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Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2006 (2020. gada 8. decembris), ar ko iepriekšējos gados
notikušās citu krājumu pārzvejas dēļ veic atvilkumus no nozvejas kvotām, kas 2020. gadā
pieejamas attiecībā uz konkrētiem zivju krājumiem, un groza Īstenošanas regulu (ES)
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Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2007 (2020. gada 8. decembris) ar ko attiecībā uz
apstiprinājuma perioda pagarināšanu darbīgajām vielām 1-dekanolam, 1,4-dimetilnaftalīnam, 6benziladenīnam, acehinosilam, Adoxophyes orana granulovirus, alumīnija sulfātam,
amizulbromam, Aureobasidium pullulans (celmi DSM 14940 un DSM 14941), azadiraktīnam,
Bacillus pumilus QST 2808, benalaksilam-M, biksafēnam, buprimātam, Candida oleophila (O
celms), hlorantraniliprolam, dinātrija fosfītam, ditianonam, dodīnam, emamektīnam,
flubendiamīdam,
fluometuronam,
fluksapiroksādam,
flutriafolam,
heksitiazoksam,
imazamoksam, ipkonazolam, izoksabenam, L-askorbīnskābei, kalcija polisulfīdam (sērkaļķim),
apelsīnu ēteriskajai eļļai, Paecilomyces fumosoroseus (celms FE 9901), pendimetalīnam,
penflufēnam, pentiopirādam, kālija fosfonātiem, prosulfuronam, Pseudomonas sp. celmam DSMZ
13134, piridalilam, piriofenonam, piroksulāmam, kvinmerakam, S-abscizskābei, sedaksānam,
sintofēnam, nātrija sudraba tiosulfātam, spinetoramam, spirotetramātam, Streptomyces lydicus
celmam WYEC 108, taufluvalinātam, tebufenozīdam, tembotrionam, tiēnkarbazonam,
valifenalātam un cinka fosfīdam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Komisijas Regula (ES) 2020/2008 (2020. gada 8. decembris), ar kuru attiecībā uz to piemērošanas
periodu un citiem attiecīgiem pielāgojumiem groza Regulas (ES) Nr. 702/2014, (ES) Nr. 717/2014
un (ES) Nr. 1388/2014 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2009 (2020. gada 22. jūnijs), ar ko saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām pieņem secinājumus
par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) attiecībā uz virsmas apstrādi ar
organiskajiem šķīdinātājiem, arī koksnes un koksnes produktu konservēšanu ar ķimikālijām
(izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 4050) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Dokuments attiecas uz EEZ.
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Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumien lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai
irerobežotu laika posmu.
Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.
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Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2010 (2020. gada 8. decembris), ar ko groza pielikumu
Īstenošanas lēmumam (ES) 2020/1809 par konkrētiem aizsargpasākumiem saistībā ar augsti
patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru
C(2020) 8910) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Dokuments attiecas uz EEZ.
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(Neleģislatīvi akti)

REGULAS
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/2006
(2020. gada 8. decembris),
ar ko iepriekšējos gados notikušās citu krājumu pārzvejas dēļ veic atvilkumus no nozvejas kvotām,
kas 2020. gadā pieejamas attiecībā uz konkrētiem zivju krājumiem, un groza Īstenošanas regulu (ES)
2020/1247

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1224/2009 (2009. gada 20. novembris), ar ko izveido Savienības kontroles sistēmu,
lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK)
Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK)
Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008 un atceļ Regulas (EEK)
Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (1), un jo īpaši tās 105. panta 1., 2., 3. un 5. punktu,
tā kā:
(1)

2019. gada nozvejas kvotas ir noteiktas ar Padomes Regulu (ES) 2018/1628 (2), (ES) 2018/2025 (3), (ES)
2018/2058 (4) un (ES) 2019/124 (5).

(2)

2020. gada nozvejas kvotas ir noteiktas ar Padomes Regulu (ES) 2018/2025, (ES) 2019/1838 (6), (ES) 2019/2236 (7)
un (ES) 2020/123 (8).

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 105. panta 1. punktu, ja Komisija konstatē, ka dalībvalsts ir pārsniegusi tai
iedalītās nozvejas kvotas, Komisijai jāveic atvilkumi no attiecīgās dalībvalsts turpmākajām nozvejas kvotām.

(1) OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.
(2) Padomes Regula (ES) 2018/1628 (2018. gada 30. oktobris), ar ko 2019. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu
grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un attiecībā uz konkrētām zvejas iespējām citos ūdeņos groza Regulu (ES)
2018/120 (OV L 272, 31.10.2018., 1. lpp.).
(3) Padomes Regula (ES) 2018/2025 (2018. gada 17. decembris), ar ko 2019. un 2020. gadam nosaka Savienības zvejas kuģu zvejas
iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem (OV L 325, 20.12.2018., 7. lpp.).
(4) Padomes Regula (ES) 2018/2058 (2018. gada 17. decembris), ar ko 2019. gadam nosaka dažu zivju krājumu un zivju krājumu grupu
zvejas iespējas Melnajā jūrā (OV L 329, 27.12.2018., 8. lpp.).
(5) Padomes Regula (ES) 2019/124 (2019. gada 30. janvāris), ar ko 2019. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu
zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav
Savienības ūdeņi (OV L 29, 31.1.2019., 1. lpp.).
(6) Padomes Regula (ES) 2019/1838 (2019. gada 30. oktobris), ar ko 2020. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu
grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un attiecībā uz konkrētām zvejas iespējām citos ūdeņos groza Regulu (ES)
2019/124 (OV L 281, 31.10.2019., 1. lpp.).
(7) Padomes Regula (ES) 2019/2236 (2019. gada 16. decembris), ar ko 2020. gadam nosaka dažu zivju krājumu un zivju krājumu grupu
zvejas iespējas Vidusjūrā un Melnajā jūrā (OV L 336, 30.12.2019., 14. lpp.).
(8) Padomes Regula (ES) 2020/123 (2020. gada 27. janvāris), ar ko 2020. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu
zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav
Savienības ūdeņi (OV L 25, 30.1.2020., 1. lpp.).
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(4)

Pamatojoties uz pārzveju iepriekšējos gados, ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2020/1247 (9) ir noteikti atvilkumi
no nozvejas kvotām, kas 2020. gadā pieejamas attiecībā uz konkrētiem zivju krājumiem.

(5)

Atsevišķām dalībvalstīm, konkrēti, Dānijai, Spānijai un Francijai, dažus atvilkumus par krājumiem iedalīto kvotu
pārzvejošanu ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/1247 izdarīt nevarēja, jo 2020. gadā attiecīgo krājumu kvotas
minētajām dalībvalstīm nebija pieejamas.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1224/2009 105. panta 5. punktā paredzēts, ka tad, ja nākamajā gadā pēc pārzvejas atvilkumus par
kvotu pārzvejošanu veikt nevar, jo attiecīgajai dalībvalstij minētā kvota nav pieejama, pēc apspriešanās ar
attiecīgajām dalībvalstīm atvilkumus var veikt no kvotas, kas pieejama attiecībā uz citiem krājumiem tajā pašā
ģeogrāfiskajā apgabalā vai ar to pašu komerciālo vērtību. Saskaņā ar Komisijas Paziņojumu 2012/C 72/07, kurā
ietverti norādījumi par kvotu atvilkšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 105. panta 1., 2. un 5. punktu (10)
(“norādījumi”), šādus atvilkumus būtu vēlams veikt nākamajā gadā vai nākamajos gados no kvotām, kas iedalītas
krājumiem, kurus apzvejo tā pati flote, kas kvotu pārsniegusi.

(7)

Ar attiecīgajām dalībvalstīm notika apspriešanās par dažiem atvilkumiem no kvotām, kas iedalītas citiem krājumiem,
kuri nav pārzvejotie krājumi.

(8)

Turklāt daži Īstenošanas regulā (ES) 2020/1247 paredzētie atvilkumi ir lielāki par pielāgoto kvotu, kas pieejama
2020. gadā, un tāpēc šos atvilkumus minētajā gadā nevar veikt pilnā apjomā. Saskaņā ar norādījumiem atlikušie
daudzumi būtu jāatvelk no pielāgotajām kvotām, kas pieejamas turpmākajos gados, līdz pārzvejotais daudzums tiek
atgūts.

(9)

Turklāt Spānijas zvejniecības iestādes ir konstatējušas, ka 2019. gada nozvejas rādītāji, kas izmantoti, lai aprēķinātu
lielacu tunzivs pārzveju Atlantijas okeānā (BET/ATLANT), ir nepareizi un ka tās kvota faktiski ir pārsniegta par
mazāku apjomu nekā tas, kas ņemts vērā ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/1247 noteiktajos atvilkumos. Tāpēc
nozvejas rādītāji, kvotas apguves līmenis, pārzvejotie daudzumi un ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/1247 noteiktais
atvilkums no Spānijas 2020. gada kvotas, kas iedalīta attiecībā uz lielacu tunzivi Atlantijas okeānā, būtu jākoriģē.

(10)

2019. gadā Portugāle bija pārzvejojusi kvotu, kas tai iedalīta attiecībā uz garspuru tunzivi Atlantijas okeānā uz
ziemeļiem no 5° N (ALB/AN05N). 2020. gada 14. jūlijā Portugāle lūdza attiecīgo atvilkumu sadalīt uz diviem
gadiem. Saskaņā ar norādījumu 3. punkta c) apakšpunktu atvilkumu var atļaut sadalīt uz diviem vai vairākiem
gadiem, ja tāda iespēja ir paredzēta konkrētos starptautiskos noteikumos (piemēram, reģionālo zvejniecības
pārvaldības organizāciju noteikumos) par attiecīgā krājuma pārzvejas kompensēšanu. Ņemot vērā Portugāles
sniegto informāciju un to, ka ICCAT papildu ieteikuma 16-06 7. punktā par Ziemeļatlantijā mītošās garspuru
tunzivs daudzgadu saglabāšanas un pārvaldības programmu (11) ir noteikts, ka jebkurš līgumslēdzējas puses
2019. gada kvotas/nozvejas limita pārsniegums no attiecīgās kvotas/nozvejas limita jāatvelk 2021. korekcijas gadā
vai pirms tā, būtu jāatzīst par pieņemamu atvilkuma vienlīdzīga sadalīšana uz diviem gadiem ar relevantu pārrēķina
koeficientu piemērošanu. Tāpēc būtu jākoriģē ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/1247 paredzētais atvilkums
no 2020. gada kvotas.

(11)

Ja pašreizējā vai iepriekšējā atvilkumu izdarīšanas gadā nozvejas datos, ko dalībvalstis deklarējušas saskaņā ar
Regulas (EK) Nr. 1224/2009 33. pantu, konstatē kļūdas, izlaidumus vai nepatiesas ziņas, ir iespējami vēl turpmāki
atjauninājumi vai korekcijas.

(12)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2020/1247 būtu attiecīgi jāgroza,

(9) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1247 (2020. gada 2. septembris), ar kuru iepriekšējos gados notikušās pārzvejas dēļ veic
atvilkumus no nozvejas kvotām, kas 2020. gadā pieejamas attiecībā uz konkrētiem zivju krājumiem (OV L 288, 3.9.2020., 21. lpp.).
(10) Komisijas paziņojums “Norādījumi par kvotu atvilkšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 105. panta 1., 2. un 5. punktu”
(2012/C 72/07) (OV C 72, 10.3.2012., 27. lpp.).
(11) https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2016-06-e.pdf.
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IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulā (ES) 2018/2025, (ES) 2019/1838, (ES) 2019/2236 un (ES) 2020/123 noteiktās nozvejas kvotas 2020. gadam, kuras
minētas šīs regulas I pielikumā, samazina, piemērojot atvilkumus no turpat norādītajiem alternatīvajiem krājumiem.
2. pants
Īstenošanas regulu (ES) 2020/1247 groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.
3. pants
Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2020. gada 8. decembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

L 414/4

I PIELIKUMS
ATVILKUMI NO 2020. GADA NOZVEJAS KVOTĀM, KURUS PIEMĒRO ALTERNATĪVIEM KRĀJUMIEM
PĀRZVEJOTIE KRĀJUMI

Sugas kods

Apgabala
kods

Suga

Apgabals

Daudzums, kuru
nevar atvilkt
no 2020. gada
nozvejas kvotas, kas
iedalīta
pārzvejotajam
krājumam
(kilogramos)

Dalībvalsts

Sugas kods

Apgabala
kods

Suga

Apgabals

Daudzums, kurš
atvelkams
no 2020. gada
nozvejas kvotas, kas
iedalīta
alternatīvajiem
krājumiem
(kilogramos)

POK

1N2AB.

Saida

Norvēģijas ūdeņi
1. un 2. zonā

33 968

DK

HER

1/2-

Siļķe

Savienības, Fēru
Salu, Norvēģijas un
starptautiskie ūdeņi
1. un 2. zonā

33 968

ES

GHL

1N2AB.

Grenlandes
paltuss

Norvēģijas ūdeņi
1. un 2. zonā

18 338

ES

REB

1N2AB.

Sarkanasari

Norvēģijas ūdeņi 1.
un 2. zonā

18 338

ES

OTH

1N2AB.

Citas sugas

Norvēģijas ūdeņi
1. un 2. zonā

3 895

ES

REB

1N2AB.

Sarkanasari

Norvēģijas ūdeņi 1.
un 2. zonā

3 895

ES

POK

1N2AB.

Saida

Norvēģijas ūdeņi
1. un 2. zonā

2 607

ES

REB

1N2AB.

Sarkanasari

Norvēģijas ūdeņi 1.
un 2. zonā

2 607

FR

SWO

AS05N

Zobenzivs

Atlantijas okeāns uz
dienvidiem no 5° N

3 500

FR

ALB

AS05N

Garspuru
tunzivs
(dienvidu
krājums)

Atlantijas okeāns uz
dienvidiem no 5° N

3 500
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LV

Dalībvalsts

ALTERNATĪVIE KRĀJUMI

9.12.2020.

Apgabala kods

Suga

Apgabals

2019. gada sākotnējā
kvota (kilogramos)

2019. gadā atļautie izkrāvumi
(kopējais pielāgotais daudzum
s kilogramos) (1)

2019. gada kopējā nozveja
(daudzumskilogramos)

Kvotas apguve salīdzinājumā
ar atļautajiem izkrāvumiem

Atļauto izkrāvumu pārsniegums
(daudzums kilogramos)

Koeficients (2)

Papildu koeficients
(3) (4)
No iepriekšējiem gadiem
atlikušie atvilkumi (5)
(daudzums kilogramos)

Atvilkumi no nozvejas kvotām
2020. gadam (6) un turpmākajiem
gadiem (daudzums kilogramos)

Atvilkumi no 2020. gada nozvejas
kvotām, kas iedalītas pārzvejotajiem
krājumiem (7)(daudzums kilogramos)

Atvilkumi no 2020. gada nozvejas
kvotām, kurus piemēro alternatīviem
krājumiem (daudzums kilogramos)

Jāatvelk no nozvejas kvotām
2021. gadam un turpmākajiem
gadiem (daudzums kilogramos)

HER
4AB.
Siļķe
Savienības un
Norvēģijas
ūdeņi 4. zonā
uz ziemeļiem
no 53° 30′ N
39 404 000
25 460 900
27 182 070
106,76 %
1 721 170
/
/
/
1 721 170
1 721 170
/
/

DE
MAC
2CX14Makrele
3.a
un 4. zona;
Savienības
ūdeņi 2.a, 3.
b, 3.c zonā
un 22.–
32. apakšra
jonā
441 000
14 859 024
15 542 581
104,60 %
683 557
/
/
/
683 557
683 557
/
/

DK
MAC
2CX14Makrele
6., 7., 8.a, 8.b,
8.d un 8.
e zona;
Savienības un
starptautiskie
ūdeņi 5.
b zonā;
starptautiskie
ūdeņi 2.a, 12.
un 14. zonā
/
2 688 463
2 693 920
100,20 %
5 457
/
/
/
5 457
5 457
/
/
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Sugas kods

“PIELIKUMS

LV

Dalībvalsts

Īstenošanas regulas (ES) 2020/1247 pielikumu aizstāj ar šādu:
9.12.2020.

II PIELIKUMS

ATVILKUMI NO 2020. GADA NOZVEJAS KVOTĀM ATTIECĪBĀ UZ PĀRZVEJOTIEM KRĀJUMIEM

2A34.

Makrele

3.a
un 4. zona;
Savienības
ūdeņi 2.a, 3.
b, 3.c zonā
un 22.–
32. apakšra
jonā

14 480 000

13 330 744

14 022 305

105,19 %

691 561

/

/

/

691 561

691 561

/

/

DK

MAC

2A4A-N

Makrele

Norvēģijas
ūdeņi 2.a
un 4.a zonā

10 242 000

10 252 106

11 197 228

109,22 %

945 122

/

/

/

945 122

945 122

/

/

DK

POK

1N2AB.

Saida

Norvēģijas
ūdeņi 1.
un 2. zonā

/

17 000

50 968

299,81 %

33 968

1,00

/

/

33 968

/

33 968

/

ES

BET

ATLANT

Lielacu
tunzivs

Atlantijas
okeāns

9 415 300

8 941 151

9 090 055

101,67 %

148 904

/

C (8)

/

148 904

148 904

/

/

ES

COD

1/2B.

Menca

1. un 2.b
zona

11 562 000

8 455 844

8 463 118

100,09 %

7 274

/

/

/

7 274

7 274

/

/

ES

GHL

1N2AB.

Grenlandes
paltuss

Norvēģijas
ūdeņi 1.
un 2. zonā

/

2 000

14 225

711,25 %

12 225

1,00

A

/

18 338

/

18 338

/

ES

OTH

1N2AB.

Citas sugas

Norvēģijas
ūdeņi 1.
un 2. zonā

/

31 800

35 695

112,25 %

3 895

1,00

/

/

3 895

/

3 895

/

ES

POK

1N2AB.

Saida

Norvēģijas
ūdeņi 1.
un 2. zonā

/

196 000

198 607

101,33 %

2 607

/

/

/

2 607

/

2 607

/

ES

RED

N3LN.

Sarkanasari

NAFO 3LN
zona

/

515 100

517 806

100,53 %

2 706

/

/

/

2 706

2 706

/

/

ES

RJU

9-C.

Cirtainā
raja

Savienības
ūdeņi 9. zonā

15 000

15 000

15 511

103,41 %

511 (9)

Neat
tie
cas

Neat
tie
cas

2 067

2 067

0

/

2 067

FR

BET

ATLANT

Lielacu
tunzivs

Atlantijas
okeāns

4 167 700

4 167 700

4 687 551

112,47 %

519 851

1,20

C

/

883 747

883 747

/

/

LV

MAC
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7FG.

Sīkacu raja

Savienības
ūdeņi 7.f
un 7.g zonā

79 000

90 399

91 485

101,20 %

1 086

/

/

/

1 086

1 086

/

/

FR

RJU

7DE.

Cirtainā
raja

Savienības
ūdeņi 7.d
un 7.e zonā

103 000

168 000

177 718

105,78 %

9 718

/

/

/

9 718

9 718

/

/

FR

SWO

AS05N

Zobenzivs

Atlantijas
okeāns uz
dienvidiem
no 5° N

/

/

3 500

Neattiecas

3 500

/

/

/

3 500

/

3 500

/

GB

COD

N1GL14

Menca

Grenlandes
ūdeņi NAFO
1F zonā un
Grenlandes
ūdeņi 5., 12.
un 14. zonā

364 000

353 500

353 500

100 %

0

/

/

4 167

4 167

4 167

/

/

GB

HER

4AB.

Siļķe

Savienības un
Norvēģijas
ūdeņi 4. zonā
uz ziemeļiem
no 53° 30′ N

55 583 000

62 320 196

62 607 628

100,46 %

287 432

/

/

/

287 432

287 432

/

/

GB

MAC

2CX14-

Makrele

6., 7., 8.a, 8.b,
8.d un 8.
e zona;
Savienības un
starptautiskie
ūdeņi 5.
b zonā;
starptautiskie
ūdeņi 2.a, 12.
un 14. zonā

152 115
000

145 768
635

154 072
694

105,70 %

8 304 059

/

A (8)

/

8 304 059

8 304 059

/

/

GB

RJU

7DE.

Cirtainā
raja

Savienības
ūdeņi 7.d
un 7.e zonā

58 000

61 200

63 133

103,16 %

1 933

/

/

/

1 933

1 933

/

/

EL

BFT

AE45WM

Zilā tunzivs

Atlantijas
okeāns uz
austrumiem
no 45° W un
Vidusjūra

285 110

304 110

312 690

102,82 %

8 580

/

C (8)

/

8 580

8 580

/

/

LV

RJE

9.12.2020.

FR

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
L 414/7

AN05N

Garspuru
tunzivs
(ziemeļu
krājums)

Atlantijas
okeāns uz
ziemeļiem
no 5° N

2 854 300

3 115 420

3 213 170

103,14 %

97 750

/

C (8)

/

97 750

97 750

/

/

NL

HER

4CXB7D

Siļķe

4.c, 7.d zona,
izņemot Ble
kvoteras krā
jumu

18 162 000

19 497 305

19 512 481

100,08 %

15 176

/

/

/

15 176

15 176

/

/

NL

MAC

2A34.

Makrele

3.a un 4.
zona; Savie
nības ūdeņi 2.
a, 3.b, 3.c
zonā un 22.–
32. apakšra
jonā

1 342 000

1 494 000

2 012 324

134,69 %

518 324

1,40

/

/

725 654

725 654

/

/

PT

ALB

AN05N

Garspuru
tunzivs
(ziemeļu
krājums)

Atlantijas
okeāns uz
ziemeļiem
no 5° N

1 994 200

1 794 200

2 463 161

137,28 %

668 961

1,40

C

/

1 271 026

635 513 (10)

/

635 513 (10)

PT

ALF

3X14-

Beriksas

Savienības un
starptautiskie
ūdeņi 3., 4.,
5., 6., 7., 8., 9.,
10., 12.
un 14. zonā

164 000

149 034

156 756

105,18 %

7 722

/

A (8)

/

7 722

7 722

/

/

PT

BUM

ATLANT

Atlantijas
zilais mar
līns

Atlantijas
okeāns

50 440

7 076

18 016

254,61 %

10 940

1,00

A

/

16 410

16 410

/

/

PT

RJU

9-C.

Cirtainā
raja

Savienības
ūdeņi 9. zonā

15 000

21 705

24 589

113,29 %

2 884

1,00

/

/

2 884

2 884

/

/

PT

SWO

AN05N

Zobenzivs

Atlantijas
okeāns uz
ziemeļiem
no 5° N

1 010 390

2 410 390

2 414 333

100,16 %

3 943

/

/

/

3 943

3 943

/

/

SE

MAC

2A34.

Makrele

3.a un 4.
zona; Savie
nības ūdeņi 2.
a, 3.b, 3.c
zonā un 22.–
32. apakšra
jonā

4 034 000

2 945 203

3 075 839

104,44 %

130 636

/

/

/

130 636

130 636

/

/”

LV

ALB
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(1) Kvotas, kas dalībvalstij pieejamas atbilstīgi relevantajām zvejas iespēju regulām pēc tam, kad ņemta vērā apmaiņa ar zvejas iespējām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.) 16. panta 8. punktu, kvotu
pārcēlumi no 2018. uz 2019. gadu saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 847/96 (OV L 115, 9.5.1996., 3. lpp.) 4. panta 2. punktu un Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 9. punktu vai zvejas iespēju pārdalīšana un atvilkumu izdarīšana saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 1224/2009 37. un 105. pantu.
(2) Kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1224/2009 105. panta 2. punktā. Atvilkumu, kas vienāds ar pārzvejas apjomu, reizinātu ar 1,00, piemēro visos gadījumos, kad pārzvejas apjoms ir 100 tonnas vai mazāks.
(3) Kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1224/2009 105. panta 3. punktā un ar noteikumu, ka pārzvejas apjoms pārsniedz 10 %.
(4) Burts “A” norāda, ka ir piemērots papildu koeficients 1,5, jo konstatēta pārzveja secīgi 2017., 2018. un 2019. gadā. Burts “C” norāda, ka ir piemērots papildu koeficients 1,5, jo uz krājumu attiecas daudzgadu pārvaldības plāns.
(5) No iepriekšējiem gadiem atlikušais daudzums.
(6) Atvilkumi, kas veicami 2020. gadā.
(7) Atvilkumi, kas veicami 2020. gadā un ko varētu faktiski piemērot atbilstīgi 2020. gada 10. septembrī pieejamajai kvotai.
(8) Papildu koeficients nav piemērojams, jo pārzveja nepārsniedz 10 % no atļautajiem izkrāvumiem.
(9) Daudzumus, kas mazāki par vienu tonnu, neņem vērā.
(10) Pēc Portugāles lūguma atvilkums 1 271 026 kilogramu apmērā, kas izdarāms 2020. gadā, ir vienlīdzīgi sadalīts uz diviem gadiem (2020. un 2021. gadu).
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/2007
(2020. gada 8. decembris)
ar ko attiecībā uz apstiprinājuma perioda pagarināšanu darbīgajām vielām 1-dekanolam, 1,4dimetilnaftalīnam, 6-benziladenīnam, acehinosilam, Adoxophyes orana granulovirus, alumīnija
sulfātam, amizulbromam, Aureobasidium pullulans (celmi DSM 14940 un DSM 14941),
azadiraktīnam, Bacillus pumilus QST 2808, benalaksilam-M, biksafēnam, buprimātam, Candida
oleophila (O celms), hlorantraniliprolam, dinātrija fosfītam, ditianonam, dodīnam, emamektīnam,
flubendiamīdam, fluometuronam, fluksapiroksādam, flutriafolam, heksitiazoksam, imazamoksam,
ipkonazolam, izoksabenam, L-askorbīnskābei, kalcija polisulfīdam (sērkaļķim), apelsīnu ēteriskajai
eļļai, Paecilomyces fumosoroseus (celms FE 9901), pendimetalīnam, penflufēnam, pentiopirādam,
kālija fosfonātiem, prosulfuronam, Pseudomonas sp. celmam DSMZ 13134, piridalilam,
piriofenonam, piroksulāmam, kvinmerakam, S-abscizskābei, sedaksānam, sintofēnam, nātrija
sudraba tiosulfātam, spinetoramam, spirotetramātam, Streptomyces lydicus celmam WYEC 108,
taufluvalinātam, tebufenozīdam, tembotrionam, tiēnkarbazonam, valifenalātam un cinka fosfīdam
groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības
līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 17. panta pirmo daļu,
tā kā:
(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (2) pielikuma A daļā ir noteiktas darbīgās vielas, ko uzskata par
apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, pielikuma B daļā – darbīgās vielas, kas apstiprinātas saskaņā
ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, un E daļā – darbīgās vielas, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 apstiprinātas
kā aizstājamas vielas.

(2)

Laikposmā no 2024. gada 30. aprīlim līdz 31. oktobrim beigsies apstiprinājuma termiņš šādām darbīgajam vielām:
1-dekanols, 6-benziladenīns, acehinosils, alumīnija sulfāts, amizulbroms, azadiraktīns, buprimāts, Candida oleophila
(O celms), hlorantraniliprols, ditianons, dodīns, emamektīns, flubendiamīds, fluometurons, flutriafols,
heksitiazokss, imazamokss, ipkonazols, izoksabens, L-askorbīnskābe, kalcija polisulfīds (sērkaļķis), apelsīnu ēteriskā
eļļa, Paecilomyces fumosoroseus (celms FE 9901), pendimetalīns, prosulfurons, kvinmeraks, S-abscizskābe, sintofēns,
nātrija sudraba tiosulfāts, spinetorams, spirotetramāts, taufluvalināts, tebufenozīds, tembotrions, tiēnkarbazons,
valifenalāts un cinka fosfīds. Tomēr, tā kā šīm darbīgajām vielām piemēros Komisijas Īstenošanas regulu (ES)
2020/1740 (3), kura ar apstiprinājuma atjaunošanu saistītās dokumentācijas iesniegšanas termiņu saīsinās par
3 mēnešiem, attiecīgie apstiprinājuma periodi ir nedaudz jāpagarina, lai ievērotu Komisijas Īstenošanas regulā (ES)
Nr. 844/2012 (4) noteikto dokumentācijas iesniegšanas termiņu, jo pieteikuma iesniedzējiem ir vajadzīgs laiks
dokumentācijas sagatavošanai un iesniegšanai prasītajā formātā.

(3)

Turklāt attiecībā uz emamektīnu no pieteikuma iesniedzēja sniegtās informācijas izriet, ka apstiprinājuma
atjaunošanas dokumentācijas sagatavošana ir aizkavējusies Covid-19 pandēmijas dēļ, lai gan tas darījis visu
iespējamo, lai šādu kavēšanos mazinātu. Nīderlande, kura attiecībā uz emamektīnu bija izraudzīta par ziņotāju
dalībvalsti, izņēmuma kārtā piekrita, ka pieteikums uz emamektīna apstiprinājuma atjaunošanu, kā prasīts
Īstenošanas regulā (ES) 2020/1740, tiek iesniegts līdz 2021. gada 30. novembrim. Tāpēc emamektīna
apstiprinājuma periods būtu jāpagarina, ņemot vērā arī šo papildu periodu.

(4)

Turklāt attiecībā uz hlorantraniliprolu no pieteikuma iesniedzēja sniegtās informācijas izriet, ka apstiprinājuma
atjaunošanas dokumentācijas sagatavošana ir aizkavējusies Covid-19 pandēmijas dēļ, lai gan tas darījis visu
iespējamo, lai šādu kavēšanos mazinātu. Īrija, kura attiecībā uz hlorantraniliprolu bija izraudzīta par ziņotāju
dalībvalsti, izņēmuma kārtā piekrita, ka pieteikums uz hlorantraniliprola apstiprinājuma atjaunošanu, kā prasīts
Īstenošanas regulā (ES) 2020/1740, tiek iesniegts līdz 2021. gada 31. decembrim. Tāpēc hlorantraniliprola
apstiprinājuma periods būtu jāpagarina, ņemot vērā arī šo papildu laikposmu.

(1) OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.
(2) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 (2011. gada 25. maijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK)
Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).
(3) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1740 (2020. gada 20. novembris), ar ko nosaka noteikumus, kas vajadzīgi darbīgo vielu
apstiprinājumu atjaunošanas procedūras īstenošanai, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009, un atceļ
Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 844/2012 (OV L 392, 23.11.2020., 20. lpp.).
(4) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 844/2012 (2012. gada 18. septembris), ar ko nosaka noteikumus, kas vajadzīgi darbīgo vielu
apstiprinājumu atjaunošanas procedūras īstenošanai, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009 par
augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 252, 19.9.2012., 26. lpp.).

9.12.2020.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 414/11

(5)

Ar Komisijas Īstenošanas lēmumu C/2018/3434 (5) tika izveidota darba programma, kurā sagrupētas līdzīgas
darbīgās vielas un noteiktas prioritātes, pamatojoties uz drošības apsvērumiem attiecībā uz cilvēka un dzīvnieku
veselību vai vidi.

(6)

Lai nodrošinātu pienākumu un darba līdzsvarotu sadali starp dalībvalstīm, kuras darbojas kā ziņotājas un otrās
ziņotājas, un ņemot vērā resursus, kas vajadzīgi novērtēšanai un lēmumu pieņemšanai, konkrētu darbīgo vielu
apstiprinājuma periodus ir lietderīgi pagarināt, kā noteikts Īstenošanas lēmumā C/2018/3434. Par vienu gadu būtu
jāpagarina apstiprinājuma periods 1,4-dimetilnaftalīnam, Adoxophyes orana granulovirus, Aureobasidium pullulans
(celmi DSM 14940 un DSM 14941), Bacillus pumilus QST 2808, benalaksilam-M, Pseudomonas sp. celmam DSMZ
13134, piridalilam, piriofenonam, piroksulāmam un Streptomyces lydicus celmam WYEC 108. To pašu iemeslu dēļ
apstiprinājuma periodu darbīgajām vielām biksafēnam, Candida oleophila (O celms), dinātrija fosfonātam,
fluksapiroksādam, Paecilomyces fumosoroseus (celms FE 9901), penflufēnam, pentiopiradam, kālija fosfonātiem un
sedaksānam ir lietderīgi pagarināt attiecīgi par vienu līdz trim gadiem.

(7)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 540/2011 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1107/2009 17. panta pirmajā daļā izvirzīto mērķi, gadījumos, kad pieteikums uz
apstiprinājuma atjaunošanu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2020/1740 5. panta 1. punktu nav iesniegts 3 gadu
laikā pirms attiecīgā apstiprināšanas termiņa beigu datuma, kas noteikts šīs regulas pielikumā, Komisija par šādu
beigu datumu noteiks dienu, kas bija noteikta pirms šīs regulas pieņemšanas, vai agrākajā iespējamajā datumā pēc
tam.

(9)

Ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1107/2009 17. panta pirmajā daļā izvirzīto mērķi, tad, ja Komisija pieņems regulu,
kurā noteikts, ka kādai šīs regulas pielikumā minētajai darbīgai vielai apstiprinājums netiek atjaunots, jo nav izpildīti
apstiprināšanas kritēriji, Komisija, izvēloties attiecīgo vēlāko datumu, par beigu termiņu noteiks to pašu datumu,
kāds bija noteikts pirms šīs regulas pieņemšanas, vai datumu, kurā pieņemta regula, ar ko darbīgās vielas
apstiprinājums netiek atjaunots. Gadījumos, kad Komisija pieņem regulu, ar kuru paredz atjaunot kādas šīs regulas
pielikumā minētas darbīgās vielas apstiprinājumu, tā atbilstoši apstākļiem centīsies noteikt agrāko iespējamo
piemērošanas datumu.

(10)

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

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.
2. pants
Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2020. gada 8. decembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

(5) Komisijas Īstenošanas lēmums (2018. gada 6. jūnijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009
izveido darba programmu tādu darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanas pieteikumu novērtēšanai, kuru termiņš beidzas 2022.,
2023. un 2024. gadā, C/2018/3434 final (OV C 195, 7.6.2018., 20. lpp.).
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PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza šādi:
A daļu groza šādi:
1)

311. ieraksta par kvinmeraku sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” datumu “2024. gada 30. aprīlis” aizstāj ar
“2024. gada 31. jūlijs”;

2)

314. ieraksta par cinka fosfīdu sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” datumu “2024. gada 30. aprīlis” aizstāj ar
“2024. gada 31. jūlijs”;

3)

317. ieraksta par 6-benziladenīnu sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” datumu “2024. gada 31. maijs” aizstāj
ar “2024. gada 31. augusts”;

4)

323. ieraksta par dodīnu sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” datumu “2024. gada 31. maijs” aizstāj ar
“2024. gada 31. augusts”;

5)

328. ieraksta par taufluvalinātu sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” datumu “2024. gada 31. maijs” aizstāj ar
“2024. gada 31. augusts”;

6)

330. ieraksta par buprimātu sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” datumu “2024. gada 31. maijs” aizstāj ar
“2024. gada 31. augusts”;

7)

333. ieraksta par 1-dekanolu sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” datumu “2024. gada 31. maijs” aizstāj ar
“2024. gada 31. augusts”;

8)

334. ieraksta par izoksabenu sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” datumu “2024. gada 31. maijs” aizstāj ar
“2024. gada 31. augusts”;

9)

335. ieraksta par fluometuronu sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” datumu “2024. gada 31. maijs” aizstāj ar
“2024. gada 31. augusts”;

10) 341. ieraksta par sintofēnu sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” datumu “2024. gada 31. maijs” aizstāj ar
“2024. gada 31. augusts”;
11) 343. ieraksta par azadiraktīnu sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” datumu “2024. gada 31. maijs” aizstāj ar
“2024. gada 31. augusts”;
12) 345. ieraksta par kalcija polisulfīdu (sērkaļķi) sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” datumu “2024. gada
31. maijs” aizstāj ar “2024. gada 31. augusts”;
13) 346. ieraksta par alumīnija sulfātu sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” datumu “2024. gada 31. maijs” aizstāj
ar “2024. gada 31. augusts”;
14) 350. ieraksta par tebufenozīdu sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” datumu “2024. gada 31. maijs” aizstāj ar
“2024. gada 31. augusts”;
15) 351. ieraksta par ditianonu sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” datumu “2024. gada 31. maijs” aizstāj ar
“2024. gada 31. augusts”;
16) 352. ieraksta par heksitiazoksu sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” datumu “2024. gada 31. maijs” aizstāj ar
“2024. gada 31. augusts”;
17) 353. ieraksta par flutriafolu sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” datumu “2024. gada 31. maijs” aizstāj ar
“2024. gada 31. augusts”;
B daļu groza šādi:
1)

24. ieraksta par fluksapiroksādu sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2022. gada 31. decembris”
aizstāj ar “2025. gada 31. maijs”;

2)

26. ieraksta par Adoxophyes orana granulovirus sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2023. gada
31. janvāris” aizstāj ar “2024. gada 31. janvāris”;

3)

37. ieraksta par Candida oleophila (O celmu) sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2023. gada
30. septembris” aizstāj ar “2024. gada 31. decembris”;

4)

39. ieraksta par Paecilomyces fumosoroseus (celmu FE 9901) sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu
“2023. gada 30. septembris” aizstāj ar “2024. gada 31. decembris”;
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5)

40. ieraksta par kālija fosfonātiem sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2023. gada 30. septembris”
aizstāj ar “2026. gada 31. janvāris”;

6)

43. ieraksta par biksafēnu sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2023. gada 30. septembris” aizstāj ar
“2025. gada 31. maijs”;

7)

48. ieraksta par sedaksānu sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2024. gada 31. janvāris” aizstāj ar
“2025. gada 31. maijs”;

8)

49. ieraksta par emamektīnu sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2024. gada 30. aprīlis” aizstāj ar
“2024. gada 30. novembris”;

9)

50. ieraksta par Pseudomonas sp. celmu DSMZ 13134 sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2024. gada
31. janvāris” aizstāj ar “2025. gada 31. janvāris”;

10) 52. ieraksta par Aureobasidium pullulans (celmiem DSM 14940 un DSM 14941) sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu
datums” datumu “2024. gada 31. janvāris” aizstāj ar “2025. gada 31. janvāris”;
11) 53. ieraksta par piriofenonu sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2024. gada 31. janvāris” aizstāj ar
“2025. gada 31. janvāris”;
12) 54. ieraksta par dinātrija fosfītu sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2024. gada 31. janvāris” aizstāj
ar “2026. gada 31. janvāris”;
13) 55. ieraksta par penflufēnu sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2024. gada 31. janvāris” aizstāj ar
“2025. gada 31. maijs”;
14) 56. ieraksta par apelsīnu ēterisko eļļu sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2024. gada 30. aprīlis”
aizstāj ar “2024. gada 31. jūlijs”;
15) 57. ieraksta par pentiopirādu sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2024. gada 30. aprīlis” aizstāj ar
“2025. gada 31. maijs”;
16) 58. ieraksta par benalaksilu-M sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2024. gada 30. aprīlis” aizstāj ar
“2025. gada 30. aprīlis”;
17) 59. ieraksta par tembotrionu sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2024. gada 30. aprīlis” aizstāj ar
“2024. gada 31. jūlijs”;
18) 60. ieraksta par spirotetramātu sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2024. gada 30. aprīlis” aizstāj ar
“2024. gada 31. jūlijs”;
19) 61. ieraksta par piroksulāmu sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2024. gada 30. aprīlis” aizstāj ar
“2025. gada 30. aprīlis”;
20) 62. ieraksta par hlorantraniliprolu sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2024. gada 30. aprīlis” aizstāj
ar “2024. gada 31. decembris”;
21) 63. ieraksta par nātrija sudraba tiosulfātu sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2024. gada 30. aprīlis”
aizstāj ar “2024. gada 31. jūlijs”;
22) 64. ieraksta par piridalilu sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2024. gada 30. jūnijs” aizstāj ar
“2025. gada 30. jūnijs”;
23) 68. ieraksta par 1,4-dimetilnaftalīnu sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2024. gada 30. jūnijs” aizstāj
ar “2025. gada 30. jūnijs”;
24) 69. ieraksta par amizulbromu sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2024. gada 30. jūnijs” aizstāj ar
“2024. gada 30. septembris”;
25) 65. ieraksta par S-abscizskābi sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2024. gada 30. jūnijs” aizstāj ar
“2024. gada 30. septembris”;
26) 66. ieraksta par L-askorbīnskābi sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2024. gada 30. jūnijs” aizstāj ar
“2024. gada 30. septembris”;
27) 67. ieraksta par spinetoramu sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2024. gada 30. jūnijs” aizstāj ar
“2024. gada 30. septembris”;
28) 70. ieraksta par valifenalātu sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2024. gada 30. jūnijs” aizstāj ar
“2024. gada 30. septembris”;
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29) 71. ieraksta par tiēnkarbazonu sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2024. gada 30. jūnijs” aizstāj ar
“2024. gada 30. septembris”;
30) 72. ieraksta par acehinosilu sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2024. gada 31. augusts” aizstāj ar
“2024. gada 30. novembris”;
31) 73. ieraksta par ipkonazolu sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2024. gada 31. augusts” aizstāj ar
“2024. gada 30. novembris”;
32) 74. ieraksta par flubendiamīdu sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2024. gada 31. augusts” aizstāj ar
“2024. gada 30. novembris”;
33) 75. ieraksta par Bacillus pumilus QST 2808 sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu “2024. gada
31. augusts” aizstāj ar “2025. gada 31. augusts”;
34) 79. ieraksta par Streptomyces lydicus (celmu WYEC 108) sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu
“2024. gada 31. decembris” aizstāj ar “2025. gada 31. decembris”;
E daļu groza šādi:
1) 6. ieraksta par prosulfuronu sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” datumu “2024. gada 30. aprīlis” aizstāj ar
“2024. gada 31. jūlijs”;
2) 7. ieraksta par pendimetalīnu sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” datumu “2024. gada 31. augusts” aizstāj ar
“2024. gada 30. novembris”;
3) 8. ieraksta par imazamoksu sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” datumu “2024. gada 31. oktobris” aizstāj ar
“2025. gada 31. janvāris”.
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KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/2008
(2020. gada 8. decembris),
ar kuru attiecībā uz to piemērošanas periodu un citiem attiecīgiem pielāgojumiem groza Regulas (ES)
Nr. 702/2014, (ES) Nr. 717/2014 un (ES) Nr. 1388/2014
(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 108. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2015/1588 (2015. gada 13. jūlijs) par to, kā piemērot Līguma par Eiropas Savienības
darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu (1), un jo īpaši tās 1. panta 1. punktu
un 2. panta 1. punktu,

apspriedusies ar Valsts atbalsta padomdevēju komiteju,

tā kā:

(1)

Komisijas regulu (ES) Nr. 702/2014 (2) piemēro līdz 2020. gada 31. decembrim.

(2)

Komisija 2018. gada 8. septembrī sāka Regulas (ES) Nr. 702/2014 pārskatīšanu, lai to aizstātu ar jaunu regulu
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. Tomēr, izstrādājot šo jauno regulu, būtu jāņem vērā kopējās
lauksaimniecības politikas (KLP) attīstība. Īpaši svarīgs ir priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko
izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar KLP (3), minētajā
regulā ir paredzēts, ka dalībvalstīm KLP stratēģisko plānu īstenošana jāsāk no 2021. gada 1. janvāra.

(3)

Tomēr likumdošanas procedūra attiecībā uz KLP reformu joprojām turpinās, un tiesiskais regulējums, tostarp tam
sekojošie deleģētie un īstenošanas akti, vēl kādu laiku netiks pieņemti.

(4)

Lai nodrošinātu, ka dalībvalstu valsts atbalsta shēmām var turpināt piemērot atbrīvojumu saskaņā ar Regulu (ES)
Nr. 702/2014, un lai minētās regulas pārskatīšanu varētu pabeigt pēc KLP reformas pieņemšanas, ir lietderīgi
pagarināt Regulas (ES) Nr. 702/2014 piemērošanas periodu līdz 2022. gada 31. decembrim.

(1) OV L 248, 24.9.2015., 1. lpp.
(2) Komisijas Regula (ES) Nr. 702/2014 (2014. gada 25. jūnijs), ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un
mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību
107. un 108. pantu (OV L 193, 1.7.2014., 1. lpp.).
(3) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm
jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju
fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu
(ES) Nr. 1305/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013 (COM(2018) 392 final).
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(5)

Komisijas Regulas (ES) Nr. 717/2014 (4) un (ES) Nr. 1388/2014 (5) arī ir piemērojamas līdz 2020. gada
31. decembrim.

(6)

Komisija 2019. gada 29. aprīlī un 2019. gada 2. maijā sāka attiecīgi Regulas (ES) Nr. 717/2014 un Regulas (ES)
Nr. 1388/2014 pārskatīšanu, lai tās aizstātu ar jaunām regulām laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam.
Minētajām regulām arī turpmāk vajadzētu būt saskanīgām un konsekventām ar citiem noteikumiem, kas attiecas uz
valsts atbalsta novērtēšanu zvejniecības un akvakultūras nozarē, jo īpaši ar Regulu par Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fondu (EJZF) (6). Īpaši būtisks ir priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par EJZF, kas
paredz EJZF izveidi no 2021. gada 1. janvāra (7). Tomēr likumdošanas procedūra attiecībā uz EJZF reformu
joprojām turpinās. Lai nodrošinātu, ka dalībvalstis var turpināt piešķirt nelielas atbalsta summas saskaņā ar Regulu
(ES) Nr. 717/2014 un dalībvalstu valsts atbalsta shēmām var turpināt piemērot atbrīvojumu saskaņā ar Regulu (ES)
Nr. 1388/2014, un lai minēto regulu pārskatīšanu varētu pabeigt pēc KLP reformas pieņemšanas, ir lietderīgi
pagarināt Regulas (ES) Nr. 717/2014 un (ES) Nr. 1388/2014 piemērošanas periodu līdz 2022. gada 31. decembrim.

(7)

Ņemot vērā Regulu (ES) Nr. 702/2014 un (ES) Nr. 1388/2014 piemērošanas periodu pagarināšanu, dažas
dalībvalstis varētu vēlēties pagarināt pasākumus, par kuriem ir sniegts informācijas kopsavilkums atbilstīgi
minētajām regulām. Lai samazinātu administratīvo slogu, informācijas kopsavilkums par minēto pasākumu
pagarināšanu, tostarp iespējamo budžeta palielinājumu, būtu jāuzskata par paziņotu Komisijai un par publicētu, ar
nosacījumu, ka attiecīgajos pasākumos nav izdarīti būtiski grozījumi.

(8)

Regula (ES) Nr. 702/2014 un Regula (ES) Nr. 1388/2014 arī būtu jāpielāgo, lai ņemtu vērā ekonomiskās un
finansiālās sekas, ko Covid-19 pandēmija ir radījusi uzņēmumiem, un lai nodrošinātu atbilstību Komisijas
pieņemtajai vispārējai politiskajai reakcijai, jo īpaši laikposmā no 2020. līdz 2021. gadam. Jo īpaši uzņēmumiem,
kas nebija nonākuši grūtībās 2019. gada 31. decembrī, bet kļuva par grūtībās nonākušiem uzņēmumiem laikposmā
no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam, būtu jāsaglabā tiesības uz atbalstu saskaņā ar minētajām
regulām.

(9)

Regulas (ES) Nr. 1388/2014 1. pantā un 13.–43. pantā ir iekļautas atsauces uz EJZF Regulu (ES) Nr. 508/2014, lai
definētu neattiecināmas darbības un nosacījumus atbalsta piešķiršanai saskaņā ar minētajiem noteikumiem. Lai
Regulas (ES) Nr. 1388/2014 pagarināšanas periodā nodrošinātu juridisko noteiktību, minētās atsauces būtu jāsaprot
kā atsauces uz Regulu (ES) Nr. 508/2014 redakcijā, kas bija piemērojama 2020. gada 31. decembrī, neatkarīgi no tā,
vai minētā regula ir atcelta.

(10)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 702/2014, (ES) Nr. 717/2014 un (ES) Nr. 1388/2014.

(11)

Lai nodrošinātu pastāvošā atbalsta nepārtrauktību saskaņā ar Regulām (ES) Nr. 702/2014, (ES) Nr. 717/2014 un (ES)
Nr. 1388/2014 un lai uzņēmumi, kas Covid-19 pandēmijas dēļ kļuva par grūtībās nonākušiem uzņēmumiem
2020. gada 1. janvārī vai vēlāk, varētu pretendēt uz atbalstu no 2020. gada 1. janvāra, šai regulai būtu jāstājas spēkā
iespējami drīz pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

(4) Komisijas Regula (ES) Nr. 717/2014 (2014. gada 27. jūnijs) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta
piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (OV L 190, 28.6.2014., 45. lpp.).
(5) Komisijas Regula (ES) Nr. 1388/2014 (2014. gada 16. decembris), ar ko konkrētas atbalsta kategorijas uzņēmumiem, kuri nodarbojas
ar zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību, atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par
Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (OV L 369, 24.12.2014., 37. lpp.).
(6) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 508/2014 (2014. gada 15. maijs) par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar
ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (OV L 149, 20.5.2014., 1. lpp.).
(7) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 (COM(2018) 390 final).
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IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Grozījumi Regulā (ES) Nr. 702/2014
Regulu (ES) Nr. 702/2014 groza šādi:
1) regulas 1. panta 6. punktam pievieno šādu c) apakšpunktu:
“c) atbalstu uzņēmumiem, kuri 2019. gada 31. decembrī nebija grūtībās, bet kļuva par grūtībās nonākušiem
uzņēmumiem laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam.”;
2) regulas 9. pantam pievieno šādu 8. punktu:
“8.
Atkāpjoties no 1., 2. un 6. punkta, ja dalībvalsts vēlas pagarināt pasākumus, par kuriem Komisijai ir iesniegta
kopsavilkuma informācija, tad uzskata, ka kopsavilkuma informācija par šo pasākumu pagarināšanu ir paziņota
Komisijai un publicēta, ar nosacījumu, ka attiecīgajos pasākumos nav izdarīti nekādi būtiski grozījumi, izņemot
budžeta palielināšanu.”;
3) regulas 52. panta otro daļu aizstāj ar šādu:
“To piemēro līdz 2022. gada 31. decembrim.”

2. pants
Grozījumi Regulā (ES) Nr. 717/2014
Regulas (ES) Nr. 717/2014 8. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“To piemēro līdz 2022. gada 31. decembrim.”

3. pants
Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1388/2014
Regulu (ES) Nr. 1388/2014 groza šādi:
1) regulas 1. panta 3. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“d) atbalstam, ko piešķir grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, izņemot atbalstu dabas katastrofu nodarītā kaitējuma
atlīdzināšanai, un atbalstam tādiem uzņēmumiem, kuri 2019. gada 31. decembrī nebija grūtībās, bet kļuva par
grūtībās nonākušiem uzņēmumiem laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam;”;
2) regulā iekļauj šādu 11.a pantu:
“11.a pants
Atkāpe no informēšanas un publicēšanas prasībām
Atkāpjoties no 9. panta 5. punkta un 11. panta a) punkta, ja dalībvalsts vēlas pagarināt pasākumus, par kuriem
Komisijai ir iesniegta kopsavilkuma informācija, tad uzskata, ka kopsavilkuma informācija par šo pasākumu
pagarināšanu ir paziņota Komisijai un publicēta, ar nosacījumu, ka attiecīgajos pasākumos nav izdarīti nekādi būtiski
grozījumi, izņemot budžeta palielināšanu.”;
3) regulas 47. panta otro daļu aizstāj ar šādu:
“To piemēro līdz 2022. gada 31. decembrim.”
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4. pants
Atsauču uz Regulu (ES) Nr. 508/2014 piemērošana Regulā (ES) Nr. 1388/2014
Atsauces uz Regulas (ES) Nr. 508/2014 noteikumiem Regulas (ES) Nr. 1388/2014 1. pantā un 13.–43. pantā saprot kā
atsauces uz minēto noteikumu redakciju, kas piemērojama 2020. gada 31. decembrī, neatkarīgi no tā, vai minētā regula ir
atcelta.
5. pants
Stāšanās spēkā
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 8. decembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

9.12.2020.
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LĒMUMI
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2020/2009
(2020. gada 22. jūnijs),
ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām
pieņem secinājumus par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) attiecībā uz
virsmas apstrādi ar organiskajiem šķīdinātājiem, arī koksnes un koksnes produktu konservēšanu ar
ķimikālijām
(izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 4050)
(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES (2010. gada 24. novembris) par rūpnieciskajām
emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (1) un jo īpaši tās 13. panta 5. punktu,
tā kā:
(1)

Secinājumus par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) izmanto par atsauces materiālu
Direktīvas 2010/75/ES II nodaļas aptverto iekārtu atļaujas nosacījumu noteikšanā, un kompetentajām iestādēm
būtu jānosaka emisijas robežvērtības, kas nodrošina, ka normālos ekspluatācijas apstākļos emisijas nepārsniedz ar
labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem saistītos emisiju līmeņus, kuri noteikti LPTP secinājumos.

(2)

Par virsmas apstrādei ar organiskajiem šķīdinātājiem, arī koksnes un koksnes produktu konservēšanai ar ķimikālijām
veltītā LPTP atsauces dokumenta ierosināto saturu 2019. gada 18. novembrī Komisijai atzinumu sniedza ar
Komisijas 2011. gada 16. maija lēmumu (2) izveidotais forums, kura dalībnieki ir dalībvalstu, attiecīgo nozaru un
vides aizsardzību veicinošo nevalstisko organizāciju pārstāvji. Minētais atzinums ir publiski pieejams.

(3)

Minētā LPTP atsauces dokumenta galvenais elements ir šā lēmuma pielikumā izklāstītie secinājumi par LPTP.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar tās komitejas atzinumu, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas
2010/75/ES 75. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Tiek pieņemti pielikumā izklāstītie secinājumi par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) attiecībā uz
virsmas apstrādi ar organiskajiem šķīdinātājiem, arī koksnes un koksnes produktu konservēšanu ar ķimikālijām.
(1) OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.
(2) Komisijas Lēmums (2011. gada 16. maijs), ar ko izveido forumu informācijas apmaiņai saskaņā ar 13. pantu Direktīvā 2010/75/ES par
rūpnieciskajām emisijām (OV C 146, 17.5.2011., 3. lpp.).
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2. pants
Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2020. gada 22. jūnijā
Komisijas vārdā –
Komisijas loceklis
Virginius SINKEVIČIUS
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PIELIKUMS

Secinājumi par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem attiecībā uz virsmas apstrādi ar
organiskajiem šķīdinātājiem, arī koksnes un koksnes produktu konservēšanu ar ķimikālijām

TVĒRUMS

Šie LPTP secinājumi attiecas uz šādām Direktīvas 2010/75/ES I pielikumā norādītajām darbībām:
6.7.

“Vielu, objektu vai izstrādājumu virsmas apstrāde, izmantojot organiskos šķīdinātājus – jo īpaši apretēšana,
iespiešana, pārklāšana, attaukošana, impregnēšana, līmēšana, apdrukāšana, tīrīšana vai piesūcināšana, kuru
organiskā šķīdinātāja jauda ir lielāka par 150 kg stundā vai lielāka par 200 tonnām gadā”;

6.10. “Koksnes un koksnes izstrādājumu konservācija, izmantojot ķīmiskas vielas, ar ražošanas jaudu, kas pārsniedz 75 m3
dienā, izņemot apstrādi vienīgi pret zilējuma sēnītēm”;
6.11. “Tādu notekūdeņu neatkarīgi veikta attīrīšana, uz kuriem neattiecas Direktīva 91/271/EEK”, ja galvenais piesārņotāju
slodzes avots ir Direktīvas 2010/75/ES I pielikuma 6.7. punktā vai 6.10. punktā norādītās darbības.
Šie LPTP secinājumi aptver arī kombinētu dažādas izcelsmes notekūdeņu attīrīšanu, ja galvenais piesārņotāju slodzes avots
ir Direktīvas 2010/75/ES I pielikuma 6.7. punktā vai 6.10. punktā norādītās darbības un ja uz šo notekūdeņu attīrīšanu
neattiecas Padomes Direktīva 91/271/EEK (1).
Šie LPTP secinājumi neaptver šādus procesus, darbības un elementus:
attiecībā uz vielu, priekšmetu vai produktu virsmas apstrādi ar organiskajiem šķīdinātājiem:
— tekstilizstrādājumu hidroizolēšana ar paņēmieniem, kas nav auduma pārklāšana ar vienlaidu kārtiņu uz šķīdinātāja
bāzes. Uz to var attiekties secinājumi par LPTP attiecībā uz tekstilrūpniecību (TXT),
— tekstilizstrādājumu apdrukāšana, smitēšana un impregnēšana. Uz to var attiekties secinājumi par LPTP attiecībā uz
tekstilrūpniecību (TXT),
— koksnes materiālu plātņu laminēšana,
— gumijas pārveidošana,
— pārklājumu maisījumu, laku, krāsu, iespiedkrāsu, pusvadītāju, adhezīvu vai farmaceitisko produktu ražošana,
— lokālas sadedzināšanas stacijas, ja vien tur radušās karstās gāzes netiek izmantotas priekšmetu vai materiālu
tieškontakta sildīšanai, žāvēšanai vai kādai citai apstrādei. Uz tām var attiekties secinājumi par LPTP attiecībā uz lielām
sadedzināšanas stacijām (LCP) vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2015/2193/ES (2);
attiecībā uz koksnes un koksnes produktu konservēšanu ar ķimikālijām:
— koksnes un koksnes produktu ķīmiskā modificēšana un hidrofobizēšana (piem., ar sveķiem),
— koksnes un koksnes produktu apstrāde pret zilējuma sēnīti,
— koksnes un koksnes produktu apstrāde ar amonjaku,
— lokālas sadedzināšanas stacijas. Uz tām var attiekties secinājumi par LPTP attiecībā uz lielām sadedzināšanas stacijām
(LCP) vai Direktīva 2015/2193/ES.
(1) Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (OV L 135, 30.5.1991., 40. lpp.).
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2015/2193/ES (2015. gada 25. novembris) par ierobežojumiem attiecībā uz dažu
piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām (OV L 313, 28.11.2015., 1. lpp.).
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Attiecībā uz darbībām, kas aplūkotas šajos LPTP secinājumos, var būt relevanti šādām tēmām veltīti secinājumi par LPTP un
LPTP atsauces dokumenti:
— ekonomika un šķērsvidiskā ietekme (ECM),
— ar glabāšanu saistītās emisijas (EFS),
— energoefektivitāte (ENE),
— atkritumu apstrāde (WT),
— lielas sadedzināšanas stacijas (LCP),
— metālu un plastmasas virsmu apstrāde (STM),
— no RED iekārtām gaisā un ūdenī emitēto vielu monitorings (ROM).

DEFINĪCIJAS

Šajos LPTP secinājumos izmanto šādas definīcijas:
Vispārīgie jēdzieni
Termins

Definīcija

Pamatkrāsa

Krāsa, kas, uzklāta uz substrāta, nosaka krāsu un efektu (metālisks spīdums, pērļains
spīdums utt.)

Partijveida novadīšana

Atsevišķa kādā tilpnē ietverta ūdens daudzuma novadīšana.

Caurspīdīgs pārklājums

Pārklājmateriāls, kas, uzklāts uz substrāta, veido cietu, caurspīdīgu plēvi, kurai ir
aizsargājošas, dekoratīvas vai konkrētas tehniskas īpašības.

Kombinētā līnija

Apstrādes līnija, kurā kombinēti veic gan karsto cinkošanu, gan ruļļmateriāla pārklāšanu.

Nepārtraukta mērīšana

Mērīšana ar objektā pastāvīgi uzstādītu automātisku mērīšanas sistēmu nepārtrauktam
emisiju monitoringam atbilstoši standartam EN 14181.

Tiešā novadīšana

Novadīšana uz saņēmēju ūdensobjektu bez papildu notekūdeņu attīrīšanas lejasposmā.

Emisijas faktori

Koeficienti, ar kuriem var reizināt datus, kas ir zināmi (piem., datus par staciju/procesu vai
caurlaiduma datus), tā aplēšot emisijas.

Esoša stacija

Stacija, kas nav jauna stacija.

Fugitīvās emisijas

Fugitīvās emisijas, kas Direktīvas 2010/75/ES 57. panta 3. punktā definētas kā “difūzās
emisijas”.

B vai C šķiras kreozots

Tāds kreozots, kura specifikācijas ir izklāstītas standartā EN 13991.

Netiešā novadīšana

Novadīšana, kas nav tiešā novadīšana.

Ievērojama stacijas
modernizācija

Tādas ievērojamas izmaiņas stacijas konstrukcijā vai tehnoloģijā, kuru gaitā tiek ievērojami
pielāgoti vai nomainīti procesi un/vai pretpiesārņojuma paņēmieni un saistītais aprīkojums.

Jauna stacija

Stacija, kuras ekspluatācijai iekārtā pirmā atļauja izsniegta pēc šo LPTP secinājumu
publicēšanas, vai stacija, kas pēc šo LPTP secinājumu publicēšanas pilnīgi nomainīta.

Izdalgāze

No procesa, aprīkojuma vienības vai zonas ekstrahēta gāze, kas tiek vai nu novadīta uz
apstrādi, vai tieši novadīta gaisā pa dūmeni.

Organisks savienojums

Organiskais savienojums, kas definēts Direktīvas 2010/75/ES 3. panta 44. punktā.

Organisks šķīdinātājs

Organiskais šķīdinātājs, kas definēts Direktīvas 2010/75/ES 3. panta 46. punktā.
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Vispārīgie jēdzieni
Termins

Definīcija

Stacija

Ikviena iekārtas daļa, kurā tiek veikta kāda Direktīvas 2010/75/ES I pielikuma 6.7. vai 6.10.
punktā minētā darbība un jebkādas citas tieši saistītas darbības, kas ietekmē patēriņu un/vai
emisijas.
Stacijas iedalās jaunās stacijās un esošās stacijās.

Grunts

Krāsa, kas izstrādāta klāšanai uz sagatavotas virsmas, lai uzlabotu adhēziju, aizsargātu
apakšā esošos slāņus un nolīdzinātu virspusējus nelīdzenumus.

Sektors

Jebkura virsmas apstrādes darbība, kas pieder pie Direktīvas 2010/75/ES I pielikuma 6.7.
punktā minētajām darbībām un ir minētas šo LPTP secinājumu 1. iedaļā.

Sensitīvs objekts

Zonas, kam vajadzīga īpaša aizsardzība, piem.,
— dzīvojamie rajoni,
— vietas, kurās darbojas cilvēki (piem., tuvējas darba vietas, skolas, bērnudārzi, atpūtas
zonas, slimnīcas vai aprūpes nami).

Cietvielu masas ielaide

Visa izmantotā cietvielu masa, kas definēta Direktīvas 2010/75/ES VII pielikuma 5. daļas 3.
punkta a) apakšpunkta i) punktā.

Šķīdinātājs

Ar šķīdinātājiem saprot organiskus šķīdinātājus.

Šķīdinātāju ielaide

Viss izmantotais organisko šķīdinātāju daudzums atbilstoši definīcijai Direktīvas
2010/75/ES VII pielikuma 7. daļas 3. punkta b) apakšpunktā.

Uz šķīdinātāja bāzes

Tāda krāsa, iespiedkrāsa vai cits pārklājmateriāls, kura nesējs ir viens vai vairāki šķīdinātāji.
Koksnes un koksnes produktu konservēšanas kontekstā tās var būt jebkādas apstrādes
ķimikālijas.

Jaukts, uz šķīdinātāja bāzes

Pārklājums uz šķīdinātāja bāzes, kam viena no pārklājuma kārtām ir uz ūdens bāzes.

Šķīdinātāju masas bilance

Masas bilance, ko sastāda vismaz reizi gadā saskaņā ar Direktīvas 2010/75/ES VII pielikuma
7. daļu.

Virszemes noteces ūdeņi

Nokrišņu ūdeņi, kas plūst pāri zemei vai necaurlaidīgām virsmām, piemēram, ielām ar cietu
segumu un glabāšanas zonām, jumtiem utt., neiesūcoties zemē.

Kopējās emisijas

Fugitīvās emisijas un atlikumgāzēs ietvertās emisijas kopā atbilstoši definīcijai, kas sniegta
Direktīvas 2010/75/ES 57. panta 4. punktā.

Apstrādes ķimikālijas

Ķimikālijas, ko izmanto koksnes un koksnes produktu konservēšanā, piem., biocīdi,
hidroizolēšanas ķimikālijas (piem., eļļas, emulsijas) un antipirēni. Tās ietver arī aktīvo vielu
nesēju (piem., ūdeni, šķīdinātāju).

Derīga stundas/pusstundas
vidējā vērtība

Stundas/pusstundas vidējo vērtību uzskata par derīgu, ja automātiskajai mērīšanas sistēmai
attiecīgajā laikā nav veikta apkope un tās darbība nav bijusi traucēta.

Atlikumgāzes

Atlikumgāzes, kas Direktīvas 2010/75/ES 57. panta 2. punktā definētas kā “atgāzes”.

Uz ūdens bāzes

Tāda krāsa, iespiedkrāsa vai cits pārklājmateriāls, kurā šķīdinātājs pilnīgi vai daļēji aizstāts ar
ūdeni. Koksnes un koksnes produktu konservēšanas kontekstā tās var būt jebkādas
apstrādes ķimikālijas.

Koksnes konservēšana

Darbības, kuru mērķis ir koksni un koksnes produktus aizsargāt no sēnīšu, baktēriju,
kukaiņu, ūdens, laikapstākļu vai uguns postošās ietekmes, ilgtermiņā aizsargāt strukturālo
integritāti un uzlabot koksnes un koksnes produktu izturību.
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Piesārņotāji un parametri
Termins

Definīcija

AOH

Adsorbējami organiski saistītie halogēni, izteikti kā Cl; ietver adsorbējamu organiski saistītu
hloru, bromu un jodu.

CO

Oglekļa monoksīds.

ĶSP

Ķīmiskais skābekļa patēriņš. Skābekļa daudzums, kas vajadzīgs organiskā materiāla pilnīgai
ķīmiskai oksidācijai par oglekļa dioksīdu, izmantojot dihromātu. ĶSP ir organisko
savienojumu masas koncentrācijas indikators.

Hroms

Hroms, izteikts kā Cr; ietver visus neorganiskos un organiskos hroma savienojumus, gan
izšķīdušus, gan piesaistījušos daļiņām.

DMF

N,N-dimetilformamīds.

Putekļi

Visas daļiņas (gaisā).

F-

Fluorīds.

Sešvērtīgais hroms

Sešvērtīgais hroms, izteikts kā Cr(VI); ietver visus hroma savienojumus, kuros hroma
oksidācijas pakāpe ir +6 (gan izšķīdušus, gan piesaistījušos daļiņām).

HOI

Ogļūdeņražu indekss. Visu to savienojumu summa, kas ekstrahējami ar ogļūdeņražu
šķīdinātāju (arī garķēdes un sazarotie alifātiskie, alicikliskie, aromātiskie vai alkilaizvietotie
aromātiskie ogļūdeņraži).

IPS

Izopropilspirts: propān-2-ols (saukts arī par izopropanolu).

Niķelis

Niķelis, izteikts kā Ni; ietver visus neorganiskos un organiskos niķeļa savienojumus, gan
izšķīdušus, gan piesaistījušos daļiņām.

NOX

Slāpekļa monoksīds (NO) un slāpekļa dioksīds (NO2) kopā, izteikti kā NO2.

PAO

Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži.

KOO

Kopējais organiskais ogleklis, izteikts kā C (ūdenī).

KGOO

Kopējais gaistošais organiskais ogleklis, izteikts kā C (gaisā).

KSC

Kopējās suspendētās cietvielas. Visu suspendēto cietvielu masas koncentrācija (ūdenī), kas
mērīta ar gravimetriju pēc filtrēšanas caur stiklšķiedras filtriem.

GOS

Direktīvas 2010/75/ES 3. panta 45. punktā definētie gaistošie organiskie savienojumi.

Cinks

Cinks, izteikts kā Zn; ietver visus neorganiskos un organiskos cinka savienojumus, gan
izšķīdušus, gan piesaistījušos daļiņām.

AKRONĪMI

Šajos LPTP secinājumos izmantoti šādi akronīmi:
Akronīms

Definīcija

BR

Biocīdu regula (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22.
maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.))

DWI

Izvilktas, ar plāninātām sieniņām (bundžu veids metāla iepakojuma rūpniecībā)
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Definīcija

EMS

Vidiskās pārvaldības sistēma

RED

Rūpniecisko emisiju direktīva (Direktīva 2010/75/ES)

IS

Infrasarkanā starojuma

ASR

Apakšējā sprādzienbīstamības robeža – mazākā procentuālā gāzes vai tvaiku koncentrācija
gaisā, pie kuras šī gāze vai tvaiki aizdegšanās avota klātbūtnē var spēji uzliesmot. Ja
koncentrācija ASR nesasniedz, gāzes vai tvaiku un gaisa maisījums ir pārāk “liess”, lai
aizdegtos. To dēvē arī par apakšējo uzliesmošanas robežu.

ĀEA

Ārpusnormāli ekspluatācijas apstākļi

VAŠ

Virsmas apstrāde ar organiskajiem šķīdinātājiem

UV

Ultravioletā starojuma

KPK

Koksnes un koksnes produktu konservēšana ar ķimikālijām

VISPĀRĪGI APSVĒRUMI

Labākie pieejamie tehniskie paņēmieni
Šajos LPTP secinājumos uzskaitītie un aprakstītie tehniskie paņēmieni nav ne obligāti ievērojami, ne izsmeļoši. Drīkst
izmantot citus tehniskos paņēmienus, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu vides aizsardzības līmeni.
Ja vien nav norādīts citādi, LPTP secinājumi ir vispārizmantojami.

Ar labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem saistītie emisiju līmeņi (LPTP SEL)
Kopējās un fugitīvās GOS emisijas: LPTP SEL
Šajos LPTP secinājumos norādītie ar labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem saistītie emisiju līmeņi (LPTP SEL),
kas attiecas uz kopējām GOS emisijām, ir norādīti:
— kā īpatnējo emisiju slodze, kas aprēķināta kā gada vidējās vērtības, kopējās GOS emisijas (kas aprēķinātas ar šķīdinātāju
masas bilances metodi) dalot ar kādu sektorālu ražošanas ielaides (vai caurlaiduma) parametru, vai
— kā šķīdinātāju ielaides procentuālā daļa, kas aprēķināta kā gada vidējās vērtības atbilstoši Direktīvas 2010/75/ES VII
pielikuma 7. daļas 3. punkta b) apakšpunkta i) punktam.
Šajos LPTP secinājumos norādītie ar labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem saistītie emisiju līmeņi (LPTP SEL),
kas attiecas uz fugitīvajām GOS emisijām, ir norādīti kā šķīdinātāju ielaides procentuālā daļa, kas aprēķināta kā gada vidējās
vērtības atbilstoši Direktīvas 2010/75/ES VII pielikuma 7. daļas 3. punkta b) apakšpunkta i) punktam.
Atlikumgāzēs ietverto emisiju LPTP SEL un orientējošie emisiju līmeņi
Šajos LPTP secinājumos norādītie ar labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem saistītie emisiju līmeņi (LPTP SEL)
un orientējošie emisiju līmeņi, kas attiecas uz atlikumgāzēs ietvertajām emisijām, ir norādīti kā koncentrācijas, kuras izsaka
kā emitētās vielas masu atlikumgāzu tilpuma vienībā šādos standartapstākļos: sausa gāze 273,15 K temperatūrā un pie
101,3 kPa spiediena (bez korekcijām pēc skābekļa satura), izteikta mg/Nm3.
Uz atlikumgāzēs ietverto emisiju LPTP SEL un orientējošo emisiju līmeņu vidējošanas periodiem attiecināmas šādas
definīcijas:
Mērīšanas veids

Nepārtraukta

Vidējošanas periods

Dienas vidējā vērtība

Definīcija

Attiecībā uz vienu dienu vidējota vērtība, kuras pamatā ir derīgas
stundas vai pusstundas vidējās vērtības.
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Mērīšanas veids

Vidējošanas periods

Periodiska

Paraugošanas perioda
vidējā vērtība

9.12.2020.

Definīcija

Vidējā vērtība no trim secīgiem mērījumiem, kas katrs ildzis vismaz
30 minūtes (1).

(1) Jebkuram parametram, kuram ar paraugošanu vai analīzi saistītu ierobežojumu dēļ un/vai ekspluatācijas apstākļu dēļ 30 minūtes ilgus
paraugojumus/mērījumus un/vai trīs secīgu mērījumu vidējo vērtību izmantot nav lietderīgi, var izmantot kādu reprezentatīvāku
paraugošanas/mērīšanas procedūru.

Emisijas ūdenī: LPTP SEL
Šajos LPTP secinājumos dotie ar labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem saistītie emisiju līmeņi (LPTP SEL), kas
attiecas uz emisijām ūdenī, ir koncentrācijas (emitētās vielas masa uz ūdens tilpumu), izteiktas mg/l.
Ar LPTP SEL saistītie vidējošanas periodi atbilst vienam no šiem diviem gadījumiem:
— pastāvīgas novadīšanas gadījumā tās ir dienas vidējās vērtības, t. i., 24 stundu plūsmproporcionālie apvienotie paraugi,
— partijveida novadīšanas gadījumā tās ir vidējās vērtības, iegūtas ar plūsmproporcionālajiem apvienotajiem paraugiem
visā novadīšanas laikā.
Ja ir pierādīts, ka plūsma ir pietiekami nemainīga, var izmantot arī laikproporcionālus apvienotos paraugus. Ja efluents ir
pienācīgi sajaukts un homogēns, var izmantot arī punktparaugus. Punktparaugus ņem tad, ja paraugs attiecībā uz mērāmo
parametru nav vienmērīgs (uzrāda vērā ņemamas svārstības). Visi LPTP SEL emisijām ūdenī attiecas uz punktu, kurā notiek
emisija no stacijas.

Citi vidiskā snieguma līmeņi

Ar labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem saistītie īpatnējā enerģijas patēriņa (energoefektivitātes)
līmeņi (LPTP SVSL)
Vidiskā snieguma līmeņi, kas saistīti ar īpatnējo enerģijas patēriņu, ir gada vidējās vērtības, ko aprēķina ar šādu
vienādojumu:

kur:
enerģijas patēriņš:

kopējais stacijā patērētais siltuma (no primārajiem energoresursiem saražota siltuma) un
elektroenerģijas daudzums atbilstoši energoefektivitātes plānam (sk. 19. LPTP a) punktu), izteikts
MWh gadā;

darbības rādītājs:

kopējais stacijā apstrādāto produktu daudzums jeb stacijas caurlaidums, izteikts piemērotās
mērvienībās atkarībā no sektora (piem., kg gadā, m2 gadā, pārklātie transportlīdzekļi gadā).

Ar labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem saistītie īpatnējā ūdens patēriņa līmeņi (LPTP SVSL)
Vidiskā snieguma līmeņi, kas saistīti ar īpatnējo ūdens patēriņu, ir gada vidējās vērtības, ko aprēķina ar šādu vienādojumu:

kur:
ūdens patēriņš:

kopējais ūdens daudzums, kas tiek patērēts stacijā veiktajās darbībās, izņemot reciklētu un
atkalizmantotu ūdeni, dzesēšanas ūdeni, ko izmanto “vienreizējās caurlaides” (once-through)
dzesēšanas sistēmās [kurās ūdeni no kāda ārēja avota vienreiz izlaiž cauri dzesēšanas sistēmai un
tad novada atpakaļ uz šo avotu], un sadzīviskām vajadzībām izmantotu ūdeni, izteikts l gadā vai
m3 gadā;
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kopējais stacijā apstrādāto produktu daudzums jeb stacijas caurlaidums, izteikts piemērotās
mērvienībās atkarībā no sektora (piem., pārklātā ruļļmateriāla m2 gadā, pārklātie transportlīdzekļi
gadā, bundžu skaits tūkstošos gadā).

Orientējošie īpatnējā no objekta izsūtīto atkritumu daudzuma līmeņi
Orientējošie īpatnējā no objekta izsūtīto atkritumu daudzuma līmeņi ir gada vidējās vērtības, ko aprēķina ar šādu
vienādojumu:

kur:
no objekta izsūtīto atkritumu
daudzums:

kopējais no stacijas izsūtīto atkritumu daudzums, izteikts kg gadā;

darbības rādītājs:

kopējais stacijā apstrādāto produktu daudzums jeb stacijas caurlaidums, izteikts kā
pārklāto transportlīdzekļu skaits gadā.

1.

SECINĀJUMI PAR LPTP ATTIECĪBĀ UZ VIRSMAS APSTRĀDI AR ORGANISKAJIEM ŠĶĪDINĀTĀJIEM

1.1.

Vispārīgie secinājumi par LPTP

1.1.1.

Vidiskās pārvaldības sistēmas

1. LPTP. LPTP, kā uzlabot vispārējo vidisko sniegumu, ir izstrādāt un ieviest tādu vidiskās pārvaldības
sistēmu (EMS), kas ietver visus šos aspektus:
i)

vadības, tostarp augstākā līmeņa vadītāju, atbalsts rezultatīvas EMS īstenošanai, vadošās lomas
uzņemšanās un pārskatatbildība;

ii)

analīze, kas ietver organizācijas situācijas novērtēšanu, ieinteresēto pušu vajadzību un ekspektāciju
noskaidrošanu, to iekārtas raksturlielumu apzināšanu, kuri saistīti ar iespējamiem riskiem videi (vai
cilvēka veselībai), kā arī piemērojamo ar vidi saistīto tiesisko prasību noskaidrošanu;

iii)

tādas vidiskās politikas izstrāde, kas paredz pastāvīgi uzlabot iekārtas vidisko sniegumu;

iv)

mērķu un snieguma rādītāju noteikšana attiecībā uz būtiskiem vidiskiem aspektiem, tostarp rūpes par
atbilstību piemērojamajām tiesiskajām prasībām;

v)

to procedūru un darbību (tostarp vajadzības gadījumā korektīvo un preventīvo pasākumu) plānošana un
īstenošana, kas vajadzīgi, lai sasniegtu vidiskos mērķus un izvairītos no riskiem videi;

vi)

ar vidiskiem aspektiem un mērķiem saistītu struktūru, funkciju un pienākumu noteikšana un vajadzīgo
finanšu resursu un cilvēkresursu nodrošināšana;

vii)

rūpes, lai darbiniekiem, kuru darbs var ietekmēt iekārtas vidisko sniegumu, būtu vajadzīgā kompetence un
izpratne (piem., nodrošinot informāciju un apmācību);

viii)

iekšējā un ārējā saziņa;

ix)

darbinieku mudināšana uz labu vidiskās pārvaldības praksi;

x)

pārvaldības rokasgrāmatas un rakstisku procedūru izstrāde un uzturēšana tādu darbību kontrolei, kam ir
būtiska ietekme uz vidi, kā arī relevanta uzskaite;
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xi)

funkcionāla operacionālā plānošana un procesu kontrole;

xii)

pienācīgu apkopes programmu īstenošana;

xiii)

protokoli gatavībai ārkārtas situācijām un reaģēšanai uz tām, arī ārkārtas situāciju nelabvēlīgās (vidiskās)
ietekmes novēršana un/vai mazināšana;

xiv)

(jaunas) iekārtas vai tās daļas (pār)projektēšanas posmā – ietekme uz vidi visa tās darbmūža laikā, arī
būvniecības, uzturēšanas, ekspluatācijas un dezekspluatācijas ietekme uz vidi;

xv)

monitoringa un mērījumu programmas īstenošana; vajadzības gadījumā informācija atrodama atsauces
ziņojumā “No RED iekārtām gaisā un ūdenī emitēto vielu monitorings”;

xvi)

regulāra sektora procesu salīdzinošā novērtēšana;

xvii) periodiskas neatkarīgas (ciktāl praktiski iespējams) iekšējas revīzijas un periodiskas neatkarīgas ārējas
revīzijas ar mērķi novērtēt vidisko sniegumu un noteikt, vai EMS atbilst plānam un vai tā ir pienācīgi
ieviesta un ievērota;
xviii) neatbilstību cēloņu izvērtēšana, korektīvo pasākumu īstenošana neatbilstību novēršanai, korektīvo
pasākumu iedarbīguma izskatīšana, kā arī izvērtēšana, vai ir vai varētu rasties vēl citas līdzīgas
neatbilstības;
xix)

EMS un tās pastāvīgas piemērotības, pietiekamības un rezultativitātes pārbaudīšana, kuru periodiski veic
augstākā līmeņa vadītāji;

xx)

sekošana līdzi tīrāku tehnisko paņēmienu izstrādei un to ņemšana vērā.

Konkrēti attiecībā uz virsmas apstrādi ar organiskajiem šķīdinātājiem LPTP ir EMS aplūkot vēl šādus aspektus:
i)

EMS mijiedarbība ar kvalitātes kontroli un nodrošināšanu, kā arī darba aizsardzības apsvērumiem;

ii) plāni mazināt iekārtas vidisko pēdu. Tas cita starpā ietver šādus procesus:
a) novērtēt stacijas vispārējo vidisko sniegumu (sk. 2. LPTP);
b) ņemt vērā šķērsvidiskos apsvērumus, īpaši to, kā saglabāt pienācīgu līdzsvaru starp šķīdinātāju emisiju
samazināšanu un enerģijas (sk. 19. LPTP), ūdens (sk. 20. LPTP) un izejmateriālu (sk. 6. LPTP) patēriņu;
c) samazināt GOS emisijas no tīrīšanas procesiem (sk. 9. LPTP);
iii) šādu elementu iekļaušana:
a) noplūžu un izlijumu [izlijumi var ietvert arī izbirumus] nepieļaušanas un kontroles plāns (sk. 5. LPTP a)
punktu);
b) izejmateriālu izvērtēšanas sistēma, kas palīdz izmantošanai izvēlēties izejmateriālus ar mazu ietekmi uz
vidi, kā arī plāns, kā procesā optimizēt šķīdinātāju izmantojumu (sk. 3. LPTP);
c) šķīdinātāju masas bilance (sk. 10. LPTP);
d) apkopes programma, kuras mērķis ir mazināt ĀEA biežumu un to negatīvās vidiskās sekas (sk. 13. LPTP);
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e) energoefektivitātes plāns (sk. 19. LPTP a) punktu);
f) ūdensefektivitātes plāns (sk. 20. LPTP a) punktu);
g) atkritumu apsaimniekošanas plāns (sk. 22. LPTP a) punktu);
h) smaku pārvaldības plāns (sk. 23. LPTP).
Piezīme
Regula (EK) Nr. 1221/2009 izveido Savienības vides vadības [ekopārvaldības] un audita sistēmu (EMAS), kas ir
šim LPTP atbilstošas EMS piemērs.
Izmantojamība
EMS detalizācijas līmenis un formalizācijas pakāpe parasti ir saistīti ar iekārtas veidu, lielumu un sarežģītību un
tās iespējamo vidisko ietekmi.

1.1.2.

Vispārējais vidiskais sniegums

2. LPTP. LPTP, kā uzlabot stacijas vispārējo vidisko sniegumu, it sevišķi attiecībā uz GOS emisijām un
enerģijas patēriņu, ir:
— apzināt jomas/daļas/posmus, kuru GOS emisijas un enerģijas patēriņš ir vislielākais un kur tāpēc paveras
visplašākās uzlabojumu iespējas (sk. arī 1. LPTP),
— apzināt un īstenot pasākumus, kas ļautu GOS emisijas un enerģijas patēriņu minimalizēt,
— regulāri (vismaz reizi gadā) situāciju izskatīt vēlreiz un sekot līdzi apzināto pasākumu īstenošanai.

1.1.3.

Izejmateriālu izvēle

3. LPTP. LPTP, kā novērst vai mazināt izmantoto izejmateriālu ietekmi uz vidi, ir izmantot abus tālāk
norādītos tehniskos paņēmienus.

Tehniskais paņēmiens

a.

b.

Apraksts

Izmantojamība

Izmantot izejmateriālus
ar mazu vidisko ietekmi

EMS ietvaros (sk. 1. LPTP) sistemātiski izvērtē iz
mantoto materiālu negatīvo vidisko ietekmi (it se
višķi tādu vielu ietekmi, kas ir kancerogēniskas,
mutagēniskas vai toksiskas reproduktīvajai sistē
mai, kā arī tādu vielu ietekmi, kas rada ļoti lielas
bažas) un tos, ja iespējams, aizstāj ar materiāliem,
kas vidi un veselību ietekmē mazāk vai neietekmē
nemaz, ņemot vērā produkta kvalitātes prasības un
specifikācijas.

Vispārizmantojams.
Izvērtējuma
tvērums
(piem.,
detalizācijas
līmenis) un veids parasti
ir atkarīgs no stacijas
veida,
lieluma
un
sarežģītības
un
tās
iespējamās
vidiskās
ietekmes, kā arī no
izmantoto
materiālu
veida un daudzuma.

Optimizēt šķīdinātāju
izmantošanu

Šķīdinātāju izmantojumu optimizē ar pārvaldības
plānu (kas ir EMS daļa, sk. 1. LPTP), kura mērķis ir
apzināt un īstenot vajadzīgos pasākumus (piem.,
partiju dalīšanu pēc krāsas, izsmidzināšanas opti
mizēšanu).

Vispārizmantojams.
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4. LPTP. LPTP, kā mazināt šķīdinātāju patēriņu, GOS emisijas un izmantoto izejmateriālu vispārējo
ietekmi uz vidi, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

Tehniskais paņēmiens

Apraksts

a.

Izmantot tādas
krāsas/pārklājumus/
lakas/iespiedkrāsas/
adhezīvus uz
šķīdinātāja bāzes, kam ir
augsts cietvielu saturs

Izmanto krāsas, pārklājumus, šķidrās iespiedkrā
sas, lakas un adhezīvus ar zemu šķīdinātāju saturu
un paaugstinātu cietvielu saturu.

b.

Izmantot
krāsas/pārklājumus/
iespiedkrāsas/lakas/
adhezīvus uz ūdens
bāzes

Izmanto krāsas, pārklājumus, šķidrās iespiedkrā
sas, lakas un adhezīvus, kuros organiskais šķīdinā
tājs daļēji aizstāts ar ūdeni.

c.

Izmantot
iespiedkrāsas/
pārklājumus/
krāsas/lakas/adhezīvus,
ko cietina ar starojumu

Izmanto krāsas, pārklājumus, šķidrās iespiedkrā
sas, lakas un adhezīvus, ko var sacietināt, īpašas
ķīmiskās grupas aktivizējot ar ultravioleto vai in
frasarkano starojumu vai ātrajiem elektroniem, bez
siltuma un bez GOS emisijas.

d.

Izmantot šķīdinātājus
nesaturošus
divkomponentu
adhezīvus

Izmanto šķīdinātājus nesaturošus divkomponentu
adhezīvus, kas sastāv no sveķiem un cietinātāja.

e.

Izmantot
karstkausējamus
adhezīvus

Izmanto pārklājumu ar adhezīviem, ko iegūst,
karstā procesā ekstrudējot sintētisko kaučuku,
ogļūdeņražu sveķus un dažādas piedevas. Šķīdinā
tājus neizmanto.

f.

Izmantot pulverveida
pārklājumu

Izmanto šķīdinātājus nesaturošu pulverveida pār
klājumu, ko uzklāj kā smalku pulveri un sacietina
krāsnī.

g.

Vienlaidu materiālu vai
ruļļmateriālu pārklāt ar
lamināta klājumu

Ruļļmateriālu vai vienlaidu materiālu pārklāj ar
polimēra plēvi, lai materiālam piešķirtu noteiktas
estētiskas vai funkcionālas īpašības, tādējādi mazi
not vajadzīgo pārklājumu slāņu skaitu.

h.

Izmantot vielas, kas nav
GOS vai ir mazāk
gaistoši GOS

Ļoti gaistošus GOS aizstāj ar substancēm, kas satur
organiskos savienojumus, kuri nav GOS vai ir ma
zāk gaistoši GOS (piem., esteri).

Izmantojamība

Virsmas apstrādes paņē
mienu izvēle var būt ie
robežota atkarībā no
darbības veida, substrāta
veida un formas, pro
dukta kvalitātes prasī
bām, kā arī vajadzības
nodrošināt, ka izmantotie
materiāli, uzklāšanas pa
ņēmieni, žāvēšanas/cieti
nāšanas paņēmieni un
izdalgāzu apstrādes sistē
mas ir savstarpēji saderī
gas.

1.1.4.
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Izejmateriālu glabāšana un manipulācijas ar tiem

5. LPTP. LPTP, kā nepieļaut vai mazināt fugitīvās GOS emisijas šķīdinātājus saturošu un/vai bīstamu
materiālu glabāšanas un manipulāciju laikā, ir piemērot labas saimniekošanas principus, izmantojot
visus tālāk norādītos tehniskos paņēmienus.

Tehniskais paņēmiens

Apraksts

Izmantojamība

Noplūžu un izlijumu nepieļaušanas un kontroles
plāns ir EMS (sk. 1. LPTP) daļa un cita starpā ietver
— objekta incidentu plānus, kas aptver mazus un
lielus izlijumus,
— iesaistīto personu funkciju un pienākumu no
teikšanu,
— rūpes, lai darbinieki būtu informēti par vidi
skuma aspektiem un apmācīti izlijumu inci
dentus nepieļaut un novērst,
— to zonu apzināšanu, kur ir lielāks bīstamu ma
teriālu izlijumu un/vai noplūžu risks, un to sa
rindošanu pēc riska,
— rūpes, lai apzinātajās zonās būtu piemērotas
lokalizācijas sistēmas, piem., necaurlaidīgas
grīdas,
— piemērota izlijumu lokalizācijas un satīrīšanas
aprīkojuma atrašanu un regulāru pārliecināša
nos, ka tas ir pieejams, ir labā darba kārtībā un
atrodas tuvu iespējamajām incidentu vietām,
— atkritumu apsaimniekošanas vadlīnijas izli
jumu savākšanā radušos atkritumu likvidēša
nai,
— regulāru (vismaz reizi gadā) glabāšanas un dar
bības zonu inspicēšanu, izlijumu atklāšanas
aprīkojuma testēšanu un kalibrēšanu un tūlītē
ju tādu vārstu, blīvslēgu, atloku salabošanu, no
kuriem konstatētas noplūdes (sk. 13. LPTP).

Vispārizmantojams.
Plāna tvērums (piem.,
detalizācijas līmenis) pa
rasti ir atkarīgs no iekār
tas veida, lieluma un sa
režģītības, kā arī no
izmantoto materiālu vei
da un daudzuma.

Pārvaldības paņēmieni

a.

Sagatavot un īstenot
noplūžu un izlijumu
nepieļaušanas un kon
troles plānu

Glabāšanas paņēmieni

b.

c.

Konteinerus un apvaļ
ņoto glabāšanas zonu
noslēgt vai apsegt

Bīstamus materiālus
minimāli glabāt ražoša
nas zonās

Šķīdinātājus, bīstamus materiālus, atkritumšķīdi
nātājus un tīrīšanai izmantotos materiālus glabā
slēgtos vai apsegtos konteineros, kas ir atbilstoši ar
tiem saistītajam riskam un konstruēti tā, lai mini
malizētu emisijas. Nodrošina, ka konteineru gla
bāšanas zona ir apvaļņota un pietiekami ietilpīga.
Ražošanas zonās bīstamus materiālus tur tikai tādā
daudzumā, kāds vajadzīgs ražošanai; lielākus
daudzumus glabā atsevišķi.

Vispārizmantojams.
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Apraksts
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Izmantojamība

Šķidrumu sūknēšanas un ar tiem izdarāmo manipulāciju paņēmieni

d.

1.1.5.

Paņēmieni, ar kuriem
novērš noplūdes un iz
lijumus sūknēšanas lai
kā

Noplūdes un izlijumus novērš, izmantojot sūkņus
un blīvslēgus, kas ir piemēroti attiecīgajam
materiālam un nodrošina pietiekamu
necaurlaidību. Tas ietver tādu aprīkojumu kā
hermētiskos motorsūkņus, magnētiskā pievada
sūkņus, sūkņus ar vairākiem mehāniskiem
blīvslēgiem un ārēja šķidruma vai bufera sistēmu,
sūkņus ar vairākiem mehāniskiem blīvslēgiem un
atmosfēras pusē sausiem blīvslēgiem, diafragmas
sūkņus vai plēšu sūkņus.

Vispārizmantojami.

e.

Paņēmieni, ar kuriem
novērš pārplūdumus
sūknēšanas laikā

Piemēram, gādā, lai
— sūknēšana tiktu pārraudzīta,
— lielāku daudzumu gadījumā vairumglabāšanas
tvertnes ir aprīkotas ar akustisku un/vai optisku
augsta līmeņa signalizāciju, vajadzības gadī
jumā ar izslēgšanas sistēmām.

f.

Šķīdinātājus saturošu
materiālu piegādes laikā
uztvert GOS tvaikus

Ja/kad šķīdinātājus saturošus materiālus piegādā
bez taras (piem., uzpilda vai iztukšo tvertnes), uz
tver no saņēmējtvertnēm izspiestos tvaikus, parasti
ar atpakaļnovadīšanas metodi.

Var nebūt izmantojams,
ja šķīdinātājiem ir mazs
tvaika spiediens vai tas ir
pārāk dārgi.

g.

Veicot manipulācijas ar
šķīdinātājus saturošiem
materiāliem, lokalizēt
un/vai ātri savākt izliju
mus

Izdarot manipulācijas ar šķīdinātājus saturošiem
materiāliem konteineros, no iespējamiem
izlijumiem izvairās, izmantojot lokalizācijas
līdzekļus, piem., ratiņus, paliktņus un/vai statīvus
ar iebūvētām lokalizācijas elementiem (piem.,
uztveršanas paplātēm) un/vai paredzot tūlītēju
savākšanu ar absorbentiem.

Vispārizmantojams.

Izejmateriālu padeve

6. LPTP. LPTP, kā samazināt izejmateriālu patēriņa un GOS emisijas, ir izmantot kādu no tālāk
norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

Tehniskais paņēmiens

Apraksts

Izmantojamība

a.

Centralizēta GOS satu
rošu materiālu (piem.,
iespiedkrāsu, pārklā
jumu, adhezīvu, tīrīša
nas aģentu) padeve

GOS saturošus materiālus (piem., iespiedkrāsas,
pārklājumus, adhezīvus, tīrīšanas aģentus) uz zo
nu, kur tos uzklāj, padot tieši pa caurulēm, kas
aprīkotas ar gredzeniem, ar sistēmas tīrīšanas op
ciju (tīrīšana ar virzekli vai gaisu).

Var nebūt izmantojams,
ja iespiedkrāsas, krāsas,
pārklājumus, adhezīvus
vai šķīdinātājus bieži
maina.

b.

Moderna jaukšanas sis
tēma

Datorvadāms jaukšanas aprīkojums vajadzīgās
krāsas/pārklājuma/iespiedkrāsas/adhezīva ieguvei.

c.

GOS saturošu materiālu
(piem., iespiedkrāsu,
pārklājumu, adhezīvu,
tīrīšanas aģentu) padeve
uz uzklāšanas vietu ar
slēgtu sistēmu

Ja iespiedkrāsas, krāsas, pārklājumus, adhezīvus un
šķīdinātājus bieži maina vai izmanto nelielos
daudzumos, tos padod no nelieliem transporta
konteineriem, ko novieto netālu no uzklāšanas
vietas, izmantojot slēgtu sistēmu.

Vispārizmantojams.
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Tehniskais paņēmiens

1.1.6.

Apraksts

d.

Krāsas maiņas automa
tizācija

Automatizēta krāsas maiņa un iespiedkrāsu/krā
su/pārklājumu pievadu iztīrīšana ar šķīdinātāja
uztveršanu.

e.

Grupēšana pēc krāsas

Produktu secību maina tā, lai pēc iespējas vairāk
produktu pēc kārtas būtu vienā krāsā.

f.

Smidzinātājpistoles
vieglā iztīrīšana

Smidzinātājpistoli uzpilda ar jaunu krāsu, star
plaikā neveicot skalošanu.

L 414/33

Izmantojamība

Pārklājuma uzklāšana

7. LPTP. LPTP, kā mazināt izejmateriālu patēriņu un mazināt pārklājuma uzklāšanas procesu vispārējo
ietekmi uz vidi, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

Tehniskais paņēmiens

Apraksts

Izmantojamība

Uzklāšana bez smidzināšanas

a.

Uzklāšana ar rullīti

Šķidro pārklājumu uz kustīga lokšņveida substrāta
uzklāj vai kontrolētā daudzumā uznes ar rullīšiem.

Izmantojams tikai tad, ja
substrāts ir plakans (1).

b.

Rullītis ar rakeli

Pārklājumu substrātam uznes pa spraugu starp ra
keli un rullīti. Pārklājumam un substrātam turpinot
kustību, liekais pārklājums tiek noņemts.

Vispārizmantojams (1).

c.

Ruļļmateriāla
pārklāšana bez
noskalošanas (ar
apžāvēšanu)

Ar rullīšveida uzklājēju vai spiedrullīšiem uzklāj
konversijas pārklājumus, kas nav jānoskalo ar
ūdeni.

Vispārizmantojams (1).

d.

Aizkarveida pārklāšana
(uzliešana)

Apstrādājamos priekšmetus laiž cauri aizkarveida
laminārajai pārklājuma plūsmai no paaugstinātas
tvertnes.

Izmantojams tikai tad, ja
substrāts ir plakans (1).

e.

Elektropārklāšana

Ūdensbāzētā šķīdumā disperģētas krāsas daļiņas
elektriskā lauka ietekmē nosēžas uz iegremdētā
substrāta (elektroforētiskā pārklāšana).

Izmantojams tikai metāla
substrātu gadījumā (1).

Applūdināšana

Apstrādājamos priekšmetus ar konveijeru ievada
slēgtā kanālā, ko tad pa iesmidzināšanas sprauslām
applūdina ar pārklājmateriālu. Lieko materiālu sa
vāc un atkalizmanto.

Vispārizmantojams (1).

Koekstrūzija

Apdrukāto substrātu pārklāj ar siltu, sašķidrinātu
plastmasas plēvi un tad atdzesē. Plēve aizstāj
vajadzīgo pārklājumu. To var izmantot starp
diviem dažādu nesēju slāņiem kā adhezīvu.

Paņēmiens nav izmanto
jams, ja vajadzīga liela lī
mējuma stiprība vai pre
testība pret sterilizācijas
temperatūru (1).

f.

g.
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Izmantojamība

Uzklāšana ar izsmidzināšanu

h.

Bezgaisa
izsmidzināšana ar gaisa
padevi

Bezgaisa smidzinātājpistoles strūklas formu veido
ar gaisa plūsmu.

Vispārizmantojams (1).

i.

Pneimatiskā
izsmidzināšana ar
inertām gāzēm

Pneimatiskā krāsas uzklāšana ar inertām gāzēm
zem spiediena (piem., slāpekli, oglekļa dioksīdu).

Paņēmiens var nebūt
izmantojams koka
virsmu pārklāšanai (1).

j.

Lielapjoma
zemspiediena (HVLP)
izsmidzināšana

Krāsu izsmidzina, izsmidzināšanas sprauslā krāsu
sajaucot ar lielu zemspiediena (ne vairāk kā 1,7 bar)
gaisa apjomu. HVLP pistoļu krāsas uzneses efekti
vitāte ir > 50 %.

k.

Elektrostatiskā
izsmidzināšana (pilnīgi
automatizēta)

Izsmidzināšana ar ātri rotējošiem diskiem un
zvanveida izsmidzinātājiem un strūklas formēšana
ar elektrostatiskajiem laukiem un gaisu.

l.

Izsmidzināšana ar
elektrostatisko strūklas
veidošanu, ar gaisa
padevi vai bez tās

Pneimatiskās vai bezgaisa izsmidzinājuma strūklas
veidošana ar elektrostatisko lauku. Elektrostatiskās
krāsošanas pistoļu krāsas uzneses efektivitāte ir >
60 %. Ja izmanto fiksētos elektrostatiskos paņē
mienus, uzneses efektivitāte var sasniegt 75 %.

m.

Karstā izsmidzināšana

Pneimatiskā izsmidzināšana, izmantojot karstu
gaisu vai uzkarsētu krāsu.

Paņēmiens var nebūt
izmantojams, ja bieži
jāmaina krāsa (1).

n.

Ruļļmateriāla
pārklāšana ar
apsmidzināšanu, liekā
šķidruma noņemšanu
ar rakeli un noskalošanu

Ar izsmidzināšanu uzklāj tīrīšanas un
priekšapstrādes līdzekļus un veic noskalošanu. Pēc
apsmidzināšanas izmanto rakeli, lai mazāk
šķīduma nokļūtu nākamajos procesa posmos, bet
pēc tam materiālu noskalo.

Vispārizmantojams (1).

Vispārizmantojams (1).

Automatizēta uzklāšana ar izsmidzināšanu
o.

Robotizēta uzklāšana

Robotizēta pārklājumu un hermētiķu uzklāšana
iekšējām un ārējām virsmām.

Mašīnuzklāšana

Smidzinātājgalviņas/smidzinātājpistoles/sprauslas
vadīšana ar krāsošanas mašīnu.

Vispārizmantojams (1).
p.

(1) Uzklāšanas paņēmienu izvēle var būt ierobežota stacijās ar mazu caurlaidumu un/vai lielu produktu daudzveidību, un tā
var būt atkarīga no substrāta veida un formas, produkta kvalitātes prasībām, kā arī vajadzības nodrošināt, ka izmantotie
materiāli, uzklāšanas paņēmieni, žāvēšanas/cietināšanas paņēmieni un izdalgāzu apstrādes sistēmas ir savstarpēji saderīgas.

1.1.7.
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Žāvēšana/cietināšana
8. LPTP. LPTP, kā mazināt enerģijas patēriņu un žāvēšanas/cietināšanas procesu vispārējo ietekmi uz
vidi, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

Tehniskais paņēmiens

Apraksts

Izmantojamība

a.

Žāvēšana/cietināšana ar
inertu gāzi konvekcijas
ceļā

Inerto gāzi (slāpekli) krāsnī uzkarsē, lai tā
šķīdinātāju varētu uzņemt virs ARS. Iespējams
panākt, ka šķīdinātāja daudzums pārsniedz 1 200
g/m3 slāpekļa.

Paņēmiens nav izmanto
jams, ja žāvētāji regulāri
jāatver (1).

b.

Žāvēšana/cietināšana
indukcijas ceļā

Integrēta termiskā cietināšana vai žāvēšana ar
elektromagnētiskiem induktoriem, kas
apstrādājamajā metāla priekšmetā rada karstumu
ar oscilējoša magnētiskā lauka palīdzību.

Izmantojams tikai metāla
substrātu gadījumā (1).

c.

Žāvēšana ar mikroviļņu
starojumu un augstfre
kvences starojumu

Žāvēšana, kurā izmanto mikroviļņu starojumu un
augstfrekvences starojumu.

Izmantojams tikai
ūdensbāzētu pārklājumu
un iespiedkrāsu un ne
metālisku substrātu gadī
jumā (1).

d.

Cietināšana ar staro
jumu

Cietināšanu ar starojumu izmanto sveķiem un
reaģētspējīgiem diluentiem (monomēriem), kas
reaģē uz eksponētību starojumam
(infrasarkanajam starojumam, ultravioletajam
starojumam vai augstas enerģijas elektronu
kūļiem).

Izmantojams tikai no
teiktu pārklājumu un ie
spiedkrāsu gadījumā (1).

e.

Kombinētā žāvēšana ar
konvekciju/infrasarka
no starojumu

Mitras virsmas žāvēšana ar karsta gaisa cirkulāciju
(konvekcija) kombinācijā ar infrasarkano staro
jumu.

Vispārizmantojams (1).

f.

Žāvēšana/cietināšana ar
konvekciju kombinācijā
ar siltuma atgūšanu

Izdalgāzu siltumu atgūst (sk. 19. LPTP e) punktu)
un izmanto uz konvekcijas žāvētāju vai
cietināšanas krāsni padodamā gaisa
priekškarsēšanai.

Vispārizmantojams (1).

(1) Žāvēšanas/cietināšanas paņēmienu izvēle var būt ierobežota atkarībā no substrāta veida un formas, produkta kvalitātes
prasībām, kā arī vajadzības nodrošināt, ka izmantotie materiāli, uzklāšanas paņēmieni, žāvēšanas/cietināšanas paņēmieni
un izdalgāzu apstrādes sistēmas ir savstarpēji saderīgas.

1.1.8.
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Tīrīšana

9. LPTP. LPTP, kā mazināt GOS emisijas no tīrīšanas procesiem, ir minimāli izmantot tīrīšanas
līdzekļus uz šķīdinātāju bāzes un izmantot kādu tālāk norādīto tehnisko paņēmienu kombināciju.

Tehniskais paņēmiens

Apraksts

Aizsargāt izsmidzinā
šanas zonas un aprīko
jumu

Uzklāšanas zonas un aprīkojumu (piem., izsmi
dzināšanas kabīnes sienas un robotus), kas var tikt
apsmidzināti vai nopilēt/notecēt, apsedz ar au
duma pārklājiem vai vienreizlietojamu foliju, kas
neplīst un nenolietojas.

b.

Pirms pilnīgas tīrīšanas
noņemt cieto materiālu

Noņem (sausu) koncentrētu cieto materiālu, parasti
ar roku, vai nu izmantojot, vai neizmantojot
nedaudz tīrīšanas šķīdinātāja. Līdz ar to samazinās
materiāla daudzums, kas nākamajos tīrīšanas
posmos jānoņem ar šķīdinātāju un/vai ūdeni, un
līdz ar to šķīdinātāja un/vai ūdens patēriņš.

c.

Veikt manuālu tīrīšanu
ar priekšpiesūcinātām
salvetēm

Manuālai tīrīšanai izmanto salvetes, kas
priekšpiesūcinātas ar tīrīšanas līdzekļiem. Tīrīšanas
līdzekļi var būt līdzekļi uz šķīdinātāja bāzes,
mazgaistoši šķīdinātāji vai līdzekļi bez
šķīdinātājiem.

d.

Izmantot mazgaistošus
tīrīšanas līdzekļus

Manuālā vai automatizētā tīrīšanā par tīrīšanas
līdzekļiem izmantot mazgaistošus šķīdinātājus ar
lielu tīrītspēju.

e.

Tīrīšanai izmantot līdz
ekļus uz ūdens bāzes

Tīrīšanai izmanto līdzekļus uz ūdens bāzes vai
tādus ar ūdeni pilnīgi sajaucamus šķīdinātājus kā
spirtus vai glikolus.

f.

Izmantot slēgtas maz
gājamās mašīnas

Prešu/mašīnu daļas partijās automātiski notīra/at
tauko slēgtās mazgājamajās mašīnās. To var izdarīt
vai nu ar
a) organiskajiem šķīdinātājiem (izmantojot gaisa
ekstrakciju, kam seko GOS atdalīšana un/vai iz
lietoto šķīdinātāju atgūšana) (sk. 15. LPTP); vai
b) GOS nesaturošiem šķīdinātājiem; vai
c) sārmainiem tīrīšanas līdzekļiem (ar ārēju vai
iekšēju notekūdeņu attīrīšanu).

g.

Veikt iztīrīšanu ar šķī
dinātāju atgūšanu

Pistoļu/aplikatoru un pievadu iztīrīšanai (krāsu
maiņas dēļ) izmantotos šķīdinātājus savāc, uzglabā
un, ja iespējams, atkalizmanto.

h.

Veikt tīrīšanu ar augst
spiediena ūdens strūklu

Prešu/mašīnu daļas partijās automātiski notīra ar
augstspiediena ūdens strūklas un nātrija
bikarbonāta sistēmām vai līdzīgām sistēmām.

a.

Izmantojamība

Tīrīšanas paņēmienu iz
vēle var būt atkarīga no
procesa, tīrāmā substrāta
vai aprīkojuma veida, kā
arī kontaminācijas veida.
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Apraksts

Izmantojamība

i.

Veikt tīrīšanu ar ultra
skaņu

Pieķērušos kontaminantus atbrīvot, izmantojot tī
rīšanu ar šķidrumu un augstas frekvences vibrāci
jām.

j.

Veikt tīrīšanu ar sauso
ledu (CO2)

Mašīnu daļas un metāla vai plastmasas substrātus
notīra, tos appūšot ar CO2 granulu vai “sniega”
strūklu.

k.

Veikt tīrīšanu ar plast
masas daļiņu strūklu

Lieko krāsu no stendiem un virsbūves turētājiem
noņem, tos appūšot ar plastmasas daļiņu strūklu.

1.1.9.

Monitorings

1.1.9.1.

Šķīdinātāju masas bilance

L 414/37

10. LPTP. LPTP ir monitorēt kopējās un fugitīvās GOS emisijas, vismaz reizi gadā sagatavojot šķīdinātāju
masas bilanci, kurā apkopota stacijas šķīdinātāju ielaide un izlaide (atbilstoši Direktīvas 2010/75/ES VII
pielikuma 7. daļas 2. punkta definīcijām), un minimalizēt ar šķīdinātāju masas bilances datiem saistīto
nenoteiktību, izmantojot visus tālāk norādītos tehniskos paņēmienus.

Tehniskais paņēmiens

Apraksts

a.

Pilnībā identificēt un
skaitliski izteikt rele
vantās šķīdinātāju ielai
des un izlaides, norādot
arī ar šiem datiem sais
tīto nenoteiktību

Tā ietvaros:
— apzina un reģistrē šķīdinātāju ielaides un izlaides (piem., emisija ar
atlikumgāzēm, emisija no katra fugitīvo emisiju avota, šķīdinātāju izlaide
ar atkritumiem),
— ar pamatojumu skaitliski izsaka katru relevanto ielaidi un izlaidi un reģistrē
izmantoto metodiku (piem., mērījums, aprēķins pēc emisijas faktoriem,
aplēse pēc darbības parametriem),
— veicot iepriekš minēto izteikšanu skaitliski, apzina galvenos nenoteiktības
avotus un īsteno korektīvus pasākumus nenoteiktības mazināšanai,
— regulāri atjaunina šķīdinātāju ielaides un izlaides datus.

b.

Ieviest šķīdinātāju uz
skaites sistēmu

Šķīdinātāju uzskaites sistēmas mērķis ir iegūt informāciju gan par
izmantotajiem, gan neizmantotajiem šķīdinātāju daudzumiem (piem., nosverot
neizmantotos daudzumus, kas no uzklāšanas zonas nonāk atpakaļ glabāšanā).

c.

Monitorēt izmaiņas, kas
var ietekmēt šķīdinātāju
masas bilances datu ne
noteiktību

Reģistrē visas izmaiņas, kas varētu ietekmēt šķīdinātāju masas bilances datu
nenoteiktību, piemēram,
— izdalgāzu apstrādes sistēmas darbības traucējumus (reģistrē datumu un
ilgumu),
— izmaiņas, kas var ietekmēt gaisa/gāzu caurplūdumu, piem., ventilatoru,
dzenošo skriemeļu, motoru nomaiņa (reģistrē datumu un izmaiņu veidu).

Izmantojamība
Šķīdinātāju masas bilances detalizācijas līmenis ir atkarīgs no iekārtas veida, lieluma un sarežģītības un tās
iespējamās vidiskās ietekmes, kā arī no izmantoto materiālu veida un daudzuma.
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E m i s ij a a r a t l i k u m g ā z ē m
11. LPTP. LPTP ir monitorēt emisiju ar atlikumgāzēm vismaz tālāk norādītajā biežumā un saskaņā ar EN
standartiem. Ja EN standarti nav pieejami, LPTP ir izmantot ISO, nacionālos vai citus starptautiskos
standartus, kas nodrošina, ka iegūtajiem datiem ir līdzvērtīga zinātniskā kvalitāte.

Viela/
parametrs

Standarti

Minimālais
monitoringa
biežums

Monitorings
saistīts ar

EN 13284-1

Reize gadā (1)

18. LPTP

Ikviens dūmenis,
kura KGOO slodze
ir < 10 kg C/h

EN 12619

Reize gadā
(1) (2) (3)

Ikviens dūmenis,
kura KGOO slodze
ir ≥ 10 kg C/h

Parastie EN
standarti (4)

Nepārtraukts

EN standarta nav
(6)

Reize trijos
mēnešos (1)

15. LPTP

Sektori/avoti

parametrsTransportlīdzekļu pārklāšana:
apsmidzināšana
parametrsCitu metāla un plastmasas
virsmu pārklāšana: apsmidzināšana

Putekļi

parametrsGaisa kuģu pārklāšana: sagata
vošana (piem., slīpēšana, strūklošana) un
pārklāšana
parametrsMetāla iepakojuma pārklāšana
un apdruka: apsmidzināšana
Koka virsmu pārklāšana: sagatavošana un
pārklāšana

KGOO

14. LPTP, 15.
LPTP

Visi sektori

DMF

parametrsTekstilizstrādājumu, foliju un
papīra pārklāšana (5)

NOX

Izdalgāzu termiskā apstrāde

EN 14792

Reize gadā (7)

17. LPTP

CO

Izdalgāzu termiskā apstrāde

EN 15058

Reize gadā (7)

17. LPTP

(1) Ciktāl iespējams, mērījumus veic tad, kad paredzamās emisijas ir vislielākās, normālos ekspluatācijas apstākļos.
(2) Ja KGOO slodze ir mazāka par 0,1 kg/C/h vai ja KGOO slodze bez apstrādes stabili ir mazāka par 0,3 kg C/h, monitoringa
biežumu var samazināt līdz reizei 3 gados vai mērījumu aizstāt ar aprēķinu, ja vien tas dod datus ar līdzvērtīgu zinātnisko
kvalitāti.
(3) Attiecībā uz izdalgāzu termisko apstrādi temperatūru degkamerā mēra nepārtraukti. Līdztekus mērīšanai izmanto
signalizācijas sistēmu, kas brīdina, ja temperatūra ir ārpus optimizētā temperatūras diapazona.
(4) Parastie nepārtrauktas mērīšanas EN standarti ir EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 un EN 14181.
(5) Monitorings veicams tikai tad, ja procesos izmanto DMF.
(6) Ja EN standarta nav, mērījumā ietver kondensātā ietverto DMF.
(7) Ja dūmeņa KGOO slodze ir mazāka par 0,1 kg C/h, monitoringa biežumu var samazināt līdz reizei 3 gados.
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E m i s ij a s ū d e n ī
12. LPTP. LPTP ir monitorēt emisijas ūdenī vismaz tālāk norādītajā biežumā un saskaņā ar EN
standartiem. Ja EN standarti nav pieejami, LPTP ir izmantot ISO, nacionālos vai citus starptautiskos
standartus, kas nodrošina, ka iegūtajiem datiem ir līdzvērtīga zinātniskā kvalitāte.

Viela/
parametrs

Sektors

Standarti

Minimālais
monitoringa
biežums

Monitorings
saistīts ar

Reize mēnesī
(2) (3)

21. LPTP

Transportlīdzekļu pārklāšana
Ruļļmateriāla pārklāšana
KSC (1)

EN 872
Metāla iepakojuma
pārklāšana un apdruka (tikai DWI
bundžas)
Transportlīdzekļu pārklāšana
Ruļļmateriāla pārklāšana

ĶSP (1) (4)

EN standarta nav
Metāla iepakojuma
pārklāšana un apdruka (tikai DWI
bundžas)
Transportlīdzekļu pārklāšana
Ruļļmateriāla pārklāšana

KOO (1) (4)

EN 1484
Metāla iepakojuma
pārklāšana un apdruka (tikai DWI
bundžas)
Gaisa kuģu pārklāšana

Cr(VI) (5) (6)
Ruļļmateriāla pārklāšana

EN ISO 10304-3 vai
EN ISO 23913

Gaisa kuģu pārklāšana
Cr (6) (7)
Ruļļmateriāla pārklāšana
Transportlīdzekļu pārklāšana
Ni (6)
Ruļļmateriāla pārklāšana

Pieejami dažādi EN
standarti (piem., EN
ISO 11885, EN ISO
17294-2, EN ISO
15586)

Transportlīdzekļu pārklāšana
Zn (6)
Ruļļmateriāla pārklāšana
Transportlīdzekļu pārklāšana
AOH (6)

Ruļļmateriāla pārklāšana

EN ISO 9562

Metāla iepakojuma pārklāšana un
apdruka (tikai DWI bundžas)
Transportlīdzekļu pārklāšana
F- (6) (8)

Ruļļmateriāla pārklāšana
Metāla iepakojuma pārklāšana un
apdruka (tikai DWI bundžas)

EN ISO 10304-1
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(1) Monitorings veicams tikai gadījumos, kad novadīšana saņēmējā ūdensobjektā ir tieša.
(2) Ja pierādīts, ka emisijas ir pietiekami nemainīgas, monitoringa biežumu var samazināt līdz reizei 3 mēnešos.
(3) Ja izmanto partijveida novadīšanu, kas notiek retāk par minimālo monitoringa biežumu, monitoringu veic vienu reizi uz
katru novadīto partiju.
(4) KOO monitorings un ĶSP monitorings ir alternatīvas. Priekšroka dodama KOO monitoringam, jo tajā neizmanto ļoti
toksiskus savienojumus.
(5) Cr(VI) monitorējams tikai tad, ja procesos izmanto hroma(VI) savienojumus.
(6) Ja novadīšana saņēmējā ūdensobjektā ir netieša, tad gadījumos, kad lejasposma notekūdeņu attīrīšanas stacija ir konstruēta
un aprīkota attiecīgo piesārņotāju likvidēšanai, monitoringa biežumu var samazināt.
(7) Cr monitorējams tikai tad, ja procesos izmanto hroma savienojumus.
(8) F monitorējams tikai tad, ja procesos izmanto fluora savienojumus.

1.1.10.

Emisijas ārpusnormālos ekspluatācijas apstākļos
13. LPTP. LPTP, kā samazināt ĀEA biežumu un mazināt emisijas ĀEA laikā, ir izmantot abus tālāk
norādītos tehniskos paņēmienus.

Tehniskais paņēmiens

a.

b.

1.1.11.

Apraksts

Kritiski svarīga aprīkojuma
apzināšana

Izmantojot risku novērtēšanu, apzina vides aizsardzībai kritiski svarīgu
aprīkojumu (“kritiski svarīgs aprīkojums”). Principā tāds ir viss aprīkojums
un sistēmas, kas saistītas ar GOS (piem., izdalgāzu apstrādes sistēma,
noplūžu atklāšanas sistēma).

Inspekcijas, tehniskā
apkope un monitorings

Strukturēta programma, kuras mērķis ir maksimalizēt kritiski svarīgā
aprīkojuma darbgatavību un sniegumu un kurā ir ietvertas darba
standartprocedūras, profilaktiska tehniskā apkope, regulārā un ārpuskārtas
apkope. ĀEA periodus, to ilgumu, cēloņus un, ja iespējams, to laikā radušās
emisijas monitorē.

Emisija ar atlikumgāzēm

1.1.11.1. G O S e m i s i ja s
14. LPTP. LPTP, kā samazināt GOS emisijas no ražošanas un glabāšanas zonām, ir izmantot a) punkta
paņēmienu un piemērotu pārējo tālāk norādīto tehnisko paņēmienu kombināciju.

Tehniskais paņēmiens

a.

Izvēlēties piemērotu
sistēmu, to konstruēt un
optimizēt

Apraksts

Izdalgāzu sistēmu izvēlas, konstruē un optimizē,
ņemot vērā dažādus parametrus, piem.:
— ekstrahētā gaisa daudzums,
— ekstrahētajā gaisā esošo šķīdinātāju veids un
koncentrācija,
— apstrādes sistēmas veids (specializēta/centrali
zēta),
— darba aizsardzība,
— energoefektivitāte.
Izvēloties sistēmu, var izmantot šādu prioritāšu se
cību:
— izdalgāzu ar augstu GOS koncentrāciju nošķir
šana no izdalgāzēm ar zemu GOS koncentrāciju;

Izmantojamība

Vispārizmantojams.
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Apraksts
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Izmantojamība

— homogenizācijas un GOS koncentrācijas pa
augstināšanas paņēmieni (sk. 16. LPTP b) un
c) punktu),
— izdalgāzēs ietverto šķīdinātāju atgūšanas paņē
mieni (15. LPTP),
— GOS mazināšanas paņēmieni ar siltuma atgū
šanu (sk. 15. LPTP),
— GOS mazināšanas paņēmieni bez siltuma atgū
šanas (sk. 15. LPTP).

b.

Gaisu ekstrahēt iespēja
mi tuvu GOS saturošo
materiālu uzklāšanas
vietai

Gaisu ekstrahē iespējami tuvu uzklāšanas vietai,
izmantojot pilnīgi vai daļēji norobežotas
uzklāšanas vietas (piem., pārklājēji, uzklāšanas
mašīnas, izsmidzināšanas kabīnes). Ekstrahēto
gaisu var apstrādāt izdalgāzu apstrādes sistēmā.

Var nebūt izmantojams,
ja norobežojuma dēļ
mašīnām ekspluatācijas
laikā ir grūti piekļūt.
Izmantojamību var
ierobežot norobežoja
mās
zonas forma un lielums.

c.

Gaisu ekstrahēt iespēja
mi tuvu krāsu/pārklāju
mu/adhezīvu/iespied
krāsu sagatavošanas
vietai

Gaisu ekstrahē iespējami tuvu
krāsu/pārklājumu/adhezīvu/iespiedkrāsu
sagatavošanas vietai (piem., sajaukšanas vietā).
Ekstrahēto gaisu var apstrādāt izdalgāzu apstrādes
sistēmā.

Izmantojams tikai tad,
ja/kad krāsas/
pārklājumus/
adhezīvus/iespiedkrāsas
sagatavo.

d.

Ekstrahēt gaisu no žā
vēšanas/cietināšanas
procesiem

Cietināšanas krāsnis/žāvētājus aprīko ar gaisa
ekstrakcijas sistēmu. Ekstrahēto gaisu var apstrādāt
izdalgāzu apstrādes sistēmā.

Izmantojams tikai
žāvēšanas/cietināšanas
procesos.

e.

Minimalizēt fugitīvās
emisijas un siltuma zu
dumus no krāsnīm/žā
vētājiem, vai nu cieši
noslēdzot cietināšanas
krāšņu/žāvētāju ievad
punktus un izvadpunk
tus, vai žāvēšanai iz
mantojot negatīvu
spiedienu.

Cietināšanas krāšņu/žāvētāju ievadpunktus un iz
vadpunktus cieši noslēdz, lai minimalizētu fugitī
vās GOS emisijas un siltuma zudumus. Ciešo no
slēgšanu var realizēt ar gaisa strūklām vai “gaisa
asmeņiem”, durvīm, plastmasas vai metāla aizka
riem, rakeļiem utt. Alternatīva ir krāsnīs/žāvētājos
izmantot negatīvu spiedienu.

Izmantojams tikai tad, ja
izmanto cietināšanas
krāsnis/žāvētājus.

f.

Ekstrahēt gaisu no dze
sēšanas zonas

Ja pēc žāvēšanas/cietināšanas veic substrāta dzesē
šanu, gaisu no dzesēšanas zonas ekstrahē un var
apstrādāt izdalgāzu apstrādes sistēmā.

Izmantojams tikai tad, ja
pēc žāvēšanas/
cietināšanas veic
substrāta dzesēšanu.

Gaisu no izejmateriālu glabāšanas zonām un/vai
individuāliem izejmateriālu, šķīdinātāju un
šķīdinātājus saturošu atkritumu konteineriem
ekstrahē un var apstrādāt izdalgāzu apstrādes
sistēmā.

Paņēmiens var nebūt iz
mantojams, ja konteineri
ir slēgti vai ja glabātajiem
izejmateriāliem, šķīdinā
tājiem un šķīdinātājus
saturošajiem atkritu
miem ir zems tvaika
spiediens un mazs toksi
skums.

g.

Ekstrahēt gaisu no izej
materiālu, šķīdinātāju
un šķīdinātājus saturošu
atkritumu glabāšanas
zonām
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h.

Ekstrahēt gaisu no tīrī
šanas zonām

9.12.2020.

Apraksts

Izmantojamība

Gaisu no zonām, kur ar organiskajiem šķīdinātā
jiem tiek tīrītas mašīnu daļas un aprīkojums (ma
nuāli vai automātiski), ekstrahē un var apstrādāt
izdalgāzu apstrādes sistēmā.

Izmantojams tikai zonās,
kurās mašīnu daļas un
aprīkojums tiek tīrīts ar
organiskajiem šķīdinātā
jiem.

15. LPTP. LPTP, kā samazināt GOS emisijas atlikumgāzēs un uzlabot resursefektivitāti, ir izmantot kādu
no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

Tehniskais paņēmiens

Apraksts

Izmantojamība

Kondensēšana

Paņēmiens, ar ko atdala organiskos savienojumus,
temperatūru pazeminot tā, ka tā ir zem to rasas
punkta, lai tvaiks pārvērstos šķidrumā. Atkarībā no
vajadzīgā ekspluatācijas temperatūras diapazona
izmanto dažādus aukstumaģentus, piem.,
dzesēšanas ūdeni, atdzesētu ūdeni (parasti aptuveni
5 °C temperatūrā), amonjaku vai propānu.

Izmantojamība var būt
ierobežota, ja zemā GOS
satura dēļ atgūšana patērē
pārlieku daudz enerģijas.

b.

GOS adsorbēt, izman
tojot aktivēto ogli vai
ceolītus

GOS adsorbē uz aktivētās ogles, ceolītu vai oglekļa
šķiedru papīra virsmas. Adsorbātu pēc tam desor
bē, piem., ar tvaiku (bieži vien turpat objektā), at
kalizmantošanai vai likvidēšanai, bet adsorbentu
atkalizmanto. Nepārtrauktas darbības režīmā pa
rasti paralēli izmanto vairāk par diviem adsorbētā
jiem un vienu no tiem darbina desorbcijas režīmā.
Adsorbciju turklāt nereti izmanto arī koncentrēša
nai, lai uzlabotu vēlāk veicamās oksidācijas efekti
vitāti.

Izmantojamība var būt
ierobežota, ja zemā GOS
satura dēļ atgūšana patērē
pārlieku daudz enerģijas.

c.

Piesārņotājus absorbēt,
izmantojot piemērotu
šķidrumu

Piesārņotājus (it sevišķi šķīstošus savienojumu un
cietvielas (putekļus)) no izdalgāzes absorbē ar
piemērotu šķidrumu. Var veikt šķīdinātāju
atgūšanu destilācijas vai termiskās desorbcijas ceļā.
(Padomus, kā atdalīt putekļus, sk. 18. LPTP.)

Vispārizmantojams.

I. Uztvert un atgūt šķīdinātājus no izdalgāzēm

a.

II. Izdalgāzēs esošos šķīdinātājus termiski apstrādāt un enerģiju atgūt

d.

e.

Izdalgāzes nosūtīt uz
sadedzināšanas staciju

Rekuperatīvā termiskā
oksidācija

Daļu izdalgāzu vai tās visas nosūta uz sadedzinā
šanas staciju (kas var būt koģenerācijas stacija) kā
degšanas gaisu un papildkurināmo tvaika un/vai
elektroenerģijas ražošanai.

Nav izmantojams izdal
gāzēm, kas satur RED 59.
panta 5. punktā minētās
vielas. Izmantojamība var
būt ierobežota drošības
apsvērumu dēļ.

Veic termisko oksidāciju, izmantojot atlikumgāzu
siltumu, piem., ienākošo izdalgāzu priekškarsēša
nai.

Vispārizmantojams.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

9.12.2020.

Tehniskais paņēmiens

f.

g.

Apraksts
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Izmantojamība

parametrsReģeneratīvā
termiskā oksidācija ar
vairākiem slāņiem vai
rotējošu bezvārstu gaisa
sadalītāju

Oksidizators ar vairākiem keramikas pildījuma
slāņiem (trim vai pieciem). Slāņi ir siltummaiņi: tos
uzkarsē ar oksidācijas dūmgāzēm un tad plūsmu
apvērš, lai uzsildītu oksidizatorā padodamo gaisu.
Plūsmu regulāri pavērš pretējā virzienā. Rotējošajā
bezvārstu gaisa sadalītājā keramikas substrāts ir
vienā rotējošā traukā, kas sadalīts vairākos nodalī
jumos.

Vispārizmantojams.

Katalītiskā oksidācija

GOS oksidē, izmantojot katalizatoru, lai samazi
nātu oksidācijas temperatūru un kurināmā patēri
ņu. Izplūdsiltumu var atgūt ar rekuperatīvajiem vai
reģeneratīvajiem siltummaiņiem. Apstrādājot iz
dalgāzes no tinumu stieples ražošanas, izmanto
augstāku oksidācijas temperatūru (500–750 °C).

parametrsIzmantojamī
bu var ierobežot katali
zatora inžu klātbūtne.

III. Izdalgāzēs esošos šķīdinātājus termiski apstrādāt bez enerģijas atguves

h.

i.

Bioloģiskā izdalgāzu
apstrāde

Izdalgāzes atputekļo un nosūta uz reaktoru ar
biofiltra substrātu. Biofiltrs ir organiska materiāla
(piem., kūdra, sila virsis, komposts, saknes, koku
mizas, skujkoku koksne un dažādas šo materiālu
kombinācijas) vai kāda inerta materiāla (piem.,
māls, aktivētā ogle un poliuretāns) slānis, kurā
dabiski sastopamie mikroorganismi izdalgāzes
bioloģiskās oksidācijas ceļā pārvērš par oglekļa
dioksīdu, ūdeni, neorganiskajiem sāļiem un
biomasu. Biofiltrs ir sensitīvs pret putekļiem,
augstu temperatūru un lielām izdalgāzu izmaiņām,
piem., ieplūdes temperatūras svārstībām vai GOS
koncentrācijas izmaiņām. Var būt vajadzīga
papildu barības vielu padeve.

parametrsIzmantojams
tikai bionoārdāmu šķīdi
nātāju apstrādei.

Termiskā oksidācija

GOS oksidē, gaisu vai skābekli saturošas izdalgāzes
degkamerā sakarsējot līdz temperatūrai, kas
pārsniedz to pašaizdegšanās punktu, un augstu
temperatūru saglabājot tik ilgi, līdz GOS ir pilnīgi
sadeguši, aiz sevis atstājot oglekļa dioksīdu un
ūdeni.

Vispārizmantojams.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi (LPTP SEL) ir norādīti šo LPTP secinājumu 11., 15., 17., 19., 21., 24., 27., 30., 32.
un 35. tabulā.
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16. LPTP. LPTP, kā mazināt GOS likvidēšanas sistēmas enerģijas patēriņu, ir izmantot kādu no tālāk
norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

Tehniskais paņēmiens

Apraksts

Izmantojamība

a.

Uzturēt uz izdalgāzu
apstrādes sistēmu no
sūtīto GOS koncentrā
ciju, izmantojot fre
kvenčregulējamas pie
dziņas ventilatorus

Lai gaisa plūsmu pielāgotu izmantojamā aprīko
juma izplūdgāzēm, izmanto frekvenčregulējamas
piedziņas ventilatoru ar centralizētas izdalgāzu
apstrādes sistēmām.

Izmantojams tikai cen
tralizētas izdalgāzu ter
miskās apstrādes sistēmās
tādos partijveida proce
sos kā druka.

b.

Procesa ietvaros palieli
nāt šķīdinātāju koncen
trāciju izdalgāzēs

Izdalgāzes cietināšanas krāsnīs/žāvētājos un/vai
izsmidzināšanas kabīnēs recirkulē tajā pašā proce
sā, lai GOS koncentrācija izdalgāzēs palielinātos un
līdz ar to pieaugtu arī izdalgāzu apstrādes sistēmas
attīrīšanas efektivitāte.

Izmantojamību var iero
bežot tādi darba aizsar
dzības faktori kā ARS un
produkta kvalitātes pra
sības vai specifikācijas.

Ārpus procesa palieli
nāt šķīdinātāju koncen
trāciju izdalgāzēs ad
sorbcijas ceļā

Šķīdinātāju koncentrāciju izdalgāzēs palielina, no
drošinot izsmidzināšanas kabīņu procesa gaisa (ie
spējams, kombinācijā ar cietināšanas krāšņu/žāvē
tāju izdalgāzēm) nepārtrauktu cirkulāru plūsmu
caur adsorbcijas aprīkojumu. Šis aprīkojums var
ietvert šādus elementus:
— fiksētā slāņa adsorbcijas sistēma ar aktivēto ogli
vai ceolītu,
— plūstošā slāņa adsorbcijas sistēma ar aktivēto
ogli,
— ar rotoru aprīkota adsorbcijas sistēma ar akti
vēto ogli vai ceolītu,
— molekulārais siets.

Izmantojamība var būt
ierobežota, ja zemā GOS
satura dēļ tas prasītu pār
lieku daudz enerģijas.

Samazināt atlikumgāzu
tilpumu ar spiedkameru

Izdalgāzes no cietināšanas krāsnīm/žāvētājiem
nosūta uz lielu kameru (spiedkameru) un daļēji re
cirkulē uz cietināšanas krāsnīm/žāvētājiem kā pie
vadāmo gaisu. Lieko gaisu no spiedkameras nosūta
uz izdalgāzu apstrādes sistēmu. Šis cikls palielina
cietināšanas krāšņu/žāvētāju gaisa GOS saturu un
samazina atlikumgāzu daudzumu.

Vispārizmantojams.

c.

d.

1.1.11.2. N O X u n C O e m i s i j a s
17. LPTP. LPTP, kā samazināt NOX emisijas atlikumgāzēs, reizē ierobežojot CO emisijas no šķīdinātājus
saturošu izdalgāzu termiskās apstrādes, ir izmantot a) punkta paņēmienu vai abus tālāk norādītos
tehniskos paņēmienus.

Tehniskais paņēmiens

a.

Optimizēt termiskās
apstrādes apstākļus
(konstrukciju un darbī
bu)

Apraksts

Izmantojamība

Izmanto labu degkameru, degļu un saistītā aprīko
juma/ierīču konstrukciju un nodrošina optimizē
tus sadedzināšanas apstākļus (piem., kontrolējot
tādus sadedzināšanas parametrus kā temperatūra
un rezidences laiks) ar automātiskām sistēmām vai
bez tām, kā arī veic regulāru plānoto sadedzināša
nas sistēmas apkopi atbilstoši piegādātāju reko
mendācijām.

Esošu staciju gadījumā
iespējas izmantot ietei
kumus, kas attiecas uz
konstrukciju, var būt ie
robežotas.
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Tehniskais paņēmiens

b.

Izmantot mazu NOX
emisiju degļus
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Apraksts

Izmantojamība

Pazemina maksimālo liesmas temperatūru degka
merā, tā palēninot degšanu (tomēr materiālu sade
dzinot pilnīgi) un kāpinot siltumpārnesi (palieli
nāta liesmas starojamība). Lai panāktu vēlamo GOS
likvidēšanas rādītāju, šo paņēmienu kombinē ar il
gāku rezidences laiku.

Izmantojamību esošās
stacijās var ierobežot
konstrukcija un/vai eks
pluatācijas īpatnības.

1. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi (LPTP SEL) NOX emisijai ar atlikumgāzēm, un orientējošie emisiju
līmeņi CO emisijai ar atlikumgāzēm no izdalgāzu termiskās apstrādes

Parametrs

Mērvienība

LPTP SEL (1)
(dienas vidējā vērtība vai paraugošanas
perioda vidējā vērtība)

Orientējošais emisiju līmenis (1)
(dienas vidējā vērtība vai paraugošanas
perioda vidējā vērtība)

20–130 (2)

Orientējošā līmeņa nav

LPTP SEL nav

20–150

NOX
mg/Nm

3

CO

(1) Ja izdalgāzes tiek nosūtītas uz sadedzināšanas staciju, LPTP SEL un orientējošais līmenis nav piemērojams.
(2) Ja izdalgāzē ir slāpekli saturoši savienojumi (piem., DMF vai NMP (N-metilpirolidons), LPTP SEL var nebūt piemērojams.

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 11. LPTP.

1.1.11.3. P u t e kļ u e m i s i j a s

18. LPTP. LPTP, kā 2. tabulā norādītajos sektoros un procesos mazināt putekļu emisiju ar atlikumgāzēm
no substrāta virsmas sagatavošanas, sagriešanas, pārklāšanas un apdares procesiem, ir izmantot kādu no
tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

Tehniskais paņēmiens

Apraksts

a.

Izsmidzināšanas kabīne ar
ūdens aizkaru

Ūdens aizkars, kas vertikāli krīt gar izsmidzināšanas kabīnes aizmugurējo
paneli, uztver pārsmidzinājuma daļiņas. Ūdens un krāsas maisījumu savāc
rezervuārā un ūdeni recirkulē.

b.

Attīrīšana slapjajā skruberī

Krāsas daļiņas un citus putekļus, ko satur izdalgāzes, separē skrubersistēmās,
izdalgāzi intensīvi sajaucot ar ūdeni. (Padomu, kā atdalīt GOS, sk. 15. LPTP c)
punktā.)

c.

=Sausā pārsmidzinājuma
separēšana ar
priekšpārklātu materiālu

Sausā pārsmidzinājuma separēšana ar membrānfiltriem kombinācijā ar
kaļķakmeni priekšpārklāšanai, lai membrānas nepieķeptu.

d.

Sausā pārsmidzinājuma
separēšana ar filtriem

Mehāniskas separācijas sistēmas, kurās izmanto, piem., kartonu, audumu vai
aglomerāciju.
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Tehniskais paņēmiens

Apraksts

Elektrostatiskajos precipitatoros daļiņas elektrizē un separē ar elektrisko
lauku. Sausajos elektrostatiskajos precipitatoros (ESP) savākto materiālu
noņem mehāniski (ar kratīšanu, vibrāciju, saspiestu gaisu). Savukārt
slapjajos ESP to noskalo ar piemērotu šķidrumu, parasti ūdensbāzētu
separācijas aģentu.

Elektrostatiskais precipita
tors

e.

9.12.2020.

2. tabula
Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi (LPTP SEL) putekļu emisijai ar atlikumgāzēm

Parametrs

Putekļi

Sektors

Process

Transportlīdzekļu pārklā
šana

Apsmidzināšana

Citu metāla un plastmasas
virsmu pārklāšana

Apsmidzināšana

Gaisa kuģu pārklāšana

Sagatavošana (piem., slīpē
šana, strūklošana), pārklā
šana

Metāla iepakojuma pārklā
šana un apdruka

Apsmidzināšana

Koka virsmu pārklāšana

Sagatavošana, pārklāšana

Mērvienība

LPTP SEL
(dienas vidējā vērtība
vai paraugošanas
perioda vidējā vērtība)

mg/Nm3

< 1–3

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 11. LPTP.

1.1.12.

Energoefektivitāte
19. LPTP. LPTP, kā efektīvi izmantot enerģiju, ir izmantot a) un b) punktā norādītos paņēmienus un
kādu piemērotu tālāk c)–h) punktā norādīto tehnisko paņēmienu kombināciju.

Tehniskais paņēmiens

Apraksts

Izmantojamība

=Energoefektivitātes plāns ir EMS (sk. 1. LPTP) daļa,
un tā izstrāde ietver darbības definēšanu un
īpatnējā enerģijas patēriņa aprēķinu, galveno
snieguma rādītāju ikgadēju noteikšanu (piem.,
MWh uz tonnu produkta) un periodisku
uzlabojumu mērķrādītāju un saistītu darbību
plānošanu. Plānu pielāgo stacijas specifikai, proti,
procesiem, materiāliem, produktiem utt.

Energoefektivitātes plāna
un enerģijas bilances uz
skaites detalizācijas līme
nis un veids parasti ir at
karīgs no iekārtas veida,
lieluma un sarežģītības
un tajā izmantotajiem
energoresursiem. Paņē

Pārvaldības paņēmieni

a.

Energoefektivitātes
plāns
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Tehniskais paņēmiens

b.

Enerģijas bilances uz
skaite
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Apraksts

Izmantojamība

Katru gadu sagatavo enerģijas bilances uzskaiti,
kurā redzams enerģijas patēriņš un saražotais ener
ģijas daudzums (arī eksportētais enerģijas daudz
ums) sadalījumā pa resursiem (piem., elektroener
ģija,
fosilais
kurināmais,
atjaunojamo
energoresursu enerģija, importētais siltums un/vai
aukstums). Tā ietvaros
i) nosaka VAŠ enerģētiskās robežas;
ii) sagatavo informāciju par patērēto enerģiju,
konkrētāk, piegādāto enerģiju;
iii) sagatavo informāciju par enerģiju, kas no sta
cijas eksportēta;
iv) sagatavo informāciju par enerģijas plūsmu
(piem., plūsmproporcionālās diagrammas jeb
Senkija diagrammas vai enerģijas bilances),
kur redzams, kā enerģija tiek izmantota proce
sa gaitā.
Uzskaiti pielāgo stacijas specifikai, proti, proce
siem, materiāliem utt.

miens var nebūt izman
tojams, ja virsmas ap
strāde ar šķīdinātājiem
(VAŠ) tiek veikta lielākā
iekārtā, ja vien šīs lielākās
iekārtas energoefektivitā
tes plāns un enerģijas bi
lances uzskaite šo VAŠ jau
pietiekamā mērā aptver.

Ar procesu saistīti tehniskie paņēmieni

c.

Atdzesētu vai sakarsētu
šķidrumu tvertņu un
vannu un
sadedzināšanas un
tvaika sistēmu
siltumizolēšana

To var panākt, piemēram:
— izmantojot tvertnes ar dubultsieniņām,
— izmantojot priekšizolētas tvertnes,
— izolējot sadedzināšanas aprīkojumu, tvaika
caurules un caurules, pa kurām tiek vadīts at
dzesēts vai sakarsēts šķidrums.

d.

Siltuma atgūšana
koģenerācijas
(kombinēta
siltumenerģijas un
elektroenerģijas
ražošana) un
triģenerācijas
(kombinēta aukstuma,
siltumenerģijas un
elektroenerģijas
ražošana) ceļā

Siltuma atgūšana (galvenokārt no tvaika sistēmas)
ūdens uzkarsēšanai/tvaika ieguvei, kurā iegūto
karsto ūdeni vai tvaiku izmanto rūpnieciskos pro
cesos/darbībās. Triģenerācija ir sistēma, kurā iz
manto absorbtīvo dzesētāju, kas izmanto vāju sil
tumu atdzesēta ūdens ieguvei.

e.

Siltuma atgūšana no
karsto gāzu plūsmām

Enerģijas atgūšana no karsto gāzu plūsmām (piem.,
no žāvētājiem vai dzesēšanas zonām), piem., tās
recirkulējot kā tehnoloģisko gaisu, izmantojot sil
tummaiņus, tehnoloģiskajos procesos vai ārēji.

f.

Tehnoloģiskā gaisa un
izdalgāzu plūsmas
pielāgošana

Tehnoloģiskā gaisa un izdalgāzu plūsmas pielāgo
šana pēc vajadzības. Tās ietvaros samazina gaisa
ventilēšanu tukšgaitas vai apkopes laikā.

Vispārizmantojams.

g.

Izsmidzināšanas kabīņu
izdalgāzu recirkulēšana

Izsmidzināšanas kabīņu izdalgāzu uztveršana un
recirkulēšana kombinācijā ar efektīvu krāsas pār
smidzinājuma separēšanu. Enerģijas patēriņš ir
daudz mazāks nekā tad, ja izmanto svaigu gaisu.

Izmantojamība var būt
ierobežota darba aizsar
dzības apsvērumu dēļ.

h.

Optimizēta silta gaisa
cirkulēšana lielapjoma
cietināšanas kabīnē ar
gaisa turbulizatoru

Gaisu iepūš tikai vienā cietināšanas kabīnes daļā un
tālāk izkliedē, izmantojot gaisa turbulizatoru, kas
lamināro gaisa plūsmu pārvērš vajadzīgajā turbu
lentajā plūsmā.

Izmantojams tikai
apsmidzināšanā.

Vispārizmantojams.

Izmantojamību var iero
bežot stacijas izkārto
jums, karsto gāzu plūsmu
raksturlielumi (piem.,
caurplūdums, tempera
tūra) vai nepietiekams
attiecīgs pieprasījums pēc
siltuma.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

L 414/48

9.12.2020.

3. tabula
Ar LPTP saistītie vidiskā snieguma līmeņi (LPTP SVSL) īpatnējam enerģijas patēriņam
Sektors

Produkta veids

Mērvienība

Vieglie automobiļi
Transportlīdzekļu
pārklāšana

LPTP SVSL
(gada vidējā vērtība)

0,5–1,3

Furgoni

MWh uz pārklātu
transportlīdzekli

Kravas automobiļu abīnes
Kravas automobiļi

0,8–2
1–2
0,3–0,5

Ruļļmateriāla pārklāšana

Tērauda un/vai alumīnija
ruļļi

kWh/m2 pārklātā
ruļļmateriāla

0,2–2,5 (1)

Tekstilizstrādājumu, foliju
un papīra pārklāšana

Tekstilizstrādājumu
ārklāšana ar poliuretānu
un/vai polivinilhlorīdu

kWh/m2 pārklātās
virsmas

1–5

Tinumu stieples ražošana

Stieple ar vidējo diametru
> 0,1 mm

kWh/kg pārklātas
stieples

<5

Metāla iepakojuma
pārklāšana un apdruka

Visu veidu produkti

kWh/m2 pārklātās
virsmas

0,3–1,5

Rotācijas ofsetdruka ar
termofiksāciju

Visu veidu produkti

Wh/m2 apdrukātās
virsmas

4–14

Fleksogrāfija un rotācijas
dobspiede, izņemot žur
nālu rotācijas dobspiedi

Visu veidu produkti

Wh/m2 apdrukātās
virsmas

50–350

Žurnālu rotācijas
dobspiede

Visu veidu produkti

Wh/m2 apdrukātās
virsmas

10–30

(1) LPTP SVSL var nebūt piemērojams, ja ruļļmateriāla līnija ir lielākas ražošanas iekārtas daļa (piem., tēraudlietuvē) vai ietilpst
kombinētajā līnijā.

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 19. LPTP b) punktā.
1.1.13.

Ūdens patēriņš un notekūdeņu rašanās
20. LPTP. LPTP, kā samazināt ūdens patēriņu un notekūdeņu rašanos procesos, kuros izmanto ūdeni
(piem., attaukošana, tīrīšana, virsmas apstrāde, attīrīšana slapjajā skruberī), ir izmantot a) punktā
norādīto paņēmienu un kādu piemērotu tālāk norādīto tehnisko paņēmienu kombināciju.

Tehniskais paņēmiens

a.

Ūdensefektivitātes
plāns un ūdens auditi

Apraksts

Izmantojamība

Ūdensefektivitātes plāns un ūdens auditi ir EMS (sk.
1. LPTP) daļa, un tam ir šādi elementi:
— plūsmas diagrammas un stacijas ūdens masas
bilance,
— ūdensefektivitātes mērķu nospraušana,

Ūdensefektivitātes plāna
un ūdens auditu
detalizācijas līmenis un
veids parasti ir atkarīgs no
stacijas veida, lieluma un
sarežģītības. Paņēmiens
var nebūt izmantojams, ja
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Tehniskais paņēmiens

b.

c.
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Apraksts

Izmantojamība

— ūdens apsaimniekošanas optimizācijas paņē
mienu (piem., ūdens izmantojuma kontrole,
ūdens reciklēšana, noplūžu atklāšana un novēr
šana) ieviešana.
Ūdens auditus veic vismaz reizi gadā.

virsmas apstrāde ar
šķīdinātājiem (VAŠ) tiek
veikta lielākā iekārtā, ja
vien šīs lielākās iekārtas
ūdensefektivitātes plāns
un ūdens auditi šo VAŠ
jau pietiekamā mērā
aptver.

Reversā kaskādveida
skalošana

Vairākposmu skalošana, kurā ūdens plūst apstrā
dājamajiem priekšmetiem/substrātam pretējā vir
zienā. Tā var panākt pamatīgu noskalošanu ar
zemu ūdens patēriņu.

Izmantojams, ja veic ska
lošanu.

Ūdens atkalizmanto
šana un/vai reciklēšana

Ūdens plūsmas (piem., nostrādāto skalošanas ūde
ni, slapjā skrubera efluentu) atkalizmanto un/vai
reciklē, ja vajadzīgs pēc attīrīšanas ar tādiem paņē
mieniem kā jonu apmaiņa vai filtrēšana (sk. 21.
LPTP). Ūdens atkalizmantošanas un/vai reciklēša
nas pakāpi ierobežo stacijas ūdens bilance, pie
maisījumu saturs un/vai ūdens plūsmu raksturlie
lumi.

Vispārizmantojams.

4. tabula
Ar LPTP saistītie vidiskā snieguma līmeņi (LPTP SVSL) īpatnējam ūdens patēriņam
Sektors

Produkta veids

Mērvienība

Vieglie automobiļi

0,5–1,3

Furgoni
Transportlīdzekļu
pārklāšana

Kravas automobiļu
kabīnes

LPTP SVSL
(gada vidējā vērtība)

1–2,5
m3 uz pārklātu
transportlīdzekli

Kravas automobiļi

0,7–3
1–5

Ruļļmateriāla pārklāšana

Tērauda un/vai alumīnija
ruļļi

l/m2 pārklātā ruļļ
materiāla

0,2–1,3 (1)

Metāla iepakojuma
pārklāšana un apdruka

Divdaļīgas DWI dzērienu
bundžas

l/1 000 bundžām

90–110

(1) LPTP SVSL var nebūt piemērojams, ja ruļļmateriāla līnija ir lielākas ražošanas iekārtas daļa (piem., tēraudlietuvē) vai ietilpst
kombinētajā līnijā.

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 20. LPTP a) punktā.

1.1.14.
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Emisijas ūdenī

21. LPTP. LPTP, kā samazināt emisijas ūdenī un/vai atvieglot tādu notekūdeņu atkalizmantošanu un
reciklēšanu, kas rodas procesos, kuros izmanto ūdeni (piem., attaukošana, tīrīšana, virsmas apstrāde,
attīrīšana slapjajā skruberī), ir izmantot kādu tālāk norādīto tehnisko paņēmienu kombināciju.

Tehniskie paņēmieni

Apraksts

Tipiski mērķpiesārņotāji

Priekšapstrāde, pirmējā apstrāde un vispārīgā apstrāde

a.

Izlīdzināšana

Plūsmu un piesārņotāju slodzes līdzsvarošana ar
tvertnēm vai citiem pārvaldības paņēmieniem.

Visi piesārņotāji

b.

Neitralizācija

Notekūdeņu pH koriģēšana līdz neitrālai vērtībai
(aptuveni 7).

Skābes, sārmi

c.

Fiziska separācija, piem., ar sietiem, kāstuvēm, smelknes separatoriem,
pirmējās nostādināšanas tvertnēm un magnētiskās separācijas ceļā

Rupjās cietvielas,
suspendētās cietvielas,
metāla daļiņas

Fizikāli ķīmiskā attīrīšana

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Šķīstošu vielu (izšķīdušu vielu) atdalīšana no note
kūdeņiem, tām tiekot pārnestām uz cietu, ļoti po
rainu daļiņu (parasti aktivētās ogles) virsmas.

Izšķīduši bioloģiski
nenoārdāmi vai
inhibējoši adsorbējami
piesārņotāji, piem., AOH.

Vakuumdestilācija

Piesārņotāju likvidēšana ar notekūdeņu termisko
apstrādi pie pazemināta spiediena.

Izšķīduši bioloģiski
nenoārdāmi vai
inhibējoši piesārņotāji,
kurus iespējams destilēt,
piem., daži šķīdinātāji

Izgulsnēšana

Izšķīdušu piesārņotāju pārvēršana nešķīstošos sa
vienojumos, pievienojot izgulsnētājus. Izgulsnētās
cietvielas pēc tam separē, izmantojot nostādināša
nu, flotāciju vai filtrāciju.

Izgulsnējami izšķīduši
bioloģiski nenoārdāmi
vai inhibējoši piesārņotā
ji, piem., metāli

Ķīmiskā reducēšana

Ķīmiskā reducēšana ir piesārņotāju pārveidošana
par līdzīgiem, bet mazāk kaitīgiem vai bīstamiem
savienojumiem, izmantojot ķīmiskos reducētājus.

Reducējami izšķīduši
bioloģiski nenoārdāmi
vai inhibējoši
piesārņotāji, piem.,
sešvērtīgais hroms
(Cr(VI))

Jonu apmaiņa

Notekūdeņu jonveida piesārņotāju aizturēšana un
to aizvietošana ar pieņemamākiem joniem, iz
mantojot jonu apmaiņas sveķus. Piesārņotāji tiek
uz laiku aizturēti un pēc tam atbrīvoti reģenerācijas
vai pretplūsmas šķidrumā.

Izšķīduši bioloģiski
nenoārdāmi vai
inhibējoši jonveida
piesārņotāji, piem.,
metāli

Stripings

Izpūšamu piesārņotāju atdalīšana no ūdens fāzes,
šķidrumu caurpūšot ar gāzi (piem., tvaiku, slāpekli
vai gaisu). Atdalīšanas efektivitāti var kāpināt, pa
lielinot temperatūru vai samazinot spiedienu.

Izpūšami piesārņotāji,
piem., daži adsorbējami
organiski saistīti halogēni
(AOH)

Adsorbcija
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Apraksts

Tipiski mērķpiesārņotāji

Notekūdeņu attīrīšana ar mikroorganismiem
(piem., anaerobiskā apstrāde, aerobiskā apstrāde).

Bionoārdāmi organiskie
savienojumi

Bioloģiskā attīrīšana

j.

Bioloģiskā attīrīšana

Galīgā cietvielu atdalīšana

k.

Koagulācija un
flokulācija

Suspendētās cietvielas no notekūdeņiem separē ar
koagulāciju un flokulāciju, ko bieži veic vairākos
secīgos posmos. Koagulāciju veic, pievienojot
koagulantus, kuru lādiņš ir pretējs suspendēto
cietvielu lādiņam. Flokulācijā šķidrumu viegli sa
jauc, lai mikroflokulu sadursmē tās saistītos lielā
kās flokulās. Lai to veicinātu, var pievienot poli
mērus.

l.

Nostādināšana

Suspendēto daļiņu un materiālu separēšana, tos
nostādinot ar gravitācijas palīdzību.

Filtrācija

Cietvielu separēšana no notekūdeņiem, tos izlaižot
caur porainu materiālu – izmantojot, piem., filtrā
ciju caur smiltīm, nanofiltrāciju, mikrofiltrāciju vai
ultrafiltrāciju.

Flotācija

Cietu vai šķidru daļiņu separēšana no notekūde
ņiem, tās piesaistot sīkiem gāzes – parasti gaisa –
burbulīšiem. Peldošās daļiņas uzkrājas uz ūdens
virsmas, un tās savāc ar skimeriem.

m.

n.

Suspendētas cietvielas un
daļiņām piesaistīti metāli

5. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi (LPTP SEL) tiešiem novadījumiem saņēmējā ūdensobjektā
Viela/parametrs

Sektors

Kopējās suspendētās cietvielas (KSC)
Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) (2)
Adsorbējami organiski saistītie halogēni
(AOH)

LPTP SEL (1)

5–30 mg/l

Transportlīdzekļu pārklāšana
Ruļļmateriāla pārklāšana
Metāla iepakojuma pārklāšana un
apdruka (tikai DWI bundžas)

Fluorīds (F-) (3)

30–150 mg/l

0,1–0,4 mg/l

2–25 mg/l

Niķelis (izteikts kā Ni)

0,05–0,4 mg/l
Transportlīdzekļu pārklāšana
Ruļļmateriāla pārklāšana

Cinks (izteikts kā Zn)

0,05–0,6 mg/l (4)
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Viela/parametrs

Sektors

Kopējais hroms (izteikts kā Cr) (5)

Gaisa kuģu pārklāšana
Ruļļmateriāla pārklāšana

Sešvērtīgais hroms (izteikts kā Cr(VI)) (6)

9.12.2020.

LPTP SEL (1)

0,01–0,15 mg/l
0,01–0,05 mg/l

(1) Vidējošanas periods ir noteikts sadaļā “Vispārīgi apsvērumi”.
(2) ĶSP LPTP SEL var aizstāt ar KOO LPTP SEL. Korelāciju starp ĶSP un KOO katrā gadījumā nosaka atsevišķi. Priekšroka KOO
LPTP SEL dodama tāpēc, ka tā monitoringā neizmanto ļoti toksiskus savienojumus.
(3) Šis LPTP SEL ir piemērojams tikai tad, ja procesos izmanto fluora savienojumus.
(4) Ja substrāti satur cinku vai ir ar to priekšapstrādāti, LPTP SEL augšējā robeža var būt 1 mg/l.
(5) Šis LPTP SEL ir piemērojams tikai tad, ja procesos izmanto hroma savienojumus.
(6) Šis LPTP SEL ir piemērojams tikai tad, ja procesos izmanto hroma(VI) savienojumus.

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 12. LPTP.
6. tabula
Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi (LPTP SEL) netiešiem novadījumiem saņēmējā ūdensobjektā
Viela/parametrs

Sektors

LPTP SEL (1) (2)

Adsorbējami organiski saistītie halogēni
(AOH)

Transportlīdzekļu pārklāšana
Ruļļmateriāla pārklāšana
Metāla iepakojuma pārklāšana un
apdruka (tikai DWI bundžas)

0,1–0,4 mg/l

Fluorīds (F-) (3)
Niķelis (izteikts kā Ni)
Cinks (izteikts kā Zn)
Kopējais hroms (izteikts kā Cr) (5)
Sešvērtīgais hroms (izteikts kā Cr(VI)) (6)

Transportlīdzekļu pārklāšana
Ruļļmateriāla pārklāšana

Gaisa kuģu pārklāšana
Ruļļmateriāla pārklāšana

2–25 mg/l
0,05–0,4 mg/l
0,05–0,6 mg/l (4)
0,01–0,15 mg/l
0,01–0,05 mg/l

(1) Ja vien tas nerada lielāku vides piesārņojumu, LPTP SEL var nebūt piemērojami, ja lejasposma notekūdeņu attīrīšanas stacija
ir konstruēta un aprīkota tā, ka attiecīgie piesārņotāji tiek likvidēti tur.
(2) Vidējošanas periods ir noteikts sadaļā “Vispārīgi apsvērumi”.
(3) Šis LPTP SEL ir piemērojams tikai tad, ja procesos izmanto fluora savienojumus.
(4) Ja substrāti satur cinku vai ir ar to priekšapstrādāti, LPTP SEL augšējā robeža var būt 1 mg/l.
(5) Šis LPTP SEL ir piemērojams tikai tad, ja procesos izmanto hroma savienojumus.
(6) Šis LPTP SEL ir piemērojams tikai tad, ja procesos izmanto hroma(VI) savienojumus.

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 12. LPTP.

1.1.15.
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Atkritumu apsaimniekošana
22. LPTP. LPTP, kā samazināt uz apglabāšanu nosūtāmo atkritumu daudzumu, ir izmantot a) un b)
punktā norādītos paņēmienus un vai nu c) vai d) punktā norādīto paņēmienu, vai tos abus.

Tehniskais paņēmiens

a.

Atkritumu apsaimnieko
šanas plāns

Atkritumu apsaimniekošanas plāns ir EMS (sk. 1. LPTP) daļa, un tas ir tādu
pasākumu kopums, kuru mērķis ir 1) minimalizēt atkritumu rašanos, 2)
optimizēt atkritumu atkalizmantošanu, reģenerāciju un/vai reciklēšanu,
un/vai to enerģijas atgūšanu un 3) nodrošināt, ka atkritumi tiek pienācīgi
likvidēti.

b.

Atkritumu daudzumu
monitorings

Ik gadu reģistrē, kāds daudzums katra veida atkritumu radies. Periodiski
(vismaz reizi gadā) ar analīzi vai aprēķinu nosaka šķīdinātāju daudzumu
atkritumos.

Šķīdinātāju atgūšana/reci
klēšana

Te ietilpst tādi tehniskie paņēmieni kā:
— šķīdinātāju atgūšana/reciklēšana, objektā vai ārpus tā veicot filtrēšanu
vai destilāciju,
— salvešu šķīdinātāju satura atgūšana/reciklēšana ar gravitatīvo
iztukšošanu, izgriešanu vai centrifugēšanu.

Atkritumu plūsmai speci
fiski paņēmieni

Te ietilpst tādi tehniskie paņēmieni kā:
— atkritumu ūdens satura samazināšana, piem., dūņu apstrādei izmantojot
filtrpresi,
— dūņu un atkritumšķīdinātāju daudzuma samazināšana, piem.,
samazinot tīrīšanas ciklu skaitu (sk. 9. LPTP),
— atkalizmantojamu
konteineru
izmantošana,
konteineru
atkalizmantošana citiem nolūkiem vai konteineru materiāla reciklēšana,
— sausajā skruberī veiktajā tīrīšanā nostrādātā kaļķakmens nosūtīšana uz
kaļķu cepli vai cementa krāsni.

c.

d.

1.1.16.

Apraksts

Smaku emisijas
23. LPTP. LPTP, kā novērst vai, ja tas nav iespējams, mazināt smaku emisiju, ir ieviest, īstenot un regulāri
pārskatīt smaku pārvaldības plānu, kas ir vidiskās pārvaldības sistēmas (sk. 1. LPTP) daļa un ietver visus
šos elementus:
— protokols, kurā norādītas darbības un laika grafiks,
— protokols reaģēšanai uz incidentiem, kas saistīti ar smakām, piem., sūdzībām,
— smaku novēršanas un mazināšanas programma, kas paredz noskaidrot smaku avotus, raksturot, kādā mērā
katrs avots izraisa smaku, un īstenot novēršanas un/vai mazināšanas pasākumus.
Izmantojamība
Paņēmiens ir izmantojams tikai gadījumos, kad ir paredzams un/vai ir pamats domāt, ka smakas radīs
apgrūtinājumu sensitīvos objektos.

1.2.

Secinājumi par LPTP attiecībā uz transportlīdzekļu pārklāšanu
Šajā iedaļā iekļautie secinājumi par LPTP attiecas uz transportlīdzekļu (vieglo automobiļu, furgonu, kravas
automobiļu, kravas automobiļu kabīņu un autobusu) pārklāšanu un ir piemērojami papildus 1.1. iedaļā
izklāstītajiem vispārīgajiem secinājumiem par LPTP.

1.2.1.
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GOS emisijas un enerģijas un izejmateriālu patēriņš
24. LPTP. LPTP, kā mazināt šķīdinātāju, citu izejmateriālu un enerģijas patēriņu, kā arī GOS emisijas, ir
izmantot vienu no tālāk norādītajām pārklāšanas sistēmām vai to kombināciju.

Pārklāšanas sistēma

Apraksts

Izmantojamība

a.

Jauktais pārklājums
(jaukts, uz šķīdinātāja
bāzes)

Pārklāšanas sistēma, kurā viena no pārklājuma
kārtām (grunts vai pamatkrāsa) ir uz ūdens bāzes.

b.

Pārklājums uz ūdens
bāzes

Pārklāšanas sistēma, kurā gan grunts, gan pamat
krāsa ir uz ūdens bāzes.

c.

Integrētā pārklāšana

Pārklāšanas sistēma, kurā grunts un pamatkrāsas
funkcijas ir kombinētas un pārklājumu uzklāj,
substrātu apsmidzinot divos posmos.

d.

Slapjā trīskārtainā uz
klāšana

Pārklāšanas sistēma, kurā grunti, pamatkrāsu un
caurspīdīgo pārklājumu uzklāj tā, ka katra kārta
starplaikā nenožūst. Grunts un pamatkrāsa var būt
uz šķīdinātāja bāzes vai uz ūdens bāzes.

Izmantojams tikai jaunās
vai ievērojami moderni
zētās ražotnēs.

7. tabula
Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi (LPTP SEL) kopējām GOS emisijām no transportlīdzekļu pārklāšanas

Parametrs

Kopējās GOS emisijas,
aprēķinātas pēc šķīdi
nātāju masas bilances

Transportlīdzekļa tips

Mērvienība

LPTP SEL (1)
(gada vidējā vērtība)
Jauna stacija

Esoša stacija

Vieglie automobiļi

8–15

8–30

Furgoni

10–20

10–40

8–20

8–40

Kravas automobiļi

10–40

10–50

Autobusi

< 100

90–150

Kravas automobiļu
kabīnes

g GOS uz m2 virsmas
laukuma (2)

(1) LPTP SEL aptver emisijas no visiem vienā un tajā pašā iekārtā veikto tehnoloģisko procesu posmiem no elektroforētiskās
pārklāšanas (vai jebkāda cita veida pārklāšanas) līdz galīgajai virskārtas vaskošanai un pulēšanai (to ieskaitot) un arī no
visiem šķīdinātājiem, kas izmantoti ražošanas aprīkojuma tīrīšanai gan ražošanas periodā, gan ārpus tā.
(2) Virsmas laukums atbilstoši Direktīvas 2010/75/ES VII pielikuma 3. daļā sniegtajai definīcijai.

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 10. LPTP.
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No objekta izsūtīto atkritumu daudzums
8. tabula
Orientējošie īpatnējā no objekta izsūtīto transportlīdzekļu pārklāšanas atkritumu daudzuma līmeņi

Parametrs

Transportlīdzekļa tips

Vieglie automobiļi
No objekta
izsūtīto atkri
tumu daudz
ums

Furgoni

Kravas automobiļu
kabīnes

Relevantās atkritumu plūsmas

Mērvienība

— Atkritumkrāsa
— Atkritumplastisoli, atkritumher
mētiķi un atkritumadhezīvi
— Lietotie šķīdinātāji
— Krāsu nogulsnes
— Citi krāsošanas darbnīcu atkritu
mi (piem., absorbenti, tīrīšanas
materiāli, filtri, iepakojums, no
strādātā aktivētā ogle)

Orientējošais
līmenis
(gada vidējā
vērtība)

3–9 (1)
4–17 (1)
kg uz pār
klātu trans
portlīdzekli

2–11 (1)

(1) Diapazona maksimālās vērtības ir augstākas, ja izmanto attīrīšanu sausajā skruberī ar kaļķakmeni.

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 22. LPTP b) punktā.
1.3.

Secinājumi par LPTP attiecībā uz citu metāla un plastmasas virsmu pārklāšanu
Tālāk norādītie metāla un plastmasas virsmu pārklāšanas emisiju līmeņi ir saistīti ar 1.1. iedaļā izklāstītajiem
vispārīgajiem secinājumiem par LPTP. Tālāk norādītie emisiju līmeņi var nebūt piemērojami, ja automobiļu
metāla un/vai plastmasas daļas tiek pārklātas transportlīdzekļu pārklāšanas stacijā un šīs emisijas ir iekļautas
kopējo transportlīdzekļu pārklāšanas GOS emisiju aprēķinā (sk. 1.2. iedaļu).
9. tabula
Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi (LPTP SEL) kopējām GOS emisijām no citu metāla un plastmasas virsmu
pārklāšanas
Parametrs

Kopējās GOS emisijas, aprēķi
nātas pēc šķīdinātāju masas
bilances

Process

Mērvienība

Metāla virsmu pārklāšana
Plastmasas virsmu pārklā
šana

LPTP SEL
(gada vidējā vērtība)

< 0,05–0,2
kg GOS uz kg cietvielu ma
sas ielaides

< 0,05–0,3

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 10. LPTP.
Kā alternatīvu 9. tabulas LPTP SEL var izmantot gan 10., gan 11. tabulas LPTP SEL.
10. tabula
Ar LPTP saistītais emisiju līmenis (LPTP SEL) fugitīvajām GOS emisijām no citu metāla un plastmasas
virsmu pārklāšanas
Parametrs

Fugitīvās GOS emisijas, aprēķinātas pēc šķī
dinātāju masas bilances

Mērvienība

Šķīdinātāju ielaides procentuālā daļa (%)

LPTP SEL
(gada vidējā vērtība)

< 1–10
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Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 10. LPTP.
11. tabula
Ar LPTP saistītais emisiju līmenis (LPTP SEL) GOS emisijai ar atlikumgāzēm no citu metāla un
plastmasas virsmu pārklāšanas
Parametrs

Mērvienība

LPTP SEL
(dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība)

KGOO

mg C/Nm3

1–20 (1) (2)

(1) Ja izmanto tehniskos paņēmienus, kas dod iespēju atgūto šķīdinātāju atkalizmantot/reciklēt, LPTP SEL diapazona augšējā
robeža ir 35 mg C/Nm3.
2
( ) Ja stacijā izmanto 16. LPTP c) punkta paņēmienu kombinācijā ar kādu izdalgāzu apstrādes paņēmienu, koncentratora
atlikumgāzei piemērojams papildu LPTP SEL – mazāk par 50 mg C/Nm3.

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 11. LPTP.
1.4.

Secinājumi par LPTP attiecībā uz kuģu un jahtu pārklāšanu
Šajā iedaļā iekļautie secinājumi par LPTP attiecas uz kuģu un jahtu pārklāšanu un ir piemērojami papildus 1.1.
iedaļā izklāstītajiem vispārīgajiem secinājumiem par LPTP.
25. LPTP. LPTP, kā mazināt kopējās GOS emisijas un putekļu emisijas gaisā, mazināt emisijas ūdenī un
uzlabot vispārējo vidisko sniegumu, ir izmantot a) un b) punktā norādītos paņēmienus un kādu c) līdz
i) punktā norādīto paņēmienu kombināciju.

Tehniskais paņēmiens

Apraksts

Izmantojamība

Dokus un eliņus būvē tā, lai tiem būtu:
— sistēma sekmīgai sauso atkritumu savākšanai
un manipulācijām ar tiem tā, lai tie paliktu no
šķirti no slapjajiem atkritumiem,
— sistēma notekūdeņu nošķiršanai no nokrišņu
ūdens un noteces ūdeņiem.

Izmantojams tikai jaunās
vai ievērojami moderni
zētās ražotnēs.

Atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana

a.

Atkritumu un notekū
deņu plūsmu segregē
šana

Ar sagatavošanas un pārklāšanas procesiem saistītie tehniskie paņēmieni

b.

c.

d.

Ierobežojumi nelabvē
līgu laikapstākļu dēļ

Ja apstrādes zonas nav pilnīgi norobežotas, strū
klošanu un/vai apsmidzināšanu bez gaisa padeves
neveic, ja novērojami vai prognozēti nelabvēlīgi
laikapstākļi.

Vispārizmantojams.

Daļēja apstrādes zonu
norobežošana

Lai novērstu putekļu emisijas, ap zonām, kurās veic
strūklošanu un/vai apsmidzināšanu bez gaisa pa
deves, izvieto smalkus tīklus un/vai ūdens aizkarus.
Tie var būt pastāvīgs vai pagaidu risinājums.

Izmantojamību var iero
bežot norobežojamās
zonas forma un lielums.
Ūdens aizkari var nebūt
izmantojami aukstos kli
matiskajos apstākļos.

Pilnīga apstrādes zonu
norobežošana

Strūklošanu un/vai apsmidzināšanu bez gaisa pa
deves veic zālēs, slēgtās darbnīcās, auduma teltīs vai
zonās, kas pilnīgi norobežotas ar tīkliem, lai no
vērstu putekļu emisijas. Gaisu no apstrādes zonām
ekstrahē un var nosūtīt uz izdalgāzu apstrādi; sk.
arī 14. LPTP b) punktu.

Izmantojamību var iero
bežot norobežojamās
zonas forma un lielums.
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Tehniskais paņēmiens

e.

f.

g.

Sausā strūklošana slēgtā
sistēmā

Slapjā strūklošana

(Ultra)augstspiediena
ūdensstrūklošana

L 414/57

Apraksts

Izmantojamība

Sauso strūklošanu ar šķeltajām vai lietajām tērauda
skrotīm veic slēgtās appūšanas sistēmās, kas aprī
kotas ar sūcēju un centrifugālās appūšanas ratiem.

Vispārizmantojams.

Strūklošanu veic ar ūdeni, kas satur smalku abra
zīvu materiālu, piem., smalkus sārņus (piem., vara
sārņus) vai silīcija dioksīdu.

Tā kā veidojas stiprs mi
glojums, paņēmiens var
nebūt izmantojams vēsos
klimatiskajos apstākļos
un/vai slēgtās zonās (kra
vas tilpnēs, tvertnēs ar
dubultdibenu).

(Ultra)augstspiediena ūdensstrūklošana ir bezpu
tekļu virsmas apstrādes metode, kurā izmanto
ūdeni zem ārkārtīgi augsta spiediena. To var iz
mantot ar abrazīvu materiālu vai bez tā.

Var nebūt izmantojams
vēsos klimatiskajos ap
stākļos vai konkrētas
virsmas apstrādes speci
fikas dēļ (piem., jaunas
virsmas, lokalizēta strū
klošana).

h.

Pārklājumu noņemšana
ar induktīvo sildīšanu

Pāri virsmai virza induktora galviņu, kas tērauda
virsmu lokāli ātri uzkarsē, ļaujot nolobīties veca
jam pārklājumam.

Var nebūt izmantojams
virsmām, kuru biezums
nesasniedz 5 mm, un/vai
virsmām, kuru kompo
nenti pret induktīvo sil
dīšanu ir sensitīvi (piem.,
izolācijas materiāls, uz
liesmojošs materiāls).

i.

Korpusu un propelleru
zemūdens tīrīšanas sis
tēma

Zemūdens tīrīšanas sistēma, kurā izmanto ūdeni
zem spiediena un rotējošas polipropilēna sukas.

Paņēmiens nav izmanto
jams kuģiem, kas pilnīgi
atrodas sausajā dokā.

12. tabula

Ar LPTP saistītais emisiju līmenis (LPTP SEL) kopējām GOS emisijām no kuģu un jahtu pārklāšanas
Parametrs

Mērvienība

LPTP SEL
(gada vidējā vērtība)

Kopējās GOS emisijas, aprēķinātas pēc šķīdi
nātāju masas bilances

kg GOS uz kg cietvielu masas ielaides

< 0,375

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 10. LPTP.

1.5.

Secinājumi par LPTP attiecībā uz gaisa kuģu pārklāšanu
Šajā iedaļā iekļautie secinājumi par LPTP attiecas uz gaisa kuģu pārklāšanu un ir piemērojami papildus 1.1. iedaļā
izklāstītajiem vispārīgajiem secinājumiem par LPTP.
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26. LPTP. LPTP, kā mazināt kopējās GOS emisijas un uzlabot vispārējo vidisko sniegumu gaisa kuģu
pārklāšanā, ir izmantot a) punktā norādīto paņēmienu vai abus tālāk norādītos paņēmienus.

Tehniskais paņēmiens

Apraksts

Izmantojamība

a.

Norobežošana

Komponentu daļas pārklāj norobežotās
izsmidzināšanas kabīnēs (sk. 14. LPTP b)
punktu).

Vispārizmantojams.

b.

Tiešā druka

Sarežģīti izkārtotu elementu tieša uzdru
kāšana gaisa kuģa daļām.

Izmantojamību var ierobežot tehniski ap
svērumi (piem., drukai vajadzīgā portāl
celtņa pieejamība, pielāgotas krāsas).

13. tabula
Ar LPTP saistītais emisiju līmenis (LPTP SEL) kopējām GOS emisijām no gaisa kuģu pārklāšanas
Parametrs

Mērvienība

LPTP SEL
(gada vidējā vērtība)

Kopējās GOS emisijas, aprēķinātas pēc šķīdi
nātāju masas bilances

kg GOS uz kg cietvielu masas ielaides

0,2–0,58

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 10. LPTP.
1.6.

Secinājumi par LPTP attiecībā uz ruļļmateriāla pārklāšanu
Tālāk norādītie ruļļmateriāla pārklāšanas emisiju līmeņi ir saistīti ar 1.1. iedaļā izklāstītajiem vispārīgajiem
secinājumiem par LPTP.
14. tabula
Ar LPTP saistītais emisiju līmenis (LPTP SEL) fugitīvajām GOS emisijām no ruļļmateriāla pārklāšanas
Parametrs

Mērvienība

LPTP SEL
(gada vidējā vērtība)

Fugitīvās GOS emisijas, aprēķinātas pēc šķī
dinātāju masas bilances

Šķīdinātāju ielaides procentuālā daļa (%)

< 1–3

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 10. LPTP.
15. tabula
Ar LPTP saistītais emisiju līmenis (LPTP SEL) GOS emisijai ar atlikumgāzēm no ruļļmateriāla
pārklāšanas
Parametrs

Mērvienība

LPTP SEL
(dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība)

KGOO

mg C/Nm3

1–20 (1) (2)

(1) Ja izmanto tehniskos paņēmienus, kas dod iespēju atgūto šķīdinātāju atkalizmantot/reciklēt, LPTP SEL diapazona augšējā
robeža ir 50 mg C/Nm3.
(2) Ja stacijā izmanto 16. LPTP c) punkta paņēmienu kombinācijā ar kādu izdalgāzu apstrādes paņēmienu, koncentratora
atlikumgāzei piemērojams papildu LPTP SEL – mazāk par 50 mg C/Nm3.
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Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 11. LPTP.

1.7.

Secinājumi par LPTP attiecībā uz līmlenšu ražošanu
Tālāk norādītie līmlenšu ražošanas emisiju līmeņi ir saistīti ar 1.1. iedaļā izklāstītajiem vispārīgajiem
secinājumiem par LPTP.
16. tabula
Ar LPTP saistītais emisiju līmenis (LPTP SEL) kopējām GOS emisijām no līmlenšu ražošanas
Parametrs

Mērvienība

LPTP SEL
(gada vidējā vērtība)

Kopējās GOS emisijas, aprēķinātas pēc šķīdi
nātāju masas bilances

Šķīdinātāju ielaides procentuālā daļa (%)

< 1–3 (1)

(1) Šis LPTP SEL var nebūt piemērojams virsmas pagaidu aizsardzībai izmantojamo plastmasas plēvju ražošanai.

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 10. LPTP.
17. tabula
Ar LPTP saistītais emisiju līmenis (LPTP SEL) GOS emisijai ar atlikumgāzēm no līmlenšu ražošanas
Parametrs

Mērvienība

LPTP SEL
(dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība)

KGOO

mg C/Nm3

2–20 (1) (2)

(1) Ja izmanto tehniskos paņēmienus, kas dod iespēju atgūto šķīdinātāju atkalizmantot/reciklēt, LPTP SEL diapazona augšējā
robeža ir 50 mg C/Nm3.
(2) Ja stacijā izmanto 16. LPTP c) punkta paņēmienu kombinācijā ar kādu izdalgāzu apstrādes paņēmienu, koncentratora
atlikumgāzei piemērojams papildu LPTP SEL – mazāk par 50 mg C/Nm3.

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 11. LPTP.

1.8.

Secinājumi par LPTP attiecībā uz tekstilizstrādājumu, foliju un papīra pārklāšanu
Tālāk norādītie tekstilizstrādājumu, foliju un papīra pārklāšanas emisiju līmeņi ir saistīti ar 1.1. iedaļā
izklāstītajiem vispārīgajiem secinājumiem par LPTP.
18. tabula
Ar LPTP saistītais emisiju līmenis (LPTP SEL) fugitīvajām GOS emisijām no tekstilizstrādājumu, foliju un
papīra pārklāšanas
Parametrs

Mērvienība

LPTP SEL
(gada vidējā vērtība)

Fugitīvās GOS emisijas, aprēķinātas pēc šķī
dinātāju masas bilances

Šķīdinātāju ielaides procentuālā daļa (%)

< 1–5

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 10. LPTP.
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19. tabula

Ar LPTP saistītais emisiju līmenis (LPTP SEL) GOS emisijai ar atlikumgāzēm no tekstilizstrādājumu,
foliju un papīra pārklāšanas
Parametrs

Mērvienība

LPTP SEL
(dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība)

KGOO

mg C/Nm3

5–20 (1) (2)

(1) Ja izmanto tehniskos paņēmienus, kas dod iespēju atgūto šķīdinātāju atkalizmantot/reciklēt, LPTP SEL diapazona augšējā
robeža ir 50 mg C/Nm3.
(2) Ja stacijā izmanto 16. LPTP c) punkta paņēmienu kombinācijā ar kādu izdalgāzu apstrādes paņēmienu, koncentratora
atlikumgāzei piemērojams papildu LPTP SEL – mazāk par 50 mg C/Nm3.

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 11. LPTP.

1.9.

Secinājumi par LPTP attiecībā uz tinumu stieples ražošanu
Šajā iedaļā iekļautie secinājumi par LPTP attiecas uz tinumu stieples ražošanu un ir piemērojami papildus 1.1.
iedaļā izklāstītajiem vispārīgajiem secinājumiem par LPTP.

27. LPTP. LPTP, kā samazināt kopējās GOS emisijas un enerģijas patēriņu, ir izmantot a) punktā
norādīto paņēmienu un kādu no b) līdz d) punktā norādītajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

Tehniskais paņēmiens

Apraksts

Izmantojamība

Procesā integrēta GOS
oksidēšana

Gaisa un šķīdinātāju maisījumu, kas rodas, šķīdi
nātājiem izgarojot atkārtotajā emaljas cietināšanas
procesā, apstrādā katalītiskajā oksidizatorā (sk. 15.
LPTP g) punktu), kas integrēts cietināšanas krāsnī/
žāvētājā. Atlikumsiltumu no katalītiskā oksidiza
tora izmanto žāvēšanas procesā cirkulējošā gaisa
uzsildīšanai un/vai kā tehnoloģisko siltumu citām
vajadzībām tajā pašā stacijā.

Vispārizmantojams.

b.

Šķīdinātājus nesaturo
šas smērvielas

Šķīdinātājus nesaturošas smērvielas uzklāj šādi:
— stiepli velk caur filcu, kas samitrināts ar smēr
vielu, vai
— gar stiepli laiž ar smērvielu piesūcinātu pave
dienu, uz kura uzklātais parafīns izkūst stieplē
atlikušā siltuma un berzes siltuma iespaidā.

Izmantojamību var iero
bežot produkta kvalitātes
prasības vai specifikāci
jas, piem., diametrs.

c.

Pašeļļojoši pārklājumi

No ieeļļošanas ar šķīdinātāju saturošu smērvielu
izvairās, izmantojot pārklājuma sistēmu, kas satur
arī smērvielu (īpašu vasku).

d.

Pārklāšana ar emalju ar
augstu cietvielu saturu

Izmanto emalju, kuras cietvielu saturs var sasniegt
45 %. Smalku stiepļu gadījumā (diametrs nepārs
niedz 0,1 mm) cietvielu saturs ir līdz 30 %.

a.

Izmantojamību var iero
bežot produkta kvalitātes
prasības vai specifikāci
jas.
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20. tabula
Ar LPTP saistītais emisiju līmenis (LPTP SEL) kopējām GOS emisijām no tinumu stieples ražošanas
Parametrs

Produkta veids

Mērvienība

LPTP SEL
(gada vidējā vērtība)

Kopējās GOS emisijas, aprēķi
nātas pēc šķīdinātāju masas
bilances

Tādas tinumu stieples pār
klāšana, kuras vidējais dia
metrs pārsniedz 0,1 mm

g GOS uz kg pārklātas stie
ples

1–3,3

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 10. LPTP.
21. tabula
Ar LPTP saistītais emisiju līmenis (LPTP SEL) GOS emisijai ar atlikumgāzēm no tinumu stieples
ražošanas
Parametrs

Mērvienība

LPTP SEL
(dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība)

KGOO

mg C/Nm3

5–40

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 11. LPTP.
1.10.

Secinājumi par LPTP attiecībā uz metāla iepakojuma pārklāšanu un apdrukāšanu
Tālāk norādītie metāla iepakojuma pārklāšanas un apdrukāšanas emisiju līmeņi ir saistīti ar 1.1. iedaļā
izklāstītajiem vispārīgajiem secinājumiem par LPTP.
22. tabula
Ar LPTP saistītais emisiju līmenis (LPTP SEL) kopējām GOS emisijām no metāla iepakojuma pārklāšanas
un apdrukāšanas
Parametrs

Mērvienība

LPTP SEL
(gada vidējā vērtība)

Kopējās GOS emisijas, aprēķinātas pēc šķīdi
nātāju masas bilances

g GOS uz m2 pārklātā/apdrukātā virsmas
laukuma

< 1–3,5

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 10. LPTP.
Kā alternatīvu 22. tabulas LPTP SEL var izmantot gan 23., gan 24. tabulas LPTP SEL.
23. tabula
Ar LPTP saistītais emisiju līmenis (LPTP SEL) fugitīvajām GOS emisijām no metāla iepakojuma
pārklāšanas un apdrukāšanas
Parametrs

Mērvienība

LPTP SEL
(gada vidējā vērtība)

Fugitīvās GOS emisijas, aprēķinātas pēc šķī
dinātāju masas bilances

Šķīdinātāju ielaides procentuālā daļa (%)

< 1–12

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 10. LPTP.
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24. tabula
Ar LPTP saistītais emisiju līmenis (LPTP SEL) GOS emisijai ar atlikumgāzēm no metāla iepakojuma
pārklāšanas un apdrukāšanas
Parametrs

Mērvienība

LPTP SEL
(dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība)

KGOO

mg C/Nm3

1–20 (1)

(1) Ja stacijā izmanto 16. LPTP c) punkta paņēmienu kombinācijā ar kādu izdalgāzu apstrādes paņēmienu, koncentratora
atlikumgāzei piemērojams papildu LPTP SEL – mazāk par 50 mg C/Nm3.

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 11. LPTP.

1.11.

Secinājumi par LPTP attiecībā uz rotācijas ofsetdruku ar termofiksāciju
Šajā iedaļā iekļautie secinājumi par LPTP attiecas uz rotācijas ofsetdruku ar termofiksāciju un ir piemērojami
papildus 1.1. iedaļā izklāstītajiem vispārīgajiem secinājumiem par LPTP.

28. LPTP. LPTP, kā mazināt kopējās GOS emisijas, ir izmantot kādu tālāk norādīto tehnisko paņēmienu
kombināciju.

Tehniskais paņēmiens

Apraksts

Izmantojamība

Mitrināšanas šķīdumos
izmantot piedevas, kas
satur maz IPS vai to ne
satur vispār

Mitrināšanas šķīdinātājos par mitrinātāju izvairās
lietot izopropilspirtu (IPS) vai to lieto mazāk, to
aizstājot ar tādu citu organisku savienojumu mai
sījumiem, kuri nav gaistoši vai kam raksturīga
zema gaistamība.

Izmantojamību var iero
bežot tehniskas prasības
un produkta kvalitātes
prasības vai specifikāci
jas.

Bezūdens ofsetdruka

Iespiešanas un pirmsiespiešanas procesus pārveido
tā, lai būtu iespējams izmantot īpaši pārklātas of
setplates, kas nav jāsamitrina.

Tā kā plates tad jāmaina
biežāk, šis paņēmiens var
nebūt izmantojams lie
lām tirāžām.

Automātiskajai ofseta gumiju tīrīšanai izmanto
negaistošus vai mazgaistošus organiskos savieno
jumus.

Vispārizmantojams.

Rotācijas ofsetdrukas žāvētājs ar integrētu izdalgā
zu apstrādes bloku, kas dod iespēju ienākošo žā
vētāja gaisu sajaukt ar daļu atlikumgāzu, kuras at
grieztas no izdalgāzu termiskās apstrādes sistēmas.

Izmantojams jaunās vai
ievērojami modernizētās
ražotnēs.

Ar materiāliem un druku saistīti paņēmieni

a.

b.

Tīrīšanas paņēmieni

c.

Automātiskajai ofseta
gumiju tīrīšanai izman
tot GOS nesaturošus
šķīdinātājus vai maz
gaistošus šķīdinātājus

Izdalgāzu apstrādes paņēmieni

d.

Rotācijas ofsetdrukas
žāvētājs ar integrētu iz
dalgāzu apstrādes bloku
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Tehniskais paņēmiens

e.

Ekstrahēt un apstrādāt
gaisu no iespiedceha vai
iespiedmašīnas apval
kojuma

L 414/63

Apraksts

Izmantojamība

No iespiedceha vai iespiedmašīnas apvalkojuma
ekstrahēto gaisu novada uz žāvētāju. Tā daļa no
šķīdinātājiem, kas iztvaikojuši iespiedcehā vai ie
spiedmašīnas apvalkojumā, tiek likvidēti termi
skajā apstrādē (sk. 15. LPTP) kādā pēcžāvētāja
posmā.

Vispārizmantojams.

25. tabula
Ar LPTP saistītais emisiju līmenis (LPTP SEL) kopējām GOS emisijām no rotācijas ofsetdrukas ar
termofiksāciju
Parametrs

Mērvienība

LPTP SEL
(gada vidējā vērtība)

Kopējās GOS emisijas, aprēķinātas pēc šķīdi
nātāju masas bilances

kg GOS uz kg iespiedkrāsas ielaides

< 0,01–0,04 (1)

(1) LPTP SEL diapazona augšējā robeža attiecas uz kvalitatīvu produktu ražošanu.

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 10. LPTP.
Kā alternatīvu 25. tabulas LPTP SEL var izmantot gan 26., gan 27. tabulas LPTP SEL.
26. tabula
Ar LPTP saistītais emisiju līmenis (LPTP SEL) fugitīvajām GOS emisijām no rotācijas ofsetdrukas ar
termofiksāciju
Parametrs

Mērvienība

LPTP SEL
(gada vidējā vērtība)

Fugitīvās GOS emisijas, aprēķinātas pēc šķī
dinātāju masas bilances

Šķīdinātāju ielaides procentuālā daļa (%)

< 1–10 (1)

(1) LPTP SEL diapazona augšējā robeža attiecas uz kvalitatīvu produktu ražošanu.

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 10. LPTP.
27. tabula
Ar LPTP saistītais emisiju līmenis (LPTP SEL) GOS emisijai ar atlikumgāzēm no rotācijas ofsetdrukas ar
termofiksāciju
Parametrs

Mērvienība

LPTP SEL
(dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība)

KGOO

mg C/Nm3

1–15

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 11. LPTP.
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Secinājumi par LPTP attiecībā uz fleksogrāfiju un rotācijas dobspiedi, izņemot žurnālu rotācijas
dobspiedi
Tālāk norādītie fleksogrāfijas un rotācijas dobspiedes (izņemot žurnālu rotācijas dobspiedi) emisiju līmeņi ir
saistīti ar 1.1. iedaļā izklāstītajiem vispārīgajiem secinājumiem par LPTP.
28. tabula
Ar LPTP saistītais emisiju līmenis (LPTP SEL) kopējām GOS emisijām no fleksogrāfijas un rotācijas
dobspiedes (izņemot žurnālu rotācijas dobspiedi)
Parametrs

Mērvienība

LPTP SEL
(gada vidējā vērtība)

Kopējās GOS emisijas, aprēķinātas pēc šķīdi
nātāju masas bilances

kg GOS uz kg cietvielu masas ielaides

< 0,1–0,3

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 10. LPTP.
Kā alternatīvu 28. tabulas LPTP SEL var izmantot gan 29., gan 30. tabulas LPTP SEL.
29. tabula
Ar LPTP saistītais emisiju līmenis (LPTP SEL) fugitīvajām GOS emisijām no fleksogrāfijas un rotācijas
dobspiedes (izņemot žurnālu rotācijas dobspiedi)
Parametrs

Mērvienība

LPTP SEL
(gada vidējā vērtība)

Fugitīvās GOS emisijas, aprēķinātas pēc šķī
dinātāju masas bilances

Šķīdinātāju ielaides procentuālā daļa (%)

< 1–12

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 10. LPTP.
30. tabula
Ar LPTP saistītais emisiju līmenis (LPTP SEL) GOS emisijai ar atlikumgāzēm no fleksogrāfijas un
rotācijas dobspiedes (izņemot žurnālu rotācijas dobspiedi)
Parametrs

Mērvienība

LPTP SEL
(dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība)

KGOO

mg C/Nm3

1–20 (1) (2)

(1) Ja izmanto tehniskos paņēmienus, kas dod iespēju atgūto šķīdinātāju atkalizmantot/reciklēt, LPTP SEL diapazona augšējā
robeža ir 50 mg C/Nm3.
(2) Ja stacijā izmanto 16. LPTP c) punkta paņēmienu kombinācijā ar kādu izdalgāzu apstrādes paņēmienu, koncentratora
atlikumgāzei piemērojams papildu LPTP SEL – mazāk par 50 mg C/Nm3.

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 11. LPTP.

1.13.

Secinājumi par LPTP attiecībā uz žurnālu rotācijas dobspiedi
Šajā iedaļā iekļautie secinājumi par LPTP attiecas uz žurnālu rotācijas dobspiedi un ir piemērojami papildus 1.1.
iedaļā izklāstītajiem vispārīgajiem secinājumiem par LPTP.
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29. LPTP. LPTP, kā mazināt GOS emisijas no žurnālu rotācijas dobspiedes, ir izmantot uz adsorbciju
balstītu toluola atguves sistēmu un vienu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai tos abus.

Tehniskais paņēmiens

Apraksts

a.

Lēni žūstošu iespiedkrāsu
izmantošana

Lēni žūstošas iespiedkrāsas palēnina virsmas klājuma nožūšanu, līdz ar to
toluols ilgāk izgaro un tādējādi vairāk toluola izdalās vēl žāvētājā, kur to var
atgūt ar toluola atguves sistēmu.

b.

Automātiskas tīrīšanas sis
tēmas, kas savienotas ar
toluola atguves sistēmu

Automātiska cilindru tīrīšana ar gaisa ekstrahēšanu un padošanu uz toluola
atguves sistēmu.

31. tabula
Ar LPTP saistītais emisiju līmenis (LPTP SEL) fugitīvajām GOS emisijām no žurnālu rotācijas dobspiedes
Parametrs

Mērvienība

LPTP SEL
(gada vidējā vērtība)

Fugitīvās GOS emisijas, aprēķinātas pēc šķī
dinātāju masas bilances

Šķīdinātāju ielaides procentuālā daļa (%)

< 2,5

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 10. LPTP.
32. tabula
Ar LPTP saistītais emisiju līmenis (LPTP SEL) GOS emisijai ar atlikumgāzēm no žurnālu rotācijas
dobspiedes
Parametrs

Mērvienība

LPTP SEL
(dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība)

KGOO

mg C/Nm3

10–20

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 11. LPTP.

1.14.

Secinājumi par LPTP attiecībā uz koka virsmu pārklāšanu
Tālāk norādītie koka virsmu pārklāšanas emisiju līmeņi ir saistīti ar 1.1. iedaļā izklāstītajiem vispārīgajiem
secinājumiem par LPTP.
33. tabula
Ar LPTP saistītais emisiju līmenis (LPTP SEL) kopējām GOS emisijām no koka virsmu pārklāšanas
Parametrs

Kopējās GOS emisijas, aprēķi
nātas pēc šķīdinātāju masas
bilances

Pārklāti substrāti

Plakani substrāti
Substrāti, kas nav plakani

Mērvienība

kg GOS uz kg cietvielu ma
sas ielaides

LPTP SEL
(gada vidējā vērtība)

< 0,1
< 0,25
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Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 10. LPTP.
Kā alternatīvu 33. tabulas LPTP SEL var izmantot gan 34., gan 35. tabulas LPTP SEL.
34. tabula
Ar LPTP saistītais emisiju līmenis (LPTP SEL) fugitīvajām GOS emisijām no koka virsmu pārklāšanas
Parametrs

Mērvienība

LPTP SEL
(gada vidējā vērtība)

Fugitīvās GOS emisijas, aprēķinātas pēc šķī
dinātāju masas bilances

Šķīdinātāju ielaides procentuālā daļa (%)

< 10

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 10. LPTP.
35. tabula
Ar LPTP saistītais emisiju līmenis (LPTP SEL) GOS emisijai ar atlikumgāzēm no koka virsmu pārklāšanas
Parametrs

Mērvienība

LPTP SEL
(dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība)

KGOO

mg C/Nm3

5–20 (1)

(1) Ja stacijā izmanto 16. LPTP c) punkta paņēmienu kombinācijā ar kādu izdalgāzu apstrādes paņēmienu, koncentratora
atlikumgāzei piemērojams papildu LPTP SEL – mazāk par 50 mg C/Nm3.

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 11. LPTP.
2.

LPTP SECINĀJUMI ATTIECĪBĀ UZ KOKSNES UN KOKSNES PRODUKTU KONSERVĒŠANU AR ĶIMIKĀLIJĀM

2.1.

Vidiskās pārvaldības sistēmas
30. LPTP. LPTP, kā uzlabot vispārējo vidisko sniegumu, ir izstrādāt un ieviest tādu vidiskās pārvaldības
sistēmu (EMS), kas ietver visus 1. LPTP minētos aspektus (no i) līdz xx)), kā arī vēl šādus papildu
aspektus:
i)

sekot līdzi izmaiņām biocīdu laukā un ar to saistītajos tiesību aktos (piem., biocīdu atļaušanu saskaņā ar
Biocīdu regulu), cenšoties izmantot videi visdraudzīgākos procesus;

ii) iekļaut šķīdinātāju masas bilanci, kas aptvertu apstrādi ar līdzekļiem uz šķīdinātāju bāzes un kreozotu (sk.
33. LPTP c) punktu);
iii) apzināt un uzskaitīt visus vidiski kritiskos procesus un pretpiesārņojuma aprīkojumu (kura atteice varētu
radīt ietekmi uz vidi) (sk. 46. LPTP c) punktu); gādāt, lai kritiskā aprīkojuma saraksts tiktu pastāvīgi
atjaunināts;
iv) iekļaut izlijumu un noplūžu nepieļaušanas un kontroles plānu, kas ietvertu arī atkritumu apsaimniekošanas
vadlīnijas ar norādījumiem, ko darīt ar izlijumu kontrolei izmantotajiem materiāliem (sk. 46. LPTP);
v) nejaušus izlijumus un noplūdes reģistrēt, kā arī reģistrēt uzlabojumu plānus (pretpasākumus).

Piezīme
Regula (EK) Nr. 1221/2009 izveido Savienības vides vadības [ekopārvaldības] un audita sistēmu (EMAS), kas ir
šim LPTP atbilstošas EMS piemērs.
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Izmantojamība
EMS detalizācijas līmenis un formalizācijas pakāpe parasti ir saistīti ar iekārtas veidu, lielumu un sarežģītību un
tās iespējamo vidisko ietekmi.

2.2.

Kaitīgu/bīstamu vielu aizstāšana
31. LPTP. LPTP, kā nepieļaut vai mazināt PAO un/vai šķīdinātāju emisijas, ir izmantot konservantus uz
ūdens bāzes.

Apraksts
Konservantus uz šķīdinātāja bāzes vai kreozotu aizstāj ar konservantiem uz ūdens bāzes. Ūdens darbojas kā
biocīdu nesējs.

Izmantojamība
Izmantojamību var ierobežot produkta kvalitātes prasības vai specifikācijas.

32. LPTP. LPTP, kā mazināt apdraudējumus, ko videi rada apstrādes ķimikāliju izmantojums, ir pašlaik
izmantotās apstrādes ķimikālijas aizstāt ar mazāk bīstamām ķimikālijām, balstoties uz regulāru (piem.,
ikgadēju) pārbaudi, kuras mērķis ir apzināt potenciālas jaunas un drošākas alternatīvas.

Izmantojamība
Aizstāšanas iespējas var ierobežot produkta kvalitātes prasības vai specifikācijas.

2.3.

Resursefektivitāte
33. LPTP. LPTP, kā uzlabot resursefektivitāti un mazināt ar apstrādes ķimikāliju izmantošanu saistīto
ietekmi uz vidi un vides apdraudējumus, ir samazināt to patēriņu, izmantojot visus tālāk norādītos
tehniskos paņēmienus.

Tehniskais paņēmiens

a.

b.

Apraksts

Izmantojamība

Izmantot efektīvu
konservantu uzklāšanas
sistēmu

Uzklāšanas sistēmas, kurās koksne tiek iegremdēta
konservantu šķīdumā ir efektīvāka nekā, piemē
ram, apsmidzināšana. Vakuumprocesu (slēgtas
sistēmas) uzklāšanas efektivitāte nav tālu no 100 %.
Izvēloties uzklāšanas sistēmu, ņem vērā pielieto
juma klasi un vajadzīgo iespiešanās līmeni.

Izmantojams tikai jaunās
vai ievērojami moderni
zētās ražotnēs.

Kontrolēt un optimizēt
apstrādes ķimikāliju
izmantojumu
konkrētajam
galalietojumam

Apstrādes ķimikāliju izmantojumu kontrolē un op
timizē,
a) koksni/koksnes produktus pirms impregnēša
nas un pēc tās nosverot; vai
b) nosakot konservantu šķīduma daudzumu im
pregnēšanas laikā un pēc tās.
Apstrādes ķimikāliju patēriņā ievēro piegādātāju
ieteikumus un nepārsniedz aiztures prasības (kas
noteiktas, piem., produkta kvalitātes standartos).

Vispārizmantojams.
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Apraksts

Izmantojamība

Izmantojams tikai staci
jās, kurās izmanto ap
strādes ķimikālijas uz
šķīdinātāju bāzes vai
kreozotu.

Izmantojams tikai tad, ja
vajadzīga koksne ar no
teiktu mitruma saturu.

c.

Šķīdinātāju masas
bilance

Vismaz reizi gadā sagatavo šķīdinātāju masas bi
lanci, kurā apkopota stacijas šķīdinātāju ielaide un
izlaide (atbilstoši Direktīvas 2010/75/ES VII pieli
kuma 7. daļas 2. punkta definīcijām).

d.

Pirms apstrādes izmērīt
un pielāgot koksnes
mitrumu

Pirms apstrādes izmēra koksnes mitrumu (piem.,
izmērot elektrisko pretestību vai koksni nosverot)
un vajadzības gadījumā to pielāgo (piem., koksni
vēl papildus žāvējot), lai impregnēšanu optimizētu
un panāktu vajadzīgo produkta kvalitāti.

Apstrādes ķimikāliju piegāde, glabāšana un manipulācijas ar tām
34. LPTP. LPTP, kā mazināt emisijas no apstrādes ķimikāliju piegādes, glabāšanas un manipulācijām ar
tām, ir izmantot a) vai b) punktā norādīto tehnisko paņēmienu un visus c) līdz f) punktā norādītos
tehniskos paņēmienus.

2.5.

Tehniskais paņēmiens

Apraksts

a.

Atpakaļnovadīšana

To sauc arī par tvaiku līdzsvarošanu. Šķīdinātāju vai kreozota tvaikus, kas
uzpildes laikā tiek izspiesti no pildāmās tvertnes, savāc un atgriež tvertnē vai
cisternā, no kuras šķidrums iepildīts.

b.

Izspiestā gaisa uztveršana

Šķīdinātāju vai kreozota tvaikus, kas uzpildes laikā tiek izspiesti no pildāmās
tvertnes, savāc un novada uz apstrādes bloku, piem., aktivētās ogles filtru vai
termiskās oksidācijas bloku.

c.

Tehniskie paņēmieni, kā
mazināt glabāto ķimikāliju
zudumus ar tvaikiem
uzsilšanas dēļ

Ja virszemes glabāšanas tvertnēs glabātie šķīdinātāji un kreozots saules
gaismas ietekmē var iztvaikot, tvertnes pārsedz ar jumtu vai pārklāj ar gaišu
krāsu, lai glabātie šķīdinātāji un kreozots mazāk uzsiltu.

d.

Piegādes pievadu
noslēgšana

Piegādes pievadus uz glabāšanas tvertnēm apvaļņotajā/norobežotajā zonā
laikā, kad tos neizmanto, noslēdz.

e.

Paņēmieni, ar kuriem
novērš pārplūdumus
sūknēšanas laikā

Piemēram, gādā, lai
— sūknēšana tiktu pārraudzīta.
— lielāku daudzumu gadījumā vairumglabāšanas tvertnes ir aprīkotas ar
akustisku un/vai optisku augsta līmeņa signalizāciju, vajadzības
gadījumā ar izslēgšanas sistēmām.

f.

Slēgti glabāšanas
konteineri

Apstrādes ķimikāliju glabāšanai izmanto slēgtus konteinerus.

Koksnes sagatavošana/kondicionēšana
35. LPTP. LPTP, kā mazināt apstrādes ķimikāliju patēriņu un enerģijas patēriņu un mazināt apstrādes
ķimikāliju emisijas, ir optimizēt tvertnes piepildījumu ar koksni un nepieļaut apstrādes ķimikāliju
aizturēšanu, ir izmantot kādu tālāk norādīto tehnisko paņēmienu kombināciju.
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Apraksts

Izmantojamība

a.

Sapakotus kokmateriā
lus atdalīt ar starplikām

Pakās regulāros atstatumos izvieto starplikas, lai
apstrādes ķimikālijas vieglāk plūstu cauri pakai un
pēc apstrādes no tās izplūstu.

Vispārizmantojams.

b.

Sapakotus kokmateriā
lus tradicionālās hori
zontālās apstrādes
tvertnēs ievietot slīpi

Sapakotos kokmateriālus apstrādes tvertnē ievieto
slīpi, lai apstrādes ķimikālijas vieglāk plūstu cauri
pakai un pēc apstrādes no tās izplūstu.

Vispārizmantojams.

c.

Izmantot sasveramas
spiedienapstrādes
tvertnes

Visu apstrādes tvertni pēc apstrādes sasver, lai būtu
vieglāk novadīt liekās apstrādes ķimikālijas un tās
atgūt no tvertnes apakšas.

Izmantojams tikai jaunās
vai ievērojami moderni
zētās ražotnēs.

d.

Optimizēt piegriezto
koka sagatavju novieto
jumu

Piegrieztās koka sagataves novieto tā, lai apstrādes
ķimikālijas netiktu aizturētas (varētu notecēt).

Vispārizmantojams.

e.

Sapakotos kokmateriā
lus nostiprināt

Sapakotos kokmateriālus apstrādes tvertnē nosti
prina, lai tie nekustētos, citādi var mainīties pako
juma struktūra un mazināties impregnēšanas
efektivitāte.

Vispārizmantojams.

f.

Maksimalizēt tvertnes
piepildījumu ar koksni

Tvertnes piepildījumu ar koksni maksimalizē, lai
panāktu optimālu apstrādājamās koksnes un ap
strādes ķimikāliju daudzuma attiecību.

Vispārizmantojams.

Konservantu uzklāšanas process
36. LPTP. LPTP, kā mazināt nejaušas apstrādes ķimikāliju noplūdes un emisijas no bezspiediena
procesiem, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem.

Tehniskais paņēmiens

a.

Apstrādes tvertnes ar dubultsieniņām un automātiskas noplūžu atklāšanas ierīcēm

b.

Apstrādes tvertnes bez dubultsieniņām, bet ar pietiekami lielu un pret koksnes konservantiem noturīgu
lokalizācijas sistēmu, aizsargu un automātiskas noplūžu atklāšanas ierīci

37. LPTP. LPTP, kā mazināt aerosolu emisijas no koksnes un koksnes produktu konservēšanas ar
ūdensbāzētām apstrādes ķimikālijām, ir apsmidzināšanas procesus norobežot, savākt pārsmidzinājumu
un to atkalizmantot koksnes konservantu šķīduma sagatavošanā.

38. LPTP. LPTP, kā mazināt apstrādes ķimikāliju emisijas no spiediena procesiem (autoklavēšanas), ir
izmantot visus tālāk norādītos tehniskos paņēmienus.
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Apraksts

a.

Procesu kontrolierīces, kas
bloķē darbību, ja vien ap
strādes tvertnes durvis nav
aizslēgtas un hermētiski
noslēgtas

Pēc apstrādes tvertnes piepildīšanas, bet pirms apstrādes sākšanas tvertnes
durvis aizslēdz un hermētiski noslēdz. Ievieš procesu kontrolierīces, kas
bloķē darbību, ja vien apstrādes tvertnes durvis nav aizslēgtas un hermētiski
noslēgtas.

b.

Procesu kontrolierīces, kas
bloķē apstrādes tvertnes
atvēršanu, kamēr tā ir zem
spiediena un/vai piepildīta
ar konservantu šķīdumu

Procesu kontrolierīces uzrāda spiedienu un to, vai apstrādes tvertnē ir
šķidrums. Tās neļauj apstrādes tvertni atvērt, kamēr tā vēl ir zem spiediena
un/vai piepildīta.

c.

Ar aizvaru aprīkotas ap
strādes tvertnes durvis

Apstrādes tvertnes durvis ir aprīkotas ar aizvaru, kas notur vietā šķidrumu,
ja apstrādes tvertnes durvis jāatver ārkārtas situācijā (piem., durvis vairs
neveido hermētisku noslēgumu). Aizvars dod iespēju durvis daļēji atvērt, lai
nolaistu spiedienu, tomēr neļaujot izplūst šķidrumam.

d.

Izmantot un uzturēt drošī
bas vārstus

Apstrādes tvertnes ir aprīkotas ar drošības vārstiem, lai tās aizsargātu pret
pārmērīgu spiedienu.
Caur vārstiem izplūdušās ķimikālijas novada uz pietiekami ietilpīgu tvertni.
Drošības vārstus regulāri (piem., reizi 6 mēnešos) inspicē, raugoties, lai tiem
nebūtu korozijas vai kontaminācijas pazīmju vai tie nebūtu nepareizi
uzstādīti, un tos pēc vajadzības iztīra un/vai remontē.

e.

Kontrolēt emisijas gaisā no
vakuumsūkņa izplūdatve
res

Gaisu, kas ekstrahēts no spiedienapstrādes tvertnēm (pa vakuumsūkņa
izplūdatveri) apstrādā (piem., tvaika–šķidruma separatorā).

f.

Mazināt tās emisijas gaisā,
kas rodas, atverot apstrādes
tvertni

Starp spiediena samazināšanu un apstrādes tvertnes atvēršanu paredz
pietiekamu laiku, lai pagūtu beigties notecēšana un kondensēšanās.

g.

Liekās apstrādes ķimikāli
jas no apstrādātās koksnes
virsmas noņem ar galīgo
vakuumapstrādi

Lai izvairītos no notecēšanas, apstrādes tvertnē pirms atvēršanas veic galīgo
vakuumapstrādi, kurā no apstrādātās koksnes virsmas tiek noņemtas liekās
apstrādes ķimikālijas.
Galīgā vakuumapstrāde var nebūt vajadzīga, ja lieko apstrādes ķimikāliju
noņemšanu no apstrādātās koksnes virsmas nodrošina pietiekama
sākotnējā vakuumapstrāde (piem., mazāk nekā 50 mbar).

39. LPTP. LPTP, kā mazināt enerģijas patēriņu spiediena procesos (autoklavēšanā), ir izmantot
regulējamu sūkņa vadību.

Apraksts
Pēc vajadzīgā darba spiediena sasniegšanas apstrādes sistēmu pārslēdz uz sūkni, kas darbojas ar mazāku jaudu
un patērē mazāk enerģijas.

Izmantojamība
Oscilējoša spiediena procesu gadījumā izmantojamība var būt ierobežota.

2.7.
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Pēcapstrādes kondicionēšana un pagaidu glabāšana
40. LPTP. LPTP, kā mazināt augsnes vai pazemes ūdeņu kontamināciju no svaigi apstrādātas koksnes
pagaidu glabāšanas, ir pēc apstrādes paredzēt pietiekamu laiku notecēšanai un apstrādāto koksni no
norobežotās/apvaļņotās zonas izņemt tikai tad, kad tā atzīta par sausu.

Apraksts
Lai liekās apstrādes ķimikālijas varētu notecēt turpat apstrādes tvertnē, apstrādāto koksni vai sapakotos
kokmateriālus pēc apstrādes un pirms pārvietošanas uz pēcapstrādes žāvēšanas zonu pietiekami ilgi tur
norobežotajā/apvaļņotajā zonā (t. i., virs apstrādes tvertnes vai notekpaklāja). Tad apstrādāto koksni vai
sapakotos kokmateriālus pēc apstrādes un pirms pārvietošanas uz pēcapstrādes žāvēšanas zonu, piem.,
mehāniski paceļ un vismaz 5 min tur paceltus. Ja, šādi rīkojoties, nenotek nekāds apstrādes šķīdums, uzskata, ka
koksne ir sausa.

2.8.

Atkritumu apsaimniekošana
41. LPTP. LPTP, kā samazināt uz apglabāšanu nosūtāmo atkritumu (it sevišķi bīstamo atkritumu)
daudzumu, ir izmantot a) un b) punktā norādītos paņēmienus un vai nu c) vai d) punktā norādīto
paņēmienu, vai tos abus.

Tehniskais paņēmiens

Apraksts

a.

Pirms apstrādes noņemt
gružus

Pirms apstrādes no koksnes un koksnes produktu virsmas noņem gružus
(piem., zāģskaidas, koksnes šķeldas).

b.

Vaskus un eļļas atgūt un
atkalizmantot

Kad impregnēšanai izmanto vaskus vai eļļas, lieko vasku vai eļļu no procesa
atgūst un atkalizmanto.

c.

Izmantot apstrādes ķimi
kāliju vairumpiegādi

Apstrādes ķimikālijas piegādā tvertnēs, lai samazinātu iepakojuma
daudzumu.

d.

Izmantot atkalizmantoja
mus konteinerus

Atkalizmantojamos apstrādes ķimikāliju konteinerus (piem., vidējas
kravnesības konteinerus) nodod atpakaļ piegādātājam atkalizmantošanai.

42. LPTP. LPTP, kā mazināt ar atkritumu apsaimniekošanu saistītos vides apdraudējumus, ir atkritumus
glabāt piemērotos konteineros vai uz necaurlaidīgām virsmām un bīstamos atkritumus glabāt atsevišķi
īpašā no laikapstākļiem aizsargātā norobežotā/apvaļņotā zonā.

2.9.

Monitorings

2.9.1.

Emisijas ūdenī
43. LPTP. LPTP ir pirms katras partijas novadīšanas saskaņā ar EN standartiem monitorēt piesārņotājus
notekūdeņos un potenciāli kontaminētos virszemes noteces ūdeņos. Ja EN standarti nav pieejami, LPTP
ir izmantot ISO, nacionālos vai citus starptautiskos standartus, kas nodrošina, ka iegūtajiem datiem ir
līdzvērtīga zinātniskā kvalitāte.

Viela/parametrs

Standarti

Biocīdi (1)

Atkarībā no biocīdu sastāva var būt pieejami EN standarti

Cu (2)

Pieejami dažādi EN standarti
(piem., EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)
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Viela/parametrs

Šķīdinātāji (3)

9.12.2020.

Standarti

Dažu šķīdinātāju gadījumā ir pieejami EN standarti
(piem., EN ISO 15680)

PAO (4)

EN ISO 17993

Benz[a]pirēns (4)

EN ISO 17993

HOI

EN ISO 9377-2

(1) Atkarībā no procesā izmantoto biocīdu sastāva monitorē konkrētas vielas.
(2) Monitorings ir piemērojams tikai tad, ja procesā izmanto vara savienojumus.
(3) Monitorings ir izmantojams tikai stacijās, kurās izmanto apstrādes ķimikālijas uz šķīdinātāju bāzes. Atkarībā no procesā
izmantotajiem šķīdinātājiem monitorē konkrētas vielas.
(4) Monitorings ir izmantojams tikai stacijās, kurās izmanto kreozotu.

2.9.2.

Pazemes ūdeņu kvalitāte
44. LPTP. LPTP ir piesārņotājus pazemes ūdeņos monitorēt vismaz reizi 6 mēnešos un saskaņā ar EN
standartiem. Ja EN standarti nav pieejami, LPTP ir izmantot ISO, nacionālos vai citus starptautiskos
standartus, kas nodrošina, ka iegūtajiem datiem ir līdzvērtīga zinātniskā kvalitāte.
Pamatojoties uz risku novērtējumu vai tad, ja pierādīts, ka emisijas ir pietiekami stabilas (piem., pēc 4
gadiem), monitoringa biežumu var samazināt līdz reizei 2 gados.

Viela/parametrs (1)

Biocīdi (2)

Standarti

Atkarībā no biocīdu sastāva var būt pieejami EN standarti

As
Cu

Pieejami dažādi EN standarti
(piem., EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)

Cr
Šķīdinātāji (3)

Dažu šķīdinātāju gadījumā ir pieejami EN standarti
(piem., EN ISO 15680)

PAO

EN ISO 17993

Benz[a]pirēns

EN ISO 17993

HOI

EN ISO 9377-2

(1) Monitorings var nebūt piemērojams, ja procesā attiecīgo vielu neizmanto un ir pierādīts, ka pazemes ūdeņi ar šo vielu nav
kontaminēti.
(2) Atkarībā no procesā pašlaik vai iepriekš izmantoto biocīdu sastāva monitorē konkrētas vielas.
(3) Monitorings ir izmantojams tikai stacijās, kurās izmanto apstrādes ķimikālijas uz šķīdinātāju bāzes. Atkarībā no procesā
izmantotajiem šķīdinātājiem monitorē konkrētas vielas.

2.9.3.
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Emisija ar atlikumgāzēm

45. LPTP. LPTP ir emisiju ar atlikumgāzēm monitorēt vismaz reizi gadā un saskaņā ar EN standartiem. Ja
EN standarti nav pieejami, LPTP ir izmantot ISO, nacionālos vai citus starptautiskos standartus, kas
nodrošina, ka iegūtajiem datiem ir līdzvērtīga zinātniskā kvalitāte.

Parametrs

Process

Standarti

Monitorings saistīts
ar

KGOO (1)

Koksnes un koksnes produktu konservēšana ar
kreozotu un apstrādes ķimikālijām uz šķīdinātāju
bāzes

EN 12619

49. LPTP, 51. LPTP

PAO (1) (2)

Koksnes un koksnes produktu konservēšana ar
kreozotu

EN standarta nav

51. LPTP

NOX (3)
CO ( )
3

Koksnes un koksnes produktu konservēšana ar
kreozotu un apstrādes ķimikālijām uz šķīdinātāju
bāzes

EN 14792
52. LPTP
EN 15058

(1) Ciktāl iespējams, mērījumus veic tad, kad paredzamās emisijas ir vislielākās, normālos ekspluatācijas apstākļos.
(2) Arī acenaftēns, acenaftilēns, antracēns, benz(a)antracēns, benz(a)pirēns, benz(b)fluorantēns, benz(g,h,i)perilēns, benz(k)
fluorantēns, hrizēns, dibenz(a,h)antracēns, fluorantēns, fluorēns, indeno(1,2,3-cd)pirēns, naftalīns, fenantrēns un pirēns.
(3) Monitorings ir piemērojams tikai emisijām no izdalgāzu termiskās apstrādes.

2.10.

Emisijas augsnē un pazemes ūdeņos

46. LPTP. LPTP, kā novērst vai mazināt emisijas augsnē un pazemes ūdeņos, ir izmantot visus tālāk
norādītos tehniskos paņēmienus.

Tehniskais paņēmiens

a.

Stacijas un aprīkojuma
norobežošana vai apvaļ
ņošana

Apraksts

Stacijas daļas, kurās tiek turētas apstrādes ķimikālijas vai ar tām notiek
manipulācijas, t. i., apstrādes ķimikāliju glabāšanas zona, apstrādes,
pēcapstrādes kondicionēšanas un pagaidu glabāšanas zonas (kur ietilpst
apstrādes tvertne, darba tvertne, izkraušanas/izvilkšanas aprīkojums,
notecināšanas/nožāvēšanas zona, dzesēšanas zona), apstrādes ķimikāliju
caurules un kanālus un zonas (re)kondicionēšanai ar kreozotu norobežo
vai apvaļņo. Norobežojumus un apvaļņojumus veido no necaurlaidīga un
pret apstrādes ķimikālijām noturīga materiāla, un to ietilpībai ir jābūt
pietiekamai, lai tur satilptu tāds ķimikāliju daudzums, ar kādu stacijā/
aprīkojumā notiek manipulācijas vai kāds tur tiek glabāts.
Lai lokalizētu (proti, savāktu un atgūtu) maza mēroga apstrādes ķimikāliju
notecējumus un izlijumus no kritiski svarīga aprīkojuma vai procesiem (t. i.,
vārstiem, glabāšanas tvertņu ieplūdatverēm/izplūdatverēm, apstrādes
tvertnēm, darba tvertnēm, izkraušanas/izvilkšanas zonām, zonām, kas
paredzētas manipulācijām ar svaigi apstrādātu koksni, dzesēšanas/
žāvēšanas zonām), var izmantot arī notecējumu paplātes (no materiāla, kas
noturīgs pret apstrādes ķimikālijām).
Norobežojumā/apvaļņojumā nokļuvušos šķidrumus savāc un atgūtās
apstrādes ķimikālijas atkalizmanto apstrādes ķimikāliju sistēmā.
Savākšanas sistēmā radušās nogulsnes likvidē kā bīstamos atkritumus.
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Apraksts

b.

Necaurlaidīgas grīdas

Tādu zonu grīdām, kuras nav norobežotas vai apvaļņotas, bet kurās
ķimikālijas var notecēt, izlīt, nejauši noplūst vai izsūkties cauri
konteineram, jābūt attiecīgās vielas necaurlaidīgām (piem., ja tā prasīts
apstrādei izmantotā koksnes konservanta atļaujā, kas izdota saskaņā ar
Biocīdu regulu, apstrādāto koksni glabā uz necaurlaidīgām grīdām). Uz
grīdas nokļuvušos šķidrumus savāc un atgūtās apstrādes ķimikālijas
atkalizmanto apstrādes ķimikāliju sistēmā. Savākšanas sistēmā radušās
nogulsnes likvidē kā bīstamos atkritumus.

c.

Brīdinājuma sistēmas aprī
kojumam, kas atzīts par
kritiski svarīgu

Kritiski svarīgu aprīkojumu (sk. 30. LPTP) aprīko ar brīdināšanas sistēmām,
kas brīdina par darbības traucējumiem.

d.

Pazemes glabātavās un ka
nālos radušos kaitīgu/bīs
tamu vielu noplūžu nepie
ļaušana un atklāšana, kā arī
uzskaitvedība

Pazemes komponentu izmantojumu minimalizē. Ja kaitīgu/bīstamu vielu
glabāšanai izmanto pazemes komponentus, veic sekundārās lokalizācijas
pasākumus (piem., dubultsienu norobežojumu). Pazemes komponentus
aprīko ar noplūžu atklāšanas ierīcēm.
Lai atklātu iespējamas noplūdes, pazemes glabātavām un kanāliem veic gan
riska izvērtēšanā balstīto monitoringu, gan regulāro monitoringu; ja
vajadzīgs, aprīkojumu, no kura notiek noplūde, salabo. Incidentus, kas
varētu novest pie augsnes un/vai pazemes ūdeņu piesārņojuma, uzskaita.

e.

Regulāra stacijas un aprī
kojuma inspicēšana un
apkope

Staciju un aprīkojumu regulāri inspicē un veic tā apkopi, lai nodrošinātu
pareizu darbību; tā ietvaros, piemēram, pārliecinās, ka vārsti, sūkņi,
caurules, tvertnes, spiedientvertnes, notecējumu paplātes un norobežoju
mi/apvaļņojumi ir veseli un/vai nepieļauj noplūdes un ka brīdinājuma
sistēmas darbojas pareizi.

Šķērskontaminācijas no
vēršanas paņēmieni

Šķērskontamināciju (t. i., tādu stacijas zonu kontamināciju, kas parasti
saskarē ar apstrādes ķimikālijām nenonāk) novērš, izmantojot piemērotus
paņēmienus, piem.:
— tādas konstrukcijas notecējumu paplātes, ka dakštveres autokrāvēji
nenonāk saskarē ar iespējami kontaminētajām notecējumu paplāšu
virsmām,
— tādas konstrukcijas izkraušanas aprīkojumu (ko izmanto apstrādātās
koksnes izņemšanai no apstrādes tvertnes), ka nenotiek apstrādes
ķimikāliju pārnese,
— celtņu sistēmas izmantošanu manipulācijām ar apstrādāto koksni,
— īpašu transportlīdzekļu izmantošanu iespējami kontaminētām zonām,
— ierobežotu piekļuvi iespējami kontaminētām zonām,
— raupja materiāla seguma izmantošanu.

f.

2.11.
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Emisijas ūdenī un notekūdeņu apsaimniekošana

47. LPTP. LPTP, kā novērst vai, ja tas nav iespējams, mazināt emisijas ūdenī un kā mazināt ūdens
patēriņu, ir izmantot visus tālāk norādītos tehniskos paņēmienus.

Tehniskais paņēmiens

a.

b.

Apraksts

Izmantojamība

Paņēmieni, kā novērst
lietusūdens un virsze
mes noteces ūdeņu
kontamināciju

Lietusūdenim un virszemes noteces ūdeņiem ne
ļauj iekļūt zonās, kur tiek glabātas apstrādes ķimi
kālijas vai ar tām notiek kādas manipulācijas, vai
zonās, kur tiek turēta svaigi apstrādāta koksne, un
gādā, lai tas būtu nošķirts no kontaminēta ūdens.
To panāk ar šādu paņēmienu minimumu:
— ap staciju ierīko drenāžas kanālus un/vai ārēju
nomales tipa apvaļņojumu,
— zonām, kur tiek glabātas apstrādes ķimikālijas
vai ar tām notiek kādas manipulācijas (t. i., ap
strādes ķimikāliju glabāšanas zonām, apstrā
des, pēcapstrādes kondicionēšanas un pagaidu
glabāšanas zonām, apstrādes ķimikāliju cauru
lēm un kanāliem, zonām (re)kondicionēšanai
ar kreozotu), ierīko jumtu ar notekcaurulēm,
— ja tā prasīts apstrādei izmantotā koksnes kon
servanta atļaujā, kas izdota saskaņā ar Biocīdu
regulu, apstrādāto koksni glabājot aizsargā pret
laikapstākļiem (piem., ar jumtu, ūdensnecaur
laidīgiem pārklājiem).

Esošu staciju gadījumā
drenāžas kanālu un ārēja
nomales tipa apvaļņo
juma ieviešanas iespējas
var ierobežot stacijas lie
lums.

Iespējami kontaminētu
virszemes noteces ūde
ņu savākšana

Virszemes noteces ūdeņus no zonām, kas varētu
būt kontaminētas ar apstrādes ķimikālijām, savāc
atsevišķi. Savāktos notekūdeņus novada tikai tad,
kad ir veikti attiecīgi pasākumi, piem., monitorings
(sk. 43. LPTP), attīrīšana (sk. 47. LPTP e) punktu),
atkalizmantošana (sk. 47. LPTP c) punktu).

Vispārizmantojams.

c.

Iespējami kontaminētu
virszemes noteces ūde
ņu izmantošana

Savāktos iespējami kontaminētos virszemes note
ces ūdeņus izmanto ūdensbāzētu koksnes konser
vantu šķīdumu sagatavošanā.

Izmantojams tikai staci
jās, kurās izmanto ap
strādes ķimikālijas uz
ūdens bāzes. Izmantoja
mību var ierobežot tas,
vai tie ir pietiekami kva
litatīvi iecerētajam iz
mantojumam.

d.

Tīrīšanas ūdens atkaliz
mantošana

Aprīkojuma un konteineru mazgāšanai izmantoto
ūdeni atgūst un atkalizmanto ūdensbāzētu koksnes
konservantu šķīdumu sagatavošanā.

Izmantojams tikai staci
jās, kurās izmanto ap
strādes ķimikālijas uz
ūdens bāzes.

Notekūdeņu attīrīšana

Ja tiek konstatēta vai ir paredzama savākto virsze
mes noteces ūdeņu un/vai tīrīšanas ūdens konta
minācija un ūdeni izmantot nevar, notekūdeņus
attīra tam piemērotā notekūdeņu attīrīšanas stacijā
(turpat objektā vai ārpus tā).

Vispārizmantojams.

e.
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f.

Bīstamo atkritumu li
kvidēšana

Apraksts

Ja tiek konstatēta vai ir paredzama savākto
virszemes noteces ūdeņu un/vai tīrīšanas ūdens
kontaminācija un ūdeni nevar ne attīrīt, ne
izmantot, savāktos virszemes noteces ūdeņus
un/vai tīrīšanas ūdeni likvidē kā bīstamos
atkritumus.

9.12.2020.

Izmantojamība

Vispārizmantojams.

48. LPTP. LPTP, kā mazināt emisijas ūdenī no koksnes un koksnes produktu konservēšanas ar kreozotu,
ir savākt kondensātu no apstrādes tvertnes spiediena samazināšanas un vakuumapstrādes, kā arī (re)
kondicionēšanas ar kreozotu un to vai nu turpat objektā attīrīt ar aktivēto ogli vai smilšu filtru, vai
likvidēt kā bīstamos atkritumus.

Apraksts
Kondensātu savāc, tam ļauj nosēsties un tad to attīra ar smilšu filtru. Attīrīto ūdeni vai nu atkalizmanto (slēgtā
ciklā), vai novada sabiedriskajā kanalizācijas sistēmā. Alternatīva ir savākto kondensātu likvidēt kā bīstamos
atkritumus.

2.12.

Emisijas gaisā
49. LPTP. LPTP, kā mazināt GOS emisijas gaisā no koksnes un koksnes produktu konservēšanas ar
apstrādes ķimikālijām uz šķīdinātāju bāzes, ir aprīkojumu vai procesus, kas ir emisiju avots, norobežot,
ekstrahēt izdalgāzes un tās nosūtīt uz apstrādes sistēmu (sk. 51. LPTP).

50. LPTP. LPTP, kā mazināt organisko savienojumu un smaku emisijas gaisā no koksnes un koksnes
produktu konservēšanas ar kreozotu, ir izmantot mazgaistošas impregnēšanas eļļas, piem., nevis B
klases, bet gan C klases kreozotu.

Izmantojamība
C klases kreozots var nebūt izmantojams aukstu klimatisko apstākļu gadījumā.

51. LPTP. LPTP, kā mazināt organisko savienojumu emisijas gaisā no koksnes un koksnes produktu
konservēšanas ar kreozotu, ir aprīkojumu vai procesus, kas ir emisiju avots (piem., glabāšanas un
impregnēšanas tvertnes, spiediena samazināšana, rekondicionēšana ar kreozotu), norobežot, ekstrahēt
izdalgāzes un izmantot kādu no tālāk norādītajiem apstrādes paņēmieniem vai to kombināciju.

Tehniskais paņēmiens

a.

b.

Apraksts

Izmantojamība

Termiskā oksidācija

Sk. 15. LPTP i) punktu. Izplūdsiltumu var atgūt ar
siltummaiņiem.

Vispārizmantojams.

Izdalgāzes nosūtīt uz
sadedzināšanas staciju

Daļu izdalgāzu vai tās visas nosūta uz sadedzinā
šanas staciju (kas var būt koģenerācijas stacija) kā
degšanas gaisu un papildkurināmo tvaika un/vai
elektroenerģijas ražošanai.

Nav izmantojams izdal
gāzēm, kas satur RED 59.
panta 5. punktā minētās
vielas. Izmantojamība var
būt ierobežota drošības
apsvērumu dēļ.
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Apraksts

Izmantojamība

c.

Adsorbcija uz aktivētās
ogles

Organiskie savienojumi tiek adsorbēti uz aktivētās
ogles virsmas. Adsorbētos savienojumus pēc tam
var desorbēt, piem., ar tvaiku (bieži vien turpat
objektā), atkalizmantošanai vai likvidēšanai, bet
adsorbentu atkalizmantot.

d.

Piesārņotājus absorbēt,
izmantojot piemērotu
šķidrumu

Piesārņotājus (it sevišķi šķīstošus savienojumus) no
izdalgāzēm absorbē ar piemērotu šķidrumu.

Vispārizmantojams.

Kondensēšana

Paņēmiens, ar ko atdala organiskos savienojumus,
temperatūru pazeminot tā, ka tā ir zem to rasas
punkta, lai tvaiks pārvērstos šķidrumā. Atkarībā
no vajadzīgā ekspluatācijas temperatūras
diapazona izmanto dažādus aukstumaģentus,
piem., dzesēšanas ūdeni, atdzesētu ūdeni (parasti
aptuveni 5 °C temperatūrā), amonjaku vai
propānu.
Šo paņēmienu izmanto kombinācijā ar vēl kādu
citu pretpiesārņojuma paņēmienu.

Izmantojamība var būt
ierobežota, ja zemā GOS
satura dēļ atgūšana patērē
pārlieku daudz enerģijas.

e.

Vispārizmantojams.

36. tabula
Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi (LPTP SEL) KGOO un PAO emisijai ar atlikumgāzēm no koksnes un
koksnes produktu konservēšanas ar kreozotu un/vai apstrādes ķimikālijām uz šķīdinātāju bāzes

Parametrs

Mērvienība

Process

LPTP SEL
(paraugošanas perioda
vidējā vērtība)

KGOO

mg C/Nm3

Apstrāde ar kreozotu un ķimikālijām uz šķīdinā
tāju bāzes

< 4–20

PAO

mg/Nm3

Apstrāde ar kreozotu

< 1 (1)

(1) LPTP SEL attiecas uz šādu PAO kopējo daudzumu: acenaftēns, acenaftilēns, antracēns, benz(a)antracēns, benz(a)pirēns, benz
(b)fluorantēns, benz(g,h,i)perilēns, benz(k)fluorantēns, hrizēns, dibenz(a,h)antracēns, fluorantēns, fluorēns, indeno(1,2,3-cd)
pirēns, naftalīns, fenantrēns un pirēns.

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 45. LPTP.

52. LPTP. LPTP, kā samazināt NOX emisijas atlikumgāzēs, reizē ierobežojot CO emisijas no tādu
izdalgāzu termiskās apstrādes, kas radušās, koksni un koksnes produktus konservējot ar kreozotu
un/vai apstrādes ķimikālijām uz šķīdinātāju bāzes, ir izmantot a) punkta paņēmienu vai abus tālāk
norādītos tehniskos paņēmienus.

Tehniskais paņēmiens

a.

Optimizēt termiskās apstrādes apstā
kļus
(konstrukciju un darbību)

Apraksts

Izmantojamība

Sk. 17. LPTP a) punktu.

Esošu staciju gadījumā iespējas
izmantot ieteikumus, kas attiecas uz
konstrukciju, var būt ierobežotas.
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b.
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Apraksts

Izmantot mazu NOX emisiju degļus

Sk. 17. LPTP b) punktu.

Izmantojamība

Izmantojamību esošās stacijās var
ierobežot konstrukcija un/vai eks
pluatācijas īpatnības.

37. tabula
Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi (LPTP SEL) NOX emisijai ar atlikumgāzēm, un orientējošie emisiju
līmeņi CO emisijai gaisā no tādu izdalgāzu termiskās apstrādes, kas radušās, koksni un koksnes
produktus konservējot ar kreozotu un/vai apstrādes ķimikālijām uz šķīdinātāju bāzes
Parametrs

Mērvienība

LPTP SEL (1)
(paraugošanas perioda vidējā vērtība)

Orientējošais emisiju līmenis (1)
(paraugošanas perioda vidējā vērtība)

20–130

Orientējošā līmeņa nav

LPTP SEL nav

20–150

NOX
mg/Nm3
CO

(1) Ja izdalgāzes tiek nosūtītas uz sadedzināšanas staciju, LPTP SEL un orientējošais līmenis nav piemērojams.

Attiecīgais monitorings ir aprakstīts 45. LPTP.
2.13.

Troksnis
53. LPTP. LPTP, kā novērst vai – ja tas nav iespējams – samazināt trokšņa emisiju, ir izmantot kādu no
tālāk dotajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

Tehniskais paņēmiens

Izejmateriālu glabāšana un manipulācijas ar tiem
a.

Ierīkot prettrokšņa sienas un/vai izmantot/optimizēt to, kā troksni slāpē ēkas

b.

Vietas, kur tiek veiktas trokšņainas darbības, pilnīgi vai daļēji norobežot

c.

Izmantot klusus transportlīdzekļus/transportsistēmas

d.

Īstenot trokšņa pārvaldības pasākumus (piem., uzlabot aprīkojuma inspicēšanu un apkopi, aizvērt durvis
un logus)

Žāvēšana kaltēs
e.

Veikt ventilatoru trokšņa mazināšanas pasākumus

Izmantojamība
Paņēmiens ir izmantojams tikai gadījumos, kad ir paredzams un/vai ir pamats domāt, ka troksnis radīs
apgrūtinājumu sensitīvos objektos.

9.12.2020.
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2020/2010
(2020. gada 8. decembris),
ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2020/1809 par konkrētiem aizsargpasākumiem
saistībā ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs
(izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 8910)
(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,
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,
ņemot vērā Padomes Direktīvu 2005/94/EK (2005. gada 20. decembris), ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas
kontrolei un atceļ Direktīvu 92/40/EEK (3), un jo īpaši tās 63. panta 4. punktu,
tā kā:
(1)

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1809 (4) tika pieņemts pēc tam, kad konkrētās dalībvalstīs saimniecībās,
kurās tur mājputnus vai citus nebrīvē turētus putnus, tika konstatēti augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumi,
un pēc tam, kad attiecīgās dalībvalstis saskaņā ar Direktīvu 2005/94/EK bija izveidojušas aizsardzības zonas un
uzraudzības zonas.

(2)

Īstenošanas lēmumā (ES) 2020/1809 noteikts, ka aizsardzības zonās un uzraudzības zonās, ko saskaņā ar Direktīvu
2005/94/EK izveidojušas minētā īstenošanas lēmuma pielikumā norādītās dalībvalstis, ir jāiekļauj vismaz tie
apgabali, kuri kā aizsardzības zonas un uzraudzības zonas norādīti minētajā pielikumā.

(3)

Kopš Īstenošanas lēmuma (ES) 2020/1809 pieņemšanas dienas Vācija ir informējusi Komisiju par jauniem augsti
patogēniskās H5N8 apakštipa putnu gripas uzliesmojumiem saimniecībās, kurās tur mājputnus vai citus nebrīvē
turētus putnus, Ditmaršenes un Mēklenburgas ezeru apriņķī.

(4)

Arī Beļģija ir paziņojusi Komisijai par vienu augsti patogēniskās H5N5 apakštipa putnu gripas uzliesmojumu kādā
saimniecībā, kurā tur mājputnus vai citus nebrīvē turētus putnus, Rietumflandrijas provincē.

(5)

Arī Polija ir paziņojusi Komisijai par vienu augsti patogēniskās H5N8 apakštipa putnu gripas uzliesmojumu kādā
saimniecībā, kurā tur mājputnus vai citus nebrīvē turētus putnus, Sedlces apriņķī.

(6)

Turklāt arī Nīderlande ir paziņojusi Komisijai par jaunu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu kādā
saimniecībā, kurā tur mājputnus vai citus nebrīvē turētus putnus, Utrehtas provincē.

(1)
(2)
(3)
(4)

OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.
OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.
OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.
Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1809 (2020. gada 30. novembris) par konkrētiem aizsargpasākumiem saistībā ar augsti
patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (OV L 402, 1.12.2020., 144. lpp.).
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(7)

Minētie uzliesmojumi Beļģijā, Vācijā, Nīderlandē un Polijā ir konstatēti ārpus apgabaliem, kuri patlaban norādīti
Īstenošanas lēmuma (ES) 2020/1809 pielikumā, un šo dalībvalstu kompetentās iestādes ir veikušas vajadzīgos
pasākumus saskaņā ar Direktīvu 2005/94/EK, tostarp ir izveidojušas aizsardzības zonu un uzraudzības zonu ap
apgabaliem, kuros konstatēti šie jaunie uzliesmojumi.

(8)

Turklāt uzliesmojums Beļģijā atrodas pavisam netālu no Francijas robežas. Līdz ar to abu šo dalībvalstu kompetentās
iestādes ir pienācīgi sadarbojušās attiecībā uz nepieciešamās uzraudzības zonas izveidi saskaņā ar Direktīvu
2005/94/EK, jo šā jaunā uzliesmojuma uzraudzības zona iesniedzas Francijas teritorijā.

(9)

Komisija ir pārbaudījusi Beļģijas, Francijas, Vācijas, Nīderlandes un Polijas veiktos pasākumus un atzīst, ka
aizsardzības zonu un uzraudzības zonu robežas, ko noteikušas minēto dalībvalstu kompetentās iestādes, atrodas
pietiekami tālu no saimniecībām, kurās bija apstiprināti jaunie augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumi.

(10)

Lai novērstu nevajadzīgus tirdzniecības traucējumus Savienībā un nepieļautu, ka trešās valstis liek nepamatotus
tirdzniecības šķēršļus, nepieciešams sadarbībā ar Beļģiju, Franciju, Vāciju, Nīderlandi un Poliju Savienības līmenī
steidzami aprakstīt jaunās aizsardzības zonas un uzraudzības zonas, kas izveidotas šajās dalībvalstīs saskaņā ar
Direktīvu 2005/94/EK.

(11)

Tāpēc aizsardzības zonas, kuras attiecībā uz Franciju norādītas Īstenošanas lēmuma (ES) 2020/1809 pielikumā, un
aizsardzības un uzraudzības zonas, kuras attiecībā uz Vāciju, Nīderlandi un Poliju norādītas minētā lēmuma
pielikumā, būtu jāgroza.

(12)

Turklāt Īstenošanas lēmuma (ES) 2020/1809 pielikumā būtu jānorāda Beļģijas aizsardzības zona un uzraudzības
zona.

(13)

Līdz ar to Īstenošanas lēmuma (ES) 2020/1809 pielikums būtu jāgroza, lai atjauninātu reģionalizāciju Savienības
līmenī un ņemtu vērā Beļģijas, Francijas, Vācijas, Nīderlandes un Polijas kompetento iestāžu saskaņā ar Direktīvu
2005/94/EK izveidotās jaunās aizsardzības zonas un uzraudzības zonas, kā arī noteiktu tajās piemērojamo
ierobežojumu ilgumu.

(14)

Tāpēc Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1809 būtu attiecīgi jāgroza.

(15)

Ņemot vērā vajadzību Savienībā steidzami pārvarēt epidemioloģisko situāciju, ko izraisījusi augsti patogēniskās
putnu gripas izplatīšanās, ir svarīgi, lai grozījumi, kas ar šo lēmumu izdarīti Īstenošanas lēmuma (ES) 2020/1809
pielikumā, stātos spēkā pēc iespējas drīzāk.

(16)

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

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Īstenošanas lēmuma (ES) 2020/1809 pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.
2. pants
Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2020. gada 8. decembrī

Komisijas vārdā –
Komisijas locekle
Stella KYRIAKIDES

9.12.2020.
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PIELIKUMS
“PIELIKUMS
A DAĻA

Lēmuma 1. pantā minētā aizsardzības zona:
Dalībvalsts: Beļģija

Aptvertais apgabals

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

Those parts of the municipalitiy of Menen, Moorslede, Wervik and Wevelgem con
tained within a circle of a radius of three kilometers, centered on WGS84 dec. coor
dinates long 3,126743 – lat 50,820040

17.12.2020.

Dalībvalsts: Horvātija

Aptvertais apgabals

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

Općina Koprivnički Bregi, naselja Koprivnički Bregi i Jeduševac, općina Novigrad
Podravski, naselja Plavšinac, Delovi, Vlaislav i Novigrad Podravski, općina Hlebine,
naselje Hlebine u Koprivničko- križevačkoj županiji koji se nalaze na području u
obliku kruga radijusa tri kilometra sa središtem na GPS koordinatama
N46.122115; E16.9561216666667.

31.12.2020.

Dalībvalsts: Dānija

Aptvertais apgabals

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

The parts of Randers municipality (ADNS code 01730), Favrskov municipality
(ADNS 01710) and Syddjurs municipality (ADNS code 01706) that are contained
within circle of radius 3 kilometer, centred on GPS coordinates N56.3980;
E10.1936.

10.12.2020.

Dalībvalsts: Francija

Aptvertais apgabals

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

Les communes suivantes dans le département de HAUTE-CORSE (2B)
—
—
—
—
—
—

ALTIANI
AVAPESSA
BIGORNO
BISINCHI
CAMPILE
CAMPITELLO

10.12.2020.
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CANAVAGGIA
CASTELLO-DI-ROSTINO
CATERI
CROCICCHIA
ERBAJOLO
FELICETO
FOCICCHIA
LENTO
MONTEGROSSO
MURO
NESSA
ORTIPORIO
PENTA-ACQUATELLA
PIEDICORTE-DI-GAGGIO
SCOLCA
SPELONCATO
SANT’ANDREA-DI-BOZIO
SANT’ANTONINO
VALLE-DI-ROSTINO
VOLPAJOLA
Les communes suivantes dans le département de YVELINES (78)

— SAINT-CYR-L’ECOLE

10.12.2020.
Les communes suivantes dans le département de Corse du Sud (2A)

—
—
—
—
—
—

AFA
AJACCIO
ALATA
BASTELICACCIA
GROSSETO-PRUGNA
SARROLA-CARCOPINO

9.12.2020.

Dalībvalsts: Vācija

Aptvertais apgabals

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

SCHLESWIG-HOLSTEIN
Landkreis Nordfriesland
— Hallig Oland

1.12.2020.

Landkreis Segeberg
— Gemeinde Latendorf
— Gemeinde Heidmühlen – exklusive des Bereiches zwischen Stellbrooker Weg
und Osterau nördlich des Stellbrooker Moors
— Gemeinde Boostedt – Gebiet südlich der Ortschaft Boostedt (entlang Waldweg,
Heidenbarg, Münsterberg, Heisterbarg, Zum Quellental, Tegelbar, Mühlenweg,
Latendorfer Str.) sowie östlich und südlich des Bundeswehrgeländes
— Gemeinde Rickling – Gebiet südlich der Rothenmühlenau und westlich der Stra
ßen Alter Schönmoorer Weg und Kirschenweg bis zur Einmündung in die
Schönmoorer Str., weiter südlich der Schönmoorer Str. bis zum Glinngraben
und westlich des Glinngrabens
— Gemeinde Großenaspe – Gebiet westlich der Straßen Halloh und Eekholt sowie
östlich des Wildparks Eekholt
— Forstgutsbezirk Buchholz

5.12.2020.

9.12.2020.
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Landkreis Nordfriesland
— Gemeinde Rodenäs
— Gemeinde Neukirchen
— Gemeinde Klanxbüll
— Gemeinde Humptrup
— Gemeinde Braderup
— Gemeinde Tinningstedt
— Gemeinde Klixbüll
— Gemeinde Risum-Lindholm
— Gemeinde Niebüll
— Gemeinde Bosbüll
— Gemeinde Uphusum
— Gemeinde Klanxbüll
— Gemeinde Emmelsbüll-Horsbüll
— Gemeinde Holm

15.12.2020.

Landkreis Nordfriesland
— Gemeinde Pellworm

10.12.2020.
MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landkreis Vorpommern-Rügen
— Ostseeheilbad Zingst

9.12.2020.

Landkreis Vorpommern-Rügen
— Gemeinde Rambin – Ortsteile Drammendorf, Götemitz, Kasselvitz, Kasselvitzer
Katen, Rothenkirchen, Sellentin, Rambin, Giesendorf
— Gemeinde Samtens – Ortsteile Frankenthal, Muhlitz, Luttow, Natzevitz, Sam
tens
— Gemeinde Gustow – Ortsteile Saalkow, Warksow
— Gemeinde Poseritz – Ortsteile Datzow, Poseritz-Ausbau
— Gemeinde Altefähr – Ortsteil Kransdorf

9.12.2020.

Landkreis Rostock
— Gemeinde Neubukow Stadt – Ortsteile Buschmühlen, Malpendorf, Neubukow,
Spriehusen, Steinbrink
— Gemeinde Biendorf – Ortsteile Jörnstorf Dorf, Jörnstorf Hof, Lehnenhof
— Gemeinde Rerik Stadt – Ortsteile Russow, Russow Ausbau

8.12.2020.

Landkreis Rostock
— Stadt Gnoien – Ortsteile Eschenhörn, Warbelow sowie die Stadt Gnoien südöst
lich der Teterower Straße und südöstlich der Straße “Bleiche“
— Gemeinde Behren-Lübchin – Ortsteile Bobbin, Neu Wasdow
— Gemeinde Finkenthal – Ortsteil Schlutow

14.12.2020.

Landkreis Dithmarschen
— Gemeinde Neufelderkoog
— Gemeinde Kaiser-Wilhelm-Koog – Gemeindegebiet südlich der Süderstraße
— Gemeinde Kronprinzenkoog – Gemeindegebiet südlich der Straße Süderquer
weg
— Gemeinde Neufeld – Gemeindegebiet südlich der Straße Ölmühlenweg, westlich
der Straße Westerdieker Strot
— Gemeinde Diekhusen-Fahrstedt – das Gemeindegebiet südlich der Straße
Ölmühlenweg, westlich der Straße Fahrstedterwesterdeich
— Gemeinde Schmedeswurth – das Gemeindegebiet westlich der Straße Schme
deswurtherwesterdeich

22.12.2020.

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
— Gemeinde Lärz – Ortsteile Krümmel, Lärz-Ausbau
— Gemeinde Mirow – Ortsteil Birkenhof

29.12.2020.
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Dalībvalsts: Nīderlande

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

Aptvertais apgabals

Province: Gelderland
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

From the crossing with N322 and Zandstraat, follow Zandstraat in eastern
direction until tram line.
Follow tramline in south-eastern direction until Molenstraat.
Follow Molenstraat in north-eastern direction until Meidoornstraat.
Follow Meidoornstraat in eastern direction until Korenbloemstraat.
Follow Korenbloemstraat in eastern direction until Florastraat.
Follow Florastraat in southern direction until Vogelzang.
Folow Vogelzang in eastern direction until Kamstraat.
Follow Kamstraat in southern direction until Van Heemstraweg.
Follow Van Heemstraweg in north-eastern direction until North-South (N329).
Follow North-South (N329) in southern direction until Neersteindsestraat.
Follow Neersteindsestraat in south-eastern direction until Altforstestraat.
Follow Altforstestraat in south-west direction until Middenweg.
Follow Middenweg in south-eatern direction until Mekkersteeg.
Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.
Follow Zuidweg in western direction until Noord-Zuid.
Follow Noord-Zuid in southern direction until de Maas(water).
Follow Maas in western direction until Veerweg.
Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.
Follow Raadhuisdijk in western direction turning into Berghuizen until
Nieuweweg.
Follow Nieuweweg in western direction until Wamelseweg.
Follow Wamelseweg in northern direction turing into Zijvond until
Liesbroekstraat.
Follow Liesbroekstraat in eastern direction until Nieuweweg.
Follow Nieuweweg in northern direction until Liesterstraat.
Follow Liesterstraat in eastern direction until Maas en Waalweg (N322).
Follow Maas en Waalweg in northern direction until crossing with Zandstraat.

20.11.2020.

From Waalbandijk follow “de Waal” in eastern direction until Waalbandijk at
nr 155.
Follow Waalbandijk at nr 155 in southern direction, turning into Heersweg
until Kerkstraat.
Follow Kerkstraat in southern direction until Van Heemstraweg.
Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Scharenburg.
Follow Scharenburg in southern direction until Molenweg.
Follow Molenweg in southern direction until Broerstraat.
Follow Broerstraat in western direction until Neersteindsestraat.
Follow Neersteindsestraat in eastern direction, turning into Bikkeldam until
Singel.
Follow Singel in southern direction until Middenweg.
Follow Middenweg in eastern direction until Mekkersteeg.
Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.
Follow Zuidweg in western direction until Noord Zuid N329.
Follow Noord Zuid N329 in southern direction until “de Maas” (river).
Follow “de Maas” in western direction until Veerweg.
Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.
Follow Raadhuisdijk in western direction until Kapelstraat.
Follow Kapelstraat in northern direction, turning into Den Hoedweg until
Dijkgraaf De Leeuweg.
Follow Dijkgraaf De Leeuweg in western direction until Wolderweg.
Follow Wolderweg in northern direction until Nieuweweg.
Follow Nieuweweg in eastern direction until Liesterstraat.
Follow Liesterstraat in eastern direction until Zijveld.
Follow Zijveld in northern direction until Zandstraat.
Follow Zandstraat in eastern direction until Dijkstraat.
Follow Dijkstraat in northern direction until Waalbandijk.

28.11.2020.

9.12.2020.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Vanaf kruising A50/Halve Wetering (water), Halve wetering volgen in
noodoostelijke richting tot aan Geerstraat.
Geerstraat volgen in oostelijke richting overgaand in Geersepad overgaand in
Dorpsplein tot aan Middendijk.
Middendijk volgen in noordelijke richting tot aan Kerkepad.
Kerkepad volgen in oostelijke richting tot aan Zeedijk.
Zeedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Vaassenseweg (N792).
Vaassenseweg volgen in oostelijke richting overgaand in Dorpsstraat tot aan
Twelloseweg.
Twelloseweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Terwoldseweg tot aan
Rijksstraatweg.
Rijksstraatweg volgen in westelijke richting overgaand in Oude Rijksstraatweg
tot aan Molenstraat.
Molenstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Hietweideweg tot aan
Jupiter.
Jupiter volgen in westelijke richting overgaand in Leigraaf tot aan
Zonnenbergstraat.
Zonnenbergstraat volgen in westelijke richting tot aan Leemsteeg.
Leemsteeg volgen in noordelijke richting tot aan Bottenhoekseweg.
Bottenhoekseweg volgen in westelijke richting overgaand in Stationsweg tot
aan Rijksstraatweg (N344).
Rijksstraatweg (N344)/Deventerstraat volgen in westelijke richting tot aan
Drostendijk.
Drostendijk volgen in noordelijke richting tot aan A50.
A50 volgen in noordelijke richting tot aan Halve Wetering (water).

L 414/85

4.12.2020.

Province: Groningen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Vanaf kruising N355-Kloosterweg, Kloosterweg volgen in noordelijke richting
overgaand in herestraat tot aan Van Eysingaweg.
Van Eysingaweg volgen in noordelijke richting overgaand in Eeuwe Ennesweg
tot aan Leegsterweg.
Leegsterweg volgen in oostelijke richting overgaand in Laauwersweg
overgaand in brugstraat tot aan Schoolstraat.
Schoolstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Wester-waardijk tot
aan Zuiderried.
Zuiderried volgen oostelijke richting tot aan Kievitsweg.
Kievitsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Friesestraatweg volgen
oostelijke richting tot aan Bindervoetpolder (N388).
Bindervoetpolder (N388) volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg.
Provincialeweg volgen in westelijke richting tot aan Hoofdstraat.
Hoofdstraat volgen in westelijke richting tot aan Lutjegasterweg.
Lutjegasterweg volgen in noordelijke richting tot aan Bombay.
Bombay volgen in westelijke richting tot aan Zandweg tegenover Easterweg 1.
Zandweg vogen in westelijke richting volgen tot aan De Lauwers.
De Lauwers volgen in noordelijke richting tot aaan Miedweg.
Miedweg volgen in noordelijke richting tot aan Prinses Margrietkanaal.
Prinses Margrietkanaal volgen in westelijke richting tot aan Stroboser
Trekfeart.
Stroboser Trekfeart volgen in noordelijke richting tot aan Rijksweg N355.
Rijksweg N355 volgen in oostelijke richting tot aan Kloosterweg.

2.12.2020.

Province: Friesland
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vanaf Kruising Waltingleane/Mulierlaan, Mulierlaan volgen in oostelijke
richting tot aan Taekelaan.
Taekelaan volgen in oostelijke richting tot aan Witmarsumerfvaart (water).
Witmarsumerfvaart volgen in noordelijke richting tot aan Harlingervaart
(water).
Harlingervaart volgen in oostelijke richting tot aan Westergoaweg.
Westergoaweg volgen in zuidelijke richting tot aan A7.
A7 volgen in westelijke richting tot aan Bolswarderweg.
Bolswarderweg volgen in westelijke richting tot aan Dorpsstraat.

13.12.2020.
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9.12.2020.

Dorpsstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Bruinder tot aan Van
Panhuysenkanaal.
Van Panhuysenkanaal volgen in westelijke richting tot aan Hemmensweg.
Hemmensweg volgen in westelijke richting tot aan Weersterweg.
Weersterweg volgen in noordelijke richting tot aan Haitsmaleane.
Haitsmaleane volgen in westelijke richting tot aan Melkvaart (water).
Melkvaart volgen in noordelijke richting tot aan Kornwerdervaart (water).
Kornwerdervaart volgen in westelijke richting tot aan Miedlaan.
Miedlaan volgen in noordelijke richting tot aan Hayumerlaene.
Hayumerleane volgen in noordelijke richting tot aan Gooyumervaart (water).
Gooyumervaart volgen in noordelijke richting tot aan Gooyumerlaan.
Gooyumerlaan. Volgen in oostelijke richting tot aan Buitendijk.
Buitendijk volgen in noordelijke richting tot aan Stuitlaan.
Stuitlaan volgen in westelijke richting overgaand in Pingjumer Gulden
Halsband tot aan Waltingaleane.
Waltingaleane volgen in oostelijke richting tot aan Mulierlaan.
Province: Utrecht

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vanaf de kruising van de N228 en de Goverwellesingel, de Goverwellesingel
volgend in noordelijke richting overgaand in de Goverwelletunnel tot aan de
Achterwillenseweg.
De Achterwillenseweg volgend in oostelijke richting tot aan de Vlietdijk.
De Vlietdijk volgend in noordelijke richting overgaand in de Platteweg tot aan
de Korssendijk.
De Korssendijk volgend in noordelijke richting overgaand in de Ree in
oostelijke richting tot aan de Nieuwenbroeksedijk.
De Nieuwenbroeksedijk volgend in oostelijke richting tot aan de Kippenkade.
De Kippenkade volgend in noordelijke richting tot aan de Wierickepad.
De Wierickepad volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke
richting overgaand in de Kerkweg overgaand in de Groendijck tot aan de
Westeinde.
De Westeinde volgend in noordelijke richting overgaand in de Oosteinde tot
aan de Tuurluur.
De Tuurluur volgend in zuidelijke richting overgaand in de Papekoperdijk.
De Papekopperdijk volgend in zuidelijke richting overgaand in de Johan J
Vierbergenweg overgaand in de Zwier Regelinkstraat tot aan de N228.
De N228 volgend in zuidelijke richting tot aan de Damweg.
De Damweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Zuidzijdseweg.
De Zuidzijdseweg volgend in westelijke richting overgaand in de Slangenweg
tot aan de West-Vlisterdijk.
De West-Vlisterdijk volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke
richting overgaand in de Bredeweg volgend in noordelijke richting overgaand
in Grote Haven tot aan de N228.
De N228 volgend in westelijke richting tot aan de Goverwellesingel.

15.12.2020.

Vanaf de kruising van de N521 en de Nesserlaan volgend in oostelijke richting
tot aan de Amstel.
De Amstel volgend in zuidelijke richting tot aan de Oude Waver.
De Oude Waver volgend in oostelijke richting tot aan de Hoofdweg.
De Hoofdweg volgend in zuidelijke richting overgaand in N212 tot aan de
Mijdrechtse Dwarsweg.
De Mijdrechtse Dwarsweg volgend in westelijke richting overgaand in de
Industrieweg tot aan de Rondweg.
De Rondweg volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot
aan de Bozenhoven.
De Bozenhoven volgend in oostzuidelijke richting overgaand in de Molenland
in westzuidelijke richting tot aan de Oosterlandweg.
De Oosterlandweg volgend in westnoordelijke richting tot aan de kruising van
de Doctor J. van der Haarlaan en het water.
Het Water volgend in zuidelijke richting tot aan de Machinetocht.

19.12.2020.

9.12.2020.
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10. De Machinetocht volgend in westnoordelijke richting tot aan de
Schattekerkerweg.
11. De Schattekerkerweg volgend in westzuidelijke richting tot aan de
Westerlandweg.
12. De Westerlandweg volgend in westnoordelijke richting overgaand in
noordelijke richting tot aan de Oude Spoorbaan.
13. De Oude Spoorbaan volgend in westelijke richting overgaand in westzuidelijke
richting tot aan de N231.
14. De N231 volgend in noordelijke richting tot aan de Drechtdijk.
15. De Drechtdijk volgend in noordelijke richting overgaand in de Kerklaan tot aan
de Boterdijk.
16. De Boterdijk volgend in oostnoordelijke richting tot aan de Traverse.
17. De Traverse volgend in noordelijke richting tot aan de Vuurlijn.
18. De Vuurlijn volgend in westelijke richting tot aan de Noorddammerweg.
19. De Noorddammerweg volgend in noordelijke richting tot aan de N196.
20. De N196 volgend in oostelijke richting tot aan de Faunalaan.
21. De Faunalaan volgend in noordelijke richting tot aan de Aan de Zoom.
22. De Aan de Zoom volgend in oostelijke richting tot aan de Zonnedauw.
23. De Zonnedauw volgend in noordelijke richting tot aan de In Het Midden.
24. De In Het Midden volgend in oostelijke richting tot aan de In Het Rond.
25. De In Het Rond volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting
tot aan de Op De Klucht.
26. De Op De Klucht volgend in noordelijke richting tot aan de Knautia.
27. De Knautia volgend in oostelijke richting tot aan de Klaproos.
28. De Klaproos volgend in noordelijke richting tot aan het water.
29. Het water volgend in oostelijke richting tot aan de N251.
30. De N251 volgend in noordelijke richting tot aan de Nesserlaan.

Dalībvalsts: Polija

Aptvertais apgabals

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

W województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim:
Obszary gmin Wolsztyn i Przemęt położone w promieniu 3 km wokół ogniska o
współrzędnych GPS: N 52.0492 E 16.1558

23.12.2020.

W województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim i sokołowskim:
Części gmin Paprotnia i Suchożebry w powiecie siedleckim oraz część gminy Bie
lany w powiecie sokołowskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o
współrzędnych GPS: N 52.2787 E 22.3408

27.12.2020.

Dalībvalsts: Zviedrija

Aptvertais apgabals

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

Those parts of the municipality of Ystad (ADNS code 01200) contained within a
circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N55.24.13 and E14.5.27

10.12.2020.
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9.12.2020.

B DAĻA

Lēmuma 1. pantā minētā uzraudzības zona:

Dalībvalsts: Beļģija
Aptvertais apgabals

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

The municipalities Ledegem, Menen, Wervik and Wevelgem and those parts of the
municipalitiy of Izegem, Zonnebeke, Komen, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Moe
skroen, Moorslede and Roeselare contained within a circle of a radius of 10 kilome
tres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3.126743 lat 50.820040 and
beyond the area described in the protection zone

26.12.2020.

Those parts of the municipalitiy of Menen, Moorslede, Wervik and Wevelgem con
tained within a circle of a radius of three kilometers, centered on WGS84 dec. coor
dinates long 3.126743 – lat 50.820040

18.12.2020.–26.12.2020.

Dalībvalsts: Horvātija
Aptvertais apgabals

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

Općina Koprivnički Bregi, naselja Koprivnički Bregi i Jeduševac,
općina Novigrad Podravski, naselja Plavšinac, Delovi, Vlaislav i Novigrad Podravski,
općina Hlebine, naselje Hlebine u Koprivničko- križevačkoj županiji koji se nalaze
na području u obliku kruga radijusa tri kilometra sa središtem na GPS koordinatama
N46.122115; E16.9561216666667.

1.1.2021.–10.1.2021.

Općina Koprivnica naselja Bakovčica, Koprivnica, Draganovec, Herešin, Jagnjedo
vec, Starigrad i Štaglinec, općina Hlebine, naselje Gabajeva Greda, općina Drnje,
naselje Drnje, općina Molve, naselja Molve, Molve Grede, Čingi – Lingi i Repaš,
općina Koprivnički Bregi, naselje Glogovac, općina Gola, naselja Ždala, Gola, Gota
lovo, Novačka i Otočka, općina Virje, naselja Donje Zdjelice, Miholjanec, Hampo
vica i Virje, općina Petrinec naselja Sigetec, Komatnica i Peteranec, općina Đurđevac,
naselje Đurđevac, općina Novigrad Podravski, naselja Borovljani, Javorovac i Srdi
nac, općina Sokolovac, naselje Gornja Velika, općina Novo Virje, naselje Novo Virje
u Koprivničko- križevačkoj županiji i općina Kapela, naselja Gornji Mosti, Donji
Mosti i Srednji Mosti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koji se nalaze na području
u obliku kruga radijusa sedam kilometra sa središtem na GPS koordinatama
N46.122115; E16.9561216666667.

10.1.2021.

Dalībvalsts: Dānija
Aptvertais apgabals

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

The parts of Randers municipality (ADNS code 01730) beyond the area described
in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS
koordinates N56.3980; E10.1936.

19.12.2020.

The parts of Randers municipality (ADNS code 01730), Favrskov municipality
(ADNS 01710) and Syddjurs municipality (ADNS code 01706) that are contained
within circle of radius 3 kilometer, centred on GPS coordinates N56.3980;
E10.1936.

11.12.2020.–19.12.2020.

9.12.2020.
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The parts of Tønder municipality (ADNS code 01550), beyond the area described in
the protection zone and beyond the area of the surveillance zone lying in Germany
but within the circles of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N
54,844346;E 8,688644, GPS coordinates N54,841968;E8,868140 and GPS coor
dinates N54,863731;E8,718642.

24.12.2020.

Dalībvalsts: Francija

Aptvertais apgabals

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

Les communes suivantes dans le département de HAUTE-CORSE (2B)
All except the following:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ALTIANI
AVAPESSA
BIGORNO
BISINCHI
CAMPILE
CAMPITELLO
CANAVAGGIA
CASTELLO-DI-ROSTINO
CATERI
CROCICCHIA
ERBAJOLO
FELICETO
FOCICCHIA
LENTO
MONTEGROSSO
MURO
NESSA
ORTIPORIO
PENTA-ACQUATELLA
PIEDICORTE-DI-GAGGIO
SCOLCA
SPELONCATO
SANT’ANDREA-DI-BOZIO
SANT’ANTONINO
VALLE-DI-ROSTINO
VOLPAJOLA

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ALTIANI
AVAPESSA
BIGORNO
BISINCHI
CAMPILE
CAMPITELLO
CANAVAGGIA
CASTELLO-DI-ROSTINO
CATERI
CROCICCHIA
ERBAJOLO
FELICETO
FOCICCHIA
LENTO
MONTEGROSSO
MURO
NESSA
ORTIPORIO
PENTA-ACQUATELLA

19.12.2020.

11.12.2020.–19.12.2020.
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—
—
—
—
—

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

9.12.2020.

PIEDICORTE-DI-GAGGIO
SCOLCA
SPELONCATO
SANT’ANDREA-DI-BOZIO
SANT’ANTONINO
VALLE-DI-ROSTINO
VOLPAJOLA
Les communes suivantes dans le département de YVELINES (78)

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

BAILLY
BOIS-D’ARCY
BOUGIVAL
BUC
LA CELLE-SAINT-CLOUD
CHAMBOURCY
CHATEAUFORT
CHAVENAY
LE CHESNAY
LES CLAYES-SOUS-BOIS
CROISSY-SUR-SEINE
ELANCOURT
L’ETANG-LA-VILLE
FONTENAY-LE-FLEURY
FOURQUEUX
GUYANCOURT
JOUY-EN-JOSAS
LES LOGES-EN-JOSAS
LOUVECIENNES
MAGNY-LES-HAMEAUX
MAREIL-MARLY
MARLY-LE-ROI
MAUREPAS
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
NOISY-LE-ROI
LE PECQ
PLAISIR
LE PORT-MARLY
RENNEMOULIN
ROCQUENCOURT
SAINT-NOM-LA-BRETECHE
TOUSSUS-LE-NOBLE
TRAPPES
VELIZY-VILLACOUBLAY
VERSAILLES
LE VESINET
VILLEPREUX
VIROFLAY
VOISINS-LE-BRETONNEUX

— SAINT-CYR-L’ECOLE

20.12.2020.

11.12.2020.–20.12.2020.

Les communes suivantes dans le département de Corse du Sud (2A)
—
—
—
—
—
—
—

ALBITRECCIA
APPIETTO
CALCATOGGIO
CANNELLE
CASAGLIONE
CAURO
COGNOCOLI-MONTICCHI

18.12.2020.

9.12.2020.
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

CUTTOLI-CORTICCHIATO
ECCICA-SUARELLA
OCANA
PERI
PIETROSELLA
SARI-D\’ORCINO
SANT\’ANDRÉA-D\’ORCINO
TAVACO
VALLE-DI-MEZZANA
VILLANOVA

—
—
—
—
—
—

AFA
AJACCIO
ALATA
BASTELICACCIA
GROSSETO-PRUGNA
SARROLA-CARCOPINO

L 414/91

10.12.2020.–18.12.2020.

Les communes suivantes dans le département Nord (59)
—
—
—
—
—
—
—

BOUSBECQUE
COMINES
HALLUIN
LINSELLES
NEUVILLE-EN-FERRAIN
RONCQ
WERVICQ-SUD

26.12.2020.

Dalībvalsts: Vācija

Aptvertais apgabals

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

SCHLESWIG-HOLSTEIN
Landkreis Nordfriesland
— Gemeinde Galmsbüll
— Gemeinde Dagebüll
— Gemeinde Ockholm
— Hallig Gröde
— Hallig Langeneß
— Gemeinde Wyk auf Föhr
— Gemeinde Wrixum
— Gemeinde Oevenum
Landkreis Nordfriesland
— Hallig Oland
Landkreis Segeberg
— Gemeinde Daldorf – südlich des Hohenberger Wegs und der Ricklinger Str.
sowie westlich der BAB 21
— Gemeinde Rickling – exklusive des Gebiets in Part A
— Gemeinde Boostedt – exklusive des Gebiets in Part A
— Gemeinde Groß Kummerfeld
— Gemeinde Negernbötel – Gebiet westlich der BAB 21
— Stadt Wahlstedt
— Gemeinde Wittenborn – Gebiet westlich der Kieler Str. und nördlich der B 206
— Gemeinde Bark
— Gemeinde Todesfelde – Gebiet westlich der Verlängerung der Straße Hörn und
nördlich des Bogens Poggensaal sowie nördlich der Todesfelder Straße (L 187)
— Gemeinde Hartenholm

10.12.2020.

2.12.2020.–10.12.2020.

14.12.2020.

L 414/92
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—
—
—
—

Gemeinde Hasenmoor
Gemeinde Bimöhlen
Gemeinde Großenaspe – exklusive des Gebiets in Part A
Gemeinde Wiemersdorf – Gebiet östlich der Bahnstrecke Bad BramstedtNeumünster bis zur Bahnhofstraße sowie östlich der Straße Am Teich, des Ver
bindungsfeldweges zwischen Am Teich und Ziegeleiweg, östlich des Ziegelei
wegs bis zur Wiemersdorfer Au, nördlich der Wiemersdorfer Au und östlich
der Straße Harzhorn
— Gemeinde Gönnebek
Landkreis Segeberg
— Gemeinde Latendorf
— Gemeinde Heidmühlen – exklusive des Bereiches zwischen Stellbrooker Weg
und Osterau nördlich des Stellbrooker Moors
— Gemeinde Boostedt – Gebiet südlich der Ortschaft Boostedt (entlang Waldweg,
Heidenbarg, Münsterberg, Heisterbarg, Zum Quellental, Tegelbar, Mühlenweg,
Latendorfer Str.) sowie östlich und südlich des Bundeswehrgeländes
— Gemeinde Rickling – Gebiet südlich der Rothenmühlenau und westlich der Stra
ßen Alter Schönmoorer Weg und Kirschenweg bis zur Einmündung in die
Schönmoorer Str., weiter südlich der Schönmoorer Str. bis zum Glinngraben
und westlich des Glinngrabens
— Gemeinde Großenaspe – Gebiet westlich der Straßen Halloh und Eekholt sowie
östlich des Wildparks Eekholt
— Forstgutsbezirk Buchholz

6.12.2020.–14.12.2020.

Kreisfreie Stadt Neumünster
— von der Kreisgrenze zum Kreis Segeberg stadteinwärts auf der Altonaer Straße
bis zum Holsatenring, ostwärts entlang Holsatenring und Sachsenring bis zur
Kreuzung Haart, an der Kreuzung Haart/Sachsenring südostwärts Richtung
Segeberg bis zur Straße “Am Geilenbek”, von dort die Straße “Am Geilenbek”
entlang bis zur Kreisgrenze des Kreises Plön, dann entlang der Stadtgrenze bis
zur Kreisgrenze des Kreises Segeberg Höhe Kummerfelder Straße

14.12.2020.

Landkreis Plön
— Gemeinde Bönebüttel – von der Stadtgrenze Neumünster südlich der
Bundesstraße B430 bis zur Straße Sickfurt, dann südlich der Straße Börringbau
mer Weg bis zum Wiesenweg
— Gemeinde Rendswühren – südlich der Straße Wiesenweg und Neuenrader Weg
bis zur B430, dann südlich der B430 bis zur Straße Gönnebeker Weg, dann süd
westlich der Straße Gönnebeker Weg und der Straße Böhren bis zur Kreisgrenze
des Kreises Segeberg

14.12.2020.

Landkreis Nordfriesland
— Gemeinde Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog
— Gemeinde Aventoft
— Gemeinde Ellhöft
— Gemeinde Süderlügum
— Gemeinde Westre
— Gemeinde Ladelund
— Gemeinde Achtrup
— Gemeinde Karlum
— Gemeinde Lexgaard
— Gemeinde Galmsbüll
— Gemeinde Leck
— Gemeinde Sprakebüll
— Gemeinde Stadum
— Gemeinde Enge-Sande
— Gemeinde Bargum
— Gemeinde Stedesand
— Gemeinde Langenhorn
— Gemeinde Dagebüll

24.12.2020.

9.12.2020.
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Landkreis Nordfriesland
— Gemeinde Rodenäs
— Gemeinde Neukirchen
— Gemeinde Klanxbüll
— Gemeinde Humptrup
— Gemeinde Braderup
— Gemeinde Tinningstedt
— Gemeinde Klixbüll
— Gemeinde Risum-Lindholm
— Gemeinde Niebüll
— Gemeinde Bosbüll
— Gemeinde Uphusum
— Gemeinde Klanxbüll
— Gemeinde Emmelsbüll-Horsbüll
— Gemeinde Holm

L 414/93

16.12.2020.–24.12.2020.

Landkreis Nordfriesland
— Hallig Hooge
— Hallig Süderoog
— Hallig Südfall

19.12.2020.

Landkreis Nordfriesland
— Gemeinde Pellworm

11.12.2020.–19.12.2020.

MECKLENBURG-VORPOMMERN
Landkreis Vorpommern-Rügen
— Gemeinde Ostseebad Prerow
— Gemeinde Wieck a. Darß
— Gemeinde Pruchten
— Stadt Barth einschließlich der Ortsteile Tannenheim, Planitz, Glöwitz, Fahren
kamp
— Gemeinde Fuhlendorf – Ortsteile Bodstedt, Fuhlendorf
— Gemeinde Kenz-Küstrow, Ortsteile: Dabitz und Küstrow
Landkreis Vorpommern-Rügen
— Ostseeheilbad Zingst
Landkreis Vorpommern-Rügen
— Gemeinde Dreschvitz
— Gemeinde Ummanz – Ortsteile Lüßvitz, Moordorf, Unrow, Lieschow, Groß
Kubitz, Dubkevitz
— Gemeinde Sehlen – Ortsteile Sehlen, Groß Kubbelkow, Teschenhagen
— Gemeinde Garz – Ortsteile Buhse, Bietegast, Garz, Dumsevitz, Gützlaffshagen,
Heidenfelde, Karnitz, Klein Stubben, Kniepow, Koldevitz, Kowall, Poltenbusch,
Rosengarten, Tangnitz, Swine, Wendorf
— Gemeinde Poseritz – Ortsteile Poseritz, Glutzow-Siedlung, Glutzow-Hof, Groß
Stubben, Klein Grabow, Luppath, Mellnitz, Mellnitz Hof, Mellnitz Siedlung,
Neparmitz, Neparmitz Ausbau, Puddemin, Renz, Swantow, Üselitz, Venzvitz,
Wulfsberg, Zeiten
— Gemeinde Gustow – Ortsteile Benz, Gustow, Drigge, Nesebanz, Prosnitz, Sissow
— Gemeinde Altefähr – Ortsteile Altefähr, Barnkevitz, Grahlhof, Jarkvitz, Klein
Bandelvitz, Scharpitz, Poppelvitz, Groß Bandelvitz, Papenhagen
— Gemeinde Rambin – Ortsteile Bessin, Breesen, Grabitz, Kasselvitz-Ausbau, Gur
vitz, Neuendorfer Katen
— Gemeinde Samtens – Ortsteile Berglase, Dumrade, Tolkmitz, Stönkvitz, ZirkowHof, Negast, Sehrow
— Gemeinde Putbus – Ortsteile Dumgenevitz, Krimvitz, Strachtitz
— Gemeinde Gingst – Ortsteile Haidhof, Steinsdorf, Klucksevitz
— Gemeinde Parchtitz – Ortsteile Neuendorf, Volkshagen, Platvitz
— Hansestadt Stralsund
— Gemeinde Sundhagen – Ortsteile Niederhof, Neuhof

18.12.2020.

10.12.2020.–18.12.2020.

18.12.2020.
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9.12.2020.

Landkreis Vorpommern-Rügen
— Gemeinde Rambin – Ortsteile Drammendorf, Götemitz, Kasselvitz, Kasselvitzer
Katen, Rothenkirchen, Sellentin, Rambin, Giesendorf
— Gemeinde Samtens – Ortsteile Frankenthal, Muhlitz, Luttow, Natzevitz, Sam
tens
— Gemeinde Gustow – Ortsteile Saalkow, Warksow
— Gemeinde Poseritz – Ortsteile Datzow, Poseritz-Ausbau
— Gemeinde Altefähr – Ortsteil Kransdorf

10.12.2020.–18.12.2020.

Landkreis Vorpommern-Rügen
— Gemeinde Lindholz – Ortsteile Breesen, Tangrim, Carlsthal
— Gemeinde Deyelsdorf – Ortsteile Deyelsdorf, Stubbendorf, Fäsekow, Bassendorf
— Gemeinde Grammendorf – Ortsteile Keffenbrink, Dorow, Nehringen, Rodde,
Camper

23.12.2020.

Landkreis Rostock
— Gemeinde Neubukow Stadt – Ortsteil Panzow
— Gemeinde Biendorf – Ortsteile Biendorf, Büttelkow, Gersdorf, Körchow, Parc
how, Sandhagen, Uhlenbrook, Westenbrügge, Wischuer
— Gemeinde Rerik Stadt – Ortsteile Blengow, Gaarzer Hof, Garvsmühlen, Mesc
hendorf, Rerik, Roggow
— Gemeinde Alt Bukow – Ortsteile Alt Bukow, Questin, Teschow, Bantow
— Gemeinde Am Salzhaff – Ortsteile Klein Strömkendorf, Pepelow, Rakow,
Teßmannsdorf
— Gemeinde Bastorf – Ortsteile Bastorf, Hohen Niendorf, Mechelsdorf, Wendel
storf, Westhof, Zweedorf
— Gemeinde Carinerland – Ortsteile Alt Karin, Bolland, Clausdorf, Danneborth,
Garvensdorf, Kamin, Karin, Kirch Mulsow, Klein Mulsow, Krempin, Moitin,
Neu Karin, Ravensberg, Zarfzow
— Kröpelin Stadt – Ortsteile Altenhagen, Boldenshagen, Brusow, Detershagen,
Diedrichshagen, Hanshagen, Horst, Hundehagen, Jennewitz, Klein Nienhagen,
Kröpelin, Parchow Ausbau, Schmadebeck, Wichmannsdorf

17.12.2020.

Landkreis Rostock
— Gemeinde Neubukow Stadt – Ortsteile Buschmühlen, Malpendorf, Neubukow,
Spriehusen, Steinbrink
— Gemeinde Biendorf – Ortsteile Jörnstorf Dorf, Jörnstorf Hof, Lehnenhof
— Gemeinde Rerik Stadt – Ortsteile Russow, Russow Ausbau

9.12.2020.–17.12.2020.

Landkreis Rostock
— Stadt Gnoien – Ortsteile Dölitz, Kranichshof sowie die Stadt Gnoien nordwest
lich der Teterower Straße und nordwestlich der Straße “Bleiche“
— Gemeinde Behren-Lübchin – Ortsteile Alt Quitzenow, Bäbelitz, Behren-Lübc
hin, Friedrichshof, Groß Nieköhr, Klein Nieköhr, Neu Nieköhr, Neu Quitzenow,
Samow, Viecheln und Wasdow
— Gemeinde Finkenthal – Ortsteile Finkenthal und Fürstenhof
— Gemeinde Walkendorf – Ortsteile Boddin, Gottesgabe, Groß Lunow, Klein
Lunow, Neu Boddin
— Gemeinde Altkalen – Ortsteile Altkalen, Alt Pannekow, Damm, Granzow, Gran
zow Ausbau, Kämmerich, Kleverhof, Lüchow und Neu Pannekow
— Gemeinde Schwasdorf – Ortsteile Neu Remlin und Remlin

23.12.2020.

Landkreis Rostock
— Stadt Gnoien – Ortsteile Eschenhörn, Warbelow sowie die Stadt Gnoien südöst
lich der Teterower Straße und südöstlich der Straße “Bleiche“
— Gemeinde Behren-Lübchin – Ortsteile Bobbin, Neu Wasdow
— Gemeinde Finkenthal – Ortsteil Schlutow

15.12.2020.–
23.12.2020.

Landkreis Nordwestmecklenburg
— Gemeinde Boiensdorf
— Gemeinde Neuburg- die Ortsteile Lischow, Vogelsang, Nantrow, Neu Nantrow,
Ilow, Madsow
— Gemeinde Passee- die Ortsteile Neu Poorstorf, Höltingsdorf

17.12.2020.

9.12.2020.
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Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
— Gemeinde Dargun – Ortschaften Altbauhof, Barlin, Brudersdorf, Darbein, Neu
Darbein, Dargun, Dörgelin, Glasow, Groß Methling, Klein Methling (in Teilen),
Lehnenhof, Neubauhof, Stubbendorf (in Teilen)
— Gemeinde Nossendorf – Ortschaft Nossendorf

23.12.2020.

Landkreis Dithmarschen
— Gemeinde Kaiser-Wilhelmkoog – Gemeindegebiet nördlich der Süderstraße
— Gemeinde Friedrichskoog – Gemeindegebiet südlich des Feldweges in Höhe des
Krabbenlochs, westlich der Hauptstraße, südlich der Straßen Jürgensweg, Maa
ßenweg und Koogstraße
— Gemeinde Kronprinzenkoog – Gemeindegebiet nördlich der Straße Süderquer
weg und südlich der Friedrichsköger Straße, östlich der Schleusenstraße und
südlich der Straße Mühlenweg (L144)
— Gemeinde Trennewurth – Gemeindegebiet südlich der Straße Trennewurther
Altendeich inkl. der nördlichen Bebauung an den Straßen Op de Meent und
Dorfstraße
— Gemeinde Helse
— Stadt Marne
— Gemeinde Marnerdeich
— Gemeinde Diekhusen-Fahrstedt – Gemeindegebiet nördlich der Straße Ölmüh
lenweg, östlich der Straße Fahrstedterwesterdeich
— Gemeinde Schmedeswurth – Gemeindegebiet östlich der Straße Schmedeswurt
herwesterdeich
— Gemeinde Volsemenhusen – Gemeindegebiet inkl. der östlichen Bebauung der
Straße L 173 (Kannemoor) und inkl. des Ortsteils Norderwisch, südlich und
westlich der Straße Rösthusener Querweg, westlich der Straße Rösthusen
— Gemeinde Ramhusen
— Gemeinde Neufeld – Gemeindegebiet nördlich der Straße Ölmühlenweg, östlich
der Straße Westerdieker Strot
— Gemeinde Barlt – Gemeindegebiet südlich der L 144, westlich der Dorfstraße
— Gemeinde Dingen – das Gemeindegebiet westlich der Marschstraße
— Gemeinde Eddelak – das Gemeindegebiet westlich der Bebauung an der L 138
— Stadt Brunsbüttel – Gemeindegebiet westlich der Fritz-Staiger-Straße, nordwest
lich der Ostermoorer Straße und der Schillerstraße bis zum Schleusenzentrum
NOK

31.12.2020.

Landkreis Dithmarschen
— Gemeinde Neufelderkoog
— Gemeinde Kaiser-Wilhelm-Koog – Gemeindegebiet südlich der Süderstraße
— Gemeinde Kronprinzenkoog – Gemeindegebiet südlich der Straße Süderquer
weg
— Gemeinde Neufeld – Gemeindegebiet südlich der Straße Ölmühlenweg, westlich
der Straße Westerdieker Strot
— Gemeinde Diekhusen-Fahrstedt – das Gemeindegebiet südlich der Straße
Ölmühlenweg, westlich der Straße Fahrstedterwesterdeich
— Gemeinde Schmedeswurth – das Gemeindegebiet westlich der Straße Schme
deswurtherwesterdeich

23.12.2020.–31.12.2020.

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
— Gemeinde Rechlin – Ortschaften Rechlin, Retzow, Kotzow, Vietzen
— Gemeinde Mirow – Ortschaften Mirow, Granzow, Peetsch, Fleeth, Fleether
Mühle, Starsow, Diemitz
— Gemeinde Schwarz – Ortschaften Schwarz, Buschhof
— Gemeinde Lärz – Ortschaften Troja, Neu Gaarz, Lärz, Ichlim, Gaarzer Mühle
— Gemeinde Buchholz – Ortschaft Buchholz
— Gemeinde Priborn – Ortschaften Kolkhof, Priborn
— Gemeinde Südmüritz – Ortschaften Vipperow, Vipperow-Ausbau, Solzow
— Gemeinde Melz – Ortschaften Melz, Friedrichshof, Heide
— Gemeinde Kieve – Ortschaft Kieve

7.1.2021.

L 414/96

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
— Gemeinde Lärz – Ortsteile Krümmel, Lärz-Ausbau
— Gemeinde Mirow – Ortsteil Birkenhof

9.12.2020.

30.12.2020.–7.1.2021.

BRANDENBURG
Landkreis Ostprignitz-Ruppin
— Gemeinde Wittstock/Dosse – Gemarkungen Berlinchen, Sewekow, Dranse,
Schweinrich, Zempow
— Gemeinde Rheinsberg – Gemarkung Flecken Zechlin

7.1.2021.

NIEDERSACHSEN
Landkreis Cuxhaven
— innerhalb der Samtgemeinde Land Hadeln:
Von der Elbe her kommend ca. 600m westlich der Medemmündung auf Norder
teiler Deich, Otterndorf, der Straße folgend über den Deich auf die Deichstraße,
der Straße folgend in Richtung Schleuse am Hafen Otterndorf; ab der Schleuse
dem Verlauf des Flusses Medem folgend flussaufwärts bis zur Eisenbahnbrücke
auf Höhe der Bahnhofstraße, Otterndorf und weiter auf der Bahnlinie Cuxha
ven-HH in Richtung HH. Ab dem ehemaligen Bahnhof Neuhaus weiter auf der
L144 “Am Bahnhof“ Richtung Intzenbüttel über die Bahnhofstraße Richtung
Neuhaus. Ab dem Übergang zur B73 der Bundesstraße folgend Richtung Stade
bis Dingwörden; weiter auf der L111 (zunächst Dingwörden wechselt nament
lich auf Itzwörden) bis zur Landkreisgrenze Stade

31.12.2020.

Landkreis Stade
— Gemeinde Balje:
“Itzwördener Straße” ab der Landkreisgrenze Stade/Cuxhaven über die Straße
“Hörne-Ost“ bis zur Straße “Süderdeich-West“ Höhe Hausnummer 34
(Landesstraße 111), von dort eine gedachte Linie zum Wohngebäude “Elb
deich-West 25“ und weiter über die private Erschließungsstraße zur öffentlichen
Straße “Elbdeich-West“, außendeichs entlang der Straßen “Elbdeich-West“ und
“Deichstraße“ bis zur Deichüberfahrt in Höhe der Kreuzung “Deichstraße/
Bahnhofstraße/Baljer Weg“ und von dort über den Weg in Richtung der
Bundeswasserstraße “Elbe“ bis zum dortigen Hochwasserschutzdeich und wei
ter bis an das südliche Elbufer (Landkreisgrenze)

31.12.2020.

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

Aptvertais apgabals

Province: Gelderland
1.

From the corssing Beldertseweg with Amsterdam-Rijnkanaal, follow
Beldertseweg (N835) in eastern direction until Ommerenwal.
2. Follow Ommerenwal in eastern direction turing into Voorburgtseweg turning
into Ooievaar turning into Dokter Guepinlaan turning into Voorstraat turning
into Dokter van Noorstraat until Oudsmidsestraat.
3. Follow Oudsmidsestraat in eastern direction until Dorpstraat.
4. Follow Dorpstraat in northern direction until Papestraat.
5. Follow Papestraat in eastern direction turning into Remstraat turning into
Hogeweg until Cuneraweg.
6. Follow Cuneraweg in northern direction until Nederrijn (river).
7. Follow Nederrijn in south-eastern direction until Veerweg.
8. Follow Veerweg in southern direction until aan Rijnbandijk.
9. Follow Rijnbandijk in eastern direction until Dorpsstraat.
10. Follow Dorpsstraat in southern direction until Burg Lodderstaat.
11. Follow Burg Lodderstraat in eastern direction until Dalwagenseweg.
12. Follow Dalwagenseweg in southern direction turning into Dodewaardsestraat
until Matensestraat.

29.11.2020.

9.12.2020.
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13. Follow Matensestraat in eastern direction until Dalwagen.
14. Follow Dalwagen in southern direction until Pluimenburgsestraat.
15. Follow Pluimenburgsestraat in eastern direction, turning into Waalbandijk,
crossing river “de Waal” until Waalbandijk.
16. Follow Waalbandijk in eastern direction allong “pad langs ganzenkuil” until
Deest.
17. Follow Deest in southern direction until Van Heemstraweg.
18. Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Geerstraat.
19. Follow Geerstraat in southern direction until Koningstraat.
20. Follow Koningstraat in eastern direction until Betenlaan.
21. Follow Betenlaan in southern direction until Broeksche Leigraaf Winsen
(water).
22. Follow Broeksche Leigraaf Winsen in eastern direction until A50.
23. Follow A50 in southern direction until Graafsebaan.
24. Follow Graafsebaan in Northern direction until Julianasingel.
25. Follow Julianasingel in western direction until Dr Saal v. Zwanenbergsingel.
26. Follow Dr Saal v. Zwanenbergsingel in northern direction until railway-track
Nijmegen’s-Hertogenbosch.
27. Follow railway-track Nijmegen’s-Hertogenbosch in western direction until
Klompstraat.
28. Follow Klompstraat in northern direction turning into Kepkensdonk turning
into Weisestraat until Gewandeweg.
29. Follow Gewandeweg in western direction until Kesselsegraaf.
30. Follow Kesselsegraaf in northern direction until De Lithse Ham.
31. From De Lithse Ham crossing the rivers “Maas” and “Waal” at Heerewaarden
until Waalbandijk.
32. Follow Waalbandijk in northern direction turning into Molenstraat until Dreef.
33. Follow Dreef volgen in northern direction until Pippertsestraat.
34. Follow Pippertsestraat in northern direction turning into Zijvelingsestraat until
Vuadapad.
35. Follow Vuadapad in eastern direction until Groenestraat.
36. Follow Groenestraat in northern direction until “de Linge” (river).
37. Follow De Linge in north-eastern direction until Beldertseweg (N835).
38. Follow Beldertseweg in northern diection until crossing with the “AmsterdamRijnkanaal”.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

From the crossing with N322 and Zandstraat, follow Zandstraat in eastern
direction until tram line.
Follow tramline in south-eastern direction until Molenstraat.
Follow Molenstraat in north-eastern direction until Meidoornstraat.
Follow Meidoornstraat in eastern direction until Korenbloemstraat.
Follow Korenbloemstraat in eastern directionuntil Florastraat.
Follow Florastraat in southern direction until Vogelzang.
Folow Vogelzang in eastern direction until Kamstraat.
Follow Kamstraat in southern direction until Van Heemstraweg.
Follow Van Heemstraweg in north-eastern direction until North-South (N329).
Follow North-South (N329) in southern direction until Neersteindsestraat.
Follow Neersteindsestraat in south-eastern direction until Altforstestraat.
Follow Altforstestraat in south-west direction until Middenweg.
Follow Middenweg in south-eatern direction until Mekkersteeg.
Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.
Follow Zuidweg in western direction until Noord-Zuid.
Follow Noord-Zuid in southern direction until de Maas(water).
Follow Maas in western direction until Veerweg.
Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.
Follow Raadhuisdijk in western direction turning into Berghuizen until
Nieuweweg.
Follow Nieuweweg in western direction until Wamelseweg.
Follow Wamelseweg in northern direction turing into Zijvond until
Liesbroekstraat.
Follow Liesbroekstraat in eastern direction until Nieuweweg.
Follow Nieuweweg in northern direction until Liesterstraat.

21.11.2020.–29.11.2020.
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24. Follow Liesterstraat in eastern direction until Maas en Waalweg (N322).
25. Follow Maas en Waalweg in northern direction until crossing with Zandstraat.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

From Marsdijk at the Bicycle ferry cross the “Nederrijn” towards Veerweg.
Follow Veerweg in northern direction until Herenstraat.
Follow Herenstraat in eastern direction turning into Grebbeweg until
Grebbedijk.
Follow Grebbedijk in eastern direction turning into “Nederrijn’ until
Wolfswaard.
Follow Wolfswaard in southerns direction until Randwijkse Rijndijk.
Follow Randwijkse Rijndijk in eastern direction until Lakemondsestraat.
Follow Lakemondsestraat in southern directtion until De Hel.
Follow De Hel in southerns direction turning into Tolsestraat until zandweg at
nr 6.
Follow Zandweg in southern direction until Gesperdensestraat.
Follow Gesperdensestraat in eastern direction until Wuustweg.
Follow Wuustweg in southern direction until Boelenhamsestraat.
Follow Boelenhamsestraat in western direction until railway track.
Follow the railway track in eastern direction until Leigraafseweg.
Follow Leigraafseweg in southern direction until A15.
Follow A15 in eastern direction until Andeltsche Leigraaf.
Follow Andeltsche Leigraaf in southern direction until Engelandstraat.
Follow Engelandstraat in western direction until De Steeg.
Follow De Steeg in southern direction turning into Molenhofstaat until
Groenestraat.
Follow Groenestraat in eastern direction until Horstweg.
Follow Horstweg in southern direction until Waalbandijk.
Follow Waalbandijk in eastern direction, crossing “de Waal” until Uiterwaard.
Cross Uiterwaard until Dijk.
Follow Dijk in southern direction until Molenstraat.
Follow Molenstraat in western direction until Leegstraat.
Follow Leegstraat in southern direction until Van Heemstraweg.
Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Plakstraat.
Follow Plakstraat in southern direction until Koningstraat.
Follow Koningstraat in eastern direction until A50.
Follow A50 in southern direction until Ficarystraat.
Follow Ficarystraat in eastern direction until Wezelsedijk.
Follow Wezelsedijk in southerns direction until Hoogvonderweg.
Follow Hoogvonderweg in western direction, tuning into Wezelseveldweg
until Broekstraat.
Follow Broekstraat in eaastern direction until Puitsestraat.
Follow Puitsestraat in southerns direction, turning into Van Balverenlaan.
Follow Van Balverenlaan in southern direction turning into Ruffelsdijk until
N845.
Follow N845 in southern direction until A326.
Follow A326 in western direction until A50.
Follow A50 in southern direction until Berghemseweg.
Follow Berghemseweg in western direction until railway track.
Follow the railway track in western direction until Hertogin Johannasingel.
Follow Hertogin Johannasingel in northern direction until Gewandeweg.
Follow Gewandeweg in western direction until Huizenbeemdweg.
Follow Huizenbeemdweg in northern direction until Lutterstraat.
Follow Lutterstraat in northern direction until Tiendweg.
Follow Tiendweg in western direction until Weisestraat.
Follow Weisestraat in northern direction until Valkseweg.
Follow Valkseweg in western direction until Lithseweg.
Follow Lithseweg crossing “de Maas” until Maasdijk.
Follow Maasdijk in northern direction crossing “de Waal” until Waalbandijk.
Follow Waalbandijk in northern direction until Jonkheer P.A. Reuchlinlaan.
Follow Jonkheer P.A. Reuchlinlaan in northern direction until Provincialeweg.
Follow Provincialeweg in northern direction until Rivierenlandlaan.
Follow Rivierenlandlaan in northern direction unwil Industrieweg.

7.12.2020.

9.12.2020.
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54. Follow Industrieweg in northern direction, turning into Beldertseweg until
Ommerenweg.
55. Follow Ommerenweg in eastern direction until Voorburgseweg.
56. Follow Voorburgseweg in eastern direction, turning intoDokter Guepinlaan
until Kerststraat.
57. Follow Kerststraat in northern direction until Groenestraat.
58. Follow Groenestraat in eastern direction until Hogebrinksestraat.
59. Follow Hogebrinksestraat in southern direction until Beemsestraat.
60. Follow Beemsestraat in northern direction, turning into Rijndijk until
Waaijweg.
61. Follow Waaijweg in eastern direction until Drosseweg.
62. Follow Drosseweg in northern direction until Marsdijk.
63. Follow Marsdijk in eastern direction until the Bicycle ferry.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

From Waalbandijk follow “de Waal” in eastern direction until Waalbandijk at
nr 155.
Follow Waalbandijk at nr 155 in southern direction, turning into Heersweg
until Kerkstraat.
Follow Kerkstraat in southern direction until Van Heemstraweg.
Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Scharenburg.
Follow Scharenburg in southern direction until Molenweg.
Follow Molenweg in southern direction until Broerstraat.
Follow Broerstraat in western direction until Neersteindsestraat.
Follow Neersteindsestraat in eastern direction, turning into Bikkeldam until
Singel.
Follow Singel in southern direction until Middenweg.
Follow Middenweg in eastern direction until Mekkersteeg.
Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.
Follow Zuidweg in western direction until Noord Zuid N329.
Follow Noord Zuid N329 in southern direction until “de Maas” (river).
Follow “de Maas” in western direction until Veerweg.
Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.
Follow Raadhuisdijk in western direction until Kapelstraat.
Follow Kapelstraat in northern direction, turning into Den Hoedweg until
Dijkgraaf De Leeuweg.
Follow Dijkgraaf De Leeuweg in western direction until Wolderweg.
Follow Wolderweg in northern direction until Nieuweweg.
Follow Nieuweweg in eastern direction until Liesterstraat.
Follow Liesterstraat in eastern direction until Zijveld.
Follow Zijveld in northern direction until Zandstraat.
Follow Zandstraat in eastern direction until Dijkstraat.
Follow Dijkstraat in northern direction until Waalbandijk.

29.11.2020.–7.12.2020.

Vanaf Kruising Zuukerenweg/De Meent. De Meent volgen in noordelijke
richting tot aan Oenerweg.
Oenerweg volgen in oostelijke richting overgaand in Eperweg tot aan Ooster
Oenerweg.
Ooster Oenerweg volgen in noordelijke richting tot aan Molenstraat.
Molenstraat volgen in oostelijke richting tot aan Houtweg.
Houtweg volgen in oostelijke richting tot aan IJsseldijk.
IJsseldijk volgen in zuidelijke richting tot aan IJsseldijk 10.
Bij IJsseldijk 10 de IJssel overstekend tot aan Rijksstraatweg (N337).
Rijksstraatweg (N337) volgen in zuidelijke richting tot aan Beltenweg.
Beltenweg volgen in oostelijke richting tot aan Holstweg.
Holstweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan Zandwetering (water).
Zandwetering volgen in zuidelijke richting tot aan Kleistraat.
Kleistraat volgen in oostelijke richting tot aan Dingshofweg.
Dingshofweg volgen in oostelijke richting tot aan Soestwetering (water).
Soestwetering volgen in zuidelijke richting tot aan Raalterweg (N348).
Raalterweg (N348) volgen in zuidelijke richting tot aan Lindemanweg.
Lindemanweg volgen in zuidelijke richting tot aan Nering Bögelweg.
Nering Bögelweg volgen in westelijke richting tot aan haakse bocht,
overstekend in Dotherweg.

13.12.2020.
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Dotherweg volgen in zuidelijke richting tot aan Olthoflaan.
Olthoflaan volgen in zuidelijke richting tot aan Hassinklaan.
Hassinklaan volgen in zuidelijke richting tot aan Deventerweg (N348).
Deventerweg (N348) volgen in zuidelijke richting tot aan Ravensweerdsweg.
Ravensweerdsweg volgen in westelijke richting tot aan IJsel (water).
IJssel overstekend tot aan Rammelwaardsdijk.
Rammelwaardsdijk volgen in westelijke richting tot aan Voorsterbeek (water).
Voorsterbeek (water) volgen in westelijke richting tot aan Lange
Klarenbeekseweg.
Lange Klarenbeekseweg volgen in noordelijke richting tot aan Oudhuizerstraat.
Oudhuizerstraat volgen in westelijke richting tot aan Polveensweg.
Polveensweg volgen in westelijke richting overgaand in Hessenallee tot aan
Klarenbeekseweg.
Klarenbeekseweg volgen in westelijke richting tot aan Woudweg.
Woudweg volgen in westelijke richting tot aan Apeldoornsch kanaal (water).
Apeldoornsch kanaal volgen in noordelijke richting tot aan Wolfskuilen.
Wolfskuilen volken in westelijke richting tot aan A1.
A1 volgen in westelijke richting tot aan Arnhemseweg.
Arnhemseweg volgen in noordelijke richting tot aan Laan van Westenenk
(Ring).
Laan van Westenenk (Ring) in westelijke richting, overgaand in Laan van
Spitsbergen tot aan J.C. Wilslaan.
J.C. Wilslaan volgen in noordelijke richting tot aan Amersfoortseweg (N344).
Amersfoortseweg (N344) volgen in westelijke richting tot aan
Elspetergrindweg.
Elspetergrindweg volgen in noordelijke richting tot aan Elspeterweg.
Elspeterweg volgen in oostelijke richting tot aan Enkhoutweg.
Enkhoutweg volgen in noordelijke richting tot aan Elburgerweg.
Elburgerweg volgen in noordelijke richting tot aan Oranjeweg.
Oranjeweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Woesterweg.
Woesterweg volgen in noordelijke richting tot aan Langeweg.
Langeweg volgen in oostelijke richting tot aan Hoofdstraat.
Hoofdstraat volgen in noordelijke richting tot aan Vegtelarijweg.
Vegtelarijweg volgen in oostelijke richting tot aan Willem Dreeslaan.
Willem Dreeslaan volgen in oostelijke richting tot aan Europalaan.
Europalaan volgen in noordelijke richting tot aan Zuukerenweg.
Zuukerenweg volgen in oostelijke richting tot aan De Meent.
Vanaf kruising A50/Halve Wetering (water), Halve Wetering volgen in
noodoostelijke richting tot aan Geerstraat.
Geerstraat volgen in oostelijke richting overgaand in Geersepad overgaand in
Dorpsplein tot aan Middendijk.
Middendijk volgen in noordelijke richting tot aan Kerkepad.
Kerkepad volgen in oostelijke richting tot aan Zeedijk.
Zeedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Vaassenseweg (N792).
Vaassenseweg volgen in oostelijke richting overgaand in Dorpsstraat tot aan
Twelloseweg.
Twelloseweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Terwoldseweg tot aan
Rijksstraatweg.
Rijksstraatweg volgen in westelijke richting overgaand in Oude Rijksstraatweg
tot aan Molenstraat.
Molenstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Hietweideweg tot aan
Jupiter.
Jupiter volgen in westelijke richting overgaand in Leigraaf tot aan
Zonnenbergstraat.
Zonnenbergstraat volgen in westelijke richting tot aan Leemsteeg.
Leemsteeg volgen in noordelijke richting tot aan Bottenhoekseweg.
Bottenhoekseweg volgen in westelijke richting overgaand in Stationsweg tot
aan Rijksstraatweg (N344).
Rijksstraatweg (N344)/Deventerstraat volgen in westelijke richting tot aan
Drostendijk.
Drostendijk volgen in noordelijke richting tot aan A50.
A50 volgen in noordelijke richting tot aan Halve Wetering (water).

5.12.2020.–13.12.2020.

9.12.2020.
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Province: Groningen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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29.
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32.
33.
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37.
38.
39.
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41.
42.
43.

Vanaf Brug Sylsterwei Dokkumer Djip, Dokkumer Djip volgen in oostelijke
richting tot aan Lauwersmeer.
Lauwersmeer volgen in oostelijke richting tot aan Zoutkamperril.
Zoutkamperril volgen in oostelijke richting tot aan Hunsingokanaal.
Hunsingokanaal volgen in oostelijke richting tot aan Hunsingoweg (N388).
Hunsingoweg volgen in zuidelijke richting tot aan S.H. Woldringhstraat.
S.H. Woldringhstraat, overgaand in Julianastraat volgen in oostelijke richting
tot aan Churchillweg.
Churchillweg volgen in oostelijke richting overgaand in Zoutkamperweg,
overgaand in Hoofdstraat overgaand in Ewer, overgaand in Hoofdweg,
volgend in zuidelijke richting tot aan Reitdiep.
Reitdiep volgen in oostelijke richting tot aan Boerderij Nwe Kampen.
Vanaf De Nwe Kampen, De Kampen volgen in zuidelijke richting, overgaand in
Englumerweg tot aan Englumstraat.
Englumstraat volgen in oostelijke richting overgaand in Boventilsterweg
(N982) tot aan Barnwerderweg (N983).
Barnwerderweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oude Dijk.
Oude Dijk, overgaand in, Jensemaweg volgen in zuidelijke richting tot aan
Spanjaardsdijk Noord.
Spanjaardsdijk Noord volgen in zuidelijke richting tot aan Van
Starkenborghkanaal Noordzijde.
Van Starkenborghkanaal Noordzijde volgen in westelijke richting tot aan
Rijksstraatweg (N355) volgen in zuidelijke richting tot aan rotonde met
Fanerweg (N980), de Fanerweg volgend tot aan Spoorlijn GroningenLeeuwarden.
Spoorlijn Groningen-Leeuwarden volgen in zuidelijke richting tot aan Hoge
Weg.
Hoge Weg volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsstraat.
Dorpsstraat overgaand in Westerdijk volgen in westelijke richting tot aan
Lettelberterdiep.
Lettelberterdiep volgen in zuidelijke richting tot aan A7.
A7 volgen westelijke richting tot aan Zethuisterweg.
Zethuisterweg volgen in noordelijke richting tot aan Kolonieweg.
Kolonieweg volgen in westelijke richting tot aan Julianabuurt.
Julianabuurt volgen in noordelijke richting tot aan Drachsterweg.
Drachsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Poelbuurt.
Poelbuurt volgen in westelijke richting to aan Scheiding.
Scheiding volgen in zuidelijke richting tot aan Heidelaan.
Heidelaan volgen in westelijke richting tot aan Warreboslaan.
Warreboslaan volgen in noordelijke richting tot aan Burmaniastraat.
Burmaniastraat volgen in westelijke richting overgaand in Badlaan tot aan
Gedemptevaart.
Gedemptevaart volgen in noordelijke richting tot aan Vierhuisterweg.
Vierhuisterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Turfloane tot aan
Warmotsstrjitte.
Warmoltsstjitte volgen in westelijke richting tot Pauloane.
Pauloane volgen in noordelijke richting tot aan Wopkeloane.
Wopkeloane volgen in noordelijke/westelijke richting overgaand in De Singel.
De Singel volgen in noordelijke richting tot aan Krúswei.
Krúswei volgen in westelijke richting tot aan It Kleasterbreed.
It Kleasterbreed volgen in noordelijke richting tot aan De Sânnen.
De Sânnen volgen in westelijke richting overgaand in De Buorren overgaand in
Tillewei tot aan Prinses Margrietkanaal.
Prinses Margrietkanaal volgen in noordelijke richting tot aan Twizelerfeart.
Twizelerfeart volgen in westelijke richting tot aan N355.
N355 volgen in noordelijke richting tot aan De Wedze.
De Wedze volgen in noordelijke richting overgaand in Ganzewei tot aan
Sparrewei.
Sparrewei volgen in oostelijke richting overgaand in Hanenburgch overgaand
in Cecilialoane tot aan Nonnewei.
Nonnewei volgen in noordelijke rchting tot aan Müntsewei.

11.12.2020.
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44. Müntsewei volgen in noordelijke richting overgaand in Hüsternoard tot aan
Foarwei.
45. Foarwei volgen in oostelijke richting tot aan Jan Binneswei.
46. Jan Binneswei volgen in noordelijke richting overgaand in De Wygeast tot aan
Allemawei.
47. Allemawei volgen in oostelijke richting tot aan Lauwersmeerweg (N358).
48. Lauwersmeerweg volgen in noordelijke richting tot aan Alddjip.
49. Alddjip volgen in oostelijke richting tot aan Butendykswei.
50. Butendykswei volgen in noordelijke richting tot aan Streamkanaal Willem
Loreslûs.
51. Streamkanaal Willem Loreslûs volgen in oostelijke richting tot aan Brug
Sylsterwei Dokkumer Djip.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Vanaf kruising N355-Kloosterweg, Kloosterweg volgen in noordelijke richting
overgaand in Herestraat tot aan Van Eysingaweg.
Van Eysingaweg volgen in noordelijke richting overgaand in Eeuwe Ennesweg
tot aan Leegsterweg.
Leegsterweg volgen in oostelijke richting overgaand in Laauwersweg
overgaand in brugstraat tot aan Schoolstraat.
Schoolstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Wester-waardijk tot
aan Zuiderried.
Zuiderried volgen oostelijke richting tot aan Kievitsweg.
Kievitsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Friesestraatweg volgen
oostelijke richting tot aan Bindervoetpolder (N388).
Bindervoetpolder (N388) volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg.
Provincialeweg volgen in westelijke richting tot aan Hoofdstraat.
Hoofdstraat volgen in westelijke richting tot aan Lutjegasterweg.
Lutjegasterweg volgen in noordelijke richting tot aan Bombay.
Bombay volgen in westelijke richting tot aan Zandweg tegenover Easterweg 1.
Zandweg vogen in westelijke richting volgen tot aan De Lauwers.
De Lauwers volgen in noordelijke richting tot aaan Miedweg.
Miedweg volgen in noordelijke richting tot aan Prinses Margrietkanaal.
Prinses Margrietkanaal volgen in westelijke richting tot aan Stroboser
Trekfeart.
Stroboser Trekfeart volgen in noordelijke richting tot aan Rijksweg N355.
Rijksweg N355 volgen in oostelijke richting tot aan Kloosterweg.

3.12.2020.–11.12.2020.

Province: Friesland
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Vanaf Tjerk Hiddessluizen van Harinxmakanaal volgen in oostelijke richting
tot aan Waadseewei.
Waadseewei volgen in noordelijke richting tot aan Rijksweg.
Rijksweg volgen in oostelijke richting tot aan Kiesterzijl.
Kiesterzijl volgen in zuidelijke richting tot aan Van Harinxmakanaal.
Van Harinxmakanaal volgen in oostelijke richting tot aan Burgermeester J.
Dijkstraweg.
Burgermeester J. Dijkstraweg volgen in zuidelijke richting tot aan Tsjommer
Faert (water).
Tsjommer Faert volgen in zuidelijke richting tot aan Witzumerweg.
Witzumerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lollumerweg.
Lollumerweg volgen in oostelijke richting tot aan Holprijp.
Holprijp volgen in oostelijke richting tot aan Aldmaer (water).
Aldmaer volgen in oostelijke richting tot aan Platendijk.
Platendijk volgen in zuidelijke richting tot aan Felsumerleane.
Felsumerleane volgen in zuidelijke richting tot aan Bonkwerterreed.
Bonkwerterreed volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg.
Provincialeweg volgen in noordelijke richting tot aan Lange Daam (water).
Lange Daam volgen in zuidelijke richting tot aan Boolserterfeart (water).
Boolserterfeart volgen in westelijke richting tot aan De Sebeare (water).
De Sebeare (water) volgen in zuidelijke richting tot aan Seaberefeart (water).
Seaberefeart (water) volgen in zuidelijke richting tot aan Eastereinderfeart
(water).

22.12.2020.
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20. Eastereinderfeart (water) volgen in oostelijke richting tot aan Frjensjerterfeart
(water).
21. Frjensjerterfeart (water) volgen in zuidelijke richting tot aan Terpstjitte.
22. Terpstrjitte volgen in westelijke richting overgaand in Ringdijk tot aan
Ingenawei.
23. Ingenawei volgen in oostelijke richting tot aan Folsgearsterleane.
24. Folsgearsterleane volgen zuidelijke richting overgaand in monumentwei tot
aan Skeender.
25. Skeender volgen in zuidelijke richting overgaand in Easthimmerwei tot aan
Rige.
26. Rige volgen in zuidelijke richting tot aan De Wimerts (water).
27. De Wimerts volgen in westelijke richting tot aan Abbegaerster Opfeart (water).
28. Abbegaerster Opfeart volgen in zuidelijke richting tot aan Morrawei.
29. Morrawei volgen in zuidelijke richting tot aan Hissedyk.
30. Hissedyk volgen in westelijke richting overgaand in De Kat tot aan
Westerkating.
31. Westerkating volgen in zuidelijke richting tot aan spoorlijn Leeuwarden –
Stavoren.
32. Spoorlijn Leeuwarden – Stavoren volgen in westelijke richting tot aan
Nijhuzumerdyk.
33. Nijhuzumerdyk volgen in westelijke richting tot aan Trekwei.
34. Trekwei volgen in zuidelijke richting overgaand in Prystershoek tot aan
Brouwersdyk.
35. Brouwersdyk volgen in westelijke richting tot aan Droege Dolte (water).
36. Droege Dolte volgen in zuidelijke richting tot aan De Tillefonne.
37. De Tillefonne volgen in westelijke richting tot aan Slinkewei.
38. Slinkewei volgen in westelijke richting tot aan oever van het IJsselmeer (water).
39. IJsselmeer volgen in noordelijke richting via sluizen Kornwerderzand tot aan
Tjerk Hiddessluizen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Vanaf Kruising Waltingleane/Mulierlaan, Mulierlaan volgen in oostelijke
richting tot aan Taekelaan.
Taekelaan volgen in oostelijke richting tot aan Witmarsumerfvaart (water).
Witmarsumerfvaart volgen in noordelijke richting tot aan Harlingervaart
(water).
Harlingervaart volgen in oostelijke richting tot aan Westergoaweg.
Westergoaweg volgen in zuidelijke richting tot aan A7.
A7 volgen in westelijke richting tot aan Bolswarderweg.
Bolswarderweg volgen in westelijke richting tot aan Dorpsstraat.
Dorpsstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Bruinder tot aan Van
Panhuysenkanaal.
Van Panhuysenkanaal volgen in westelijke richting tot aan Hemmensweg.
Hemmensweg volgen in westelijke richting tot aan Weersterweg.
Weersterweg volgen in noordelijke richting tot aan Haitsmaleane.
Haitsmaleane volgen in westelijke richting tot aan Melkvaart (water).
Melkvaart volgen in noordelijke richting tot aan Kornwerdervaart (water).
Kornwerdervaart volgen in westelijke richting tot aan Miedlaan.
Miedlaan volgen in noordelijke richting tot aan Hayumerlaene.
Hayumerleane volgen in noordelijke richting tot aan Gooyumervaart (water).
Gooyumervaart volgen in noordelijke richting tot aan Gooyumerlaan.
Gooyumerlaan. Volgen in oostelijke richting tot aan Buitendijk.
Buitendijk volgen in noordelijke richting tot aan Stuitlaan.
Stuitlaan volgen in westelijke richting overgaand in Pingjumer Gulden
Halsband tot aan Waltingaleane.
Waltingaleane volgen in oostelijke richting tot aan Mulierlaan.

14.12.2020.–22.12.2020.

Province: Utrecht
1.
2.
3.

Vanaf de kruising van de N207 en de N11, de N11 volgend in oostzuidelijke
richting tot aan de Spoorlaan.
De Spoorlaan volgend in oostelijke richting tot aan de Rijksstraatweg.
De Rijksstraatweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Kerklaan.

24.12.2020.
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De Kerklaan volgend in oostelijke richting overgaand in de Verloostraat tot aan
Buitendijk.
De Buitendijk volgen in zuidelijke richting tot aan de Kerkweg.
De Kerkweg volgend in oostelijke richting overgaand in Meije tot aan de
Hazekade.
De Hazekade volgend in zuidelijke richting tot aan Hoofdweg.
Hoofdweg volgen in zuidelijke richting tot aan de ‘s Gravensloot.
De ‘s Gravensloot volgend in oostelijke richting tot aan de Oudelandseweg.
De Oudelandseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Geestdorp.
De Geestdorp volgend in oostelijke richting tot aan de N198.
De N198 volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting
overgaand in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de
Strijkviertel.
De Strijkviertel volgend in zuidelijke richting tot aan de A12.
De A12 volgend in oostelijke richting tot aan de A2.
De A2 volgend in zuidelijke richting tot aan de N210.
De N210 volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting
overgaand in zuidelijke richting tot aan de S.L. van Alterenstraat.
De S.L. van Alterenstraat volgend in zuidelijke richting tot aan de rivier de Lek.
De rivier de Lek volgend in westelijke richting tot aan de Bonevlietweg.
De Bonevlietweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Melkweg.
De Melkweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Peppelweg tot aan
de Essenweg.
De Essenweg volgend in noordelijke richting overgaand in de Graafland tot aan
de Irenestraat.
De Irenestraat volgend in westelijke richting tot aan de Beatrixstraat.
De Beatrixstraat volgend in noordelijke richting tot aan de Voorstraat.
De Voorstraat volgend in westelijke richting overgaand in Sluis, overgaand in
de Opperstok overgaand, in de Bergstoep tot aan de veerpont BergambachtGroot Ammers.
De veerpont volgend in noordelijke richting tot aan de Veerweg.
De Veerweg volgend in noordelijke richting tot aan de N210.
De N210 volgend in westelijke richting tot aan de Zuidbroekse Opweg.
De Zuidbroekse Opweg volgend in noordelijke richting tot aan de Oosteinde.
De Oosteinde volgend in westelijke richting tot aan de Kerkweg.
De Kerkweg volgend in westelijke richting tot aan de Graafkade.
De Graafkade volgend in oosteliijke richting tot aan de Wellepoort.
De Wellepoort volgend in noordwestelijke richting overgaand in de
Schaapjeshaven tot aan de Kattendijk.
De Kattendijk volgend in oostelijke richting tot aan de veerpont over de
Hollandsche IJssel.
De veerpont volgend in noordelijke richting tot aan het Veerpad.
Het Veerpad volgend in noordelijke richting overgaand in de Kerklaan
overgaand in de Middelweg tot aan de N456.
De N456 volgend in noordelijke richting tot aan de N207.
De N207 volgend in noordelijke richting tot aan de N11.
Vanaf de kruising van de N228 en de Goverwellesingel, de Goverwellesingel
volgend in noordelijke richting overgaand in de Goverwelletunnel tot aan de
Achterwillenseweg.
De Achterwillenseweg volgend in oostelijke richting tot aan de Vlietdijk.
De Vlietdijk volgend in noordelijke richting overgaand in de Platteweg tot aan
de Korssendijk.
De Korssendijk volgend in noordelijke richting overgaand in de Ree in
oostelijke richting tot aan de Nieuwenbroeksedijk.
De Nieuwenbroeksedijk volgend in oostelijke richting tot aan de Kippenkade.
De Kippenkade volgend in noordelijke richting tot aan de Wierickepad.
De Wierickepad volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke
richting overgaand in de Kerkweg overgaand in de Groendijck tot aan de
Westeinde.
De Westeinde volgend in noordelijke richting overgaand in de Oosteinde tot
aan de Tuurluur.
De Tuurluur volgend in zuidelijke richting overgaand in de Papekoperdijk.

16.12.2020.–24.12.2020.

9.12.2020.
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10. De Papekopperdijk volgend in zuidelijke richting overgaand in de Johan J
Vierbergenweg overgaand in de Zwier Regelinkstraat tot aan de N228.
11. De N228 volgend in zuidelijke richting tot aan de Damweg.
12. De Damweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Zuidzijdseweg.
13. De Zuidzijdseweg volgend in westelijke richting overgaand in de Slangenweg
tot aan de West-Vlisterdijk.
14. De West-Vlisterdijk volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke
richting overgaand in de Bredeweg volgend in noordelijke richting overgaand
in Grote Haven tot aan de N228.
15. De N228 volgend in westelijke richting tot aan de Goverwellesingel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vanaf de kruising van de N207 en de A4, de A4 volgend in noordelijke richting
tot aan de N201.
De N201 volgend in oostelijke richting, overgaand in noordelijke richting,
overgaand in oostelijke richting tot aan de N232.
De N232 volgend in noordelijke richting tot aan de A9.
De A9 volgend in westelijke richting tot aan de A4.
De A4 volgend in noordoostelijke richting, overgaand in oostelijke richting in
de A10 tot aan de spoorlijn bij de ArenA.
Vanaf de spoorlijn bij de ArenA de spoorlijn volgend in zuidelijke richting tot
aan de Amerlandseweg.
De Amerlandseweg volgend in westelijke richting overgaand in de N401
volgend in zuidelijke richting overgaand in westzuidelijke richting tot aan de
N212.
De N212 volgend in zuidelijke richting tot aan de N463.
De N463 volgend in westelijke richting tot aan de Milandweg.
De Milandweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Oude Meije.
De Oude Meije volgend in westnoordelijke richting tot aan de Meije.
De Meije volgend in westzuidelijke richting tot aan het water de Meije.
De water de Meije volgend in westelijke richting tot aan de Ziendeweg.
De Ziendeweg volgend in noordelijke richting, overgaand in de Achttienkavels
tot aan de Zevenhovenseweg.
De Zevenhovenseweg volgend in westelijke richting, overgaand in de Kerkweg
tot aan Westkanaalweg.
Westkanaalweg volgen in noordelijke richting tot aan Hertog Beijerenstraat.
Hertog Beijerenstraat volgen in westelijke richting tot aan Paradijsweg.
Paradijsweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Kerkpad.
Kerkpad volgen in westelijke richting tot aan Langeraarseweg.
Langeraarseweg volgen in westelijke richting tot aan G van Dijkstraat.
G van Dijkstraat volgen in noordelijke richting tot aan J.M.Halkestraat.
J.M.Halkestraat volgen in oostelijke richting tot aan Van Wassenaerstraat.
Van Wassenaerstraat volgen in noordelijke richting, overgaand in
Achtmorgenpad, overgaand in water tot aan water gemeentegrens tussen
Gemeente Kaag en Brassem en Gemeente Nieuwkoop.
Water gemeentegrens tussen Gemeente Kaag en Brassem en Gemeente
Nieuwkoop volgen in oostelijke richting tot aan Vriezenweg.
Vriezenweg volgen in westelijke richting tot aan N207
De N207 volgend in noordelijke richting tot aan de A4.

28.12.2020.

Vanaf de kruising van de N521 en de Nesserlaan volgend in oostelijke richting
tot aan de Amstel.
De Amstel volgend in zuidelijke richting tot aan de Oude Waver.
De Oude Waver volgend in oostelijke richting tot aan de Hoofdweg.
De Hoofdweg volgend in zuidelijke richting overgaand in N212 tot aan de
Mijdrechtse Dwarsweg.
De Mijdrechtse Dwarsweg volgend in westelijke richting overgaand in de
Industrieweg tot aan de Rondweg.
De Rondweg volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot
aan de Bozenhoven.
De Bozenhoven volgend in oostzuidelijke richting overgaand in de Molenland
in westzuidelijke richting tot aan de Oosterlandweg.
De Oosterlandweg volgend in westnoordelijke richting tot aan de kruising van
de Doctor J. van der Haarlaan en het water.

20.12.2020.–28.12.2020.

L 414/106

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9.12.2020.

9. Het Water volgend in zuidelijke richting tot aan de Machinetocht.
10. De Machinetocht volgend in westnoordelijke richting tot aan de
Schattekerkerweg.
11. De Schattekerkerweg volgend in westzuidelijke richting tot aan de
Westerlandweg.
12. De Westerlandweg volgend in westnoordelijke richting overgaand in
noordelijke richting tot aan de Oude Spoorbaan.
13. De Oude Spoorbaan volgend in westelijke richting overgaand in westzuidelijke
richting tot aan de N231.
14. De N231 volgend in noordelijke richting tot aan de Drechtdijk.
15. De Drechtdijk volgend in noordelijke richting overgaand in de Kerklaan tot aan
de Boterdijk.
16. De Boterdijk volgend in oostnoordelijke richting tot aan de Traverse.
17. De Traverse volgend in noordelijke richting tot aan de Vuurlijn.
18. De Vuurlijn volgend in westelijke richting tot aan de Noorddammerweg.
19. De Noorddammerweg volgend in noordelijke richting tot aan de N196.
20. De N196 volgend in oostelijke richting tot aan de Faunalaan.
21. De Faunalaan volgend in noordelijke richting tot aan de Aan de Zoom.
22. De Aan de Zoom volgend in oostelijke richting tot aan de Zonnedauw.
23. De Zonnedauw volgend in noordelijke richting tot aan de In Het Midden.
24. De In Het Midden volgend in oostelijke richting tot aan de In Het Rond.
25. De In Het Rond volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting
tot aan de Op De Klucht.
26. De Op De Klucht volgend in noordelijke richting tot aan de Knautia.
27. De Knautia volgend in oostelijke richting tot aan de Klaproos.
28. De Klaproos volgend in noordelijke richting tot aan het water.
29. Het water volgend in oostelijke richting tot aan de N251.
30. De N251 volgend in noordelijke richting tot aan de Nesserlaan.
Dalībvalsts: Polija
Aptvertais apgabals

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

W województwie wielkopolskim w powiecie wolsztyńskim i grodziskim i w województwie lubuskim w powiecie wschowskim
Obszary gmin Wolsztyn oraz Przemęt w powiecie wolsztyńskim, Rakoniewice w
powiecie grodziskim oraz Sława w powiecie wschowskim położone poza obszarem
zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N
52.0492 E 16.1558

1.1.2021.

Obszary gmin Wolsztyn i Przemęt w powiecie wolsztyńskim położone w promie
niu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.0492 E 16.1558

24.12.2020.–1.1.2021.

W województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim i sokołowskim:
Części gmin Mokobody, Mordy, Paprotnia, Siedlce i Suchożebry w powiecie siedlec
kim oraz części gmin Bielany, Repki i Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim
położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o
współrzędnych GPS: N 52.2787 E 22.3408

5.1.2021.

Części gmin Paprotnia i Suchożebry w powiecie siedleckim oraz część gminy Bie
lany w powiecie sokołowskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o
współrzędnych GPS: N 52.2787 E 22.3408

28.12.2020.–5.1.2021.

Dalībvalsts: Zviedrija
Aptvertais apgabals

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

The area of the parts of the municipality of Ystad (ADNS code 01200) extending
beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius
of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.24.13 and E14.5.27

19.12.2020.

9.12.2020.
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Those parts of the municipality of Ystad (ADNS code 01200) contained within a
circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N55.24.13 and E14.5.27

L 414/107

11.12.2020.–19.12.2020.”
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