125–1 000 ml
iepakojuma materiāls: HDPE
Fiksējamā vāciņa materiāls: PP
Smalkas miglas smidzinātājs: kompleksa sistēma (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerū
sējošais tērauds);
Smidzinātāja galviņa: kompleksa sistēma (PP, PE, POM, sintētiskā eļļa, silikona eļļa)
Kārba: 5–30 l
iepakojuma materiāls: HDPE
aizbāžņa materiāls: HDPE

4.2.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Lietošanai gatavu produktu uzklāt uz salvetēm, izlejot, izsmidzinot uz tām vai iemērcot tās, un rūpīgi noslaucīt
virsmu ar mitro salveti (mitrā slaucīšana). Vismaz 5 minūtes ļaut iedarboties istabas temperatūrā (20 ± 2 °C).
4.2.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Uzpildīšanas procedūrai var piemērot turpmāk norādītos individuālā riska pārvaldības pasākumus, ja vien tos nevar
aizstāt ar tehniskiem un/vai organizatoriskiem pasākumiem: Strādājot ar produktu, lietot aizsargbrilles.
4.2.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.2.4. Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—
4.2.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.3.

Lietošanas apraksts
19. tabula. # 3–Virsmu, kas saskaras ar pārtiku un barību, dezinfekcija – izsmidzināšana lietošanas veids
Produkta veids(-i)

04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma

Vajadzības gadījumā sīks
atļautā lietošanas veida
apraksts

—

Mērķorganisms(-i) (tostarp
attīstības posmā)

Zinātniskais nosaukums: baktērijas
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: raugs
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: vīrusi
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —

Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas
Tīru, neporainu virsmu dezinfekcija virtuvēs un pārtikas rūpniecībā, tostarp tīrās
telpās (A/B klase)
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Lietošanas metode(-es)

Apsmidzināšana
Produkts tiks izsmidzināts tieši uz virsmas.

Lietošanas deva(-as) un bie
žums

Lietošanai gatavs. Neuzklāt vairāk kā 25 ml/m2.

Lietotāju kategorija(-as)

Rūpniecisks
Profesionāls

Iepakojuma izmēri un mate
riāls

Pudele: 125–1 000 ml
iepakojuma materiāls: HDPE
Fiksējamā vāciņa materiāls: PP
Smalkas miglas smidzinātājs: kompleksa sistēma (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerū
sējošais tērauds)
Smidzinātāja galviņa: kompleksa sistēma (PP, PE, POM, sintētiskā eļļa, silikona eļļa)

4.3.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Lietošanai gatavu produktu izsmidzināt uz virsmas un vismaz 1 minūti (baktericīda un pretraugu iedarbība) vai 2
minūtes (pretvīrusu iedarbība) ļaut iedarboties istabas temperatūrā (20 ± 2 °C).
4.3.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Pārtikas apstrādes iekārtu dezinfekcijai un uzpildīšanas procedūrai var piemērot turpmāk norādītos individuālā riska
pārvaldības pasākumus, ja vien tos nevar aizstāt ar tehniskiem un/vai organizatoriskiem pasākumiem: Strādājot ar
produktu, lietot aizsargbrilles.
4.3.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.3.4. Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—
4.3.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.4.

Lietošanas apraksts
20. tabula. # 4–Virsmu, kas saskaras ar pārtiku un barību, dezinfekcija – slaucīšana lietošanas veids
Produkta veids(-i)

04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma

Vajadzības gadījumā sīks
atļautā lietošanas veida
apraksts

—

Mērķorganisms(-i) (tostarp
attīstības posmā)

Zinātniskais nosaukums: baktērijas
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: raugs
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: vīrusi
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —

Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas
Tīru, neporainu virsmu dezinfekcija virtuvēs un pārtikas rūpniecībā, tostarp tīrās
telpās (A/B klase)
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Lietošanas metode(-es)

Slaucīšana
Produkts tiek uzklāts uz salvetēm, izlejot, izsmidzinot uz tām vai piesūcinot tās, un
pēc tam virsma tiek rūpīgi noslaucīta ar samērcētu salveti (mitrā slaucīšana).

Lietošanas deva(-as) un bie
žums

Lietošanai gatavs. Neuzklāt vairāk kā 25 ml/m2.

Lietotāju kategorija(-as)

Rūpniecisks
Profesionāls

Iepakojuma izmēri un mate
riāls

Pudele: 125–1 000 ml
iepakojuma materiāls: HDPE
Fiksējamā vāciņa materiāls: PP
Smalkas miglas smidzinātājs: kompleksa sistēma (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerū
sējošais tērauds)
Smidzinātāja galviņa: kompleksa sistēma (PP, PE, POM, sintētiskā eļļa, silikona eļļa)
Kārba: 5–30 l
iepakojuma materiāls: HDPE
aizbāžņa materiāls: HDPE

4.4.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Lietošanai gatavu produktu uzklāt uz salvetēm, izlejot, izsmidzinot uz tām vai iemērcot tās, un rūpīgi noslaucīt
virsmu ar mitro salveti (mitrā slaucīšana). Vismaz 5 minūtes ļaut iedarboties istabas temperatūrā (20 ± 2 °C).
4.4.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Pārtikas apstrādes iekārtu dezinfekcijai un uzpildīšanas procedūrai var piemērot turpmāk norādītos individuālā riska
pārvaldības pasākumus, ja vien tos nevar aizstāt ar tehniskiem un/vai organizatoriskiem pasākumiem: Strādājot ar
produktu, lietot aizsargbrilles.
4.4.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.4.4. Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—
4.4.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
5.

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI (7)PAR META PRODUKTA APRAKSTA 7 LIETOŠANU

5.1.

Lietošanas instrukcija
Pirms izmantošanas rūpīgi notīrīt virsmu.
Vajadzības gadījumā pirms dezinfekcijas noslaucīt lieko ūdeni.
Neuzklāt vairāk kā 25 ml/m2.
Noteikti samitriniet virsmas.
Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

5.2.

Riska samazināšanas pasākumi
Produktu drīkst izmantot tikai nelielu virsmu dezinfekcijai.
Nodrošināt atbilstošu ventilāciju, lai nepieļautu sprādzienbīstamas vides veidošanos.
Nepieļaut nokļūšanu acīs.
Uzpildīšanai izmantot piltuvi.

(7) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta
aprakstā 7 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.
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Glabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
Neļaut bērniem un mājdzīvniekiem iekļūt telpās, kur notiek dezinfekcija. Pirms bērnu un mājdzīvnieku ienākšanas
apstrādātajās telpās nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Tas neattiecas uz slimnīcu pacientu telpām.
5.3.

Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas
pasākumi vides aizsardzībai
Pirmā palīdzība:
Ja noticis negadījums: Sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
IEELPOJOT: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.
Saskarē ar ādu: Noskalot ādu ar ūdeni. Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem.
SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir
viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

5.4.

Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—

5.5.

Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos
Derīguma termiņš: 36 mēneši
Tvertni turēt cieši noslēgtu.
Glabāt labi vēdināmā vietā.
Aizsargāt no saules gaismas.
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

6.

CITA INFORMĀCIJA

Produkts satur propān-2-olu (CAS Nr.: 67-63-0), attiecībā uz kuru tika panākta vienošanās par Eiropas atsauces
vērtību 129,28 mg/m3 profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.
7.

TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 7

7.1.

Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs

Tirdzniecības nosau
kums (-i)

AntiLy 5

Atļaujas numurs

EU-0023656-0007 1-7

Vispārpieņemtais
nosaukums

IUPAC nosau
kums

Propān-2-ols

7.2.

Funkcija
Aktīvā viela

CAS numurs
67-63-0

EK numurs
200-661-7

Saturs (%)
63,1

Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs

Tirdzniecības nosau
kums (-i)

AntiLy 6

Atļaujas numurs

EU-0023656-0008 1-7

Vispārpieņemtais
nosaukums
Propān-2-ols

IUPAC nosau
kums

Funkcija
Aktīvā viela

CAS numurs
67-63-0

EK numurs
200-661-7

Saturs (%)
63,1
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META PRODUKTA APRAKSTS 8
1.

META PRODUKTA APRAKSTA 8 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1.

Meta produkta apraksta 8 identifikators

Identifikators

1.2.

meta SPC 8 AntiLy SD wipes

Atļaujas numura sufikss

Numurs

1.3.

1-8

Produkta veids(-i)

Produkta veids(-i)

04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma
02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai
piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

2.

META PRODUKTA APRAKSTA 8 SASTĀVS

2.1.

Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 8

Vispārpieņemtais
nosaukums

IUPAC
nosaukums

Propān-2-ols

2.2.

CAS numurs

EK numurs
Min.

Aktīvā viela

67-63-0

200-661-7

63,1

Maks.

63,1

Meta produkta sastāva 8 veids(-i)

Preparatīvais veids

3.

Saturs (%)
Funkcija

Jebkurš cits šķidrums (AL), lietošanai gatavs, salvetes, kas impreg
nētas ar dezinfekcijas preparātu

META PRODUKTA APRAKSTA 8 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums

Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Drošības prasību apzīmējumi

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdeg
šanās avotiem. – Nesmēķēt.
Tvertni stingri noslēgt.
Tvertnes un saņēmējiekārtas iezemēt un savienot.
Izmantot sprādziendrošas elektriskās/ventilācijas/apgaismojuma iekārtas.
Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles.
Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.
Izvairīties ieelpot tvaikus.
Izvairīties ieelpot smidzinājumu.
Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
Izmantot acu aizsargus.
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IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlē
cas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.
Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta
pašsajūta.
Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.
Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.
Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet pret spirtu noturīgas putas, oglekļa
dioksīdu vai ūdens miglu.
Glabāt labi vēdināmā vietā. Turēt vēsumā.
Glabāt slēgtā veidā.
Atbrīvoties no satura/tvertnes apstiprinātā atkritumu iznīcināšanas vietā

4.

ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 8

4.1.

Lietošanas apraksts

21. tabula. # 1–Virsmu dezinfekcija – slaucīšana lietošanas veids
Produkta veids(-i)

02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cil
vēkiem un dzīvniekiem

Vajadzības gadījumā sīks
atļautā lietošanas veida
apraksts

—

Mērķorganisms(-i) (tostarp
attīstības posmā)

Zinātniskais nosaukums: baktērijas
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: raugs
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —

Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas
Tīru, neporainu virsmu, piemēram, nelielu darba virsmu dezinfekcijai medicīnas un
ar medicīnu nesaistītās zonās, kā arī virsmu tīrās telpās (A/B klase) dezinfekcijai

Lietošanas metode(-es)

Slaucīšana
Produkts tiks tieši izmantots virsmas noslaucīšanai.

Lietošanas deva(-as) un bie
žums

Lietošanai gatavas salvetes

Lietotāju kategorija(-as)

Rūpniecisks
Profesionāls

Iepakojuma izmēri un mate
riāls

Kanna: 100–150 salvetes
Iepakojums: HDPE
Aizbāžņa materiāls: HDPE
Iepakojums: 100–150 salvetes
Iepakojums: PET/PE

4.1.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Rūpīgi noslaucīt virsmu ar salveti un vismaz 5 minūtes ļaut iedarboties istabas temperatūrā (20 ± 2 °C).

4.1.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
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4.1.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.1.4. Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—
4.1.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.2.

Lietošanas apraksts
22. tabula. # 2–Virsmu, kas saskaras ar pārtiku un barību, dezinfekcija – slaucīšana lietošanas veids
Produkta veids(-i)

04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma

Vajadzības gadījumā sīks
atļautā lietošanas veida
apraksts

—

Mērķorganisms(-i) (tostarp
attīstības posmā)

Zinātniskais nosaukums: baktērijas
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: raugs
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —
Zinātniskais nosaukums: vīrusi
Vispārpieņemtais nosaukums: —
Attīstības stadija: —

Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas
Tīru, neporainu virsmu dezinfekcija virtuvēs un pārtikas rūpniecībā, tostarp tīrās
telpās (A/B klase)

Lietošanas metode(-es)

Slaucīšana
Produkts tiks tieši izmantots virsmas noslaucīšanai.

Lietošanas deva(-as) un bie
žums

Lietošanai gatavas salvetes

Lietotāju kategorija(-as)

Rūpniecisks
Profesionāls

Iepakojuma izmēri un mate
riāls

Kanna: 100–150 salvetes
Iepakojums: HDPE
Aizbāžņa materiāls: HDPE
Iepakojums: 100–150 salvetes
Iepakojums: PET/PE

4.2.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Rūpīgi noslaucīt virsmu ar salveti un vismaz 5 minūtes ļaut iedarboties istabas temperatūrā (20 ± 2 °C).
4.2.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
4.2.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
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4.2.4. Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—
4.2.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārējus lietošanas norādījumus.
5.

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI (8)PAR META PRODUKTA APRAKSTA 8 LIETOŠANU

5.1.

Lietošanas instrukcija
Pirms izmantošanas rūpīgi notīrīt virsmu.
Vajadzības gadījumā pirms dezinfekcijas noslaucīt lieko ūdeni.
Noteikti samitriniet virsmas.
Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

5.2.

Riska samazināšanas pasākumi
Produktu drīkst izmantot tikai nelielu virsmu dezinfekcijai.
Nodrošināt atbilstošu ventilāciju, lai nepieļautu sprādzienbīstamas vides veidošanos.
Nepieļaut nokļūšanu acīs.
Glabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
Neļaut bērniem un mājdzīvniekiem iekļūt telpās, kur notiek dezinfekcija. Pirms bērnu un mājdzīvnieku ienākšanas
apstrādātajās telpās nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Tas neattiecas uz slimnīcu pacientu telpām.

5.3.

Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas
pasākumi vides aizsardzībai
Pirmā palīdzība:
Ja noticis negadījums: Sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
IEELPOJOT: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.
Saskarē ar ādu: Noskalot ādu ar ūdeni. Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem.
SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir
viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

5.4.

Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
—

5.5.

Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos
Derīguma termiņš: 24 mēneši
Tvertni turēt cieši noslēgtu.
Glabāt labi vēdināmā vietā.
Aizsargāt no saules gaismas.
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

6.

CITA INFORMĀCIJA

Produkts satur propān-2-olu (CAS Nr.: 67-63-0), attiecībā uz kuru tika panākta vienošanās par Eiropas atsauces
vērtību 129,28 mg/m3 profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.
(8) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta
aprakstā 8 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.
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7.

TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 8

7.1.

Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs

Tirdzniecības nosau
kums (-i)

AntiLy 5 wipes

Atļaujas numurs

EU-0023656-0009 1-8

Vispārpieņemtais
nosaukums

IUPAC
nosaukums

Propān-2-ols

7.2.

Funkcija
Aktīvā viela

CAS numurs
67-63-0

EK numurs
200-661-7

Saturs (%)
63,1

Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs

Tirdzniecības nosau
kums (-i)

AntiLy 6 wipes

Atļaujas numurs

EU-0023656-0010 1-8

Vispārpieņemtais
nosaukums
Propān-2-ols

IUPAC nosau
kums

Funkcija
Aktīvā viela

CAS numurs
67-63-0

EK numurs
200-661-7

Saturs (%)
63,1
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1992
(2020. gada 2. decembris),
ar ko Regulu (EK) Nr. 474/2006 groza attiecībā uz tādu gaisa pārvadātāju sarakstu, kuru darbība
Savienībā ir aizliegta vai kuriem piemēro darbības ierobežojumus Savienībā
(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2111/2005 (2005. gada 14. decembris) par darbības
aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par
apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti un par Direktīvas 2004/36/EK 9. panta atcelšanu (1) un jo īpaši tās
4. panta 2. punktu,
tā kā:
(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 (2) ir izveidots darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju
saraksts.

(2)

Dažas dalībvalstis un Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra (“Aģentūra”) saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 2111/2005 4. panta 3. punktu ir paziņojušas Komisijai informāciju, kas ir būtiska minētā saraksta
atjaunināšanai. Arī trešās valstis un starptautiskās organizācijas sniedza būtisku informāciju. Sniegtā informācija
palīdz noteikt, ka saraksts būtu jāatjaunina.

(3)

Komisija ir informējusi visus attiecīgos gaisa pārvadātājus vai nu tieši, vai ar to iestāžu starpniecību, kuras ir
atbildīgas par attiecīgo gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību, un norādījusi būtiskos faktus un apsvērumus, ar ko
tā pamatos lēmumu noteikt darbības aizliegumu Savienībā vai grozīt darbības aizlieguma nosacījumus gaisa
pārvadātājiem, kas iekļauti Regulas (EK) Nr. 474/2006 A vai B pielikuma sarakstā.

(4)

Komisija attiecīgajiem gaisa pārvadātājiem ir devusi iespēju iepazīties ar visiem attiecīgajiem dokumentiem, iesniegt
rakstiskas piezīmes un mutiski izklāstīt savus apsvērumus Komisijai, kā arī ar Regulu (EK) Nr. 2111/2005
izveidotajai komitejai (“ES Aviācijas drošības komiteja”).

(5)

Komisija informēja ES Aviācijas drošības komiteju par notiekošajām kopīgajām apspriedēm saskaņā ar Regulu (EK)
Nr. 2111/2005 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 473/2006 (3) ar Baltkrievijas, Dominikānas Republikas, Kazahstānas,
Moldovas, Pakistānas un Krievijas kompetentajām iestādēm un gaisa pārvadātājiem. Komisija arī informēja ES
Aviācijas drošības komiteju par aviācijas drošības situāciju Armēnijā, Kongo (Brazavilā), Ekvatoriālajā Gvinejā,
Indonēzijā un Kirgizstānā.

(6)

Aģentūra informēja Komisiju un ES Aviācijas drošības komiteju par tehniskajiem novērtējumiem, kas tika veikti
saistībā ar trešo valstu ekspluatantu (TCO) to atļauju sākotnējo izvērtēšanu un pastāvīgo uzraudzību, kuras izdotas
saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 452/2014 (4).

(1) OV L 344, 27.12.2005., 15. lpp.
(2) Komisijas Regula (EK) Nr. 474/2006 (2006. gada 22. marts) par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas
saraksta izveidi, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā (OV L 84, 23.3.2006., 14. lpp.).
(3) Komisijas Regula (EK) Nr. 473/2006 (2006. gada 22. marts), ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus darbības aizliegumam Kopienā
pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstam, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā (OV
L 84, 23.3.2006., 8. lpp.).
(4) Komisijas Regula (ES) Nr. 452/2014 (2014. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras gaisa kuģu
ekspluatācijai, ko veic trešo valstu ekspluatanti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 (OV L 133,
6.5.2014., 12. lpp.).
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(7)

Aģentūra arī ir informējusi Komisiju un ES Aviācijas drošības komiteju par Ārvalstu gaisa kuģu drošības
novērtēšanas programmas (SAFA) ES perona pārbaužu programmas ietvaros veikto perona pārbaužu analīzes
rezultātiem saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 965/2012 (5).

(8)

Turklāt Aģentūra informēja Komisiju un ES Aviācijas drošības komiteju par tehniskās palīdzības projektiem, ko
īsteno trešās valstīs, uz kurām attiecas Regulā (EK) Nr. 474/2006 paredzētais darbības aizliegums. Turklāt Aģentūra
informēja par plāniem un paustajiem lūgumiem arī turpmāk saņemt tehnisku palīdzību un turpināt sadarbību
nolūkā uzlabot trešo valstu civilās aviācijas iestāžu administratīvās un tehniskās spējas, lai palīdzētu tām novērst
neatbilstību spēkā esošajiem starptautiskajiem civilās aviācijas drošības standartiem. Dalībvalstis tika aicinātas
atbildēt uz šiem lūgumiem uz divpusējas vienošanās pamata, to koordinējot ar Komisiju un Aģentūru. Šajā saistībā
Komisija atkārtoti uzsvēra, ka ir lietderīgi, it sevišķi izmantojot Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO)
palīdzības partnerības rīku aviācijas drošības īstenošanai, informēt starptautiskās aviācijas aprindas par tehnisko
palīdzību trešām valstīm, ko Savienība un tās dalībvalstis sniedz nolūkā uzlabot aviācijas drošību visā pasaulē.

(9)

Eirokontrole sniedza Komisijai un ES Aviācijas drošības komitejai jaunāko informāciju par SAFA un TCO
brīdināšanas funkcijas statusu, ietverot statistikas datus par brīdinājuma ziņojumiem gaisa pārvadātājiem, kuru
darbībai piemērots aizliegums.

Savienības gaisa pārvadātāji

(10)

Pēc Aģentūras analīzes, iepazīstoties ar informāciju, kuras pamatā ir Savienības gaisa pārvadātāju gaisa kuģiem
veiktās perona pārbaudes un Aģentūras veiktās standartizācijas pārbaudes, ko papildina informācija par specifiskām
valstu aviācijas iestāžu veiktām pārbaudēm un revīzijām, dažas dalībvalstis ir veikušas konkrētus izpildes
nodrošināšanas pasākumus un informējušas Komisiju un ES Aviācijas drošības komiteju par šiem pasākumiem.

(11)

Dalībvalstis atkārtoti apliecināja savu gatavību attiecīgi rīkoties gadījumā, ja attiecīga drošības informācija norāda uz
tiešu drošības apdraudējumu, kurš radies tāpēc, ka Savienības gaisa pārvadātāji nenodrošina atbilstību attiecīgajiem
drošības standartiem.

Baltkrievijas gaisa pārvadātāji

(12)

Baltkrievijas gaisa pārvadātāji nekad nav bijuši iekļauti Regulas (EK) Nr. 474/2006 A vai B pielikumā.

(13)

Komisija turpināja uzraudzīt Baltkrievijas kompetentās iestādes, proti, Baltkrievijas Aviācijas departamenta (Aviation
Department of Belarus, AD-BLR), progresu tās spēju stiprināšanā, lai nodrošinātu, ka Baltkrievijā sertificēto gaisa
pārvadātāju darbības tiek veiktas saskaņā ar starptautiskajiem drošības standartiem.

(14)

Komisija, Aģentūra un AD-BLR pārstāvji 2020. gada 8. oktobrī rīkoja tehnisku sanāksmi, kurā apsprieda AD-BLR
veiktos pasākumus, tostarp tos, ar kuriem risina Aģentūras bažas par drošību, kas norādītas tās tehniskajos
novērtējumos, kuri veikti TCO atļauju sākotnējai izvērtēšanai un pastāvīgai uzraudzībai saskaņā ar Komisijas Regulu
(ES) Nr. 452/2014.

(15)

Šajā sanāksmē AD-BLR informēja par savu jauno organizatorisko struktūru, tostarp par personāla pieņemšanu
darbā un apmācību, tās kvalitātes dienesta darbību, AD-BLR sertificēto gaisa pārvadātāju atkārtotas sertifikācijas
statusu un pagaidu ierobežojumiem, ko tā piemēro dažiem gaisa pārvadātājiem, kā arī par darbībām, kas veiktas tās
uzraudzības programmas ietvaros. AD-BLR arī norādīja, ka ir pabeigta korektīvo pasākumu plāna īstenošana, kas
izstrādāts, reaģējot uz trūkumiem, kuri konstatēti Savienības novērtējuma apmeklējumā uz vietas 2019. gada martā.

(5) Komisijas Regula (ES) Nr. 965/2012 (2012. gada 5. oktobris), ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar
gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV L 296, 25.10.2012., 1. lpp.).
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(16)

Komisija 2020. gada 17. novembrī informēja ES Aviācijas drošības komiteju par AD-BLR sniegtajiem
paskaidrojumiem. Pamatojoties uz to, pat ja dažiem AD-BLR sertificētiem gaisa pārvadātājiem ir jānovērš daži
trūkumi, piemēram, tas, ka tehniskās apkopes programmas nav pielāgotas gaisa kuģa ekspluatācijas veidam, vai
trūkumi, kas konstatēti regulāri apkopjamo un regulāri obligāti maināmo komponentu pārvaldībā, tie neattaisno šo
gaisa pārvadātāju iekļaušanu Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā.

(17)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem Komisija uzskata, ka
pašreiz nav iemesla grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju sarakstu attiecībā uz
Baltkrievijas gaisa pārvadātājiem.

(18)

Nosakot visu Baltkrievijā sertificēto gaisa pārvadātāju perona pārbaudes par prioritāti, saskaņā ar Regulu (ES)
Nr. 965/2012 dalībvalstīm būtu jāturpina pārbaudīt šo gaisa pārvadātāju faktiskā atbilstība attiecīgajiem
starptautiskajiem drošības standartiem.

(19)

Ja jebkāda attiecīga drošības informācija liecinās par to, ka pastāv tiešs drošības apdraudējums, kuru izraisījusi
neatbilstība starptautiskajiem drošības standartiem, Komisija var būt spiesta turpmāk rīkoties atbilstoši Regulai (EK)
Nr. 2111/2005.

Dominikānas Republikas gaisa pārvadātāji

(20)

Dominikānas Republikas gaisa pārvadātāji nekad nav bijuši iekļauti Regulas (EK) Nr. 474/2006 A vai B pielikumā.

(21)

No 2020. gada 27. līdz 31. janvārim Komisijas, Aģentūras un dalībvalstu pārstāvji Dominikānas Republikā veica
Savienības novērtējuma apmeklējumu Instituto Dominicano de Aviación Civil (“IDAC”) birojos. Lai gan šā
apmeklējuma rezultāti liecināja, ka IDAC spēj pārraudzīt aviācijas darbības Dominikānas Republikā, tika konstatēti
vairāki trūkumi drošības uzraudzības sistēmā. Tomēr šie trūkumi nerada tūlītējas bažas par drošību. IDAC izstrādāja
korektīvo pasākumu plānu konstatēto trūkumu novēršanai un 2020. gada 15. aprīlī nosūtīja to Komisijai.

(22)

2020. gada 4. novembrīIDAC iesniedza progresa ziņojumu par korektīvo pasākumu plāna īstenošanu. Minētajā
progresa ziņojumā bija sniegta sīka informācija par katru konstatēto trūkumu, piemēram, pamatcēloņu analīze,
īstenotā korektīvā darbība un tās progress, katras darbības dažādie uzdevumi un to progress, kā arī sīki izstrādāti
turpmākie pasākumi. IDAC lēš, ka tās korektīvo pasākumu plāns ir izpildīts 87,66 % apmērā.

(23)

Pamatojoties uz šo ziņojumu, Komisija uzskata, ka šajā posmā IDAC ir vajadzīgā spēja un vēlme novērst
apmeklējuma laikā konstatētos trūkumus drošības jomā un ka tā efektīvi īsteno savu pasākumu plānu. Šo iemeslu
dēļ IDAC uzklausīšana ES Aviācijas drošības komitejā nebija nepieciešama.

(24)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem Komisija uzskata, ka
pašreiz nav iemesla grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju sarakstu attiecībā uz
Dominikānas Republikas gaisa pārvadātājiem.

(25)

Nosakot visu Dominikānas Republikā sertificēto gaisa pārvadātāju perona pārbaudes par prioritāti, saskaņā ar
Regulu (ES) Nr. 965/2012 dalībvalstīm būtu jāturpina pārbaudīt šo gaisa pārvadātāju faktiskā atbilstība attiecīgajiem
starptautiskajiem drošības standartiem.

(26)

Ja jebkāda attiecīga drošības informācija liecinās par to, ka pastāv tiešs drošības apdraudējums, kuru izraisījusi
neatbilstība starptautiskajiem drošības standartiem, Komisija var būt spiesta turpmāk rīkoties atbilstoši Regulai (EK)
Nr. 2111/2005.
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Kazahstānas gaisa pārvadātāji
(27)

Kazahstānas gaisa pārvadātāji tika svītroti no Regulas (EK) Nr. 474/2006 (6) A pielikuma 2016. gadā.

(28)

Tā kā Kazahstānas kompetentās iestādes acīmredzami samazināja drošības uzraudzību, Komisija 2020. gada februārī
sāka apspriešanos saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 473/2006 3. panta 2. punktu. ES Aviācijas drošības komitejai
2020. gada maija sanāksmē tika sniegts pārskats par drošības uzraudzības situāciju Kazahstānā.

(29)

Pēc ES Aviācijas drošības komitejas 2020. gada maija sanāksmes Komisija un Aģentūra ir uzturējušas pastāvīgus
sakarus ar Civil Aviation Committee of Kazakhstan (“CAC KZ”) un Aviation Administration of Kazakhstan Joint Stock
Company (“AAK”), lai iegūtu papildu datus un informāciju. Jo īpaši Komisija ir prasījusi AAK atsaukt Sigma Airlines
gaisa kuģa ekspluatanta apliecību (AOC) drošības apsvērumu dēļ.

(30)

2020. gada 16. oktobrī notika Komisijas, Aģentūras, dalībvalstu un CAC KZ un AAK pārstāvju sanāksme. AAK
sniedza visaptverošu pārskatu par savām funkcijām, drošības uzraudzību, tostarp jaunāko informāciju par AOC
turētāju sarakstu, reģistrētajiem gaisa kuģiem, negadījumiem, nopietniem incidentiem un aviācijas notikumiem, un
veiktajiem izpildes pasākumiem. Tā arī sniedza pārskatu par tās veiktajām uzraudzības darbībām, tās plāniem
attiecībā uz tehniskā personāla pieņemšanu darbā un apmācību un par tās stratēģisko pieeju tehniskajai attīstībai
aviācijas drošības spēju attīstīšanas kontekstā. Turklāt AAK informēja par papildu uzraudzības procedūru izstrādi,
drošības uzraudzības programmas labāku īstenošanu un pasākumiem, kas veikti, lai īstenotu kvalitātes pārvaldības
sistēmu.

(31)

AAK paskaidroja, ka kopā ar CAC KZ tā veic pasākumus, lai uzlabotu drošības uzraudzību Kazahstānā, tostarp
nepieciešamos grozījumus valsts tiesiskajā regulējumā, kam būtu jānodrošina abu kompetento aviācijas iestāžu
(AAK un CAC KZ) labāka funkcionālā nošķiršana.

(32)

Pamatojoties uz pašlaik pieejamo informāciju, tostarp Aģentūras TCO atļauju novērtējumiem un AAK sniegto
informāciju gan pirms 2020. gada 16. oktobra sanāksmes, gan tās laikā, šķiet, ka tiek pieliktas ievērojamas pūles un
veikti attiecīgi pasākumi, lai risinātu drošības situāciju Kazahstānā. Komisija, atzīstot līdz šim veiktos pasākumus,
turpinās uzraudzīt un novērtēt situācijas turpmāko attīstību. Šajā sakarā Komisija ar Aģentūras un dalībvalstu
palīdzību plāno veikt Savienības novērtējuma apmeklējumu Kazahstānā.

(33)

Tāpēc, ņemot vērā minētos pierādījumus par AAK un CAC KZ veiktajiem pasākumiem, saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem Komisija uzskata, ka pašreiz nav iemesla grozīt
darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju sarakstu attiecībā uz Kazahstānas gaisa pārvadātājiem.

(34)

Nosakot visu Kazahstānā sertificēto gaisa pārvadātāju perona pārbaudes par prioritāti, saskaņā ar Regulu (ES)
Nr. 965/2012 dalībvalstīm būtu jāturpina pārbaudīt šo gaisa pārvadātāju faktiskā atbilstība attiecīgajiem
starptautiskajiem drošības standartiem.

(35)

Ja jebkāda attiecīga drošības informācija liecinās par to, ka pastāv tiešs drošības apdraudējums, kuru izraisījusi
neatbilstība starptautiskajiem drošības standartiem, Komisija var būt spiesta turpmāk rīkoties atbilstoši Regulai (EK)
Nr. 2111/2005.

Moldovas gaisa pārvadātāji
(36)

Moldovas gaisa pārvadātāji, izņemot trīs gaisa pārvadātājus – Air Moldova, Fly One un Aerotranscargo, tika iekļauti
Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā 2019. gadā (7).

(6) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2214 (2016. gada 8. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 attiecībā uz darbības
aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju sarakstu (OV L 334, 9.12.2016., 6. lpp.).
(7) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/618 (2019. gada 15. aprīlis), ar ko Regulu (EK) Nr. 474/2006 groza attiecībā uz tādu gaisa
pārvadātāju sarakstu, kuru darbība Savienībā ir aizliegta vai kuriem piemēro darbības ierobežojumus Savienībā (OV L 106,
17.4.2019., 1. lpp.).
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(37)

Pēc Moldovas pieprasījuma un pastāvīgu uzraudzības darbību ietvaros Komisija un Civil Aviation Authority of Moldova
(“CAAM”) pārstāvji 2020. gada 23. jūlijā rīkoja sanāksmi, kuras laikā CAAM sniedza pārskatu par savām funkcijām,
tostarp par drošības uzraudzības īstenošanas pamatprincipiem. Cita CAAM sniegtā informācija ietvēra pārskatu par
situācijas attīstību un pašreizējo stāvokli saistībā ar korektīvo pasākumu plānu, kas pieņemts, reaģējot uz
konstatējumiem un ieteikumiem, kas izriet no Savienības novērtējuma apmeklējuma uz vietas 2019. gada februārī.

(38)

Turklāt pēc tehniskās sanāksmes CAAM 2020. gada 31. jūlijā sniedza papildu informāciju par panākumiem, kas gūti
saistībā ar korektīvo pasākumu plānu, kuru īstenoja, lai novērstu Savienības apmeklējumā uz vietas konstatētos
drošības trūkumus. Pamatojoties uz sniegto informāciju, šķiet, ka CAAM ir panākusi zināmu progresu starptautisko
drošības standartu īstenošanā. Tomēr pašlaik nav pietiekamu pierādījumu, kas pamatotu darbības ierobežojumu
atcelšanu gaisa pārvadātājiem no Moldovas. Sniegtā informācija par uzlabojumiem būtu jāpārbauda sīkāk, vēlams,
Savienības novērtējuma apmeklējumā Moldovā.

(39)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem Komisija uzskata, ka
pašreiz nav iemesla grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju sarakstu attiecībā uz
Moldovas gaisa pārvadātājiem.

(40)

Nosakot visu Moldovā sertificēto gaisa pārvadātāju perona pārbaudes par prioritāti, saskaņā ar Regulu (ES)
Nr. 965/2012 dalībvalstīm būtu jāturpina pārbaudīt šo gaisa pārvadātāju faktiskā atbilstība attiecīgajiem
starptautiskajiem drošības standartiem.

(41)

Ja jebkāda attiecīga drošības informācija liecinās par to, ka pastāv tiešs drošības apdraudējums, kuru izraisījusi
neatbilstība starptautiskajiem drošības standartiem, Komisija var būt spiesta turpmāk rīkoties atbilstoši Regulai (EK)
Nr. 2111/2005.

Pakistānas gaisa pārvadātāji
(42)

Pakistan International Airlines tika iekļauts Regulas (EK) Nr. 474/2006 B pielikumā 2007. gada martā (8) un svītrots
2007. gada novembrī (9).

(43)

Pakistānas federālā aviācijas ministra 2020. gada 24. jūnija paziņojumā tika atklāts, ka liels skaits pilota apliecību, ko
izsniegusi Pakistānas Civil Aviation Authority (“PCAA”), tika iegūtas ar krāpnieciskiem līdzekļiem.

(44)

Šā notikuma, kā arī drošības pārvaldības sistēmas (“SMS”) efektīvas īstenošanas trūkuma dēļ Aģentūra no 2020. gada
1. jūlija ir apturējusi Pakistan International Airlines un Vision Air TCO. Šo lēmumu veicināja acīmredzamais efektīvas
PCAA uzraudzības trūkums saskaņā ar starptautiskajiem drošības standartiem.

(45)

Komisija 2020. gada 1. jūlijā sāka apspriedes ar PCAA saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 473/2006 3. panta 2. punktu.
Komisija lūdza PCAA sniegt informāciju par tās atbildi uz federālā ministra paziņojumu. Jo īpaši Komisija pieprasīja
informāciju par Pakistānā reģistrēto gaisa pārvadātāju uzraudzību, tostarp par to drošības pārvaldības sistēmām, kā
arī pierādījumus, ka citās nozarēs, piemēram, salona apkalpes sertificēšanā vai tehniskās apkopes inženieru
licencēšanā, nav līdzīga situācija.

(46)

2020. gada 9. jūlijā un 25. septembrī notika tehniskas sanāksmes ar PCAA, kurās apsprieda sniegto informāciju un
veiktos pasākumus.

(47)

PCAA ir sadarbojusies un bijusi pārredzama attiecībās ar Komisiju. Tā informēja Komisiju, ka tās veiktās situācijas
pārbaudes rezultātā tika atsauktas vai apturētas krāpnieciski iegūtās apliecības, kā arī tika pieņemts lēmums
no 2020. gada jūnija beigām pārtraukt jaunu apliecību izdošanu. PCAA arī informēja, ka ir ieviesti jauni aviācijas

(8) Komisijas Regula (EK) Nr. 235/2007 (2007. gada 5. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā
pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi (OV L 66, 6.3.2007., 3. lpp.).
(9) Komisijas Regula (EK) Nr. 1400/2007 (2007. gada 28. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam
Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi (OV L 311, 29.11.2007., 12. lpp.).
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noteikumi, lai risinātu izvirzītos jautājumus, un vajadzības gadījumā ir veikti izpildes pasākumi. Attiecībā uz SMS
uzraudzību PCAA atzina, ka tās īstenošana ir agrīnā stadijā. Šķiet, ka PCAA joprojām ir efektīvi jāapzina savu
problēmu pamatcēloņi un tās jārisina ilgtspējīgā veidā.
(48)

Pamatojoties uz pašlaik pieejamo informāciju, tostarp Aģentūras TCO atļauju novērtējuma informāciju, ir skaidrs, ka
PCAA ir pielikusi ievērojamas pūles, lai īstenotu koriģējošos pasākumus, kas vajadzīgi, lai risinātu konstatēto
drošības situāciju Pakistānā. Komisija, atzīstot līdz šim veiktos pasākumus, turpinās uzraudzīt un novērtēt situācijas
turpmāko attīstību. Šajā sakarā Komisija ar Aģentūras un dalībvalstu palīdzību plāno veikt Savienības novērtējuma
apmeklējumu Pakistānā.

(49)

Tāpēc, ņemot vērā minētos pierādījumus par PCAA veiktajiem pasākumiem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005
pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem Komisija uzskata, ka pašreiz nav iemesla grozīt darbības aizliegumam
Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju sarakstu attiecībā uz Pakistānas gaisa pārvadātājiem.

(50)

Nosakot visu Pakistānā sertificēto gaisa pārvadātāju perona pārbaudes par prioritāti, saskaņā ar Regulu (ES)
Nr. 965/2012 dalībvalstīm būtu jāturpina pārbaudīt šo gaisa pārvadātāju faktiskā atbilstība attiecīgajiem
starptautiskajiem drošības standartiem.

(51)

Ja jebkāda attiecīga drošības informācija liecinās par to, ka pastāv tiešs drošības apdraudējums, kuru izraisījusi
neatbilstība starptautiskajiem drošības standartiem, Komisija var būt spiesta turpmāk rīkoties atbilstoši Regulai (EK)
Nr. 2111/2005.

Krievijas gaisa pārvadātāji
(52)

Komisija, Aģentūra un dalībvalstu kompetentās iestādes turpināja rūpīgi uzraudzīt to gaisa pārvadātāju drošības
rādītājus, kuri sertificēti Krievijā un veic lidojumus Savienībā, tostarp piešķīra prioritāti perona pārbaudēm, ko veic
dažu Krievijas gaisa pārvadātāju gaisa kuģiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012.

(53)

Komisijas un Aģentūras pārstāvji 2020. gada 22. oktobrī tikās ar Krievijas Federal Air Transport Agency (“FATA”)
pārstāvjiem, lai pārbaudītu Krievijā sertificēto gaisa pārvadātāju drošības rādītājus, pamatojoties uz perona
pārbaužu ziņojumiem (veiktas laikposmā no 2019. gada 15. aprīļa līdz 2020. gada 15. oktobrim), un lai noteiktu
gadījumus, kad būtu jāpastiprina FATA uzraudzības darbības.

(54)

Krievijā sertificēto gaisa pārvadātāju SAFA perona pārbaužu pārskatīšanā netika konstatēti nozīmīgi vai atkārtoti
drošības trūkumi.

(55)

Pamatojoties uz pašlaik pieejamo informāciju, tostarp informāciju, ko FATA sniedza sanāksmē, Komisija uzskata, ka
pašreiz FATA ir vajadzīgā spēja un vēlme novērst trūkumus drošības jomā. Pamatojoties uz iepriekš minēto, nav
nepieciešama Krievijas aviācijas iestāžu un Krievijas sertificēto gaisa pārvadātāju uzklausīšana ES Aviācijas drošības
komitejā.

(56)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem Komisija uzskata, ka
pašreiz nav iemesla grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju sarakstu, iekļaujot tajā
Krievijas gaisa pārvadātājus.

(57)

Dalībvalstīm būtu jāturpina pārbaudīt, vai konkrēti Krievijas gaisa pārvadātāji nodrošina faktisku atbilstību
attiecīgajiem starptautiskajiem drošības standartiem, tālab piešķirot prioritāti perona pārbaudēm saskaņā ar Regulu
(ES) Nr. 965/2012.

(58)

Ja minētās pārbaudes norādīs uz tiešu drošības apdraudējumu, kuru izraisījusi neatbilstība attiecīgajiem
starptautiskajiem drošības standartiem, Komisija var dažiem Krievijā sertificētiem gaisa pārvadātājiem noteikt
darbības aizliegumu un iekļaut tos Regulas (EK) Nr. 474/2006 A vai B pielikumā.

(59)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 474/2006 būtu attiecīgi jāgroza.
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(60)

Regulas (EK) Nr. 2111/2005 5. un 6. pantā ir atzīts, ka lēmumi jāpieņem bez kavēšanās un vajadzības gadījumā pat
steidzami atkarībā no tā, kā tie ietekmē drošību. Tāpēc sensitīvas informācijas un ceļotāju aizsardzībai ir svarīgi, lai
lēmumi, kas saistīti ar to gaisa pārvadātāju saraksta atjaunināšanu, kuriem Savienībā piemērots darbības aizliegums
vai ierobežojumi, tiktu publicēti un stātos spēkā nekavējoties pēc to pieņemšanas.

(61)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulu (EK) Nr. 2111/2005 izveidotā ES
Aviācijas drošības komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulu (EK) Nr. 474/2006 groza šādi:
1) A pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu;
2) B pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.
2. pants
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2020. gada 2. decembrī

Komisijas
un tās priekšsēdētājas vārdā –
Komisijas locekle
Adina VĂLEAN

L 410/56

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

7.12.2020.

I PIELIKUMS
“A PIELIKUMS

GAISA PĀRVADĀTĀJI, KURU DARBĪBA SAVIENĪBĀ IR AIZLIEGTA, AR IZŅĒMUMIEM (1)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā (AOC) norādītais
gaisa pārvadātāja kā tiesību subjekta nosaukums
(un komercnosaukums, ja tas ir citāds)

Gaisa kuģa ekspluatanta
apliecības (AOC) numurs vai
darbības licences numurs

ICAO trīsburtu
apzīmējums

Ekspluatanta valsts

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venecuēla

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinama

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Irāna

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irāka

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nigērija

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Zimbabve

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas
iestādes, kuras atbild par regulatīvo
uzraudzību Afganistānā, tostarp šādi:

Afganistāna

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistāna

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afganistāna

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas
iestādes, kuras atbild par regulatīvo
uzraudzību Angolā, izņemot TAAG
Angola Airlines un Heli Malongo, bet
ieskaitot turpmākos:

Angola

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Angola

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Nav zināms

Angola

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Nav zināms

Angola

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

Nav zināms

Angola

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Nav zināms

Angola

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Angola

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas
iestādes, kuras atbild par regulatīvo
uzraudzību Armēnijā, tostarp šādi:

Armēnija

AIRCOMPANY ARMENIA

AM AOC 065

NGT

Armēnija

ARMENIA AIRWAYS

AM AOC 063

AMW

Armēnija

ARMENIAN HELICOPTERS

AM AOC 067

KAV

Armēnija

(1) A pielikumā iekļautajiem gaisa pārvadātājiem var atļaut izmantot satiksmes tiesības ar gaisa kuģiem, kas kopā ar apkalpi nomāti no
gaisa pārvadātāja, uz kuru neattiecas darbības aizliegums, ja tiek ievēroti attiecīgie drošības standarti.
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Gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā (AOC) norādītais
gaisa pārvadātāja kā tiesību subjekta nosaukums
(un komercnosaukums, ja tas ir citāds)

Gaisa kuģa ekspluatanta
apliecības (AOC) numurs vai
darbības licences numurs

ICAO trīsburtu
apzīmējums
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Ekspluatanta valsts

ATLANTIS ARMENIAN AIRLINES

AM AOC 068

AEU

Armēnija

ATLANTIS EUROPEAN AIRWAYS

AM AOC 017

LUR

Armēnija

MARS AVIA

AM AOC 066

MRS

Armēnija

SKYBALL

AM AOC 069

Neattiecas

Armēnija
Kongo (Brazavila)

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas
iestādes, kuras atbild par regulatīvo
uzraudzību Kongo (Brazavilā), tostarp
šādi:
CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

Nav zināms

Kongo (Brazavila)

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Kongo (Brazavila)

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Kongo (Brazavila)

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

TSG

Kongo (Brazavila)

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

Nav zināms

Kongo (Brazavila)

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas
iestādes, kuras atbild par regulatīvo
uzraudzību
Kongo
Demokrātiskajā
Republikā (KDR), tostarp šādi:

Kongo Demokrātiskā
Republika (KDR)

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā
Republika (KDR)

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā
Republika (KDR)

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā
Republika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION
(CAA)

AAC/DG/OPS-09/02

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā
Republika (KDR)

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā
Republika (KDR)

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā
Republika (KDR)

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā
Republika (KDR)

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā
Republika (KDR)

SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā
Republika (KDR)
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Gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā (AOC) norādītais
gaisa pārvadātāja kā tiesību subjekta nosaukums
(un komercnosaukums, ja tas ir citāds)

MWANT JET

Gaisa kuģa ekspluatanta
apliecības (AOC) numurs vai
darbības licences numurs

AAC/DG/OPS-09/09

ICAO trīsburtu
apzīmējums

Nav zināms

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas
iestādes, kuras atbild par regulatīvo
uzraudzību Džibutijā, tostarp šādi:
DAALLO AIRLINES

7.12.2020.

Ekspluatanta valsts

Kongo
Demokrātiskā
Republika
(KDR)
Džibutija

Nav zināms

DAO

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas
iestādes, kuras atbild par regulatīvo
uzraudzību Ekvatoriālajā Gvinejā, tostarp
šādi:

Džibutija
Ekvatoriālā Gvineja

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/
MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ekvatoriālā Gvineja

Cronos AIRLINES

2011/0004/
MTTCT/DGAC/SOPS

Nav zināms

Ekvatoriālā Gvineja

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas
iestādes, kuras atbild par regulatīvo
uzraudzību Eritrejā, tostarp šādi:

Eritreja

ERITREAN AIRLINES

AOC Nr. 004

ERT

Eritreja

NASAIR ERITREA

AOC Nr. 005

NAS

Eritreja

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas
iestādes, kuras atbild par regulatīvo
uzraudzību Kirgizstānā, tostarp šādi:

Kirgizstāna

AIR COMPANY AIR KG

50

Nav zināms

Kirgizstāna

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizstāna

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizstāna

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgizstāna

TEZ JET

46

TEZ

Kirgizstāna

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas
iestādes, kuras atbild par regulatīvo
uzraudzību Libērijā

Libērija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas
iestādes, kuras atbild par regulatīvo
uzraudzību Lībijā, tostarp šādi:

Lībija

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Lībija

AIR LIBYA

004/01

TLR

Lībija

AL MAHA AVIATION

030/18

Nav zināms

Lībija
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Gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā (AOC) norādītais
gaisa pārvadātāja kā tiesību subjekta nosaukums
(un komercnosaukums, ja tas ir citāds)

Gaisa kuģa ekspluatanta
apliecības (AOC) numurs vai
darbības licences numurs

ICAO trīsburtu
apzīmējums
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Ekspluatanta valsts

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Lībija

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Lībija

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Lībija

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Lībija

PETRO AIR

025/08

PEO

Lībija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas
iestādes, kuras atbild par regulatīvo
uzraudzību Moldovā, izņemot Air
Moldova, Fly One un Aerotranscargo, bet
ieskaitot turpmākos:

Moldova

Î.M “VALAN ICC” SRL

MD009

VLN

Moldova

CA “AIM AIR” SRL

MD015

AAM

Moldova

CA “AIR STORK” SRL

MD018

MSB

Moldova

Î M “MEGAVIATION” SRL

MD019

ARM

Moldova

CA “PECOTOX-AIR” SRL

MD020

PXA

Moldova

CA “TERRA AVIA” SRL

MD022

TVR

Moldova

CA “FLY PRO” SRL

MD023

PVV

Moldova

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas
iestādes, kuras atbild par regulatīvo
uzraudzību Nepālā, tostarp šādi:

Nepāla

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Nav zināms

Nepāla

ALTITUDE AIR

085/2016

Nav zināms

Nepāla

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepāla

FISHTAIL AIR

017/2001

Nav zināms

Nepāla

SUMMIT AIR

064/2010

Nav zināms

Nepāla

HELI EVEREST

086/2016

Nav zināms

Nepāla

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Nepāla

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

Nav zināms

Nepāla

MAKALU AIR

057A/2009

Nav zināms

Nepāla

MANANG AIR PVT

082/2014

Nav zināms

Nepāla

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Nav zināms

Nepāla

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

Nav zināms

Nepāla

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepāla
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Gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā (AOC) norādītais
gaisa pārvadātāja kā tiesību subjekta nosaukums
(un komercnosaukums, ja tas ir citāds)

Gaisa kuģa ekspluatanta
apliecības (AOC) numurs vai
darbības licences numurs

ICAO trīsburtu
apzīmējums
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Ekspluatanta valsts

SAURYA AIRLINES

083/2014

Nav zināms

Nepāla

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepāla

SIMRIK AIR

034/2000

Nav zināms

Nepāla

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepāla

SITA AIR

033/2000

Nav zināms

Nepāla

TARA AIR

053/2009

Nav zināms

Nepāla

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Nepāla

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas
iestādes, kuras atbild par regulatīvo
uzraudzību Santomē un Prinsipi, tostarp
šādi:

Santome un Prinsipi

AFRICA’S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Santome un Prinsipi

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Santome un Prinsipi

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas
iestādes, kuras atbild par regulatīvo
uzraudzību Sjerraleonē

Sjerraleone

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas
iestādes, kuras atbild par regulatīvo
uzraudzību Sudānā, tostarp šādi:

Sudāna

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Sudāna

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudāna

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudāna

ELDINDER AVIATION

8

DND

Sudāna

GREEN FLAG AVIATION

17

GNF

Sudāna

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudāna

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudāna

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Sudāna

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Sudāna

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Sudāna

SUN AIR

51

SNR

Sudāna

TARCO AIR

56

TRQ

Sudāna”
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II PIELIKUMS
“B PIELIKUMS
GAISA PĀRVADĀTĀJI, KURIEM PIEMĒRO DARBĪBAS IEROBEŽOJUMUS SAVIENĪBĀ (1)

Gaisa kuģa
ekspluatanta
apliecībā (AOC)
norādītais gaisa
pārvadātāja kā
tiesību subjekta
nosaukums (un
komercnosaukums,
ja tas ir citāds)

Gaisa kuģa
ekspluatanta
apliecības (AOC)
numurs

AIR
SERVICE
COMORES

06-819/TA15/DGACM

KMD

Komoru
salas

Visa
flote,
izņemot:
LET
410 UVP.

Visa
flote,
izņemot:
D6-CAM
(851336).

Komoru
salas

IRAN AIR

FS100

IRA

Irāna

Visi Fokker F100
tipa un Boeing
B747 tipa gaisa
kuģi.

Fokker F100 tipa
gaisa kuģi, kā
minēts
AOC;
Boeing
B747
tipa gaisa kuģi,
kā minēts AOC.

Irāna

AIR KORYO

GAC-AOC/
KOR-01

KOR

Ziemeļko
reja

Visa
flote,
izņemot divus
TU-204
tipa
gaisa kuģus.

Visa
flote,
izņemot P-632,
P-633.

Ziemeļko
reja”

ICAO
trīsburtu
apzīmējums

Ekspluatanta
valsts

Gaisa kuģa tips, uz
kuru attiecas
ierobežojumi

Gaisa kuģa, uz
kuru attiecas
ierobežojumi,
reģistrācijas zīme
(-es) un (ja zināms)
konstrukcijas
sērijas numurs(-i)

Reģistrācijas
valsts

(1) B pielikumā iekļautajiem gaisa pārvadātājiem var atļaut izmantot satiksmes tiesības ar gaisa kuģiem, kas kopā ar apkalpi nomāti no
gaisa pārvadātāja, uz kuru neattiecas darbības aizliegums, ja tiek ievēroti attiecīgie drošības standarti.
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1993
(2020. gada 4. decembris),
ar ko uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/2283 pamata kā jaunu pārtikas produktu
atļauj laist tirgū selēnu saturošu rauga (Yarrowia lipolytica) biomasu un groza Komisijas Īstenošanas
regulu (ES) 2017/2470
(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 (2015. gada 25. novembris) par jauniem pārtikas
produktiem un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 un atceļ Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1852/2001 (1), un jo īpaši tās 12. pantu,
tā kā:
(1)

Regula (ES) 2015/2283 paredz, ka Savienībā tirgū drīkst laist tikai atļautus un Savienības sarakstā iekļautus jaunus
pārtikas produktus.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 8. pantu tika pieņemta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2470 (2), ar ko
izveido atļauto jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu.

(3)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/760 (3) uz Regulas (ES) 2015/2283 pamata atļāva kā jaunu pārtikas
produktu laist tirgū Yarrowia lipolytica rauga biomasu izmantošanai uztura bagātinātājos, kas atbilst definīcijai
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/46/EK (4), izņemot zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētus
uztura bagātinātājus.

(4)

2018. gada 21. septembrī uzņēmums Skotan S.A. (“pieteikuma iesniedzējs”) Komisijai saskaņā ar Regulas (ES)
2015/2283 10. panta 1. punktu iesniedza pieteikumu, kurā lūdza atļaut kā jaunu pārtikas produktu Savienības
tirgū laist ar selēnu bagātinātu rauga Yarrowia lipolytica biomasu. Pieteikuma iesniedzējs lūdza atļaut ar selēnu
bagātinātu rauga Yarrowia lipolytica biomasu izmantot uztura bagātinātājos, kas atbilst definīcijai Direktīvā
2002/46/EK, izņemot uztura bagātinātājus, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES)
Nr. 609/2013 (5) definētajiem zīdaiņiem un maziem bērniem. Pieteikuma iesniedzēja ierosinātais maksimālais
lietošanas līmenis ir 0,2 grami dienā bērniem no 3 līdz 9 gadu vecumam un 1 grams dienā pusaudžiem un
pieaugušajiem.

(5)

2019. gada 18. februārī Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 10. panta 3. punktu konsultējās ar Eiropas
Pārtikas nekaitīguma iestādi (“Iestāde”) un lūdza to sniegt zinātnisku atzinumu, kurā selēnu saturoša rauga (Yarrowia
lipolytica) biomasa būtu novērtēta kā jauns pārtikas produkts.

(1) OV L 327, 11.12.2015., 1. lpp.
(2) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2470 (2017. gada 20. decembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES)
2015/2283 izveido jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu (OV L 351, 30.12.2017., 72. lpp.).
(3) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/760 (2019. gada 13. maijs), ar ko uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/2283
pamata kā jaunu pārtikas produktu atļauj laist tirgū Yarrowia lipolytica rauga biomasu un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES)
2017/2470 (OV L 125, 14.5.2019., 13. lpp.).
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/46/EK (2002. gada 10. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz
uztura bagātinātājiem (OV L 183, 12.7.2002., 51. lpp.).
(5) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 609/2013 (2013. gada 12. jūnijs) par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu
pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ
Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvu 2009/39/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 41/2009 un (EK) Nr. 953/2009 (OV L 181, 29.6.2013., 35. lpp.).
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(6)

2019. gada 18. decembrī Iestāde pieņēma zinātnisko atzinumu par selēnu saturošas Yarrowia lipolytica biomasas kā
jauna pārtikas produkta nekaitīgumu saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2283 (6). Minētais atzinums atbilst Regulas (ES)
2015/2283 11. panta prasībām.

(7)

Minētajā atzinumā Iestāde secināja, ka selēnu saturoša rauga (Yarrowia lipolytica) biomasa ierosinātajos lietošanas
daudzumos nerada bažas par kaitīgumu. Iestāde arī uzskata, ka selēns, ko nodrošina selēnu saturoša rauga (Yarrowia
lipolytica) biomasa, ir tikpat nekaitīgs kā selēns no citiem uztura avotiem.

(8)

Iestāde arī atzīmēja, ka tad, ja jaunais pārtikas produkts pieteikuma iesniedzēja ierosinātajos lietošanas daudzumos
tiek uzņemts papildus pamatdiētai, kas bagāta ar selēnu, kopējā selēna deva visām lietotāju mērķgrupām, izņemot
7–9 gadus vecus bērnus, varētu pārsniegt augstāko pieļaujamās selēna devas līmeni, kādu noteikusi Pārtikas
zinātniskā komiteja (7).

(9)

Ņemot vērā Iestādes novērojumu par kopējo selēna uzņemšanu, pieteikuma iesniedzējs Komisijai iesniedza grozītu
pieprasījumu attiecībā uz selēnu saturošas rauga (Yarrowia lipolytica) biomasas lietošanas nosacījumiem, jo īpaši
attiecībā uz jaunā pārtikas produkta maksimālo līmeni uztura bagātinātājos un tām lietotāju grupām, kurām šie
uztura bagātinātāji ir paredzēti. Pieteikuma iesniedzējs ierosināja jauno pārtikas produktu izmantot uztura
bagātinātājos, kas paredzēti visām lietotāju grupām no 4 gadu vecuma, daudzumā no 50 mg dienā līdz 800 mg
dienā, kā rezultātā selēna deva, uzņemta papildus selēnam pamatdiētā, kas bagāta ar selēnu, nepārsniegtu augstāko
selēna devas līmeni.

(10)

Komisija uzskata, ka Iestādes atzinums un grozītie lietošanas nosacījumi, kādus lūdz pieteikuma iesniedzējs, ir
pietiekams pamats atzīt, ka uztura bagātinātājos izmantota selēnu saturoša rauga (Yarrowia lipolytica) biomasa
ierosinātajos lietošanas veidos un daudzumos atbilst Regulas (ES) 2015/2283 12. panta 1. punktam.

(11)

Tāpēc Regula (ES) 2017/2470 būtu attiecīgi jāgroza.

(12)

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

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
1.
Selēnu saturošu rauga (Yarrowia lipolytica) biomasu, kuras specifikācija sniegta šīs regulas pielikumā, iekļauj atļauto
jauno pārtikas produktu Savienības sarakstā, kas izveidots ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470.
2.
Šā panta 1. punktā minētajā Savienības saraksta ierakstā iekļauj pielikumā noteiktos lietošanas nosacījumus un
marķēšanas prasības.

2. pants
Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

3. pants
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
(6) EFSA Journal 2020;18(1):5992.
(7) SCF (Scientific Committee on Food – Pārtikas zinātniskā komiteja), 2000. Opinion of the Scientific Committee on Food on the Tolerable Upper
Intake Level of selenium. SCF/CS/NUT/UPPLEV/25 Final, 18. lpp.
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Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2020. gada 4. decembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

7.12.2020.

7.12.2020.

PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikumu groza šādi:
1) pielikuma 1. tabulā “Atļautie jaunie pārtikas produkti” iekļauj šādu ierakstu:
Atļautais jaunais pārtikas produkts

Maksimālais līmenis

Uztura bagātinātāji, kas atbilst defi
nīcijai Direktīvā 2002/46/EK (1),
izņemot zīdaiņiem un bērniem līdz
4 gadu vecumam paredzētus uztura
bagātinātājus

50 mg dienā bērniem no 4 līdz 6 gadu
vecumam, t. i., 10 μg selēna dienā
100 mg dienā bērniem no 7 līdz 10 gadu
vecumam, t. i., 20 μg selēna dienā
500 mg dienā pusaudžiem no 11 līdz
17 gadu vecumam, t. i., 100 μg selēna
dienā
800 mg dienā pieaugušajiem, t. i., 160 μg
selēna dienā

Citas prasības

Jaunā pārtikas produkta nosaukums to
saturošu pārtikas produktu marķējumā –
“selēnu saturoša rauga (Yarrowia lipolytica)
biomasa”
Tādu uztura bagātinātāju marķējumā, kuri
satur selēnu saturošu rauga (Yarrowia lipo
lytica) biomasu, norāda, ka šos uztura
bagātinātājus nevajadzētu lietot zīdaiņiem
un maziem bērniem līdz 4 gadu vecumam/
bērniem līdz 7 gadu vecumam/bērniem
līdz 11 gadu vecumam/bērniem un pusau
džiem līdz 18 gadu vecumam” (*).

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/46/EK (2002. gada 10. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem (OV L 183, 12.7.2002., 51. lpp.).
(*) Atkarībā no vecuma grupas, kurai šis uztura bagātinātājs ir paredzēts.”

2) pielikuma 2. tabulā “Specifikācijas” iekļauj šādu ierakstu:
Atļautais jaunais pārtikas produkts

“Selēnu saturoša rauga (Yarrowia lipolytica) biomasa

Specifikācija

Apraksts/definīcija
Jaunais pārtikas produkts ir kaltēta un karstumnonāvēta rauga Yarrowia lipolytica biomasa, kas satur selēnu.
Jauno pārtikas produktu iegūst fermentācijā, pievienojot nātrija selenītu, un pēc tam seko vairākas attīrīšanas
darbības, tostarp rauga nonāvēšana karstumā, lai jaunajā pārtikas produktā nebūtu dzīvotspējīgu Yarrowia lipo
lytica šūnu.

Smagie metāli
Svins: ≤ 3,0 mg/kg

L 410/65

Parametri/sastāvs
Kopējais selēna saturs: 165–200 μg/g
Se-metionīns (1): 100–140 μg/g
Olbaltumvielas: 40–50 g/100 g
Pārtikas šķiedrvielas: 24–32 g/100 g
Cukuri: < 1 g/100 g
Tauki: 6–12 g/100 g
Kopējais pelnu saturs: ≤ 15 %
Ūdens: ≤ 5 %
Sausna: ≥ 95 %

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Konkrēta pārtikas kategorija

Īpašas papildu marķēšanas prasības

LV

“Selēnu saturoša rauga (Yar
rowia lipolytica) biomasa

Jaunā pārtikas produkta lietošanas nosacījumi

LV

Mikrobioloģiskie kritēriji
Kopējais aerobo mikroorganismu skaits: ≤ 5 × 103 KVV/g
Kopējais rauga un pelējuma sēnīšu skaits: ≤ 102 KVV/g
Dzīvotspējīgas Yarrowia lipolytica šūnas (2): < 10 KVV/g (t. i., noteikšanas robeža)
Koliformas baktērijas: ≤ 10 KVV/g
Salmonella spp.: 25 g nav
KVV: kolonijas veidojošas vienības.
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Kadmijs: ≤ 1,0 mg/kg
Dzīvsudrabs: ≤ 0,1 mg/kg

(1) Izteikts kā selēns.
(2) Piemēro visos posmos pēc karsēšanas, lai garantētu, ka nav palikusi neviena dzīvotspējīga Yarrowia lipolytica šūna, un pirmoreiz pārbauda uzreiz pēc karsēšanas. Jāveic pasākumi, kas jaunā pārtikas
produkta iepakošanas un/vai uzglabāšanas laikā nepieļauj krustenisko kontamināciju ar dzīvotspējīgām Yarrowia lipolytica šūnām.”

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
7.12.2020.
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1994
(2020. gada 4. decembris),
ar ko labo Īstenošanas regulu (ES) 2020/1156, ar kuru paplašina galīgo antidempinga maksājumu, kas
ar Īstenošanas regulu (ES) 2018/186 noteikts konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes
korozijizturīgu tēraudu importam, attiecinot to uz nedaudz pārveidotiem konkrētiem
korozijizturīgiem tēraudiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1036 (2016. gada 8. jūnijs) par aizsardzību pret importu par
dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,
14. panta 1. punktu un 14. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2020/1156 (2) Komisija paplašināja antidempinga pasākumus, kas noteikti
konkrētiem Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes korozijizturīgiem tēraudiem, attiecinot tos uz dažiem nedaudz
pārveidotiem Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes korozijizturīgiem tēraudiem.

(2)

Jo īpaši Komisija secināja, ka galīgie antidempinga maksājumi, kas noteikti attiecīgajam ražojumam, kā tas definēts
sākotnējā izmeklēšanā, ir apieti, veicot nedaudz pārveidota Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes ražojuma importu.
Izmeklēšana liecināja, ka tirdzniecības modelī starp Ķīnas Tautas Republiku un Savienību ir notikušas pārmaiņas,
kas izriet no prakses, procesa vai darba, un ka bez maksājuma noteikšanas tām nav cita pietiekama cēloņa vai
ekonomiskā pamatojuma. Komisija arī konstatēja, ka maksājumu korektīvā ietekme tika mazināta līdzīgā ražojuma
cenas un/vai daudzumu ziņā. Visbeidzot, Komisija konstatēja nedaudz pārveidota ražojuma dempingu attiecībā uz
iepriekš noteiktajām normālajām vērtībām. Tāpēc saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 (“pamatregula”)
13. panta 1. punktu Komisija secināja, ka spēkā esošie antidempinga pasākumi, kas noteikti konkrētu Ķīnas Tautas
Republikas izcelsmes korozijizturīgu tēraudu importam, būtu jāattiecina arī uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes
nedaudz pārveidota ražojuma importu.

(3)

Atbilstoši šīs regulas 1. panta 1. punktā ir noteikts, ka galīgais antidempinga maksājums, kas noteikts ar Komisijas
Īstenošanas regulu (ES) 2018/186 (3), ir attiecināts arī uz nedaudz pārveidotu ražojumu. Tomēr šāds noteikums
neietvēra skaidru atsauci uz piemērojamo maksājumu līmeni.

(4)

Skaidrības labad un saskaņā ar pamatregulas 13. panta 1. punkta otro daļu paplašināto maksājumu piemēro visiem
pārējiem uzņēmumiem, uz kuriem attiecas sākotnējie pasākumi. Pamatregulas 13. panta 1. punkts jau tika minēts
Īstenošanas regulas (ES) 2020/1156 64. apsvērumā kā pamats pasākumu paplašināšanai. Saskaņā ar pamatregulas
13. panta 1. punkta otro daļu Komisija var paplašināt maksājumus, attiecinot tos uz atlikušo antidempinga
maksājumu, kas noteikts valstij, uz kuru attiecas pasākumi. Tāpēc atsauce uz šo noteikumu, kā arī konstatējumi, kas
izdarīti pretapiešanas izmeklēšanā, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem, skaidri norāda, ka paplašinātajam
maksājumam vajadzētu būt maksājumam, kas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/186 1. panta 2. punktā
noteikts visiem pārējiem uzņēmumiem, proti, galīgajam antidempinga maksājumam 27,9 % apmērā.

(1) OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.
(2) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1156 (2020. gada 4. augusts), ar kuru paplašina galīgo antidempinga maksājumu, kas ar
Īstenošanas regulu (ES) 2018/186 noteikts konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes korozijizturīgu tēraudu importam, attiecinot
to uz nedaudz pārveidotiem konkrētiem korozijizturīgiem tēraudiem (OV L 255, 5.8.2020., 36. lpp.).
(3) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/186 (2018. gada 7. februāris), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē
pagaidu maksājumu, kas noteikts konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes korozijizturīgu tēraudu importam (OV L 34, 8.2.2018.,
16. lpp.).
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(5)

Turklāt Īstenošanas regulas (ES) 2020/1156 1. panta 1. punktā bija iekļautas dažas drukas kļūdas, kuru rezultātā
ražojumu un KN kodu apraksts, uz ko attiecas paplašinātais antidempinga maksājums, bija neskaidrs un kuras bija
jālabo. Izmeklējamā ražojuma tvērums (salīdzinājumā ar attiecīgo ražojumu, kas minēts Īstenošanas regulā (ES)
2018/186) bija skaidri definēts Īstenošanas regulas (ES) 2020/1156 10. un 11. apsvērumā.

(6)

Tāpēc Komisija ir nolēmusi labot Īstenošanas regulas (ES) 2020/1156 64. apsvērumu un 1. panta 1. punktu, lai
apstiprinātu piemērojamo antidempinga maksājumu līmeni. Kā izklāstīts Īstenošanas regulas (ES) 2020/1156
65. apsvērumā un 1. panta 4. punktā, pareizais antidempinga maksājuma līmenis, kā paskaidrots iepriekšējā
apsvērumā, būtu jāiekasē arī par tāda Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes izmeklējamā ražojuma importu, kurš
Savienībā ievests saskaņā ar reģistrāciju, kas noteikta ar Komisijas Regulu (ES) 2019/1948 (4), ar kuru sākta
izmeklēšana. Tāpēc šī labojuma spēkā esamībai būtu jāsākas no Īstenošanas regulas (ES) 2020/1156 stāšanās spēkā
(proti, no 2020. gada 6. augusta) un jāietver maksājumu iekasēšana par tā izmeklējamā ražojuma importu, uz kuru
attiecas reģistrācija.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, kuru sniegusi komiteja, kas izveidota ar Regulas (ES)
2016/1036 15. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
1.

Īstenošanas regulas (ES) 2020/1156 64. apsvērumu aizstāj ar šādu:

“(64) Saskaņā ar pamatregulas 13. panta 1. punktu antidempinga pasākumi, kas ir spēkā attiecībā uz konkrētiem ĶTR
izcelsmes korozijizturīgiem tēraudiem, tāpēc būtu jāpaplašina, attiecinot tos arī uz ĶTR izcelsmes izmeklējamā
ražojuma importu. Atbilstoši pamatregulas 13. panta 1. punkta otrajai daļai paplašināmais pasākums ir pasākums,
kas Īstenošanas regulas (ES) 2018/186 1. panta 2. punktā noteikts “visiem pārējiem uzņēmumiem”, proti, galīgais
antidempinga maksājums 27,9 % apmērā, kas piemērojams neto cenai ar piegādi līdz Savienības robežai pirms
nodokļu nomaksas.”
2.

Īstenošanas regulas (ES) 2020/1156 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.
Galīgo antidempinga maksājumu, ko piemēro “visiem pārējiem uzņēmumiem”, kā Īstenošanas regulas (ES)
2018/186 1. panta 2. punktā noteikts konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes korozijizturīgu tēraudu importam, ar
šo attiecina arī uz šādu ražojumu importu: plakaniem dzelzs, leģētā tērauda vai neleģētā tērauda velmējumiem; karstās
galvanizācijas procesā pārklātiem ar cinku un/vai alumīniju, un/vai magniju, arī sakausējumiem ar silīciju; ķīmiski
pasivētiem; ar virsmas papildu apstrādi (piemēram, eļļošanu vai blīvēšanu) vai bez tās; kuros pēc masas ir ne vairāk kā
0,5 % oglekļa, ne vairāk kā 1,1 % alumīnija, ne vairāk kā 0,12 % niobija, ne vairāk kā 0,17 % titāna un ne vairāk kā 0,15 %
vanādija; ruļļos, sagarumotās loksnēs vai šaurās sloksnēs, kurus patlaban klasificē ar KN kodiem ex 7210 41 00, ex 7210
49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex
7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (Taric kodi: 7210 41 00 30, 7210 49 00 30, 7210 61 00 30,
7210 69 00 30, 7210 90 80 92, 7212 30 00 30, 7212 50 61 30, 7212 50 69 30, 7212 50 90 14, 7212 50 90 92, 7225
92 00 30, 7225 99 00 23, 7225 99 00 41, 7225 99 00 93, 7226 99 30 30, 7226 99 70 13, 7226 99 70 93) un kuru
izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā.
Nav iekļauti šādi ražojumi:
— no nerūsējošā tērauda, elektrotehniskā silīcijtērauda un ātrgriezējtērauda,
— pēc karstās vai aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti,
— ražojumi, kas definēti Īstenošanas regulas (ES) 2018/186 1. panta 1. punktā.”

2. pants
Šī regula stājas spēkā ar atpakaļejošu datumu 2020. gada 6. augustā.
(4) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1948 (2019. gada 25. novembris), ar ko sāk izmeklēšanu par tādu antidempinga pasākumu
iespējamu apiešanu, kuri ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/186 noteikti konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes
korozijizturīgu tēraudu importam, un ar ko uz šādu importu attiecina reģistrāciju (OV L 304, 26.11.2019., 10. lpp.).
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Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2020. gada 4. decembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1995
(2020. gada 4. decembris),
ar ko attiecībā uz administratīvām informācijas izmaiņām, kas saistītas ar Savienības atļauju biocīdu
saimei Hypred's iodine based products, groza Īstenošanas regulu (ES) 2018/1261
(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu
tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 50. panta 2. punktu,
tā kā:
(1)

2018. gada 20. septembrī ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/1261 (2) uzņēmumam “HYPRED SAS” tika
piešķirta Savienības atļauja ar numuru EU-0018397-0000, kas atļauj piedāvāt tirgū un lietot biocīdu saimi Hypred's
iodine based products.

(2)

2019. gada 4. aprīlī uzņēmums HYPRED SAS saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 (3)
11. panta 1. punktu Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūra”) iesniedza paziņojumu par minētās regulas pielikuma
1. sadaļas 1. un 2. iedaļā aprakstītām administratīvām izmaiņām Savienības atļaujā, kas piešķirta biocīdu saimei
Hypred's iodine based products.

(3)

Uzņēmums HYPRED SAS ierosināja biocīda raksturojuma kopsavilkumā par biocīdu saimi Hypred's iodine based
products, kas dots Īstenošanas regulas (ES) 2018/1261 pielikumā, izdarīt šādas izmaiņas: a) trešajā informācijas
līmenī “Individuāli produkti meta biocīda raksturojuma kopsavilkumā 1, 2, 3 un 5” pievienot biocīdu saimes
nosaukumus 7.1. iedaļā; b) mainīt atļaujas turētāja nosaukumu 1.3. iedaļā; c) 1.5. iedaļā pievienot divus aktīvās
vielas ražotājus un to attiecīgās ražotnes; d) ražotāja administratīvo ziņu izmaiņas 1.4. iedaļā; e) izmaiņas esošu
ražotņu administratīvajās ziņās, kā arī 1.4. iedaļā pievienot jaunu ražotņu atrašanās vietas. Paziņojums ar lietas
numuru BC-KC049719-36 tika ierakstīts Biocīdu reģistrā.

(4)

Aģentūra 2019. gada 19. jūnijā saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 11. panta 3. punktu Komisijai
iesniedza atzinumu par ierosinātajām izmaiņām. Atzinumā secināts, ka grozījumi, kurus atļaujas turētājs lūdzis
izdarīt esošajā atļaujā, ietilpst Regulas (ES) Nr. 528/2012 50. panta 3. punkta a) apakšpunktā norādītajā izmaiņu
kategorijā un ka minētās regulas 19. panta nosacījumi arī pēc izmaiņu ieviešanas ir izpildīti.

(5)

Aģentūra 2019. gada 28. jūnijā saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 11. panta 6. punktu Komisijai
pārsūtīja pārskatīto biocīda raksturojuma kopsavilkumu visās Savienības valodās.

(6)

Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumu un tāpēc uzskata, ka ir lietderīgi grozīt Savienības atļauju biocīdu
saimei Hypred's iodine based products.

(7)

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

(1) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.
(2) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1261 (2018. gada 20. septembris), ar ko piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei Hypred's
iodine based products (OV L 238, 21.9.2018., 33. lpp.).
(3) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 354/2013 (2013. gada 18. aprīlis) par tādu biocīdu izmaiņām, kas atļauti saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (OV L 109, 19.4.2013., 4. lpp.).
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IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Īstenošanas regulu (ES) 2018/1261 groza šādi:
1) regulas 1. pantā tekstu “HYPRED SAS” aizstāj ar “HYPRED SAS – KERSIA Group”;
2) pielikumu aizstāj šīs regulas pielikumu.
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, 2020. gada 4. decembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN
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PIELIKUMS

Biocīda raksturojuma kopsavilkums biocīdu saimei
HYPRED's iodine based products
3. produkta veids - Veterinārā higiēna (Dezinfekcijas līdzekļi)
Atļaujas numurs: EU-0018397-0000
Biocīdu reģistra vienuma atsauces numurs (R4BP 3): EU-0018397-0000
I DAĻA
PIRMAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS
1.

ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1.

Saimes nosaukums

Nosaukums

1.2.

HYPRED's iodine based products

Produkta veids(-i)

Produkta veids(-i)

1.3.

Atļaujas turētājs

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese

1.4.

3. produkta veids - Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdz
ekļi)

Nosaukums

HYPRED SAS – KERSIA Group

Adrese

55, Boulevard Jules Verger - BP10180 35803 DINARD
Cedex Francija

Atļaujas numurs

EU-0018397-0000

Biocīdu reģistra vienuma atsauces numurs (R4BP
3)

EU-0018397-0000

Atļaujas piešķiršanas datums

2018. gada 11. oktobris

Atļaujas derīguma termiņš

2028. gada 30. septembris

Biocīda ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums

HYPRED SAS – KERSIA Group

Ražotāja adrese

55, Boulevard Jules Verger - BP10180 35803 DINARD Francija

Ražotnes atrašanās vieta

HYPRED SAS – KERSIA Group - 55, Boulevard Jules Verger - BP10180
35803 DINARD Francija
KERSIA POLSKA Sp.z.o.o. - NIEPRUSZEWO, KASZTANOWA 4
64320 Buk Polija
KERSIA IBERICA SL - Pol. Miguel Eguía C/Zarapuz s/n
31200 ESTELLA (NAVARRA) Spānija
KERSIA DEUTSCHLAND GmbH Marie-Curie-Straße 23 53332 Born
heim – Sechtem Vācija
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HYPRED Italia s.r.l. – KERSIA Group Strada Montodine-Gombito Loc.
Cà Nova 26010 Ripalta Arpina CR Itālija
AG France S.A.S – KERSIA Group - Zone Industrielle Le Roineau,
72500 VAAS, FRANCIJA
KERSIA DEUTSCHLAND GmbH - OBERBRÜHLSTRAßE 16-18,
87700 MEMMINGEN, VĀCIJA
KERSIA AUSTRIA GmbH - PFONGAUERSTRAßE 17, 5202
NEUMARKT AM WALLERSEE, AUSTRIJA
Kilco Holdings Ltd – KERSIA Group - Broomhouses 2 Industrial
Estate, Old Glasgow Road, LOCKERBIE - DG11 2SD, APVIENOTĀ
KARALISTE
Kilco (International) Ltd – KERSIA Group - 1A Trench Road Mallusk,
Newtownabbey, CO ANTRIM BT36 4TY, ĪRIJA
Medentech Ltd – KERSIA Group - Clonard Road, WEXFORD,
Y35Y7WY, ĪRIJA

1.5.

Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela

Jods

Ražotāja nosaukums

COSAYACH : SCM Cía. Cosayach Minera Negreiros, Rut.
N°96.625.710-5

Ražotāja adrese

Terrenos de Elena S/N Terrenos de Elena S/N Huara, Región de Tara
pacá Čīle

Ražotnes atrašanās vieta

Mined at: S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad.
Refined at: S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte

Aktīvā viela

Jods

Ražotāja nosaukums

ACF MINERA SA

Ražotāja adrese

San Martin 499 Iquique Čīle

Ražotnes atrašanās vieta

Faena Lagunas KM. 1.722 Ruta A-5, Pozo Almonte Čīle

Aktīvā viela

Jods

Ražotāja nosaukums

SOCIEDAD QUIMICA y MINERA SA

Ražotāja adrese

Los Militars 4290 SANTIAGO DE CHILE Čīle

Ražotnes atrašanās vieta

Pedro de Valdivia (PV) Route B 180 Antofagasta Čīle
Nueva Victoria (NV) Route 5 North, Km 1925 Pozo Almonte Čīle

Aktīvā viela

Jods

Ražotāja nosaukums

ISE Chemicals Corporation

Ražotāja adrese

3-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo Japāna

Ražotnes atrašanās vieta

Shirasato Plant (3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City, Chiba,
Japāna)
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Aktīvā viela

Jods

Ražotāja nosaukums

Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd

Ražotāja adrese

661 Mobara 297-8550 Mobara City, Chiba Japāna

Ražotnes atrašanās vieta

Chiba Plant, 2508 Minami Hinata, 299-4205 Shirako-Machi, ChoseiGun, Chiba Japāna

2.

BIOCĪDU SAIMES SASTĀVS UN PREPARATĪVAIS VEIDS

2.1.

Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par saimes sastāvu

Vispārpieņemtais
nosaukums

Saturs (%)
IUPAC nosaukums

Spirti, C12-14, etoksi
lēti (11 mol EO vidējā
molārā attiecība)

Funkcija

CAS numurs

EK numurs
Min.

Jods

2.2.

7.12.2020.

Poli(oksi-1,2etāndiils), - C12-14(vienmērīgi
numurēts)-alkilhidroksi

Aktīvā viela

7553-56-2

Neaktīvā viela

68439-50-9

231-442-4

Maks.

0,25

2,5

2,697

24,199

Preparatīvais veids(-i)

Preparatīvais veids(-i)

AL - Jebkurš cits šķidrums
SL - Šķīstošs koncentrāts

II DAĻA
OTRAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS - META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMS(-I)

META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMS 1
1.

META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 1 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1.

Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 identifikators

Identifikators

1.2.

meta SPC 1: Produkti iegremdēšanai - gatavi lietošanai

Atļaujas numura sufikss

Numurs

1-1

1.3.
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Produkta veids(-i)

Produkta veids(-i)

3. produkta veids - Veterinārā higiēna (Dezinfekcijas
līdzekļi)

2.

META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 1 SASTĀVS

2.1.

Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 sastāvu
Vispārpieņemtais
nosaukums

Saturs (%)
IUPAC nosaukums

Funkcija

2.2.

Poli(oksi-1,2etāndiils), - C12-14(vienmērīgi
numurēts)-alkilhidroksi

Aktīvā viela

7553-56-2

Neaktīvā viela

68439-50-9

231-442-4

Maks.

0,25

0,49

2,697

4,993

Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 preparatīvais veids(-i)
Preparatīvais veids(-i)

3.

EK numurs
Min.

Jods
Spirti, C12-14, etoksi
lēti (11 mol EO vidējā
molārā attiecība)

CAS numurs

AL - Jebkurš cits šķidrums

META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 1 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi

Sargāt no bērniem.
Kārtīgi nomazgāt rokas pēc izmantošanas.
Izmantot aizsargcimdus.
Izmantot aizsargdrēbes.
Izmantot acu aizsargus.
IEKĻŪSTOT ACĪS:Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņe
miet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet
skalot.
Ja acu iekaisums nepāriet:Lūdziet palīdzību mediķiem.

4.

META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 1 ATĻAUTAIS LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1.

Lietošanas apraksts
1. tabula. Lietojums # 1 — Manuāla vai automātiska iegremdēšana pēc slaukšanas
Produkta veids(-i)

3. produkta veids - Veterinārā higiēna (Dezinfekcijas līdzekļi)

Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas
veida apraksts

-
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Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)

Baktērijas
Raugi
Aļģes

Lietošanas joma(-s)

Iekštelpas
Piena lopu pupu dezinficēšana, iegremdējot pēc slaukšanas

Lietošanas metode(-s)

Iegremdēšana Manuāla vai automātiska pupu dezinficēšana, iegremdējot pēc slauk
šanas.
Kauss iegremdēšanai vai automatizēta iegremdēšanas iekārta.

Lietošanas deva(-s) un biežums

— govis un bifeļi (3 līdz 10ml: ieteicams 5 ml)
— aitas (1,5 līdz 5 ml: ieteicams 1,5 ml)
— kazas (no 2,5 līdz 6 ml: ieteicams 2,5 ml) Biežums: 2 līdz 3 reizes dienā

Lietotāju kategorija(-as)

Profesionāļi

Iepakojuma izmēri un materiāls

HDPE KANNA 5, 10, 22 L
HDPE MUCA 60, 120, 220 L
HDPE TVERTNE 1000L

4.1.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu
4.1.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu
4.1.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu
4.1.4. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu
4.1.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu

5.

VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 1 LIETOŠANU (1)

5.1.

Lietošanas instrukcijas
Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus norādījumus.
Pirms lietošanas produktiem jāsasniedz temperatūra virs 20°C.
Produkta iepildīšanai iekārtā ieteicams izmantot dozēšanas sūkni.
Manuāli vai automatizēti piepildiet iegremdēšanas krūzi ar lietošanai gatavo produktu.
Uzklājiet manuāli vai automātiski, pēc slaukšanas iegremdējot dzīvnieka pupus visā pupa garumā.
— govis un bifeļi (3 līdz 10ml: ieteicams 5 ml)

(1) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un pārējie šajā punktā minētie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem atļautajiem
meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietojumiem.
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— aitas (1,5 līdz 5 ml: ieteicams 1,5 ml)
— kazas (no 2,5 līdz 6 ml: ieteicams 2,5 ml)
Atstājiet produktu līdz nākamajai slaukšanai. Turiet govis stāvus, līdz produkts ir nožuvis (vismaz 5 minūtes).
Nākamajā slaukšanas reizē pirms slaukšanas iekārtas pieslēgšanas sistemātiski notīriet un noslaukiet pupus.
Ja nepieciešams, pēc katras slaukšanas atkārtoti uzklājiet produktu.
Regulāri tīriet uzklāšanas iekārtu ar siltu ūdeni.

5.2.

Riska samazināšanas pasākumi
Lietojiet aizsargbrilles.
Gadījumā, ja nepieciešams kombinēt pirms un pēc slaukšanas dezinfekciju, pirms slaukšanas dezinfekcijai ir
jāapsver lietot citu biocīdu, kas nesatur jodu.

5.3.

Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas
pasākumi vides aizsardzībai
Nekavējoties novelciet sasmērēto apģērbu un apavus. Izmazgājiet tos, pirms valkāt tos atkal.
INSTRUKCIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAI
— Ieelpošanas gadījumā: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā.
— Nonākot saskarē ar ādu: Nomazgāt ar ūdeni.
— Nokļūstot acīs:
JA NOKĻŪST ACĪS: Vairākas minūtes rūpīgi skalojiet ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir
viegli izdarīt. Turpiniet skalot.
Ja acu iekaisums nepāriet: Dodieties pie ārsta/lūdziet ārsta padomu.
— Norīšanas gadījumā: Izskalojiet muti. NEizraisiet vemšanu. Dodieties pie ārsta.
Lūdzam skatīt profesionāliem lietotājiem pieejamo drošības datu lapu: tajā ir norādīts tālruņa numurs, pa kuru
zvanīt ārkārtas gadījumos.
Lielas noplūdes: Iezīmējiet noplūdes vietu, norobežojiet ar inertu absorbentu un iesūknējiet avārijas tvertnē.
Glabājiet piemērotos, pienācīgi marķētos un slēgtos konteineros vēlākai iznīcināšanai. Nekādā gadījumā nelejiet
izlijušo produktu atpakaļ tvertnē atkārtotai izmantošanai.

5.4.

Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
Pēc apstrādes utilizējiet neizmantoto produktu un iepakojumu saskaņā ar vietējām prasībām. Lietotu produktu
atļauts noskalot sadzīves notekūdeņu sistēmā vai utilizēt mēslu novietnē, atkarībā no vietējām prasībām. Novērsiet
nonākšanu individuālā notekūdeņu apstrādes iekārtā.
Produkta notīrīšanai un pupu nožāvēšanai lietotie papīra dvieļi ir jāizmet parastajos un sadzīves atkritumos.

5.5.

Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos
Uzglabāšanas laiks: 2 gadi HDPE
Neuzglabāt temperatūrā, kas ir augstāka par 30°C.

6.

CITA INFORMĀCIJA
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7.

TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: INDIVIDUĀLI PRODUKTI META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMĀ 1

7.1.

Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs
Tirdzniecības nosau
kums(-i)

Dip-io 2500
JOD DIP
IODERM PSP
DERMINO FR
Iododip
IODEX EXTRA
Iodystrong
DERMIODE
INO IODE EPAIS
INO STAR +
IODACTIV 2500
IODIUM BX2500
Usual Iod Post
ASiRAL Dip Coat
IODOCAN EXTRA
UDDER PLUS
PRIMADIODE
CERTIODE EPAIS
IODIPACK GEL
HELIO IODE EPAIS
VAGEL
GELAPIS ACTIV
IOSAPIS GEL
ZENCARE FLASH
REPROGEL
DERMADINE +
KRONI Jod Dipp 2500
WÜBBELMANN JOD DIP
Iodine Cleaner&Sanitizer
MUNGIFILM
ZEP FS FILMIODINE NIPPLE NP
IODOFILM
EMPRASAN UDDER SHIELD
ANGLIA FARMERS IO-FILM
BARRICADE
STANTON IODOFILM
WYNNSAN IOFILM TEAT DIP

Atļaujas numurs

EU-0018397-0001 1-1

Vispārpieņemtais nosau
kums

IUPAC nosaukums

Jods
Spirti, C12-14, etoksi
lēti (11 mol EO vidējā
molārā attiecība)

7.2.

Poli(oksi-1,2etāndiils), - C12-14(vienmērīgi
numurēts)-alkilhidroksi

Funkcija

CAS numurs

Aktīvā viela

7553-56-2

Neaktīvā viela

68439-50-9

EK numurs

231-442-4

Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs
Tirdzniecības nosau
kums(-i)

Dip-io YB MAX
INO Io Dip MAX
JOD DIP YB MAX
IodoDip YB MAX

Saturs (%)

0,25
2,697

LV
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Iodium Dip YB MAX
JodyDip YB MAX
Delta IoDip YB MAX
Atļaujas numurs
Vispārpieņemtais nosau
kums

EU-0018397-0002 1-1
IUPAC nosaukums

Jods
Spirti, C12-14, etoksi
lēti (11 mol EO vidējā
molārā attiecība)

Poli(oksi-1,2etāndiils), - C12-14(vienmērīgi
numurēts)-alkilhidroksi

Funkcija

CAS numurs

Aktīvā viela

7553-56-2

Neaktīvā viela

68439-50-9

EK numurs

Saturs (%)

231-442-4

0,49
4,993

META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMS 2
1.

META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 2 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1.

Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 identifikators
Identifikators

1.2.

meta SPC 2:Produkti iegremdēšanai, noklāšanai ar putām,
apsmidzināšanai – Gatavi lietošanai

Atļaujas numura sufikss
Numurs

1.3.

1-2

Produkta veids(-i)
Produkta veids(-i)

3. produkta veids - Veterinārā higiēna (Dezinfekcijas
līdzekļi)

2.

META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 2 SASTĀVS

2.1.

Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 sastāvu
Vispārpieņemtais
nosaukums

Saturs (%)
IUPAC nosaukums

CAS numurs

EK numurs
Min.

Jods
Spirti, C12-14, etoksi
lēti (11 mol EO vidējā
molārā attiecība)

Funkcija

Poli(oksi-1,2etāndiils), - C12-14(vienmērīgi
numurēts)-alkilhidroksi

Aktīvā viela

7553-56-2

Neaktīvā viela

68439-50-9

231-442-4

Maks.

0,25

0,49

2,697

4,69
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Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 preparatīvais veids(-i)

Preparatīvais veids(-i)

3.

7.12.2020.

AL - Jebkurš cits šķidrums

META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 2 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi

Sargāt no bērniem.
Kārtīgi nomazgāt rokas pēc izmantošanas.
Izmantot aizsargcimdus.
Izmantot aizsargdrēbes.
Izmantot acu aizsargus.
IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņe
miet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet
skalot.
Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.

4.

META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 2 ATĻAUTAIS LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1.

Lietošanas apraksts
2. tabula. Lietojums# 1 — Manuāla vai automātiska iegremdēšana, noklāšana ar putām vai apsmidzināšana
pirms slaukšanas
Produkta veids(-i)

3. produkta veids - Veterinārā higiēna (Dezinfekcijas līdzekļi)

Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas
veida apraksts

-

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)

Baktērijas
Raugi

Lietošanas joma(-s)

Iekštelpas
Piena lopu pupu dezinficēšana, iegremdējot, noklājot ar putām vai
apsmidzinot pirms slaukšanas

Lietošanas metode(-s)

Iegremdēšana, putošana vai izsmidzināšana pirms slaukšanas Manuāla vai automātiska pupu dezinficēšana iegremdējot, noklājot ar
putām vai apsmidzinot pirms slaukšanas
Iegremdēšanas krūze, krūze noklāšanai ar putām, pupu apsmidzinā
tājs, automātiska iegremdēšanas iekārta, automātiska iekārta noklāša
nai ar putām vai automātiska smidzināšanas iekārta

Lietošanas deva(-s) un biežums

— govis un bifeļi: 3 līdz 10 ml (ieteicams 5 līdz 8 ml)
— aitas: 1,5 līdz 5 ml (ieteicams 1,5 līdz 3 ml)
— kazas: 2,5 līdz 6 ml (ieteicams 2,5 līdz 4 ml) - 0 Biežums: 2 līdz 3 reizes dienā

Lietotāju kategorija(-as)

Profesionāļi

Iepakojuma izmēri un materiāls

HDPE KANNA 5, 10, 22 L
HDPE MUCA 60, 120, 220 L
HDPE TVERTNE 1000L

7.12.2020.
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4.1.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Pirms produkta uzklāšanas notīriet visus redzamos netīrumus.
Pirms slaukšanas manuāli vai automātiski iegremdējiet/ noklājiet ar putām /apsmidziniet dzīvnieka pupus visā pupa
garumā.
Ļaujiet produktam iedarboties vismaz vienu minūti.
Pirms slaukšanas iekārtas pieslēgšanas sistemātiski notīriet un noslaukiet pupus.
Skatīt arī vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu.
4.1.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Lietošanai manuālai iegremdēšanai/ noklāšanai ar putām: Valkājiet ķīmiski izturīgus aizsargcimdus (cimdu materiālu
norāda atļaujas turētājs informācijā par produktu)/ acu aizsargbrilles.
Izsmidzinot manuāli, valkājiet ķīmiski izturīgus aizsargcimdus (cimdu materiālu norāda atļaujas turētājs informācijā
par produktu) /aizsargapģērbu/acu aizsargbrilles.
Gadījumā, ja nepieciešams kombinēt pirms un pēc slaukšanas dezinfekciju, pēc slaukšanas dezinfekcijai ir jāapsver
lietot citu biocīdu, kas nesatur jodu.
4.1.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu
4.1.4. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu
4.1.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu
4.2.

Lietošanas apraksts
3. tabula. Lietojums# 2 — Manuāla vai automātiska iegremdēšana, noklāšana ar putām vai apsmidzināšana
pēc slaukšanas
Produkta veids(-i)

3. produkta veids - Veterinārā higiēna (Dezinfekcijas līdzekļi)

Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas
veida apraksts

-

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)

Baktērijas
Raugi
Aļģes

Lietošanas joma(-s)

Iekštelpas
Piena lopu pupu dezinficēšana, iegremdējot, noklājot ar putām vai
apsmidzinot pēc slaukšanas

Lietošanas metode(-s)

Iegremdēšana, putošana vai izsmidzināšana pēc slaukšanas Manuāla vai automātiska pupu dezinficēšana iegremdējot, noklājot ar
putām vai apsmidzinot pēc slaukšanas
Iegremdēšanas krūze, krūze noklāšanai ar putām, pupu apsmidzinā
tājs, automātiska iegremdēšanas iekārta, automātiska iekārta noklāša
nai ar putām vai automātiska smidzināšanas iekārta

Lietošanas deva(-s) un biežums

— govis un bifeļi: 3 līdz 10 ml (ieteicams 5 līdz 8 ml)
— aitas: 1,5 līdz 5 ml (ieteicams 1,5 līdz 3 ml)
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— kazas: 2,5 līdz 6 ml (ieteicams 2,5 līdz 4 ml)
Biežums: 2 līdz 3 reizes dienā
Lietotāju kategorija(-as)

Profesionāļi

Iepakojuma izmēri un materiāls

HDPE KANNA 5, 10, 22 L
HDPE MUCA 60, 120, 220 L
HDPE TVERTNE 1000L

4.2.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Pēc slaukšanas manuāli vai automātiski iegremdējiet/ noklājiet ar putām /apsmidziniet dzīvnieka pupus visā pupa
garumā.
Atstājiet produktu līdz nākamajai slaukšanai. Turiet govis stāvus, līdz produkts ir nožuvis (vismaz 5 minūtes).
Nākamajā slaukšanas reizē pirms slaukšanas iekārtas pieslēgšanas sistemātiski notīriet un noslaukiet pupus.
Skatīt arī vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 1 lietošanu.
4.2.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Izsmidzinot manuāli, valkājiet ķīmiski izturīgus aizsargcimdus (cimdu materiālu norāda atļaujas turētājs informācijā
par produktu) /aizsargapģērbu/acu aizsargbrilles.
Gadījumā ja nepieciešams kombinēt pirms un pēc slaukšanas dezinfekciju, pirms slaukšanas dezinfekcijai ir jāapsver
lietot citu biocīdu, kas nesatur jodu.
4.2.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu
4.2.4. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu
4.2.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietošanu
5.

VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 2 LIETOŠANU (2)

5.1.

Lietošanas instrukcijas
Skatīt lietošanas norādījumus konkrētam lietošanas veidam.
Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus norādījumus.
Pirms lietošanas produktiem jāsasniedz temperatūra virs 20°C.
Produkta iepildīšanai iekārtā ieteicams izmantot dozēšanas sūkni. Manuāli vai automatizēti piepildiet iegremdēšanas
krūzi / krūzi noklāšanai ar putām /smidzinātāju ar lietošanai gatavo produktu.
Ja nepieciešams, pēc katras slaukšanas atkārtoti uzklājiet produktu
Regulāri tīriet uzklāšanas iekārtu ar siltu ūdeni.

5.2.

Riska samazināšanas pasākumi
Skatīt riska ierobežošanas pasākumus konkrētam lietošanas veidam.

(2) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un pārējie šajā punktā minētie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem atļautajiem
meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 2 lietojumiem.
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Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas
pasākumi vides aizsardzībai
Nekavējoties novelciet sasmērēto apģērbu un apavus. Izmazgājiet tos, pirms valkāt tos atkal.
INSTRUKCIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAI
— Ieelpošanas gadījumā: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā.
— Nonākot saskarē ar ādu: Nomazgāt ar ūdeni.
— Nokļūstot acīs:
JA NOKĻŪST ACĪS: Vairākas minūtes rūpīgi skalojiet ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir
viegli izdarīt. Turpiniet skalot.
Ja acu iekaisums nepāriet: Dodieties pie ārsta/lūdziet ārsta padomu.
— Norīšanas gadījumā: Izskalojiet muti. NEizraisiet vemšanu. Dodieties pie ārsta.
Lūdzam skatīt profesionāliem lietotājiem pieejamo drošības datu lapu: tajā ir norādīts tālruņa numurs, pa kuru
zvanīt ārkārtas gadījumos.
Lielas noplūdes: Iezīmējiet noplūdes vietu, norobežojiet ar inertu absorbentu un iesūknējiet avārijas tvertnē.
Glabājiet piemērotos, pienācīgi marķētos un slēgtos konteineros vēlākai iznīcināšanai. Nekādā gadījumā nelejiet
izlijušo produktu atpakaļ tvertnē atkārtotai izmantošanai.

5.4.

Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
Pēc apstrādes utilizējiet neizmantoto produktu un iepakojumu saskaņā ar vietējām prasībām. Lietotu produktu
atļauts noskalot sadzīves notekūdeņu sistēmā vai utilizēt mēslu novietnē, atkarībā no vietējām prasībām. Novērsiet
nonākšanu individuālā notekūdeņu apstrādes iekārtā.
Produkta notīrīšanai un pupu nožāvēšanai lietotie papīra dvieļi ir jāizmet parastajos un sadzīves atkritumos.

5.5.

Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos
Uzglabāšanas laiks: 2 gadi HDPE
Neuzglabāt temperatūrā, kas ir augstāka par 30°C.

6.

CITA INFORMĀCIJA

7.

TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: INDIVIDUĀLI PRODUKTI META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMĀ 2

7.1.

Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs

Tirdzniecības nosau
kums(-i)

Liq-io 2500
JOD SPRAY
IODINE 3000 RTU
IODEX 2500
Usual Iod Liquid
Iodoliquid
Iodospray
DESINTEAT
IODYSPRAY
RBT 2500
IODY’FLASH
INO IODE SPRAY
IODYPRO 2500
IODYPRO BL2500
Robot Liq-io 25
ADF iDip+
ASiRAL Dip Spray J
IODIPACK
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HELIO IODE LIQUIDE
POLY-IODE
CERTIODE LIQUIDE
IOSAPIS FLUID
GELAPIS ROBOT
ZENCARE SPRAY
HELIO IODE SPRAY +
IODIP +
KRONI Jod Spray 2500
WÜBBELMANN JOD LIQUID
PRECEPT
ANGLIA FARMERS PRECLENZ
H&M PREDIP
FULLWOOD PRECLEANSE
M WILLIAMS PRECEPT
STANTON PREDIP RTU
WYNNSAN IODINE PREDIP RTU
PREMIER GOLD PRE-DIP
HODGES & MOSS PREDIP
LANODIP PREPOST
DAIRYSAN MULTICARE
EMPRASAN ADVANCE
UDDERWASH IODINE
ANGLIA FARMERS PREPOST-IO
PREMIER GOLD PRE/POST
FULLWOOD PRE/POST IODINE
HODGES & MOSS ADVANCE
WYNNSAN IODINE PREPOST
Atļaujas numurs
Vispārpieņemtais nosau
kums

EU-0018397-0003 1-2
IUPAC nosaukums

Jods
Spirti, C12-14, etoksi
lēti (11 mol EO vidējā
molārā attiecība)

7.2.

Poli(oksi-1,2etāndiils), - C12-14(vienmērīgi
numurēts)-alkilhidroksi

Funkcija

CAS numurs

Aktīvā viela

7553-56-2

Neaktīvā viela

68439-50-9

EK numurs

231-442-4

Saturs (%)

0,25
2,697

Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs
Tirdzniecības nosau
kums(-i)

Liq-io YB MAX
INO Io Liquid Max
Iodoliquid YB MAX
Iodospray YB MAX
Desinteat YB MAX
Iodium Spray YB MAX
JodySpray YB MAX
Delta IoSpray YB MAX

Atļaujas numurs

EU-0018397-0004 1-2

Vispārpieņemtais nosau
kums

Jods

IUPAC nosaukums

Funkcija

Aktīvā viela

CAS numurs

7553-56-2

EK numurs

231-442-4

Saturs (%)

0,49

LV
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Spirti, C12-14, etoksi
lēti (11 mol EO vidējā
molārā attiecība)
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Poli(oksi-1,2etāndiils), - C12-14(vienmērīgi
numurēts)-alkilhidroksi

Neaktīvā viela
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68439-50-9

4,69

META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMS 3
1.

META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 3 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1.

Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 identifikators

Identifikators

1.2.

meta SPC 3:Koncentrēti produkti iegremdēšanai, noklā
šanai ar putām, apsmidzināšanai

Atļaujas numura sufikss

Numurs

1.3.

1-3

Produkta veids(-i)

Produkta veids(-i)

3. produkta veids - Veterinārā higiēna (Dezinfekcijas
līdzekļi)

2.

META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 3 SASTĀVS

2.1.

Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 sastāvu

Vispārpieņemtais
nosaukums

Saturs (%)
IUPAC nosaukums

2.2.

CAS numurs

EK numurs
Min.

Jods
Spirti, C12-14, etoksi
lēti (11 mol EO vidējā
molārā attiecība)

Funkcija

Poli(oksi-1,2etāndiils), - C12-14(vienmērīgi
numurēts)-alkilhidroksi

Aktīvā viela

7553-56-2

Neaktīvā viela

68439-50-9

231-442-4

Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 preparatīvais veids(-i)

Preparatīvais veids(-i)

SL - Šķīstošs koncentrāts

Maks.

2,5

2,5

24,1
99

24,199

L 410/86

3.
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META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 3 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums

Izraisa nopietnus acu bojājumus.
Var izraisīt orgānu bojājumus (vairogdziedzeris) ilgstošas vai atkārto
tas iedarbības rezultātā orāli.
Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Var kodīgi iedarboties uz metāliem.

Drošības prasību apzīmējumi

Sargāt no bērniem.
Neieelpot izgarojumus.
Neieelpot tvaikus.
Neieelpot smidzinājumu.
Kārtīgi nomazgāt rokas pēc izmantošanas.
Izmantot aizsargcimdus.
Izmantot aizsargdrēbes.
Izmantot acu aizsargus.
IEKĻŪSTOT ACĪS:Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes.Izņemiet
kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.
Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU
/ ārstu.
Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta.Atbrīvoties no
satura saskaņā ar vietējiem/ reģionālajiem/ valsts/ starptautiskajiem
noteikumiem
Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar vietējiem/ reģionālajiem/ valsts/
starptautiskajiem noteikumiem
Turēt tikai oriģinālajā iepakojumā
Uzsūkt izšļakstījumus, lai novērstu materiālus zaudējumus

4.

META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 3 ATĻAUTAIS LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1.

Lietošanas apraksts
4. tabula. Lietojums# 1 — Manuāla vai automātiska iegremdēšana, noklāšana ar putām vai apsmidzināšana
pirms slaukšanas
Produkta veids(-i)

3. produkta veids - Veterinārā higiēna (Dezinfekcijas līdzekļi)

Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas
veida apraksts
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)

Baktērijas
Raugi

Lietošanas joma(-s)

Iekštelpas
Piena lopu pupu dezinficēšana, iegremdējot, noklājot ar putām vai
apsmidzinot pirms slaukšanas

Lietošanas metode(-s)

Iegremdēšana, noklāšana ar putām, apsmidzināšana Manuāla vai automātiska pupu dezinficēšana iegremdējot, noklājot ar
putām vai apsmidzinot pirms slaukšanas
Iegremdēšanas krūze, krūze noklāšanai ar putām, pupu apsmidzinā
tājs, automātiska iegremdēšanas iekārta, automātiska iekārta noklāša
nai ar putām vai automātiska smidzināšanas iekārta

Lietošanas deva(-s) un biežums

Jāsagatavo 10% šķīdumu
Lietošanas deva atšķaidītajam produktam:
— govis un bifeļi: 3 līdz 10 ml (ieteicams 5 līdz 8 ml)
— aitas: 1,5 līdz 5 ml (ieteicams 1,5 līdz 3 ml)
— kazas: 2,5 līdz 6 ml (ieteicams 2,5 līdz 4 ml)
Biežums: 2 līdz 3 reizes dienā

Lietotāju kategorija(-as)

Profesionāļi

7.12.2020.
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Iepakojuma izmēri un materiāls

L 410/87

HDPE KANNA 5, 10, 22 L
HDPE MUCA 60, 120, 220 L
HDPE TVERTNE 1000L

4.1.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Sagatavojiet 10% šķīdumu (v/v: 10 ml produkta pievienojiet līdz 100ml ūdens), lai panāktu antibakteriālu un rauga
veidošanās novēršanas iedarbību.
Manuāli vai automatizēti piepildiet iegremdēšanas krūzi / krūzi noklāšanai ar putām /smidzinātāju ar sagatavoto
šķīdumu.
Pirms produkta uzklāšanas notīriet visus redzamos netīrumus.
Pirms slaukšanas manuāli vai automātiski iegremdējiet/ noklājiet ar putām /apsmidziniet dzīvnieka pupus visā pupa
garumā.
Ļaujiet produktam iedarboties vismaz 1 minūti
Pirms slaukšanas iekārtas pieslēgšanas sistemātiski notīriet un noslaukiet pupus.
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 lietošanu.
4.1.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Izsmidzinot manuāli, valkājiet ķīmiski izturīgus aizsargcimdus (cimdu materiālu norāda atļaujas turētājs informācijā
par produktu)/aizsargapģērbu/acu aizsargbrilles.
Gadījumā, ja nepieciešams kombinēt pirms un pēc slaukšanas dezinfekciju, pēc slaukšanas dezinfekcijai ir jāapsver
lietot citu biocīdu, kas nesatur jodu .
4.1.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 lietošanu
4.1.4. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 lietošanu
4.1.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 lietošanu
4.2.

Lietošanas apraksts
5. tabula. Lietojums# 2 — Manuāla vai automātiska iegremdēšana, noklāšana ar putām vai apsmidzināšana
pēc slaukšanas
Produkta veids(-i)

3. produkta veids - Veterinārā higiēna (Dezinfekcijas līdzekļi)

Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas
veida apraksts

-

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)

Baktērijas
Raugi
Aļģes
Vīrusi

Lietošanas joma(-s)

Iekštelpas
Piena lopu pupu dezinficēšana, iegremdējot, noklājot ar putām vai
apsmidzinot pēc slaukšanas

Lietošanas metode(-s)

Iegremdēšana, noklāšana ar putām, apsmidzināšana -

L 410/88
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Manuāla vai automātiska pupu dezinficēšana iegremdējot, noklājot ar
putām vai apsmidzinot pēc slaukšanas
Iegremdēšanas krūze, krūze noklāšanai ar putām, pupu apsmidzinā
tājs, automātiska iegremdēšanas iekārta, automātiska iekārta noklāša
nai ar putām vai automātiska smidzināšanas iekārta
Lietošanas deva(-s) un biežums

Baktēriju, raugu un aļģu dezinficēšanai ir jāsagatavo 10% šķīdums (v/v:
10 ml produkta pievienojiet līdz 100ml ūdens).
Vīrusu dezinficēšanai ir jāsagatavo 20% šķīdums (v/v: 20 ml produkta
pievienojiet līdz 100ml ūdens)
Lietošanas deva atšķaidītam produktam:
— govis un bifeļi: 3 līdz 10 ml (ieteicams 5 līdz 8 ml)
— aitas: 1,5 līdz 5 ml (ieteicams 1,5 līdz 3 ml)
— kazas: 2,5 līdz 6 ml (ieteicams 2,5 līdz 4 ml)
- Biežums: 2 līdz 3 reizes dienā

Lietotāju kategorija(-as)

Profesionāļi

Iepakojuma izmēri un materiāls

HDPE KANNA 5, 10, 22 L
HDPE MUCA 60, 120, 220 L
HDPE TVERTNE 1000L

4.2.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Sagatavojiet 10% šķīdumu (v/v: 10 ml produkta pievienojiet līdz 100ml ūdens), lai panāktu antibakteriālu un rauga
un aļģu veidošanās novēršanas iedarbību vai 20% (v/v: 20 ml produkta pievienojiet līdz 100ml ūdens) gadījumā, ja ir
nepieciešama arī pretvīrusu iedarbība.
Manuāli vai automatizēti piepildiet iegremdēšanas krūzi / krūzi noklāšanai ar putām /smidzinātāju ar sagatavoto
šķīdumu.
Pēc slaukšanas manuāli vai automātiski iegremdējiet/ noklājiet ar putām /apsmidziniet dzīvnieka pupus visā pupa
garumā.
Atstājiet produktu līdz nākamajai slaukšanai. Turiet govis stāvus, līdz produkts ir nožuvis (vismaz 5 minūtes).
Nākamajā slaukšanas reizē pirms slaukšanas iekārtas pieslēgšanas sistemātiski notīriet un noslaukiet pupus.
Skatīt arī vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 lietošanu.

4.2.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Izsmidzinot manuāli, valkājiet ķīmiski izturīgus aizsargcimdus (cimdu materiālu norāda atļaujas turētājs informācijā
par produktu) /aizsargapģērbu/acu aizsargbrilles.
Gadījumā, ja nepieciešams kombinēt pirms un pēc slaukšanas dezinfekciju, pirms slaukšanas dezinfekcijai ir
jāapsver lietot citu biocīdu, kas nesatur jodu.

4.2.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 lietošanu

4.2.4. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 lietošanu
4.2.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 lietošanu
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5.

VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 3 LIETOŠANU (3)

5.1.

Lietošanas instrukcijas

L 410/89

Skatīt lietošanas norādījumus konkrētam lietošanas veidam.
Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus norādījumus.
Pirms lietošanas produktiem jāsasniedz temperatūra virs 20°C.
Produkta iepildīšanai iekārtā ieteicams izmantot dozēšanas sūkni. Manuāli vai automatizēti piepildiet iegremdēšanas
krūzi / krūzi noklāšanai ar putām /smidzinātāju ar sagatavoto šķīdumu.
Ja nepieciešams, pēc katras slaukšanas atkārtoti uzklājiet produktu
Regulāri tīriet uzklāšanas iekārtu ar siltu ūdeni.
5.2.

Riska samazināšanas pasākumi
Skatīt riska ierobežošanas pasākumus konkrētam lietošanas veidam.

5.3.

Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas
pasākumi vides aizsardzībai
Nekavējoties novelciet sasmērēto apģērbu un apavus. Izmazgājiet tos, pirms valkāt tos atkal.
Ģīboņa gadījumā dodieties pie ārsta/lūdziet ārsta padomu. Parādiet šo drošības datu lapu ārstam.
INSTRUKCIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAI
— Ieelpošanas gadījumā: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā.
— Nonākot saskarē ar ādu: Nomazgāt ar ūdeni.
— Nokļūstot acīs: Uzreiz skalojiet plaši atvērtas acis ar nelielu ūdens strūklu vismaz 15 minūtes. Izņemiet
kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties sazinieties ar
SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
- Norīšanas gadījumā: Izskalojiet muti. NEizraisiet vemšanu. Dodieties pie ārsta.
Lūdzam skatīt profesionāliem lietotājiem pieejamo drošības datu lapu: tajā ir norādīts tālruņa numurs, pa kuru
zvanīt ārkārtas gadījumos.
— Lielas noplūdes: Iezīmējiet noplūdes vietu, norobežojiet ar inertu absorbentu un iesūknējiet avārijas tvertnē.
Glabājiet piemērotos, pienācīgi marķētos un slēgtos konteineros vēlākai iznīcināšanai.
Nekādā gadījumā nelejiet izlijušo produktu atpakaļ tvertnē atkārtotai izmantošanai.
Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

5.4.

Pēcapstrādes utilizējiet neizmantoto produktu un iepakojumu saskaņā ar vietējām prasībām.
Lietotu produktu atļauts noskalot sadzīves notekūdeņu sistēmā vai utilizēt mēslu novietnē, atkarībā no vietējām
prasībām. Novērsiet nonākšanu individuālā notekūdeņu apstrādes iekārtā.
Produkta notīrīšanai un pupu nožāvēšanai lietotie papīra dvieļi ir jāizmet parastajos un sadzīves atkritumos.

5.5.

Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos
Uzglabāšanas laiks: 2 gadi HDPE
Neuzglabāt temperatūrā, kas ir augstāka par 30°C.

6.

CITA INFORMĀCIJA

(3) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un pārējie šajā punktā minētie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem atļautajiem
meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 lietojumiem.

LV

L 410/90

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7.12.2020.

7.

TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: INDIVIDUĀLI PRODUKTI META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMĀ 3

7.1.

Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs

Tirdzniecības nosau
kums(-i)

Liq-io concentrate
INO Jod Konzentrat
Usual Iod Concent
Iodoconcentrat
D 10 IODINE
D 5 IODINE
Liq-io C
INO IODE C
D 4 IODINE
ADF iDip+ concentrate
Mammizan Concentré
WYNNSAN IODINE CONCENTRATE
EMPRASAN OPTIMA
ANGLIA FARMERS CONC
PROLAC SENTINEL CONC
PREMIER GOLD CONCENTRATE
FULLWOOD IODINE CONC
H&M OPTIMA
SENTINAL CONC
HARRY TRAVIS SUPER CONC TEAT DIP
LANODIP CONC
E/SAN SOVEREIGN
PROLAC SENTINEL CONC

Atļaujas numurs

EU-0018397-0005 1-3

Vispārpieņemtais nosau
kums

IUPAC nosaukums

Jods
Spirti, C12-14, etoksi
lēti (11 mol EO vidējā
molārā attiecība)

Poli(oksi-1,2etāndiils), - C12-14(vienmērīgi
numurēts)-alkilhidroksi

Funkcija

CAS numurs

Aktīvā viela

7553-56-2

Nektīvā viela

68439-50-9

EK numurs

231-442-4

Saturs (%)

2,5
24,199

META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMS 4
1.

META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 4 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1.

Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 4 identifikators

Identifikators

1.2.

Atļaujas numura sufikss

Numurs

1.3.

meta SPC 4:Produkti iegremdēšanai ar pretvīrusu iedar
bību - Gatavi lietošanai

1-4

Produkta veids(-i)

Produkta veids(-i)

3. produkta veids - Veterinārā higiēna (Dezinfekcijas
līdzekļi)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
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2.

META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 4 SASTĀVS

2.1.

Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 4 sastāvu

Vispārpieņemtais
nosaukums

Saturs (%)
IUPAC nosaukums

Funkcija

2.2.

Poli(oksi-1,2etāndiils), - C12-14(vienmērīgi
numurēts)-alkilhidroksi

Aktīvā viela

7553-56-2

Neaktīvā viela

68439-50-9

231-442-4

Maks.

0,5

0,5

4,993

4,993

Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 3 preparatīvais veids(-i)

Preparatīvais veids(-i)

3.

EK numurs
Min.

Jods
Spirti, C12-14, etoksi
lēti (11 mol EO vidējā
molārā attiecība)

CAS numurs

AL - Jebkurš cits šķidrums

META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 4 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi

Sargāt no bērniem.
Kārtīgi nomazgāt rokas pēc izmantošanas.
Izmantot aizsargcimdus.
Izmantot aizsargdrēbes.
Izmantot acu aizsargus.
IEKĻŪSTOT ACĪS:Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes.Izņemiet
kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.
Ja acu iekaisums nepāriet:Lūdziet palīdzību mediķiem.

4.

META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 4 ATĻAUTAIS LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1.

Lietošanas apraksts

6. tabula. Lietojums# 1 — Manuāla vai automātiska iegremdēšana pēc slaukšanas
Produkta veids(-i)

3. produkta veids - Veterinārā higiēna (Dezinfekcijas līdzekļi)

Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas
veida apraksts

-

L 410/92
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Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)

Baktērijas
Raugi
Aļģes
Vīrusi

Lietošanas joma(-s)

Iekštelpas
Piena lopu pupu dezinficēšana, iegremdējot pēc slaukšanas

Lietošanas metode(-s)

Iegremdēšana Manuāla vai automātiska pupu dezinficēšana, iegremdējot pēc slauk
šanas.
Krūze iegremdēšanai vai automatizēta iegremdēšanas iekārta.

Lietošanas deva(-s) un biežums

— govis un bifeļi (3 līdz 10ml: ieteicams 5 ml)
— aitas (1,5 līdz 5 ml: ieteicams 1,5 ml)
— kazas (no 2,5 līdz 6 ml: ieteicams 2,5 ml) Biežums: 2 līdz 3 reizes dienā

Lietotāju kategorija(-as)

Profesionāļi

Iepakojuma izmēri un materiāls

HDPE KANNA 5, 10, 22 L
HDPE MUCA 60, 120, 220 L
HDPE TVERTNE 1000L

4.1.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 4 lietošanu
4.1.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 4 lietošanu
4.1.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 4 lietošanu
4.1.4. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 4 lietošanu
4.1.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 4 lietošanu
5.

VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 4 LIETOŠANU (4)

5.1.

Lietošanas instrukcijas
Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus norādījumus.
Pirms lietošanas produktiem jāsasniedz temperatūra virs 20°C.
Produkta iepildīšanai iekārtā ieteicams izmantot dozēšanas sūkni. Manuāli vai automatizēti piepildiet iegremdēšanas
krūzi ar lietošanai gatavo produktu.
Uzklājiet manuāli vai automātiski, pēc slaukšanas iegremdējot dzīvnieka pupus visā pupa garumā.

(4) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un pārējie šajā punktā minētie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem atļautajiem
meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 4 lietojumiem.
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— govis un bifeļi (3 līdz 10ml: ieteicams 5 ml)
— aitas (1,5 līdz 5 ml: ieteicams 1,5 ml)
— kazas (no 2,5 līdz 6 ml: ieteicams 2,5 ml)
Atstājiet produktu līdz nākamajai slaukšanai. Turiet govis stāvus, līdz produkts ir nožuvis (vismaz 5 minūtes).
Nākamajā slaukšanas reizē pirms slaukšanas iekārtas pieslēgšanas sistemātiski notīriet un noslaukiet pupus.
Ja nepieciešams, pēc katras slaukšanas atkārtoti uzklājiet produktu.
Regulāri tīriet uzklāšanas iekārtu ar siltu ūdeni.

5.2.

Riska samazināšanas pasākumi
Lietojiet aizsargbrilles.
Gadījumā, ja nepieciešams kombinēt pirms un pēc slaukšanas dezinfekciju, pirms slaukšanas dezinfekcijai ir
jāapsver lietot citu biocīdu, kas nesatur jodu.

5.3.

Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas
pasākumi vides aizsardzībai
Nekavējoties novelciet sasmērēto apģērbu un apavus. Izmazgājiet tos, pirms valkāt tos atkal.
INSTRUKCIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAI
— Ieelpošanas gadījumā: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā.
— Nonākot saskarē ar ādu: Nomazgāt ar ūdeni.
— Nokļūstot acīs:
JA NOKĻŪST ACĪS: Vairākas minūtes rūpīgi skalojiet ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir
viegli izdarīt. Turpiniet skalot.
Ja acu iekaisums nepāriet: Dodieties pie ārsta/lūdziet ārsta padomu.
— Norīšanas gadījumā: Izskalojiet muti. NEizraisiet vemšanu. Dodieties pie ārsta.
Lūdzam skatīt profesionāliem lietotājiem pieejamo drošības datu lapu: tajā ir norādīts tālruņa numurs, pa kuru
zvanīt ārkārtas gadījumos.
Lielas noplūdes: Iezīmējiet noplūdes vietu, norobežojiet ar inertu absorbentu un iesūknējiet avārijas tvertnē.
Glabājiet piemērotos, pienācīgi marķētos un slēgtos konteineros vēlākai iznīcināšanai. Nekādā gadījumā nelejiet
izlijušo produktu atpakaļ tvertnē atkārtotai izmantošanai.

5.4.

Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
Pēc apstrādes utilizējiet neizmantoto produktu un iepakojumu saskaņā ar vietējām prasībām. Lietotu produktu
atļauts noskalot sadzīves notekūdeņu sistēmā vai utilizēt mēslu novietnē, atkarībā no vietējām prasībām. Novērsiet
nonākšanu individuālā notekūdeņu apstrādes iekārtā.
Produkta notīrīšanai un pupu nožāvēšanai lietotie papīra dvieļi ir jāizmet parastajos un sadzīves atkritumos.

5.5.

Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos
Uzglabāšanas laiks: 2 gadi HDPE
Neuzglabāt temperatūrā, kas ir augstāka par 30°C.

6.

CITA INFORMĀCIJA
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7.

TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: INDIVIDUĀLI PRODUKTI META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMĀ 4

7.1.

Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs

Tirdzniecības nosau
kums(-i)

Dip-io 5000
IODIUM TX
INO JOD 50 DIP
Usual Iod Post +
IODIUM PRO DIP
IODERM PSP +
IODEX EXTRA +
Iododip +
IODYSTRONG PLUS
INO TREMP
INO STAR
IODACTIV 5000
DERMINO
IODERM 5000
IODIUM BX5000
HOEVE-PLUS DIP
TREMPASEPT IODE
DERMADINE
MAMMO-DERM
KRONI Jod Dipp 5000

Atļaujas numurs

EU-0018397-0006 1-4

Vispārpieņemtais nosau
kums

IUPAC nosaukums

Jods
Spirti, C12-14, etoksi
lēti (11 mol EO vidējā
molārā attiecība)

Poli(oksi-1,2etāndiils), - C12-14(vienmērīgi
numurēts)-alkilhidroksi

Funkcija

CAS numurs

Aktīvā viela

7553-56-2

Neaktīvā viela

68439-50-9

EK numurs

231-442-4

Saturs (%)

0,5
4,993

META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMS 5
1.

META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 5 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1.

Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 5 identifikators

Identifikators

1.2.

Atļaujas numura sufikss

Numurs

1.3.

meta SPC 5:Produkti iegremdēšanai, noklāšanai ar putām,
apsmidzināšanai 5500 ppm – Gatavi lietošanai

1-5

Produkta veids(-i)

Produkta veids(-i)

3. produkta veids - Veterinārā higiēna (Dezinfekcijas
līdzekļi)
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2.

META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 5 SASTĀVS

2.1.

Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 5 sastāvu

Vispārpieņemtais
nosaukums

Saturs (%)
IUPAC nosaukums

Funkcija

2.2.

Poli(oksi-1,2-etān
diils), - C12-14(vienmērīgi numu
rēts)-alkil-hidroksi

Aktīvā viela

7553-56-2

Neaktīvā viela

68439-50-9

231-442-4

Maks.

0,55

0,55

4,69

4,69

Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 5 preparatīvais veids(-i)

Preparatīvais veids(-i)

3.

EK numurs
Min.

Jods
Spirti, C12-14, etoksi
lēti (11 mol EO vidējā
molārā attiecība)

CAS numurs

AL - Jebkurš cits šķidrums

META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 5 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi

Sargāt no bērniem.
Kārtīgi nomazgāt rokas pēc izmantošanas.
Izmantot aizsargcimdus.
Izmantot aizsargdrēbes.
Izmantot acu aizsargus.
IEKĻŪSTOT ACĪS:Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes.Izņemiet
kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.
Ja acu iekaisums nepāriet:Lūdziet palīdzību mediķiem.

4.

META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 5 ATĻAUTAIS LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1.

Lietošanas apraksts

7. tabula. Lietojums# 1 — Manuāla vai automātiska iegremdēšana, noklāšana ar putām vai apsmidzināšana
pirms slaukšanas
Produkta veids(-i)

3. produkta veids - Veterinārā higiēna (Dezinfekcijas līdzekļi)

Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas
veida apraksts

-

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)

Baktērijas
Raugi
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Lietošanas joma(-s)

Iekštelpas
Piena lopu pupu dezinficēšana, iegremdējot, noklājot ar putām vai
apsmidzinot pirms slaukšanas

Lietošanas metode(-s)

Iegremdēšana, noklāšana ar putām, apsmidzināšana Manuāla vai automātiska pupu dezinficēšana iegremdējot, noklājot ar
putām vai apsmidzinot pirms slaukšanas
Iegremdēšanas krūze, krūze noklāšanai ar putām, pupu apsmidzinā
tājs, automātiska iegremdēšanas iekārta, automātiska iekārta noklāša
nai ar putām vai automātiska smidzināšanas iekārta

Lietošanas deva(-s) un biežums

— govis un bifeļi: 3 līdz 10 ml (ieteicams 5 līdz 8 ml)
— aitas: 1,5 līdz 5 ml (ieteicams 1,5 līdz 3 ml)
— kazas: 2,5 līdz 6 ml (ieteicams 2,5 līdz 4 ml)
Biežums: 2 līdz 3 reizes dienā

Lietotāju kategorija(-as)

Profesionāļi

Iepakojuma izmēri un materiāls

HDPE KANNA 5, 10, 22 L
HDPE MUCA 60, 120, 220 L
HDPE TVERTNE 1000L

4.1.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Manuāli vai automatizēti piepildiet iegremdēšanas krūzi / krūzi noklāšanai ar putām /smidzinātāju ar lietošanai
gatavo produktu.
Pirms produkta uzklāšanas notīriet visus redzamos netīrumus.
Pirms slaukšanas manuāli vai automātiski iegremdējiet/ noklājiet ar putām /apsmidziniet dzīvnieka pupus visā pupa
garumā.
Ļaujiet produktam iedarboties vismaz vienu minūti.
Pirms slaukšanas iekārtas pieslēgšanas sistemātiski notīriet un noslaukiet pupus.
Skatīt arī vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 5 lietošanu.

4.1.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Lietošanai manuālai iegremdēšanai/ noklāšanai ar putām: Valkājiet ķīmiski izturīgus aizsargcimdus (cimdu materiālu
norāda atļaujas turētājs informācijā par produktu)/ acu aizsargbrilles.
Izsmidzinot manuāli, valkājiet ķīmiski izturīgus aizsargcimdus (cimdu materiālu norāda atļaujas turētājs informācijā
par produktu) /aizsargapģērbu/acu aizsargbrilles.
Gadījumā, ja nepieciešams kombinēt pirms un pēc slaukšanas dezinfekciju, pēc slaukšanas dezinfekcijai ir jāapsver
lietot citu biocīdu, kas nesatur jodu.
4.1.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 5 lietošanu

4.1.4. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 5 lietošanu
4.1.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 5 lietošanu
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Lietošanas apraksts
8. tabula. Lietojums# 2 — Manuāla vai automātiska iegremdēšana, noklāšana ar putām vai apsmidzināšana
pēc slaukšanas
Produkta veids(-i)

3. produkta veids - Veterinārā higiēna (Dezinfekcijas līdzekļi)

Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas
veida apraksts

-

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)

Baktērijas
Raugi
Aļģes
Vīrusi

Lietošanas joma(-s)

Iekštelpas
Piena lopu pupu dezinficēšana, iegremdējot, noklājot ar putām vai
apsmidzinot pēc slaukšanas

Lietošanas metode(-s)

Iegremdēšana, noklāšana ar putām, apsmidzināšana Manuāla vai automātiska pupu dezinficēšana iegremdējot, noklājot ar
putām vai apsmidzinot pēc slaukšanas
Iegremdēšanas krūze, krūze noklāšanai ar putām, pupu apsmidzinā
tājs, automātiska iegremdēšanas iekārta, automātiska iekārta noklāša
nai ar putām vai automātiska smidzināšanas iekārta

Lietošanas deva(-s) un biežums

— govis un bifeļi: 3 līdz 10 ml (ieteicams 5 līdz 8 ml)
— aitas: 1,5 līdz 5 ml (ieteicams 1,5 līdz 3 ml)
— kazas: 2,5 līdz 6 ml (ieteicams 2,5 līdz 4 ml)
Biežums: 2 līdz 3 reizes dienā

Lietotāju kategorija(-as)

Profesionāļi

Iepakojuma izmēri un materiāls

HDPE KANNA 5, 10, 22 L
HDPE MUCA 60, 120, 220 L
HDPE TVERTNE 1000L

4.2.1. Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija
Manuāli vai automatizēti piepildiet iegremdēšanas krūzi / krūzi noklāšanai ar putām /smidzinātāju ar lietošanai
gatavo produktu.
Pēc slaukšanas manuāli vai automātiski iegremdējiet/ noklājiet ar putām /apsmidziniet dzīvnieka pupus visā pupa
garumā.
Atstājiet produktu līdz nākamajai slaukšanai. Turiet govis stāvus, līdz produkts ir nožuvis (vismaz 5 minūtes).
Nākamajā slaukšanas reizē pirms slaukšanas iekārtas pieslēgšanas sistemātiski notīriet un noslaukiet pupus.
Skatīt arī vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 5 lietošanu.
4.2.2. Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi
Izsmidzinot manuāli, valkājiet ķīmiski izturīgus aizsargcimdus (cimdu materiālu norāda atļaujas turētājs informācijā
par produktu) /aizsargapģērbu/acu aizsargbrilles.
Gadījumā, ja nepieciešams kombinēt pirms un pēc slaukšanas dezinfekciju, pirms slaukšanas dezinfekcijai ir
jāapsver lietot citu biocīdu, kas nesatur jodu.
4.2.3. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas
instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 5 lietošanu
4.2.4. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 5 lietošanu
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4.2.5. Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos
Skatīt vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 5 lietošanu
5.

VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 5 LIETOŠANU (5)

5.1.

Lietošanas instrukcijas
Skatīt lietošanas norādījumus konkrētam lietošanas veidam.
Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukcijas un ievērojiet visus norādījumus.
Pirms lietošanas produktiem jāsasniedz temperatūra virs 20°C.
Produkta iepildīšanai iekārtā ieteicams izmantot dozēšanas sūkni.
Ja nepieciešams, pēc katras slaukšanas atkārtoti uzklājiet produktu
Regulāri tīriet uzklāšanas iekārtu ar siltu ūdeni.

5.2.

Riska samazināšanas pasākumi
Skatīt riska ierobežošanas pasākumus konkrētam lietošanas veidam.

5.3.

Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas
pasākumi vides aizsardzībai
Nekavējoties novelciet sasmērēto apģērbu un apavus. Izmazgājiet tos, pirms valkāt tos atkal.
INSTRUKCIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAI
— Ieelpošanas gadījumā: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā.
— Nonākot saskarē ar ādu: Nomazgāt ar ūdeni.
— Nokļūstot acīs:
JA NOKĻŪST ACĪS: Vairākas minūtes rūpīgi skalojiet ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir
viegli izdarīt. Turpiniet skalot.
Ja acu iekaisums nepāriet: Dodieties pie ārsta/lūdziet ārsta padomu.
— Norīšanas gadījumā: Izskalojiet muti. NEizraisiet vemšanu. Dodieties pie ārsta.
Lūdzam skatīt profesionāliem lietotājiem pieejamo drošības datu lapu: tajā ir norādīts tālruņa numurs, pa kuru
zvanīt ārkārtas gadījumos.
Lielas noplūdes: Iezīmējiet noplūdes vietu, norobežojiet ar inertu absorbentu un iesūknējiet avārijas tvertnē.
Glabājiet piemērotos, pienācīgi marķētos un slēgtos konteineros vēlākai iznīcināšanai. Nekādā gadījumā nelejiet
izlijušo produktu atpakaļ tvertnē atkārtotai izmantošanai.

5.4.

Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
Pēc apstrādes utilizējiet neizmantoto produktu un iepakojumu saskaņā ar vietējām prasībām. Lietotu produktu
atļauts noskalot sadzīves notekūdeņu sistēmā vai utilizēt mēslu novietnē, atkarībā no vietējām prasībām. Novērsiet
nonākšanu individuālā notekūdeņu apstrādes iekārtā.
Produkta notīrīšanai un pupu nožāvēšanai lietotie papīra dvieļi ir jāizmet parastajos un sadzīves atkritumos.

5.5.

Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos
Uzglabāšanas laiks: 2 gadi HDPE
Neuzglabāt temperatūrā, kas ir augstāka par 30°C.

6.

CITA INFORMĀCIJA

(5) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un pārējie šajā punktā minētie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem atļautajiem
meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma 5 lietojumiem.
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7.

TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: INDIVIDUĀLIE PRODUKTI META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMĀ 5

7.1.

Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs

Tirdzniecības nosau
kums(-i)

Liq-io 5500
IODYPRO
INO JOD 50 Liquid
Usual Iod Liquid +
IODIUM PRO SPRAY
IODEX
Iodoliquid +
Iodospray Plus
DESINTEAT PLUS
ROBOSPRAY IODE
INOTRAYON
IODYPRO 5500
Robot Liq-io 55
IODYPRO BL5500
ADF iDip+ 5500
HOEVE-JODIUM SPRAY
GRUPAIODE
IODOCAN
JOFO
JODI PLUS
K-AGRO PRODIP ID
IODIP
HELIO IODE SPRAY
MAMMO-JOD
KRONI Jod Spray 5500
MUNGI-IOD
LELY QUARESS-Iodine
GOLD GLYCODIP
EMPRASAN EXTRA CARE
H&M RTU IODINE
ANGLIA FARMERS SUPPLEDIP-IO
PROLAC RTU IODINE TEAT DIP
PREMIER GOLD POST DIP
FULLWOOD IODINE EXTRA
H&M EXTRACARE
M WILLIAMS TEAT DIP
PLATINUM
WDH GOLD DIP RTU
WYNNSAN IODINE HE RTU

Atļaujas numurs

EU-0018397-0007 1-5

Vispārpieņemtais nosau
kums

IUPAC nosaukums

Jods
Spirti, C12-14, etoksi
lēti (11 mol EO vidējā
molārā attiecība)

Poli(oksi-1,2etāndiils), - C12 -14(vienmērīgi
numurēts)-alkilhidroksi

Funkcija

CAS numurs

Aktīvā viela

7553-56-2

Neaktīvā viela

68439-50-9

EK numurs

231-442-4

Saturs (%)

0,55
4,69
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LĒMUMI
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2020/1996
(2020. gada 4. decembris),
ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2020/1742 par konkrētiem aizsardzības
pasākumiem saistībā ar augsti patogēnisko H5N8 apakštipa putnu gripu Apvienotajā Karalistē
(izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 8763)
(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)
(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes Direktīvu 89/662/EEK (1989. gada 11. decembris) par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā
tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu saistībā ar 131. pantu Līgumā par Lielbritānijas
un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (“Izstāšanās
līgums”),
ņemot vērā Padomes Direktīvu 90/425/EEK (1990. gada 26. jūnijs) par veterinārajām pārbaudēm, kas piemērojamas
Savienībā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši
tās 10. panta 4. punktu saistībā ar Izstāšanās līguma 131. pantu,
tā kā:
(1)

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1742 (3) tika pieņemts pēc tam, kad augsti patogēniskās H5N8 apakštipa
putnu gripas uzliesmojumi tika konstatēti saimniecībās, kurās tur mājputnus vai citus nebrīvē turētus putnus,
Apvienotajā Karalistē un kad šīs dalībvalsts kompetentā iestāde saskaņā ar Padomes Direktīvu 2005/94/EK (4) bija
izveidojusi aizsardzības zonu un uzraudzības zonu.

(2)

Īstenošanas lēmumā (ES) 2020/1742 noteikts, ka aizsardzības un uzraudzības zonās, ko saskaņā ar Direktīvu
2005/94/EK ir izveidojusi Apvienotā Karaliste, ir jāiekļauj vismaz tie apgabali, kuri kā aizsardzības zona un
uzraudzības zona norādīti minētā īstenošanas lēmuma pielikumā.

(3)

Kopš Īstenošanas lēmuma (ES) 2020/1742 pieņemšanas dienas Apvienotā Karaliste ir paziņojusi Komisijai par
jauniem augsti patogēniskās H5N8 apakštipa putnu gripas uzliesmojumiem saimniecībās, kurās tur mājputnus vai
citus nebrīvē turētus putnus, Lesteršīras un Nortjorkšīras grāfistē un ir veikusi vajadzīgos pasākumus saskaņā ar
Direktīvu 2005/94/EK, tostarp ir izveidojusi aizsardzības zonu un uzraudzības zonu ap šo jauno uzliesmojumu
vietām.

(4)

Komisija sadarbībā ar Apvienoto Karalisti ir izskatījusi minētos pasākumus un atzīst, ka aizsardzības zonas un
uzraudzības zonas robežas, ko noteikusi minētās dalībvalsts kompetentā iestāde, atrodas pietiekami tālu no
saimniecībām, kurās bija apstiprināti augsti patogēniskās H5N8 apakštipa putnu gripas uzliesmojumi.

(1) OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.
(2) OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.
(3) Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1742 (2020. gada 20. novembris) par konkrētiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti
patogēnisko H5N8 apakštipa putnu gripu Apvienotajā Karalistē (OV L 392, 23.11.2020., 60. lpp.).
(4) Padomes Direktīva 2005/94/EK (2005. gada 20. decembris), ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei un atceļ
Direktīvu 92/40/EEK (OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.).
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(5)

Lai novērstu nevajadzīgus tirdzniecības traucējumus Savienībā un nepieļautu, ka trešās valstis liek nepamatotus
tirdzniecības šķēršļus, sadarbībā ar Apvienoto Karalisti ir nepieciešams īsā laika posmā Savienības līmenī aprakstīt
jaunas aizsardzības zonas un uzraudzības zonas, kas noteiktas šajā dalībvalstī saskaņā ar Direktīvu 2005/94/EK.
Tāpēc aizsardzības zona un uzraudzības zona, kuras attiecībā uz Apvienoto Karalisti norādītas Īstenošanas lēmuma
(ES) 2020/1742 pielikumā, būtu jāgroza.

(6)

Līdz ar to Īstenošanas lēmuma (ES) 2020/1742 pielikums būtu jāgroza, lai atjauninātu reģionalizāciju Savienības
līmenī un ņemtu vērā Apvienotās Karalistes saskaņā ar Direktīvu 2005/94/EK izveidotās jaunās aizsardzības zonas
un uzraudzības zonas, kā arī noteiktu tajās piemērojamo ierobežojumu ilgumu.

(7)

Tāpēc Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1742 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Ņemot vērā vajadzību Savienībā steidzami pārvarēt epidemioloģisko situāciju, ko izraisījusi augsti patogēniskās
H5N8 apakštipa putnu gripas izplatīšanās, ir svarīgi, lai grozījumi, kas ar šo lēmumu izdarīti Īstenošanas lēmuma
(ES) 2020/1742 pielikumā, stātos spēkā pēc iespējas drīzāk.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi atbilst Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas
atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Īstenošanas lēmuma (ES) 2020/1742 pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.
2. pants
Šis lēmums ir adresēts Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2020. gada 4. decembrī

Komisijas vārdā –
Komisijas locekle
Stella KYRIAKIDES
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PIELIKUMS
“PIELIKUMS
A DAĻA

Lēmuma 1. pantā minētā aizsardzības zona:

Apvienotā Karaliste

Datums, līdz kuram pasākums
piemērojams saskaņā ar Direktīvas
2005/94/EK 29. panta 1. punktu

Aptvertais apgabals

Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) contained within a circle of a
radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81

27.11.2020.

Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) contained within a circle
of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and
W2.81

8.12.2020.

Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) contained within a circle
of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and
W0.86

16.12.2020.

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a
circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30
and W1.47

23.12.2020.

B DAĻA

Lēmuma 1. pantā minētā uzraudzības zona:

Apvienotā Karaliste

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram pasākums
piemērojams saskaņā ar Direktīvas
2005/94/EK 31. pantu

Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) extending beyond the area
described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres,
centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81

6.12.2020.

Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) contained within a circle of a
radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81

28.11.2020.–6.12.2020.

Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) extending beyond the
area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilo
metres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81
Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) contained within a circle
of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and
W2.81
Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) extending beyond the
area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilo
metres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and W0.86
Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) contained within a circle
of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and
W0.86

17.12.2020.

9.12.2020.–17.12.2020.

25.12.2020.

17.12.2020.–25.12.2020.
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Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) extending beyond the
area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilo
metres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30 and W1.47

31.12.2020.

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a
circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30
and W1.47

24.12.2020.–31.12.2020.

”
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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2020/1997
(2020. gada 24. novembris)
par 2021. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu (ECB/2020/57)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS VALDE,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 128. panta 2. punktu,
ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2015/2332 (2015. gada 4. decembris) par euro monētu emisijas
apjoma apstiprināšanas procedūru (ECB/2015/43) (1) un jo īpaši tā 2. panta 9. punktu,
Tā kā:
(1)

No 1999. gada 1. janvāra Eiropas Centrālajai bankai (ECB) ir ekskluzīvas tiesības apstiprināt dalībvalstu, kuru valūta
ir euro (turpmāk tekstā – “euro zonas dalībvalstis”), emitēto monētu apjomu.

(2)

Euro zonas 19 dalībvalstis iesniegušas ECB savus lūgumus apstiprināt euro monētu emisijas apjomu 2021. gadā
kopā ar paskaidrojumiem par prognozēm izmantoto metodiku. Dažas no šīm euro zonas dalībvalstīm iesniegušas
papildu informāciju par apgrozības monētām, ja šāda informācija bijusi pieejama un attiecīgās euro zonas
dalībvalstis to uzskatījušas par svarīgu apstiprinājuma lūguma pamatošanai.

(3)

Ņemot vērā to, ka uz euro zonas dalībvalstu tiesībām emitēt euro monētas attiecas ECB emisijas apjoma
apstiprinājums, saskaņā ar Lēmuma (ES) 2015/2332 (ECB/2015/43) 3. pantu ECB apstiprinātos apjomus euro
zonas dalībvalstis nedrīkst pārsniegt bez iepriekšējas ECB piekrišanas.

(4)

Saskaņā ar Lēmuma (ES) 2015/2332 (ECB/2015/43) 2. panta 9. punktu, ja nav vajadzīgs grozīt monētu emisijas
lūgto apjomu, ECB Valde ir pilnvarota pieņemt lēmumu par 2021. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanas
lūgumiem, ko iesniegušas euro zonas dalībvalstis,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Definīcijas
Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:
a) “monētu emisijas apjoms” ir monētu emisijas apjoms, kas definēts Lēmuma (ES) 2015/2332 (ECB/2015/43)
1. panta 3. punktā;
b) "apgrozības monētas" ir apgrozības monētas, kas definētas Padomes Regulas (ES) Nr. 729/2014 (2) 2. panta 1. punktā;
c) “kolekcijas monētas” ir kolekcijas monētas, kas definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 651/2012 (3)
1. panta 3. punktā.
(1) OV L 328, 12.12.2015., 123. lpp.
(2) Padomes Regula (ES) Nr. 729/2014 (2014. gada 24. jūnijs) par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem
datiem (OV L, 194, 2.7.2014., 1. lpp.).
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 651/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par euro monētu emisiju (OV L 201, 27.7.2012.,
135. lpp.).
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2. pants
2021. gada euro monētu emisijas apjoma apstiprinājums
ECB apstiprina šajā tabulā noteikto euro monētu apjomu, ko euro zonas dalībvalstis emitēs 2021. gadā:
(milj. euro)

Emisijai 2021. gadā apstiprinātais euro monētu apjoms
Kolekcijas monētas
(nav paredzētas apgrozībai)

Apgrozības monētas

Monētu emisijas apjoms

Beļģija

33,0

1,0

34,0

Vācija

417,0

241,0

658,0

Igaunija

10,4

0,3

10,7

Īrija

15,8

0,5

16,3

Grieķija

99,5

3,6

103,1

Spānija

291,5

30,0

321,5

Francija

243,0

50,0

293,0

Itālija

169,3

2,7

172,0

Kipra

11,0

0,1

11,1

Latvija

5,5

0,2

5,7

Lietuva

20,0

0,6

20,6

Luksemburga

14,7

0,4

15,1

Malta

8,2

0,3

8,5

Nīderlande

0,0

0,1

0,1

Austrija

62,5

153,5

216,0

Portugāle

31,5

2,0

33,5

Slovēnija

21,0

1,0

22,0

Slovākija

14,0

2,0

16,0

Somija

15,0

10,0

25,0

1 482,9

499,3

1 982,2

Kopā

3. pants
Stāšanās spēkā
Šis lēmums stājas spēkā dienā, kurā to paziņo adresātiem.
4. pants
Adresāti
Šis lēmums adresēts euro zonas dalībvalstīm.
Frankfurtē pie Mainas, 2020. gada 24. novembrī

ECB prezidente
Christine LAGARDE
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LABOJUMI

Labojums Padomes Lēmumā (ES) 2020/1532 (2020. gada 12. oktobris) par nostāju, kas Eiropas
Savienības vārdā jāieņem Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas komitejas 66. sesijā
attiecībā uz klasifikācijas atzinumu, klasifikācijas lēmumu, Harmonizētās sistēmas skaidrojumu
grozījumu vai citu padomu par Harmonizētās sistēmas interpretāciju iecerēto pieņemšanu un
attiecībā uz ieteikumu pieņemšanu par vienveidības nodrošināšanu Harmonizētās sistēmas
konvencijā paredzētās Harmonizētās sistēmas interpretācijā
(“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 406, 2020. gada 3. decembris)
Šis labojums jāuzskata par spēkā neesošu.
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Labojums Padomes Lēmumā (ES) 2020/1532 (2020. gada 12. oktobris) par nostāju, kas Eiropas
Savienības vārdā jāieņem Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas komitejas 66. sesijā
attiecībā uz klasifikācijas atzinumu, klasifikācijas lēmumu, Harmonizētās sistēmas skaidrojumu
grozījumu vai citu padomu par Harmonizētās sistēmas interpretāciju iecerēto pieņemšanu un
attiecībā uz ieteikumu pieņemšanu par vienveidības nodrošināšanu Harmonizētās sistēmas
konvencijā paredzētās Harmonizētās sistēmas interpretācijā
(“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 352, 2020. gada 22. oktobris)

Pielikumu 9. lappusē lasīt šādi:
“PIELIKUMS

Šis pielikums papildina Lēmuma (ES) 2020/1410 pielikumu.

II.2.

Atbilstības tabulu izstrāde starp Harmonizētās sistēmas 2017. un 2022. gada versijām (dok. NC2704, NC2749 un
NC2753)
Attiecībā uz atbilstības tabulu apakšpozīcijām 4407.13 un 4407.14 (jaukta E-P-B (egles, priedes un baltegles) un
hemlokegles un baltegles (rietumu hemlokegles un baltegles) izcelsme) Savienība atbalsta atbilstības, ko PMO
sekretariāts ierosinājis dokumenta NC2753 20. punktā.
Attiecībā uz atbilstības tabulu apakšpozīcijai 4418.83 (I sijas) Savienība atbalsta atbilstības, ko Japāna ierosinājusi
dokumenta NC2753 14. punktā.
Attiecībā uz atbilstības tabulu apakšpozīcijai 7019.71 (plīvuri/plāni stikla šķiedras šķiedrojumi) Savienība norāda,
ka vienīgais pārvietojums no HS 2017 būtu no apakšpozīcijas 7019.32.
Attiecībā uz atbilstības tabulu apakšpozīcijām 8462.62 un 8462.63 (veidkalšanas mašīnas) Savienība atbalsta to, ka
tiek saglabātas visas HS 2017 minētās apakšpozīcijas, kuras ierosināts pārvietot, tostarp kvadrātiekavās esošās
apakšpozīcijas.
Attiecībā uz atbilstības tabulu apakšpozīcijai 8519.81 (telefonu automātiskie atbildētāji) Savienība atbalsta PMO
sekretariāta priekšlikumu dokumenta NC2704 26. punktā.
Attiecībā uz atbilstības tabulu apakšpozīcijai 8539.51 (LED) Savienība atbalsta PMO sekretariāta secinājumu
dokumenta NC2704 24. punktā.
Attiecībā uz atbilstības tabulu jaunajai apakšpozīcijai 8541.51 (uz pusvadītājiem balstīti pārveidotāji) Savienība
norāda, ka HS 2017 versijā to daļas netiek klasificētas atsevišķi. Tāpēc papildu pārvietojumi nav vajadzīgi.
Attiecībā uz atbilstības tabulu apakšpozīcijai 88.06 (bezpilota gaisa kuģi) Savienība atbalsta i) variantu dokumenta
NC2704 25. punktā.
Visbeidzot, Savienība atbalsta dažu redakcionālu kļūdu labošanu I un II korelācijas tabulas projektā, kā izklāstīts
dokumenta NC2753 pielikumā.

III.4.

Dažu kolekciju un kolekciju priekšmetu, kas izraisa interesi no numismātikas viedokļa, klasifikācija 2022. gada HS
(sekretariāta pieprasījums) (Dok. NC2711, NC2754)
Savienība HS 2022 klasificētu šos trīs ražojumus jaunajā apakšpozīcijā 9705.31. Savienība atzīmē, ka gan Kanāda,
gan PMO sekretariāts atbalsta Savienības priekšlikumu no HS skaidrojumu par pozīciju 97.05 jaunās (A) daļas 4.
punkta otrās rindkopas svītrot norādi “coins generally known in the trade as ‘ancients’ or ‘ancient coins’” (“monētas, kas
nozarē plaši pazīstamas kā “senas” vai “senas monētas””).

III.5.

3 D printeru kasetņu klasifikācija 2022. gada HS (sekretariāta pieprasījums) (Dok. NC2712, NC2755)
Savienība atbalsta priekšlikumu grozīt HS skaidrojumus, kuros noteikts, ka 3D printeru kasetnes ar elektroniskiem
komponentiem vai mehāniskiem mehānismiem būtu jāklasificē kā 3D printeru daļas.
Savienība klasificētu gan dokumentos NC2712, gan NC2755 uzrādītos ražojumus HS 2022 pozīcijā 84.85 kā 3D
printeru daļas, ņemot vērā savienošanai ar 3D printeri paredzēto elektronisko komponentu klātbūtni.
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III.7.

HS pārskatīšanas apakškomitejas 57. sesijas ziņojums (Dok. NR1434)

III.8.

Jautājumi, par kuriem jāpieņem lēmums (Dok. NC2709)

7.12.2020.

a) C/4. un D/8. pielikums – skaidrojumu grozījumi (HS 2022) (VI iedaļa)
b) C/5., D/9. un D/22. pielikums – skaidrojumu grozījumi (HS 2022) (VII iedaļa)
c) C/8. un D/12. pielikums – skaidrojumu grozījumi, kas izriet no 2019. gada 28. jūnija ieteikuma atbilstīgi
16. pantam (XIII iedaļa)
d) C/13. un D/17. pielikums – skaidrojumu grozījumi, kas izriet no 2019. gada 28. jūnija ieteikuma atbilstīgi
16. pantam (XX iedaļa)
e) C/14. un D/18. pielikums – iespējami grozījumi skaidrojumos attiecībā uz konkrētām atrakciju parka iekārtām
(Amerikas Savienoto Valstu priekšlikums)
Savienība piekrīt visiem minētajos dokumentos ierosinātajiem grozījumiem.
f) C/1. un D/5. pielikums – iespējami grozījumi skaidrojumos par pozīciju 15.09 attiecībā uz citādām
neapstrādātām olīveļļām un pozīciju 15.15 attiecībā uz mikrobu tauku un eļļu piemēriem
Attiecībā uz HS skaidrojumiem par pozīciju 15.09 Savienība atbalsta Savienības priekšlikumu (2. variants) un
jauno Kanādas priekšlikumu (3. variants). (D) punkta 2. apakšpunktā Savienība atbalsta vārda “or” (“vai”)
lietošanu vārdu “and/or” (“un/vai”) vietā (2. variants).
Attiecībā uz HS skaidrojumiem par pozīciju 15.15 Savienība atbalsta izteiciena “single cell organism” (“vienas
šūnas organisms”) izmantošanu (1. variants) un vārda “or” (“vai”) lietošanu vārdu “and/or” (“un/vai”) vietā (2.
variants). Piemērā a) un b) Savienība atbalsta izteiciena “obtained from” (“iegūts no”) izmantošanu (2. variants).
g) C/3. un D/7. pielikums – iespējami grozījumi skaidrojumos attiecībā uz “placebos” (“placebo”) un “double-blinded
clinical trial kits” (“dubulti maskētiem klīnisko izmēģinājumu komplektiem”) pozīcijā 30.06 (Austrālijas
pieprasījums)
Attiecībā uz teikumu “The placebos of this heading also include [control vaccines] [controlled vaccines] [vaccines which are
used as control substances and] that have been licensed for use in recognized clinical trials.” (“Šīs pozīcijas placebo ietver
arī [kontroles vakcīnas], [kontrolētas vakcīnas] [vakcīnas, kuras izmanto kā kontroles vielas un] kuras ir
licencētas izmantošanai atzītos klīniskos izmēģinājumos”) Savienība neatbalsta šā teikuma pievienošanu HS
skaidrojumu par pozīciju 30.06 tekstam 12. punktā, jo nav skaidrs, kāda veida vielas tajā aprakstītas. Ja citas
Līgumslēdzējas puses nolemj to pievienot, Savienība atbalsta “vaccines which are used as control substances”
(“vakcīnas, kuras izmanto kā kontroles vielas”) (3. variants) vai, ja ir vajadzīga elastība, “control vaccines”
(“kontroles vakcīnas”) (1. variants).
Attiecībā uz teikumu “[Active ingredients to be trialled can include herbal medicinal products [for therapeutic or
prophylactic uses].]” (“[Aktīvās vielas, ko paredzēts izmēģināt, var ietvert augu izcelsmes zāles [terapeitiskai vai
profilaktiskai lietošanai].] Savienība saglabā elastību attiecībā uz tā pievienošanu tekstam, bet neatbalsta atvērtu
piemēru sarakstu, kā to ierosinājušas Amerikas Savienotās Valstis.
h) C/6. un D/10. pielikums – skaidrojumu grozījumi, kas izriet no 2019. gada 28. jūnija ieteikuma atbilstīgi
16. pantam (IX iedaļa)
Savienība atbalsta priekšlikumu pievienot apakšpozīcijām 4412.41, 4412.42 un 4412.49 apakšpozīciju
skaidrojumus. Savienība pieprasa sīkāk analizēt un uzlabot ierosināto tekstu, lai tas atbilstu pašreizējai
klasificēšanas praksei Savienībā (piemērs ir finiera orientācija).
i) C/7. un D/11. pielikums – skaidrojumu grozījumi, kas izriet no 2019. gada 28. jūnija ieteikuma atbilstīgi
16. pantam (XI un XII iedaļa)
Savienība atbalsta “paraseismic wall covering” (“pret zemestrīcēm noturīga sienu seguma”) un “geotextiles”
(“ģeotekstilmateriālu”) pievienošanu elektronisko tekstilizstrādājumu piemēru sarakstam. Tekstā par “geotextiles”
(“ģeotekstilmateriāliem”) Savienība atbalsta Savienības iepriekš ierosināto tekstu “a sensor made of fibres or at least
being fully integrated in the fibres” (“sensors, kas izgatavots no šķiedrām vai vismaz pilnībā integrēts šķiedrās”) (2.
variants).
Savienība atbalsta HS pārskatīšanas apakškomitejas apstiprināto tekstu provizorisku pieņemšanu.
j) C/12. un D/16. pielikums – skaidrojumu grozījumi, kas izriet no 2019. gada 28. jūnija ieteikuma atbilstīgi
16. pantam (XVII iedaļa)
Savienība atbalsta HS skaidrojumu par pozīciju 88.06 3. rindkopas papildināšanu ar atsauci uz pastāvīgi
integrētām kamerām ar nosacījumu, ka klasifikācijas atzinums, kurā drons ar integrētu kameru klasificēts
pozīcijā 85.25, tiek pārskatīts un saskaņots ar HS 2022 un HS skaidrojumiem.
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Saistībā ar HS skaidrojumu par pozīciju 88.06 4. rindkopu Savienība atbalsta Ķīnas priekšlikumu ar Savienības
ieviestajiem papildu tehniskajiem kritērijiem (otrais variants).
k) C/15. un D/19. pielikums – iespējams grozījums skaidrojumos par 97. nodaļu attiecībā uz konkrētiem kultūras
priekšmetiem (ASV priekšlikums)
Savienība neatbalsta kā piemēru minēto preču sarakstu, jo tās ir ļoti specifiskas un ierobežotas, lai paskaidrotu to
ražojumu tvērumu, kuri klasificējami apakšpozīcijā 9705.10.
Savienība arī atzīmē, ka sniegtās definīcijas un piemēri nedotu skaidrību par to, kā klasificēt, piemēram,
“tradicionālos nacionālos tērpus” vai “vecos automobiļus”.
l) C/16. un D/20. pielikums – VIN skaidrojumu grozījums (HS 2022)
Savienība atbalsta PMO sekretariāta sākotnējo priekšlikumu (1. variants, izmantojot jēdzienu “merely”(“tikai”), bet
saglabājot elastību attiecībā uz frāzi “not further worked than” (“nav tālāk apstrādāts kā”)) un lūdz saskaņot tekstus
angļu un franču valodā.
III.9.

Iespējams grozījums skaidrojumā par pozīciju 71.04 attiecībā uz sintētiskajiem dimantiem (Kimberli procesa
priekšlikums) (Dok. NC2757)
Savienība piekrīt ierosinātajām izmaiņām jaunajā trešajā rindkopā attiecībā uz pozīciju 71.04 un jauna 3) punkta
izveidei apakšpozīciju skaidrojumos par apakšpozīciju 7104.91.

III.10. Mikroelektromehānisku sistēmu (MEMS) elementa klasifikācija HS 2022 (sekretariāta priekšlikums)
Savienība klasificētu šo ražojumu pozīcijā 85.41.”
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Labojums Padomes Lēmumā (ES) 2020/1410 (2020. gada 25. septembris) par nostāju, kas Eiropas
Savienības vārdā jāieņem Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas komitejas 66. sesijā
attiecībā uz klasifikācijas atzinumu, klasifikācijas lēmumu, Harmonizētās sistēmas skaidrojumu
grozījumu vai citu padomu par Harmonizētās sistēmas interpretāciju iecerēto pieņemšanu un
attiecībā uz ieteikumu pieņemšanu par vienveidības nodrošināšanu Harmonizētās sistēmas
konvencijā paredzētās Harmonizētās sistēmas interpretācijā
(“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 406, 2020. gada 3. decembris)
Šis labojums jāuzskata par spēkā neesošu.

7.12.2020.
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Labojums Padomes Lēmumā (ES) 2020/1410 (2020. gada 25. septembris) par nostāju, kas Eiropas
Savienības vārdā jāieņem Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas komitejas 66. sesijā
attiecībā uz klasifikācijas atzinumu, klasifikācijas lēmumu, Harmonizētās sistēmas skaidrojumu
grozījumu vai citu padomu par Harmonizētās sistēmas interpretāciju iecerēto pieņemšanu un
attiecībā uz ieteikumu pieņemšanu par vienveidības nodrošināšanu Harmonizētās sistēmas
konvencijā paredzētās Harmonizētās sistēmas interpretācijā
(“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 327, 2020. gada 8. oktobris)

Pielikumu 3. lappusē lasīt šādi:
“PIELIKUMS

IV.

ZINĀTNISKĀS APAKŠKOMITEJAS ZIŅOJUMS: dok. NS0456Eb (SSC/35 – ziņojums)

1.

Jautājumi, par kuriem jāpieņem lēmums (dok. NC2708Ea)
a) A/1. pielikums un C/1. pielikums – jaunu INN produktu klasifikācija (120. saraksts). Savienība apstiprina
Zinātniskās apakškomitejas ieteikto 125 preču klasifikāciju (HS, 2017. gada redakcija) un trīs ar to saistītu preču
pārklasificēšanu (HS, 2022. gada redakcija).
b) A/2. pielikums un C/2. pielikums – jaunu INN produktu klasifikācija (121. saraksts). Savienība apstiprina
Zinātniskās apakškomitejas ieteikto 143 preču klasifikāciju (HS, 2017. gada redakcija) un 15 ar to saistītu preču
pārklasificēšanu (HS, 2022. gada redakcija).
c) A/3. pielikums un C/3. pielikums – konkrētu INN produktu iespējama pārklasificēšana, pamatojoties uz
2019. gada 23. jūnija ieteikuma 16. pantu. Savienība apstiprina saistīto (HS, 2022. gada redakcija) 143 INN
produktu pārklasificēšanu, par ko vienojusies Zinātniskā apakškomiteja.
d) B/1. pielikums un C/6. pielikums – lēmumi, kurus HS komiteja pieņēmusi 63. un 64. sesijā un PMO Padome
133./134. sesijā un kuri ietekmē Zinātniskās apakškomitejas darbu. Savienība apstiprina zilukoplāna un
etriptamīna pārklasificēšanu, tos pārklasificējot attiecīgi apakšpozīcijā 2933,79 un 2939,80, par ko vienojusies
Zinātniskā apakškomiteja.
Savienība piekrīt visām ierosinātajām klasifikācijām, jo tās atbilst pašreizējai klasifikācijas politikai Savienībā.

2.

Iespējams grozījums 29. nodaļas skaidrojumos saistībā ar narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstu,
dok. NC2738Ea
Savienība piekrīt priekšlikumam grozīt HS skaidrojumu 29. nodaļai atbilstīgi Zinātniskās apakškomitejas padomam.

V.

HS PĀRSKATĪŠANAS APAKŠKOMITEJAS ZIŅOJUMS (dok. NR1403E)

1.

Jautājumi, par kuriem jāpieņem lēmums (dok. NC2709Ea)
a) D/6. pielikums un G/11. pielikums – iespējamais pozīcijas 85.24 skaidrojuma grozījums (2022. gada HS)
b) D/7. pielikums un G/12. pielikums – iespējamie 2022. gada HS skaidrojumu grozījumi attiecībā uz 3D printeriem
c) E/14. pielikums un G/19. pielikums – grozījumi pozīcijas 70.19 skaidrojumos attiecībā uz stikla šķiedru
(2022. gada HS)
d) E/1. līdz E/6., E/8. līdz E/13., E/15. līdz E/18., E/20., E/23. un G/1. līdz G/6., G/8., G/13. līdz G/18., G/21., G/22.,
G/24., G/27. pielikums – iespējamie skaidrojumu grozījumi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, XX un XXI sadaļā
e) E/23. pielikums un G/27. pielikums – grozījumi 97. nodaļas skaidrojumos attiecībā uz dažiem kultūras
priekšmetiem (2022. gada HS)
f) E/24. pielikums un G/28. pielikums – skaidrojumu (VIN) grozījumi
Savienība piekrīt visiem dokumentos ierosinātajiem grozījumiem, jo tie atspoguļo pašreizējo klasifikācijas politiku
Savienībā.
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Dažu vienreizlietojamu vai atkārtoti uzlādējamu personiskai lietošanai paredzētu elektrisko iztvaicētāju klasifikācija
2022. gada HS (Sekretariāta pieprasījums), dok. NC2710Eb
2017. gada HS izstrādājumu 1 Savienība klasificētu apakšpozīcijā 8543,70, bet 2022. gada HS – apakšpozīcijā
8543,40. Izstrādājumu 2 klasificē 2022. gada HS pozīcijā 24.04, pamatojoties uz 3.b) VIN, jo tā būtiskās pazīmes
nosaka e-šķidrums.

3.

Dažu kolekciju un kolekciju priekšmetu, kas izraisa interesi no numismātikas viedokļa, klasifikācija 2022. gada HS
(Sekretariāta pieprasījums), dok. NC2711Ea
Savienība paziņo, ka tam, lai izstrādājumus varētu klasificēt, par tiem ir nepieciešama papildu informācija.
Savienība nepiekrīt priekšlikumam grozīt HS skaidrojumus, kamēr nav sniegti precizējumi un norādījumi par to, kā
nošķirt jaunās apakšpozīcijas pozīcijā 97.05.

4.

3D printeru kasetņu klasifikācija 2022. gada HS (Sekretariāta pieprasījums), dok. NC2712Ea
Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā C-276/00 izstrādājumus 39. nodaļā Savienība klasificētu
atbilstīgi materiālam, no kā tie sastāv. Lai izstrādājumus klasificētu apakšpozīcijās, ir vajadzīga papildu informācija.
Ierosinātais HS skaidrojumu grozījums netiek atbalstīts, jo saskaņā ar pašreizējo Savienības praksi printeru kasetnes
neklasificē pie printeru daļām.

5.

Lokšņu laminēšanas mašīnas piedevu ražošanai klasifikācija 2022. gada HS, dok. NC2744Ea
Savienība klasificētu izstrādājumu pozīcijā 84.85 (II risinājums).

VI.

PIRMSSESIJAS DARBA GRUPAS ZIŅOJUMS, dok. NC2714Ea un A–T pielikums
Ņemot vērā dažus redakcionālus ierosinājumus, Savienība pieņem A–T pielikumā izklāstīto tekstu ar šādām
piezīmēm:

1.

Klasifikācijas atzinumu apkopojuma grozījums ar nolūku atspoguļot lēmumu klasificēt izstrādājumu pozīcijā 18.06
(apakšpozīcijā 1806,32)
Savienība ierosina svītrot sastāvdaļu sarakstu, jo tas klasificēšanai nav vajadzīgs.

2.

Klasifikācijas atzinumu apkopojuma grozījums ar nolūku atspoguļot lēmumu klasificēt divu veidu tabakas kātus
(“sagrieztas tinamās paplašinātās tabakas kāti (CRES))” un “paplašinātās tabakas kāti (ETS)”) pozīcijā 24.03
(apakšpozīcijā 2403,99)
Savienība uzstāj, ka ir jāpatur teksts “nedrīkst smēķēt tiešā veidā”, jo tas bija noteicošais klasifikācijas kritērijs.

3.

Klasifikācijas atzinumu apkopojuma grozījums ar nolūku atspoguļot lēmumu klasificēt cietā oksīda kurināmā
elementus (SOFC) pozīcijā 85.01 (apakšpozīcijā 8501,62)
Savienība ierosina izmantot sākotnējā darba dokumenta tekstlogā sniegto izstrādājuma aprakstu (dok. NC2655E1b).

VII. PĀRKATĪŠANAS PIEPRASĪJUMI (ATRUNAS)
1.

Dažu veidu diētiskās šķidrās pārtikas klasifikācijas pārskatīšana (izstrādājumi 1–5) (Amerikas Savienoto Valstu
pieprasījums), dok. NC2715Ea
Ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā C-114/80 un klasifikācijas atzinumus 2202,99/2-4, Savienība
šos izstrādājumus klasificētu pie dzērieniem pozīcijā 22.02.

2.

Klasifikācijas pārskatīšana attiecībā uz GPS rokas pulksteni skriešanai ar pulsa monitoru (Amerikas Savienoto Valstu
un Japānas pieprasījumi), dok. NC2716Ea
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Savienība klasificētu izstrādājumu apakšpozīcijā 9102,12 pie rokas pulksteņiem atbilstīgi KN skaidrojumam pozīcijai
91.02.
3.

Klasifikācijas pārskatīšana sterilizatoram (Ukrainas pieprasījums), dok. NC2717Ea
Savienība klasificētu izstrādājumu pozīcijā 84.19, jo šī pozīcija ir īpaši paredzēta sterilizatoriem. Temperatūras
izmaiņu rezultātā tiek būtiski ietekmēts sterilizācijas process. Aparāts neveic nekādas mehāniskas funkcijas.

4.

Divu izstrādājumu, ko dēvē par “RF Generators” un “RF Matching Networks”, klasifikācijas pārskatīšana (Dienvidkorejas
pieprasījums), dok. NC2718Ea, NC2745Eb, NC2747Ea
Savienība klasificētu izstrādājumus pozīcijā 84.86, jo tie ir identificējami kā mašīnas, ko izmanto vienīgi vai
galvenokārt pusvadītājierīču ražošanai.

VIII. PAPILDU PĒTĪJUMI
1.

Ēdamo kukaiņu klasifikācija (Sekretariāta priekšlikums), dok. NC2719Ea
Savienība atbalsta iespējamo izstrādājuma 1 pārvietošanu gan no pozīcijas 02.10, gan no pozīcijas 04.10.
Izstrādājumu 2 varētu pārvietot vai nu no pozīcijas 04.10, vai no 16. nodaļas. Izstrādājumu 3 varētu pārvietot
no 16. nodaļas. Izstrādājumu 4 varētu pārvietot vai nu no 16., vai 21. nodaļas.

2.

Iespējams grozījums pozīcijas 27.11 skaidrojumā ar nolūku precizēt sašķidrinātās naftas gāzes (LPG) klasifikāciju
(Sekretariāta priekšlikums), dok. NC2720Ea
Savienība atbalsta apakšpozīcijas 2711,19 apakšpozīcijas skaidrojuma izveidi.

3.

Grozījumi skaidrojumu 3.(b) noteikumā ar nolūku precizēt komplektu klasifikāciju, dok. NC2721Ea
Savienība piekrīt, ka tiek saglabāts status quo un pašreizējā klasificēšanas prakse.

4.

Iespējams grozījums pozīcijas 91.02 skaidrojumā, dok. NC2722Ea
Savienība vēlētos nogaidīt, kamēr tiks pieņemts galīgais lēmums par klasifikāciju VII.2. punktā, un tikai tad grozīt HS
skaidrojumu.

5.

Iespējams grozījums pozīcijas 87.03 skaidrojumā par mikrohibrīda transportlīdzekļiem, dok. NC2723Ea
Savienība atbalsta grozījumu HS skaidrojumā, jo tas precizē jauna tipa transportlīdzekļu klasifikāciju.

6.

Mērena hibrīda transportlīdzekļu klasifikācija, dok. NC2724Ea
Savienība klasificētu izstrādājumu apakšpozīcijā 8703,40, jo elektromotors ir paredzēts motora darbības
pastiprināšanai, tādējādi palielinot transportlīdzekļa jaudu.

7.

Vaskveida izstrādājuma klasifikācija (Ekvadoras pieprasījums), dok. NC2725Ea
Savienība klasificētu izstrādājumu pozīcijā 34.04, jo laboratorijas analīzes ir apstiprinājušas, ka izstrādājumam piemīt
vasku īpašības.

8.

Iespējams grozījums pozīcijas 95.03 skaidrojumā (Savienības priekšlikums), dok. NC2667Ea
Savienība saglabā elastīgumu attiecībā uz jebkādiem papildu redakcionāliem komentāriem par sākotnējo ES
priekšlikumu.

9.

Iespējams grozījums pozīcijas 95.05 skaidrojumā (Savienības priekšlikums), dok. NC2668Ea, NC2668Ea
Savienība saglabā elastīgumu attiecībā uz jebkādiem papildu redakcionāliem komentāriem par sākotnējo ES
priekšlikumu.
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10. Dažu mazumtirdzniecībai paredzētu ēterisko eļļu klasifikācija (Kostarikas pieprasījums), dok. NC2672Ea
Savienība klasificētu izstrādājumu pozīcijā 33.01. Šis izstrādājums ir lavandas ēteriskā eļļa, kas satur monoterpēnu
spirtus, tādējādi tā nav atbrīvota no terpēniem, un tas ir iekļaujams pozīcijā 33.01. To iegūst, destilējot ar tvaiku, līdz
ar to tas atbilst HS skaidrojumiem par pozīciju 33.01.
11. Divu grīdas pulētāju klasifikācija (Kostarikas pieprasījums), dok. NC2673Ea
Savienība klasificētu izstrādājumus pozīcijā 84.79. Ņemot vērā to tehniskās pazīmes, tos parasti neizmanto
mājsaimniecībā, un, ņemot vērā 85. nodaļas 4. piezīmes a) punktu, tie būtu jāklasificē pozīcijā 84.79.
12. Pašgājēja posmainā izlices pacēlāja klasifikācija (Dienvidkorejas pieprasījums), dok. NC2674Ea
Pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 738/2000 par līdzīgu izstrādājumu, Savienība klasificētu izstrādājumu pozīcijā
84.28.
13. Dažu pārtikas izstrādājumu klasifikācija (Amerikas Savienoto Valstu pieprasījums), dok. NC2676Ea, NC2742Ea
Klasifikācijas noteikšanai Savienība lūdz papildu informāciju par visiem četriem attiecīgajiem izstrādājumiem.
Izstrādājums 1: olbaltumvielu saturs. Ja tas ir ļoti augsts (vairāk nekā 85 %), var apsvērt klasificēšanu pozīcijā 35.04.
Pamatojoties uz pašreizējo informāciju, izstrādājumu varētu klasificēt apakšpozīcijā 2106,10 atbilstīgi klasifikācijas
atzinumam 2106,90/5.
Izstrādājums 2: ja to var dzert tieši, Savienība to klasificētu pozīcijā 22.02, bet, ja pirms dzeršanas tas ir jāatšķaida,
tad – pozīcijā 21.06.
Izstrādājums 3: Savienība to klasificētu apakšpozīcijā 2101,20, tomēr būtu noderīgi saņemt papildu informāciju par
kofeīna saturu.
Izstrādājums 4: izstrādājuma apraksts ir neskaidrs, jo nav saprotams, kas ir galvenā sastāvdaļa. Ja tas satur kakao, to
varētu klasificēt pozīcijā 18.06, ja nesatur – pozīcijā 19.05.
14. Frēzes/drupinātāja klasifikācija (Krievijas Federācijas pieprasījums), dok. NC2677Ea
Savienība ņem vērā, ka mašīnu, kurai piemīt vairākas funkcijas, ir grūti klasificēt un ka to varētu klasificēt gan
pozīcijā 84.30, gan pozīcijā 84.32, un tātad saskaņā ar 3.c) VIN – pozīcijā 84.32.
15. Dažu tādu jaunu gumijas pneimatisko riepu klasifikācija, kuras paredzētas transportlīdzekļiem, ko izmanto preču
pārvadāšanai būvdarbos, raktuvēs un rūpniecībā (Krievijas Federācijas pieprasījums), dok. NC2678Ea, NC2748Ea
Savienība piekrīt PMO Sekretariāta padomam un klasificē abus izstrādājumus apakšpozīcijā 4011,20.
16. Dažu tādu izstrādājumu klasifikācija, kas izmantojami dzīvnieku barībā (Kanādas pieprasījums), dok. NC2679Ea,
NC2743Ea
Pamatojoties uz Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā C-144/15, Savienība klasificētu izstrādājumu
pozīcijā 23.09.
17. Izstrādājuma, ko dēvē par “Tracing Light Box”, klasifikācija (Japānas pieprasījums), dok. NC2681Ea
Savienība klasificētu izstrādājumu pozīcijā 94.05, jo tas ir daudzfunkcionāls un tam nav pievienoti nekādi rasēšanas
instrumenti.
18. Elektroniskā ātruma regulatora klasifikācija (Tunisijas pieprasījums), dok. NC2682Ea
Savienība klasificētu izstrādājumu pozīcijā 85.04, kā to iesaka PMO Sekretariāts.
19. Iespējams grozījums pozīcijas 27.10 skaidrojumā (Japānas priekšlikums), dok. NC2641Ea, NC2739Ea
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Savienība atturas piedalīties diskusijās, jo klasifikācijas atzinumu, kas ir šā grozījuma pamatā, Eiropas Savienības
Tiesas sprieduma lietā C-330/13 dēļ nevar piemērot Savienībā. Būtu lietderīgāk apsvērt iespēju nākotnē grozīt HS un
pārformulēt 27. nodaļas 2. piezīmi.
20. Iespējama pozīcijas 85.01 skaidrojuma neatbilstība angļu un franču valodā, dok. NC2688Ea
Savienība piekrīt ierosinātajam grozījumam, proti, tāpat kā citās HS nomenklatūras daļās izmantot franču valodas
terminu “onduleur”.
IX.

JAUNI JAUTĀJUMI

1.

Dažu ielu atkritumu tvertņu (konteineru) klasifikācija (Tunisijas pieprasījums), dok. NC2726Ea
Tā kā tvertnes (konteineri) ir lielākas un nav paredzētas lietošanai sadzīvē, Savienība klasificētu izstrādājumus
pozīcijā 39.26. Savienība norāda, ka izstrādājuma aprakstā būtu jāiekļauj tvertņu (konteineru) ietilpība litros.

2.

Dažu šķidra veida pārtikas izstrādājumu klasifikācija (Tunisijas pieprasījums), dok. NC2727Ea
Savienība lūdz vairāk informācijas par izstrādājumu sastāvu (ūdens vai sula, eļļainas vielas, citas sastāvdaļas papildus
vitamīniem, deva).

3.

Divu izstrādājumu, kas satur kanabidiolu (CBD), klasifikācija (Sekretariāta pieprasījums), dok. NC2728Ea
Savienība ierosina adresēt šo jautājumu Zinātniskajai apakškomitejai, lūdzot informāciju par i) to, vai izstrādājumiem
ir pietiekami daudz aktīvo vielu, lai panāktu terapeitisku vai profilaktisku iedarbību, un ii) minimālo CBD kā aktīvas
vielas daudzumu jebkurā izstrādājumā, lai tam būtu terapeitiska vai profilaktiska iedarbība.

4.

Vītinātu zivju klasifikācija, kuras pēc tam apstrādātas ar ūdeni (rehidrētas vītinātas zivis) (Norvēģijas pieprasījums),
dok. NC2729Ea
Savienība varētu klasificēt izstrādājumu 3. nodaļā, taču ir vajadzīgs vairāk informācijas par to, vai tai ir raksturīga
vītinātas vai svaigas zivs garša, tekstūra.

5.

Dažu tvaika pirtīm paredzētu tvaika ģeneratoru klasifikācija (Ēģiptes pieprasījums), dok. NC2730Ea
Savienība klasificētu izstrādājumus pozīcijā 84.02, kā to ierosina PMO Sekretariāts, atbilstīgi pozīcijas tekstam un HS
skaidrojumam par pozīciju 84.02.

6.

Izstrādājuma, ko dēvē par “sojas pupu pārslām”, klasifikācija (Madagaskaras pieprasījums), dok. NC2731Ea
Savienība klasificētu izstrādājumu pozīcijā 23.04, jo tas ir līdzīgs klasifikācijas atzinumā 2304,00/1 minētajam
izstrādājumam.

7.

Divu degļu ar etanolu kurināmas krāsns klasifikācija (Kenijas pieprasījums), dok. NC2732Ea
Savienība klasificētu izstrādājumu apakšpozīcijā 7321,12, jo etanola kurināmais istabas temperatūrā ir šķidrs un
tāpēc atbilst apakšpozīcijas tekstam.

8.

Sūdzību iesniegšanai paredzētu interaktīvu terminālu klasifikācija (Ēģiptes pieprasījums), dok. NC2733Ea
Savienība lūdz papildu informāciju – vai (un kā) izstrādājums varētu darboties ar USB ierīci vai arī tas darbotos, tikai
izmantojot skārienekrānu.

XI.

PAPILDU SARAKSTS

1.

Izstrādājuma, ko dēvē par “mazajām kukurūzas vālītēm”, klasifikācija (ES pieprasījums), dok. NC2736Ea
Savienība ir lūgusi klasifikācijas atzinumu.
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Ar dīzeļdegvielu darbināmas ģeneratoru iekārtas ar divējādu pieļaujamo jaudu klasifikācija (Ganas pieprasījums),
dok. NC2737Ea
Savienība klasificētu izstrādājumu apakšpozīcijā 8502,13.

3.

TFT-LCD moduļa klasifikācija (Dienvidkorejas pieprasījums), dok. NC2740Ea
Saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 957/2006, Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1201/2011 un Nr. 1202/2011
un ņemot vērā XVI sadaļas 2. piezīmes b) punktu, Savienība izstrādājumu klasificētu apakšpozīcijā 8529,90.

4.

Klasifikācijas atzinumu 8528,69/1 un 8528,69/2 svītrošana, dok. NC2741Ea
Tā kā izstrādājumu vairs nav tirgū, Savienība atbalsta minēto klasifikācijas atzinumu svītrošanu.

5.

Izstrādājuma, ko dēvē par “daļēji attaukotu kokosriekstu pulveri”, klasifikācija (Savienības pieprasījums),
dok. NC2746Ea
Savienība ir lūgusi klasifikācijas atzinumu.”
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