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(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI
KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/2002
2015 m. lapkričio 10 d.
kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų
vežimo IC ir V priedai
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų
vežimo (1), ypač į jo 58 straipsnio 1 dalį,
kadangi:
(1)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1357/2014 (2), kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2008/98/EB (3) III priedas, iš dalies keičiami atliekų pavojingųjų savybių aprašymai siekiant juos suderinti su
Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 (4) nustatytais pakeitimais. Pagal šį pakeitimą pavojingųjų savybių kodai H1–H15
pakeičiami kodais HP1–HP15, kad jie nebūtų painiojami su Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatytais
pavojingumo frazių kodais. Tas reglamentas taikomas nuo 2015 m. birželio 1 d.;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IC priede, kuriame pateikiami specialūs pranešimo ir judėjimo dokumentų
pildymo nurodymai, daroma nuoroda į senus pavojingųjų savybių pavadinimus, todėl jį reikia atitinkamai
atnaujinti;

(3)

siekiant atsižvelgti į technikos ir mokslo pažangą Komisijos sprendimu 2014/955/ES (5) pakeičiamas Komisijos
sprendimo 2000/532/EB (6) priede pateiktas atliekų sąrašas. Sprendimas 2014/955/ES taikomas nuo 2015 m.
birželio 1 d.;

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 V priedo 2 dalyje pateikiamas Sprendimo 2000/532/EB priede išvardytų atliekų
sąrašas. Iš dalies pakeitus Sprendimą 2000/532/EB reikia atitinkamai pagal tuos pakeitimus pritaikyti ir
Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 V priedą. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos pačios datos kaip ir
Reglamentas (ES) Nr. 1357/2014 bei Sprendimas 2014/955/ES;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(1) OL L 190, 2006 7 12, p. 1.
(2) 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurios direktyvas III priedas (OL L 365, 2014 12 19, p. 89).
(3) 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312,
2008 11 22, p. 3).
(4) 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifi
kavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).
(5) 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas 2014/955/ES, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2000/532/EB nuostatos dėl atliekų
sąrašo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB (OL L 370, 2014 12 30, p. 44).
(6) 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas 2000/532/EB, keičiantis Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos
direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos
direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų medžiagų 1 straipsnio 4 dalį (OL L 226, 2000 9 6, p. 3).
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šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB
39 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IC ir V priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo 2015 m. birželio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 10 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IC ir V priedai iš dalies keičiami taip:
1. IC priedo IV dalies 25 punkto g papunktis pakeičiamas taip:
„g) viii punktas: Jei taikytina, čia nurodykite atitinkamą H kodą ar H kodus, t. y. kodus, žyminčius pavojingas atliekų
savybes (žr. pranešimo dokumente pateiktą sutrumpinimų ir kodų sąrašą). Jei atliekos neturi Bazelio konvencijoje
nurodytų pavojingų savybių, tačiau yra pavojingos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB
III priedą, nurodykite HP kodą arba HP kodus pagal šį III priedą ir po HP kodo įrašykite „ES“ (pvz., HP14 ES).“
2. V priedo 2 dalis pakeičiama taip:
„2 dalis
Atliekos, išvardytos Sprendimo 2000/532/EB priede (1)
01

MINERALŲ ŽVALGYMO, KASYBOS, KARJERŲ EKSPLOATAVIMO, FIZINIO IR CHEMINIO APDOROJIMO ATLIEKOS

01 01

mineralų kasybos atliekos

01 01 01

mineralų kasybos atliekos, kuriose yra metalų

01 01 02

mineralų kasybos atliekos, kuriose nėra metalų

01 03

mineralų, kuriuose yra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos

01 03 04*

rūgštis išskiriančios sulfidinės rūdos perdirbimo liekanos

01 03 05*

kitos liekanos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

01 03 06

liekanos, nenurodytos 01 03 04 ir 01 03 05 pozicijose

01 03 07*

kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų, susidarančių fiziniu ir cheminiu būdu apdorojant minera
lus, kuriuose yra metalų

01 03 08

dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 03 07 pozicijoje

01 03 09

aliuminio oksido gamybos raudonasis dumblas, išskyrus atliekas, nurodytas 01 03 10 pozicijoje

01 03 10*

aliuminio oksido gamybos raudonasis dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų, išskyrus atliekas, nuro
dytas 01 03 07 pozicijoje

01 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

01 04

mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos

01 04 07*

mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

01 04 08

žvyro ir skaldos atliekos, nenurodytos 01 04 07 pozicijoje

01 04 09

smėlio ir molio atliekos

01 04 10

dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 04 07 pozicijoje

01 04 11

potašo ir akmens druskos perdirbimo atliekos, nenurodytos 01 04 07 pozicijoje

01 04 12

mineralų plovimo ir valymo liekanos bei kitos atliekos, nenurodytos 01 04 07 ir 01 04 11 pozicijose

(1) Žvaigždute pažymėtos atliekos pagal Direktyvą 2008/98/EB dėl pavojingų atliekų yra laikomos pavojingomis atliekomis. Toliau
pateiktame sąraše nustatant atliekas, svarbu atsižvelgti į Sprendimo 2000/532/EB priedo skyrius „Apibrėžtys“, „Vertinimas ir klasifi
kavimas“ ir „Atliekų sąrašas“.
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01 04 13

akmenų skaldymo ir pjaustymo atliekos, nenurodytos 01 04 07 pozicijoje

01 04 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

01 05

gręžinių dumblas ir kitos gręžinių atliekos

01 05 04

gėlo vandens gręžinių dumblas ir atliekos

01 05 05*

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra naftos

01 05 06*

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

01 05 07

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra barito, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06 pozicijose

01 05 08

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra chloridų, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06 pozicijose

01 05 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

02

ŽEMĖS ŪKIO, SODININKYSTĖS, AKVAKULTŪROS, MIŠKININKYSTĖS, MEDŽIOKLĖS IR ŽŪKLĖS, MAISTO GAMINIMO
IR PERDIRBIMO ATLIEKOS

02 01

žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės, maisto gaminimo ir perdir
bimo atliekos

02 01 01

plovimo ir valymo dumblas

02 01 02

gyvūnų audinių atliekos

02 01 03

augalų audinių atliekos

02 01 04

plastikų atliekos (išskyrus pakuotes)

02 01 06

gyvūnų ekskrementai, šlapimas, mėšlas (įskaitant naudotus šiaudus) ir srutos, atskirai surinkti ir tvarkomi
ne susidarymo vietoje

02 01 07

miškininkystės atliekos

02 01 08*

agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

02 01 09

agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08 pozicijoje

02 01 10

metalų atliekos

02 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 02

mėsos, žuvies ir kito gyvūninės kilmės maisto gamybos ir perdirbimo atliekos

02 02 01

plovimo ir valymo dumblas

02 02 02

gyvūnų audinių atliekos

02 02 03

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

02 02 04

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 03

vaisių, daržovių, grūdų, maistinio aliejaus, kakavos, kavos, arbatos ir tabako paruošimo ir perdirbimo atlie
kos; konservų gamybos atliekos; mielių ir mielių ekstrakto gamybos, melasos gamybos ir fermentavimo at
liekos;

02 03 01

plovimo, valymo, lupimo, centrifugavimo ir separavimo dumblas

02 03 02

konservantų atliekos

02 03 03

tirpiklių ekstrahavimo atliekos

02 03 04

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

02 03 05

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos
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02 04

cukraus gamybos atliekos

02 04 01

purvas, likęs nuvalius ir nuplovus runkelius

02 04 02

naudoti netinkamas kalcio karbonatas

02 04 03

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 04 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 05

pieno pramonės atliekos

02 05 01

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

02 05 02

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 05 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 06

kepimo ir konditerijos pramonės atliekos

02 06 01

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

02 06 02

konservantų atliekos

02 06 03

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 06 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 07

alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų (išskyrus kavą, arbatą ir kakavą) gamybos atliekos

02 07 01

žaliavos plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos

02 07 02

spirito distiliavimo atliekos

02 07 03

cheminio apdorojimo atliekos

02 07 04

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

02 07 05

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 07 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

03

MEDIENOS PERDIRBIMO IR PLOKŠČIŲ BEI BALDŲ, MEDIENOS MASĖS, POPIERIAUS IR KARTONO GAMYBOS AT
LIEKOS

03 01

medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų gamybos atliekos

03 01 01

medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos

03 01 04*

pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingųjų me
džiagų

03 01 05

pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 pozicijoje

03 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

03 02

medienos konservavimo atliekos

03 02 01*

nehalogenintieji organiniai medienos konservantai

03 02 02*

organiniai chlorintieji medienos konservantai

03 02 03*

organiniai medienos konservantai, kuriuose yra metalų

03 02 04*

neorganiniai medienos konservantai

03 02 05*

kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

03 02 99

kitaip neapibrėžti medienos konservantai
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03 03

medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos

03 03 01

medžio žievės ir medienos atliekos

03 03 02

žaliųjų nuovirų šlamas (tvarkant juodąsias nuoviras)

03 03 05

spaustuvinių dažų šalinimo perdirbant popierių dumblas

03 03 07

mechaniškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas

03 03 08

perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos

03 03 09

kalkių dumblo atliekos

03 03 10

pluošto brokas, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą

03 03 11

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 03 03 10 pozicijoje

03 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

04

ODOS, KAILIŲ IR TEKSTILĖS PRAMONĖS ATLIEKOS

04 01

odos ir kailių pramonės atliekos

04 01 01

kaišos ir kalkinio skėlimo atliekos

04 01 02

atliekos po apdorojimo kalkėmis

04 01 03*

riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra ne skystosios fazės tirpiklių

04 01 04

rauginimo skysčiai, kuriuose yra chromo

04 01 05

rauginimo skysčiai, kuriuose nėra chromo

04 01 06

dumblas, visų pirma nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra chromo

04 01 07

dumblas, visų pirma nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame nėra chromo

04 01 08

raugintos odos atliekos (likučiai su oksidavimo liekanomis, atraižos, drožlės, poliravimo dulkės), kuriose
yra chromo

04 01 09

odos išdirbimo ir apdailos atliekos

04 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

04 02

tekstilės pramonės atliekos

04 02 09

sudėtinių medžiagų (impregnuotų tekstilės gaminių, elastomerų, plastomerų) atliekos

04 02 10

organinės medžiagos iš natūralių produktų (pvz., riebalai, vaškas)

04 02 14*

apdailos atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių

04 02 15

apdailos atliekos, nenurodytos 04 02 14 pozicijoje

04 02 16*

dažikliai ir pigmentai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

04 02 17

dažikliai ir pigmentai, nenurodyti 04 02 16 pozicijoje

04 02 19*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

04 02 20

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 04 02 19 pozicijoje

04 02 21

neperdirbto tekstilės pluošto atliekos

04 02 22

perdirbto tekstilės pluošto atliekos

04 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

05

NAFTOS PERDIRBIMO, GAMTINIŲ DUJŲ VALYMO IR AKMENS ANGLIES PIROLITINIO TVARKYMO ATLIEKOS

05 01

naftos perdirbimo atliekos

05 01 02*

druskos šalinimo dumblas
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05 01 03*

rezervuarų dugno dumblas

05 01 04*

rūgštinis alkilinis dumblas

05 01 05*

išsiliejusi nafta

05 01 06*

įmonės arba įrangos eksploatavimo tepaluotas dumblas

05 01 07*

rūgštieji gudronai

05 01 08*

kiti gudronai

05 01 09*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

05 01 10

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 05 01 09 pozicijoje

05 01 11*

kuro valymo šarmais atliekos

05 01 12*

alyva, kurioje yra rūgščių

05 01 13

garo katilams tiekiamo vandens dumblas

05 01 14

aušinimo bokštų atliekos

05 01 15*

panaudotas filtrų molis

05 01 16

sieros šalinimo iš naftos atliekos, kuriose yra sieros

05 01 17

bitumas

05 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

05 06

akmens anglių pirolizinio apdorojimo atliekos

05 06 01*

rūgštieji gudronai

05 06 03*

kiti gudronai

05 06 04

aušinimo bokštų atliekos

05 06 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

05 07

gamtinių dujų valymo ir transportavimo atliekos

05 07 01*

atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

05 07 02

atliekos, kuriose yra sieros

05 07 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06

NEORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

06 01

rūgščių gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos

06 01 01*

sieros rūgštis ir sulfito rūgštis

06 01 02*

druskos rūgštis

06 01 03*

vandenilio fluoridas

06 01 04*

fosforo rūgštis ir fosfito rūgštis

06 01 05*

azoto rūgštis ir nitrito rūgštis

06 01 06*

kitos rūgštys

06 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 02

šarmų GMTN atliekos

06 02 01*

kalcio hidroksidas

06 02 03*

amonio hidroksidas
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06 02 04*

natrio ir kalio hidroksidas

06 02 05*

kiti šarmai

06 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 03

druskų ir jų tirpalų bei metalų oksidų GMTN atliekos

06 03 11*

kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra cianidų

06 03 13*

kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra sunkiųjų metalų

06 03 14

kietosios druskos ir tirpalai, nenurodyti 06 03 11 ir 06 03 13 pozicijose

06 03 15*

metalų oksidai, kuriuose yra sunkiųjų metalų

06 03 16

metalų oksidai, nenurodyti 06 03 15 pozicijoje

06 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 04

atliekos, kuriose yra metalų, nenurodytos 06 03 pozicijoje

06 04 03*

atliekos, kuriose yra arseno

06 04 04*

atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

06 04 05*

atliekos, kuriose yra kitų sunkiųjų metalų

06 04 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 05

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

06 05 02*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

06 05 03

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 06 05 02 pozicijoje

06 06

sieros cheminių medžiagų GMTN, sieros cheminių procesų ir sieros šalinimo procesų atliekos

06 06 02*

atliekos, kuriose yra pavojingų sulfidų

06 06 03

atliekos, kuriose yra sulfidų, nenurodytos 06 06 02 pozicijoje

06 06 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 07

halogenų GMTN ir halogeninių cheminių procesų atliekos

06 07 01*

elektrolizės atliekos, kuriose yra asbesto

06 07 02*

chloro gamybos aktyvintosios anglys

06 07 03*

bario sulfato dumblas, kuriame yra gyvsidabrio

06 07 04*

tirpalai ir rūgštys, pvz., kontaktinė rūgštis

06 07 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 08

silicio ir silicio junginių GMTN atliekos

06 08 02*

atliekos, kuriose yra pavojingųjų chlorsilanų

06 08 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 09

fosforo cheminių medžiagų GMTN ir fosforo cheminių procesų atliekos

06 09 02

fosfitinis šlakas

06 09 03*

reakcijų su kalciu atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios užterštos pavojingosiomis medžia
gomis

06 09 04

reakcijų su kalciu atliekos, nenurodytos 06 09 03

06 09 99

kitaip neapibrėžtos atliekos
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06 10

azoto cheminių medžiagų GMTN, azoto cheminių procesų ir trąšų gamybos atliekos

06 10 02*

atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

06 10 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 11

neorganinių pigmentų ir drumstiklių gamybos atliekos

06 11 01

titano dioksido gamybos metu vykstančių reakcijų su kalciu atliekos

06 11 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 13

kitaip neapibrėžtos neorganinių cheminių procesų atliekos

06 13 01*

neorganiniai augalų apsaugos produktai, medienos konservantai ir kiti biocidai

06 13 02*

panaudotos aktyvintosios anglys (išskyrus nurodytas 06 07 02 pozicijoje)

06 13 03

dujų suodžiai

06 13 04*

asbesto apdirbimo atliekos

06 13 05*

suodžiai

06 13 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

07

ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

07 01

pagrindinių organinių cheminių medžiagų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos

07 01 01*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 01 03*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 01 04*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 01 07*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 01 08*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 01 09*

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

07 01 10*

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

07 01 11*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

07 01 12

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 01 11 pozicijoje

07 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 02

plastikų, sintetinės gumos ir dirbtinio pluošto GMTN atliekos

07 02 01*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 02 03*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 02 04*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 02 07*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 02 08*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 02 09*

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

07 02 10*

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

07 02 11*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

07 02 12

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 02 11 pozicijoje

07 02 13

plastikų atliekos
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07 02 14*

priedų, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų, atliekos

07 02 15

priedų atliekos, nenurodytos 07 02 14 pozicijoje

07 02 16*

atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų

07 02 17

atliekos, kuriose yra polisiloksanų, nenurodytos 07 02 16 pozicijoje

07 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 03

organinių dažiklių ir pigmentų GMTN atliekos (išskyrus nurodytas 06 11 pozicijoje)

07 03 01*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 03 03*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 03 04*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 03 07*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 03 08*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 03 09*

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

07 03 10*

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

07 03 11*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

07 03 12

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 03 11 pozicijoje

07 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 04

organinių augalų apsaugos produktų (išskyrus nurodytus 02 01 08 ir 02 01 09 pozicijose), medienos kon
servantų (išskyrus nurodytus 03 02 pozicijoje) ir kitų biocidų GMTN atliekos

07 04 01*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 04 03*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 04 04*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 04 07*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 04 08*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 04 09*

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

07 04 10*

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

07 04 11*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

07 04 12

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 04 11 pozicijoje

07 04 13*

kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

07 04 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 05

medikamentų GMTN atliekos

07 05 01*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 05 03*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 05 04*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 05 07*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 05 08*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 05 09*

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai
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07 05 10*

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

07 05 11*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

07 05 12

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 05 11 pozicijoje

07 05 13*

kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

07 05 14

kietosios atliekos, nenurodytos 07 05 13 pozicijoje

07 05 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 06

riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos

07 06 01*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 06 03*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 06 04*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 06 07*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 06 08*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 06 09*

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

07 06 10*

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

07 06 11*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

07 06 12

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 06 11 pozicijoje

07 06 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 07

kitaip neapibrėžtų grynųjų cheminių medžiagų ir cheminių produktų GMTN atliekos

07 07 01*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 07 03*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 07 04*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 07 07*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 07 08*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 07 09*

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

07 07 10*

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

07 07 11*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

07 07 12

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 07 11 pozicijoje

07 07 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

08

DANGŲ (DAŽŲ, LAKŲ IR STIKLO EMALĖS), LIPALŲ, HERMETIKŲ IR TIPOGRAFINIŲ DAŽŲ GAMYBOS, MAIŠYMO,
TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS

08 01

dažų ir lako GMTN ir jų šalinimo atliekos

08 01 11*

dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos

08 01 12

dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11 pozicijoje

08 01 13*

dažų ar lako dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

08 01 14

dažų ir lakų dumblas, nenurodytas 08 01 13 pozicijoje
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08 01 15*

vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų me
džiagų

08 01 16

vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lakų, nenurodytas 08 01 15 pozicijoje

08 01 17*

dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

08 01 18

dažų ar lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08 01 17 pozicijoje

08 01 19*

vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų me
džiagų

08 01 20

vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytos 08 01 19 pozicijoje

08 01 21*

dažų ar lako nuėmiklių atliekos

08 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

08 02

kitų dangų (įskaitant keramines medžiagas) GMTN atliekos

08 02 01

dangos miltelių atliekos

08 02 02

vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių medžiagų

08 02 03

vandeninės suspensijos, kuriose yra keraminių medžiagų

08 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

08 03

spaustuvinių dažų GMTN atliekos

08 03 07

vandeninis dumblas, kuriame yra dažų

08 03 08

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų

08 03 12*

dažų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

08 03 13

dažų atliekos, nenurodytos 08 03 12 pozicijoje

08 03 14*

dažų dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

08 03 15

dažų dumblas, nenurodytas 08 03 14 pozicijoje

08 03 16*

ėsdinimo tirpalų atliekos

08 03 17*

spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

08 03 18

spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08 03 17 pozicijoje

08 03 19*

dispersinė alyva

08 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

08 04

klijų ir hermetikų (įskaitant hidroizoliacines medžiagas) GMTN atliekos

08 04 09*

klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos

08 04 10

klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09 pozicijoje

08 04 11*

klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

08 04 12

klijų ir hermetikų dumblas, nenurodytas 08 04 11 pozicijoje

08 04 13*

vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų
medžiagų

08 04 14

vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, nenurodytas 08 04 13 pozicijoje

08 04 15*

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavo
jingųjų medžiagų

08 04 16

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytų 08 04 15 pozicijoje
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08 04 17*

kanifolijos alyva

08 04 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

08 05

kitaip 08 neapibrėžtos atliekos

08 05 01*

izocianatų atliekos

09

FOTOGRAFIJOS PRAMONĖS ATLIEKOS

09 01

fotografijos pramonės atliekos

09 01 01*

vandeniniai ryškalų ir aktyviklių tirpalai

09 01 02*

vandeniniai ofseto plokščių ryškalų tirpalai

09 01 03*

ryškalų tirpalai su tirpikliais

09 01 04*

fiksažo tirpalai

09 01 05*

balinimo tirpalai ir balinimo fiksažo tirpalai

09 01 06*

fotografijos atliekų apdorojimo jų susidarymo vietoje atliekos, kuriose yra sidabro

09 01 07

fotografijos juostos ir popierius, kuriuose yra sidabro ar sidabro junginių

09 01 08

fotografijos juostos ir popierius, kuriuose nėra sidabro ar sidabro junginių

09 01 10

vienkartiniai fotoaparatai be baterijų

09 01 11*

vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03 pozicijose

09 01 12

vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, nenurodyti 09 01 11 pozicijoje

09 01 13*

vandeninės skystosios atliekos, susidarančios sidabro regeneravimo vietoje, nenurodytos 09 01 06 pozici
joje

09 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10

TERMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

10 01

elektrinių bei kitų kurą deginančių įrenginių atliekos (išskyrus nurodytas 19 skyriuje)

10 01 01

dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04 pozicijoje)

10 01 02

lakieji akmens anglių pelenai

10 01 03

lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai

10 01 04*

lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės

10 01 05

sieros iš dūmtakių dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų kietosios atliekos

10 01 07

sieros iš dūmtakių dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų dumblo pavidalo atliekos

10 01 09*

sieros rūgštis

10 01 13*

kurui naudotų emulsintų angliavandenilių lakieji pelenai

10 01 14*

bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

10 01 15

bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14 pozicijoje

10 01 16*

bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

10 01 17

bendrojo deginimo lakieji pelenai, nenurodyti 10 01 16 pozicijoje

10 01 18*

dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 01 19

dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18 pozicijose

10 01 20*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų
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10 01 21

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 10 01 20 pozicijoje

10 01 22*

garo katilų valymo vandeninis dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

10 01 23

garo katilų valymo vandeninis dumblas, nenurodytas 10 01 22 pozicijoje

10 01 24

smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių

10 01 25

kuro saugojimo ir ruošimo atliekos akmens anglimis kūrenamose elektrinėse

10 01 26

aušinimo vandens valymo atliekos

10 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 02

geležies ir plieno pramonės atliekos

10 02 01

šlako apdorojimo atliekos

10 02 02

neapdorotas šlakas

10 02 07*

dujų apdorojimo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 02 08

dujų apdorojimo kietosios atliekos, nenurodytos 10 02 07 pozicijoje

10 02 10

antrinės nuodegos

10 02 11*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 02 12

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 02 11 pozicijoje

10 02 13*

dujų apdorojimo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

10 02 14

dujų apdorojimo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 02 13 pozicijoje

10 02 15

kitas dumblas ir filtrų papločiai

10 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 03

aliuminio terminės metalurgijos atliekos

10 03 02

anodų likučiai

10 03 04*

pirminės gamybos šlakas

10 03 05

aliuminio atliekos

10 03 08*

antrinės gamybos druskų šlakas

10 03 09*

antrinės gamybos juodosios nuodegos

10 03 15*

degios lengvosios frakcijos arba frakcijos, kurios, susilietusios su vandeniu, gali išskirti pavojingus degių
dujų kiekius

10 03 16

lengvosios frakcijos, nenurodytos 10 03 15 pozicijoje

10 03 17*

anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų

10 03 18

anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 03 17 pozicijoje

10 03 19*

dūmtakių dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 03 20

dūmtakių dujų dulkės, nenurodytos 10 03 19 pozicijoje

10 03 21*

kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 03 22

kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), nenurodytos 10 03 21

10 03 23*

dujų apdorojimo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 03 24

dujų apdorojimo kietosios atliekos, nenurodytos 10 03 23 pozicijoje

10 03 25*

dujų apdorojimo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

2015 11 11

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

10 03 26

dujų apdorojimo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 03 25 pozicijoje

10 03 27*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 03 28

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 03 27 pozicijoje

10 03 29*

druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 03 30

druskų šlako ir juodųjų nuodegų valymo atliekos, nenurodytos 10 03 29

10 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 04

švino terminės metalurgijos atliekos

10 04 01*

pirminės ir antrinės gamybos šlakas

10 04 02*

pirminės ir antrinės gamybos nuodegos ir šlakas

10 04 03*

kalcio arsenatas

10 04 04*

dūmtakių dujų dulkės

10 04 05*

kitos dalelės ir dulkės

10 04 06*

dujų apdorojimo kietosios atliekos

10 04 07*

dujų apdorojimo dumblas ir filtrų papločiai

10 04 09*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 04 10

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 04 09 pozicijoje

10 04 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 05

cinko terminės metalurgijos atliekos

10 05 01

pirminės ir antrinės gamybos šlakas

10 05 03*

dūmtakių dujų dulkės

10 05 04

kitos dalelės ir dulkės

10 05 05*

dujų apdorojimo kietosios atliekos

10 05 06*

dujų apdorojimo dumblas ir filtrų papločiai

10 05 08*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 05 09

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 05 08 pozicijoje

10 05 10*

nuodegos ir šlakas, kurie, liesdamiesi su vandeniu, gali išskirti pavojingus degių dujų kiekius

10 05 11

nuodegos ir lengvosios frakcijos, nenurodytos 10 05 10 pozicijoje

10 05 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 06

vario terminės metalurgijos atliekos

10 06 01

pirminės ir antrinės gamybos šlakas

10 06 02

pirminės ir antrinės gamybos nuodegos ir šlakas

10 06 03*

dūmtakių dujų dulkės

10 06 04

kitos dalelės ir dulkės

10 06 06*

dujų apdorojimo kietosios atliekos

10 06 07*

dujų apdorojimo dumblas ir filtrų papločiai
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10 06 09*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 06 10

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 06 09 pozicijoje

10 06 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 07

sidabro, aukso ir platinos terminės metalurgijos atliekos

10 07 01

pirminės ir antrinės gamybos šlakas

10 07 02

pirminės ir antrinės gamybos nuodegos ir šlakas

10 07 03

dujų apdorojimo kietosios atliekos

10 07 04

kitos dalelės ir dulkės

10 07 05

dujų apdorojimo dumblas ir filtrų papločiai

10 07 07*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 07 08

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 07 07 pozicijoje

10 07 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 08

kitų spalvotųjų metalų terminės metalurgijos atliekos

10 08 04

dalelės ir dulkės

10 08 08*

pirminės ir antrinės gamybos druskų šlakas

10 08 09

kiti šlakai

10 08 10*

nuodegos ir šlakas, kurie, liesdamiesi su vandeniu, gali išskirti pavojingus degių dujų kiekius

10 08 11

nuodegos ir lengvosios frakcijos, nenurodytos 10 08 10 pozicijoje

10 08 12*

anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų

10 08 13

anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies ir kurios nenurodytos 10 08 12 pozicijoje

10 08 14

anodų likučiai

10 08 15*

dūmtakių dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 08 16

dūmtakių dujų dulkės, nenurodytos 10 08 15 pozicijoje

10 08 17*

dūmtakių dujų apdorojimo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

10 08 18

dūmtakių dujų apdorojimo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 08 17

10 08 19*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 08 20

aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 08 19 pozicijoje

10 08 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 09

metalo liejinių gamybos atliekos

10 09 03

krosnių šlakas

10 09 05*

gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

10 09 06

gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 05 pozicijoje

10 09 07*

gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

10 09 08

gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 07 pozicijoje

10 09 09*

dūmtakių dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
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10 09 10

dūmtakių dujų dulkės, nenurodytos 10 09 09 pozicijoje

10 09 11*

kitos dalelės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 09 12

kitos dalelės, nenurodytos 10 09 11 pozicijoje

10 09 13*

rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 09 14

rišiklių atliekos, nenurodytos 10 09 13 pozicijoje

10 09 15*

įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 09 16

įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, nenurodytos 10 09 15 pozicijoje

10 09 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 10

spalvotųjų metalų detalių liejimo atliekos

10 10 03

krosnių šlakas

10 10 05*

gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

10 10 06

gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 05 pozicijoje

10 10 07*

gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

10 10 08

gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 07 pozicijoje

10 10 09*

dūmtakių dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 10 10

dūmtakių dujų dulkės, nenurodytos 10 10 09 pozicijoje

10 10 11*

kitos dalelės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 10 12

kitos dalelės, nenurodytos 10 10 11 pozicijoje

10 10 13*

rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 10 14

rišiklių atliekos, nenurodytos 10 10 13 pozicijoje

10 10 15*

įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 10 16

įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, nenurodytos 10 10 15 pozicijoje

10 10 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 11

stiklo ir stiklo gaminių gamybos atliekos

10 11 03

stiklo pluošto medžiagų atliekos

10 11 05

dalelės ir dulkės

10 11 09*

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 11 10

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, nenurodytas 10 11 09 pozicijoje

10 11 11*

smulkios stiklo atliekos ir stiklo milteliai, kuriuose yra sunkiųjų metalų (pvz., iš kineskopų)

10 11 12

stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11 pozicijoje

10 11 13*

stiklo poliravimo ir šlifavimo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

10 11 14

stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo dumblas, nenurodytas 10 11 13 pozicijoje

10 11 15*

dūmtakių dujų apdorojimo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 11 16

dūmtakių dujų apdorojimo kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 15 pozicijoje

10 11 17*

dūmtakių dujų apdorojimo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
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10 11 18

dūmtakių dujų apdorojimo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 11 17 pozicijoje

10 11 19*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 11 20

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 19 pozicijoje

10 11 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 12

keramikos gaminių, plytų, čerpių ir statybinių gaminių gamybos atliekos

10 12 01

mišinių ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos

10 12 03

dalelės ir dulkės

10 12 05

dujų apdorojimo dumblas ir filtrų papločiai

10 12 06

nebenaudojami šablonai

10 12 08

keramikos, plytų, čerpių ir statybinių gaminių atliekos (po terminio apdorojimo)

10 12 09*

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 12 10

dujų apdorojimo kietosios atliekos, nenurodytos 10 12 09 pozicijoje

10 12 11*

glazūravimo atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų

10 12 12

glazūravimo atliekos, nenurodytos 10 12 11 pozicijoje

10 12 13

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

10 12 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 13

cemento, kalkių ir gipso bei iš jų pagamintų dirbinių ir gaminių atliekos

10 13 01

mišinių ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos

10 13 04

kalkių kalcinavimo ir hidratacijos atliekos

10 13 06

dalelės ir dulkės (išskyrus nurodytas 10 13 12 ir 10 13 13 pozicijose)

10 13 07

dujų apdorojimo dumblas ir filtrų papločiai

10 13 09*

asbestcemenčio gamybos atliekos, kuriose yra asbesto

10 13 10

asbestcemenčio gamybos atliekos, nenurodytos 10 13 09 pozicijoje

10 13 11

sudėtinių medžiagų, kuriose yra cemento, atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 13 10 pozicijose

10 13 12*

dujų apdorojimo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 13 13

dujų apdorojimo kietosios atliekos, nenurodytos 10 13 12 pozicijoje

10 13 14

betono atliekos ir betono dumblas

10 13 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 14

krematoriumų atliekos

10 14 01*

dujų valymo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

11

METALŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ PAVIRŠIAUS CHEMINIO APDOROJIMO IR DENGIMO ATLIEKOS; SPALVOTOSIOS HID
ROMETALURGIJOS ATLIEKOS

11 01

metalų paviršiaus cheminio apdorojimo bei metalų ir kitų medžiagų dengimo (pvz., galvaninių procesų,
dengimo cinku procesų, ėsdinimo procesų, išėsdinimo, fosfatavimo, šarminio riebalų šalinimo, anodavimo)
atliekos

11 01 05*

ėsdinimo rūgštys
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11 01 06*

kitaip neapibrėžtos rūgštys

11 01 07*

ėsdinimo šarmai

11 01 08*

fosfitinis dumblas

11 01 09*

dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

11 01 10

dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 11 01 09 pozicijoje

11 01 11*

vandeniniai skalavimo skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

11 01 12

vandeniniai skalavimo skysčiai, nenurodyti 11 01 11 pozicijoje

11 01 13*

riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

11 01 14

riebalų šalinimo atliekos, nenurodytos 11 01 13 pozicijoje

11 01 15*

membraninių sistemų arba jonitinių sistemų eliuatai ir dumblas, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

11 01 16*

sočiosios arba panaudotos jonitinės dervos

11 01 98*

kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

11 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

11 02

spalvotųjų metalų hidrometalurgijos procesų atliekos

11 02 02*

cinko hidrometalurgijos dumblas (įskaitant jarozitą ir getitą)

11 02 03

anodų, skirtų vandeniniams elektrolitiniams procesams, gamybos atliekos

11 02 05*

vario hidrometalurgijos procesų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

11 02 06

vario hidrometalurgijos procesų atliekos, nenurodytos 11 02 05 pozicijoje

11 02 07*

kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

11 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

11 03

grūdinimo procesų dumblas ir dalelės

11 03 01*

atliekos, kuriose yra cianido

11 03 02*

kitos atliekos

11 05

karštojo galvanizavimo procesų atliekos

11 05 01

sunkusis cinkas

11 05 02

cinko pelenai

11 05 03*

dujų apdorojimo kietosios atliekos

11 05 04*

panaudotas fliusas

11 05 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

12

METALŲ IR PLASTIKŲ FORMAVIMO, FIZINIO IR MECHANINIO JŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMO ATLIEKOS

12 01

metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo atliekos

12 01 01

juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos

12 01 02

juodųjų metalų dulkės ir dalelės

12 01 03

spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos

12 01 04

spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės
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12 01 05

plastiko drožlės ir nuopjovos

12 01 06*

mineralinė mašininė alyva, kurioje yra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)

12 01 07*

mineralinė mašininė alyva, kurioje nėra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)

12 01 08*

mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose yra halogenų

12 01 09*

mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose nėra halogenų

12 01 10*

sintetinė mašininė alyva

12 01 12*

panaudotas vaškas ir riebalai

12 01 13

suvirinimo atliekos

12 01 14*

mašininis dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

12 01 15

mašininis dumblas, nenurodytas 12 01 14 pozicijoje

12 01 16*

sprogstamųjų medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

12 01 17

sprogstamųjų medžiagų atliekos, nenurodytos 12 01 16 pozicijoje

12 01 18*

metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos

12 01 19*

lengvai biologiškai skaidi mašininė alyva

12 01 20*

naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

12 01 21

naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20 pozicijoje

12 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

12 03

riebalų šalinimo vandeniu ir garais atliekos (išskyrus nurodytas 11 skyriuje)

12 03 01*

vandeniniai plovimo skysčiai

12 03 02*

riebalų šalinimo garais atliekos

13

NAFTOS PRODUKTŲ ATLIEKOS IR SKYSTOJO KURO ATLIEKOS (IŠSKYRUS MAISTINĮ ALIEJŲ IR 05, 12 IR 19 SKY
RIUOSE NURODYTAS ATLIEKAS)

13 01

hidraulinių sistemų alyvos atliekos

13 01 01*

hidraulinė alyva, kurioje yra PCB

13 01 04*

chlorintosios emulsijos

13 01 05*

nechlorintosios emulsijos

13 01 09*

mineralinė chlorintoji hidraulinė alyva

13 01 10*

mineralinė nechlorintoji hidraulinė alyva

13 01 11*

sintetinė hidraulinė alyva

13 01 12*

lengvai biologiškai skaidi hidraulinė alyva

13 01 13*

kita hidraulinė alyva

13 02

variklių, pavarų dėžės ir tepalinės alyvos atliekos

13 02 04*

mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

13 02 05*

mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

13 02 06*

sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

13 02 07*

lengvai biologiškai skaidi variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva
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13 02 08*

kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

13 03

izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos atliekos

13 03 01*

izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva, kurioje yra PCB

13 03 06*

mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01 pozicijoje

13 03 07*

mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 03 08*

sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 03 09*

lengvai biologiškai skaidi izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 03 10*

kita izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 04

lijaliniai vandenys

13 04 01*

vidaus laivininkystės lijaliniai vandenys

13 04 02*

lijaliniai vandenys iš prieplaukų kanalizacijos

13 04 03*

kitų laivininkystės rūšių lijaliniai vandenys

13 05

naftos produktų/vandens separatorių turinys

13 05 01*

žvyro gaudyklės/naftos produktų ir vandens separatorių kietosios medžiagos

13 05 02*

naftos produktų/vandens separatorių dumblas

13 05 03*

kolektoriaus dumblas

13 05 06*

naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai

13 05 07*

naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo

13 05 08*

žvyro gaudyklės/naftos produktų ir vandens separatorių atliekų mišiniai

13 07

skystojo kuro atliekos

13 07 01*

mazutas ir dyzelinis kuras

13 07 02*

benzinas

13 07 03*

kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius)

13 08

kitaip neapibrėžtos naftos atliekos

13 08 01*

druskų šalinimo dumblas ar emulsijos

13 08 02*

kitos emulsijos

13 08 99*

kitaip neapibrėžtos atliekos

14

ORGANINIŲ TIRPIKLIŲ, AUŠALŲ IR PROPELENTŲ ATLIEKOS (IŠSKYRUS NURODYTAS 07 IR 08 SKYRIUOSE)

14 06

organinių tirpiklių, aušalų ir putų ir (arba) aerozolinių propelentų atliekos

14 06 01*

chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC

14 06 02*

kiti halogenintieji tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

14 06 03*

kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

14 06 04*

dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra halogenintųjų tirpiklių

14 06 05*

dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra kitų tirpiklių

L 294/21

L 294/22

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2015 11 11

15

PAKUOČIŲ ATLIEKOS; KITAIP NEAPIBRĖŽTI ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI
AUDINIAI

15 01

pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas)

15 01 01

popieriaus ir kartono pakuotės

15 01 02

plastikinės pakuotės

15 01 03

medinės pakuotės

15 01 04

metalinės pakuotės

15 01 05

kombinuotosios pakuotės

15 01 06

sudėtinės pakuotės

15 01 07

stiklo pakuotės

15 01 09

pakuotės iš tekstilės

15 01 10*

pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

15 01 11*

metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų me
džiagų (pvz., asbesto)

15 02

absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai

15 02 02*

absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai audiniai,
užteršti pavojingosiomis medžiagomis

15 02 03

absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02 pozicijoje

16

KITOS SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS

16 01

naudoti nebetinkamos įvairios paskirties transporto priemonės (įskaitant ne keliams skirtas mašinas) ir at
liekos išardžius naudoti nebetinkamas transporto priemones bei transporto priemonių eksploatavimo atlie
kos (išskyrus nurodytas 13, 14, 16 06 ir 16 08 pozicijose)

16 01 03

naudoti nebetinkamos padangos

16 01 04*

naudoti nebetinkamos transporto priemonės

16 01 06

naudoti nebetinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų
dalių

16 01 07*

tepalų filtrai

16 01 08*

sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio

16 01 09*

sudedamosios dalys, kuriose yra PCB

16 01 10*

sprogios sudedamosios dalys (pvz. oro pagalvės)

16 01 11*

stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto

16 01 12

stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11 pozicijoje

16 01 13*

stabdžių skystis

16 01 14*

aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

16 01 15

aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14 pozicijoje

16 01 16

suskystintų dujų balionai

16 01 17

juodieji metalai
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16 01 18

spalvotieji metalai

16 01 19

plastikas

16 01 20

stiklas

16 01 21*

pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 pozicijose

16 01 22

kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys

16 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

16 02

elektros ir elektronikos įrenginių atliekos

16 02 09*

transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra PCB

16 02 10*

nebenaudojama įranga, kurioje yra PCB ar kuri yra užteršta PCB, nenurodyta 16 02 09

16 02 11*

nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, hidrofluo
rangliavandenilių (HCFC, HFC)

16 02 12*

nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo asbesto

16 02 13*

nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių (1), nenurodytų 16 02 09–16 02 12 pozici
jose

16 02 14

nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09–16 02 13 pozicijose

16 02 15*

pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos

16 02 16

sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15 pozicijoje

16 03

netinkamos naudoti partijos ir nenaudoti gaminiai

16 03 03*

neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

16 03 04

neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03 pozicijoje

16 03 05*

organinės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

16 03 06

organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05 pozicijoje

16 03 07*

metalinis gyvsidabris

16 04

sprogmenų atliekos

16 04 01*

šaudmenų atliekos

16 04 02*

pirotechnikos atliekos

16 04 03*

kitų sprogmenų atliekos

16 05

slėginiuose konteineriuose esančios dujos ir nebereikalingos cheminės medžiagos

16 05 04*

dujos slėginiuose konteineriuose (įskaitant halonus), kuriose yra pavojingųjų medžiagų

16 05 05

dujos slėginiuose konteineriuose, nenurodytos 16 05 04 pozicijoje

16 05 06*

laboratorinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos, įs
kaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius

16 05 07*

nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš
jų sudarytos

16 05 08*

nebenaudojamos organinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų
sudarytos

(1) Elektros ir elektronikos įrenginių pavojingos sudedamosios dalys gali apimti akumuliatorius ir baterijas, kurie nurodyti
16 06 pozicijoje ir pažymėti kaip pavojingi, gyvsidabrio jungiklius, kineskopų stiklą, kitą aktyvintąjį stiklą ir kt.
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16 05 09

nebenaudojamos cheminės medžiagos, nenurodytos 16 05 06, 16 05 07 arba 16 05 08 pozicijose

16 06

baterijos ir akumuliatoriai

16 06 01*

švino akumuliatoriai

16 06 02*

nikelio ir kadmio akumuliatoriai

16 06 03*

baterijos, kuriose yra gyvsidabrio

16 06 04

šarminės baterijos (išskyrus nurodytas 16 06 03 pozicijoje)

16 06 05

kitos baterijos ir akumuliatoriai

16 06 06*

atskirai surinktas baterijų ir akumuliatorių elektrolitas

16 07

transportavimo talpyklų, rezervuarų ir statinių valymo atliekos (išskyrus nurodytas 05 ir 13 skyriuose)

16 07 08*

atliekos, kuriose yra alyvų

16 07 09*

atliekos, kuriose yra kitų pavojingųjų medžiagų

16 07 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

16 08

panaudoti katalizatoriai

16 08 01

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus
nurodytas 16 08 07 pozicijoje)

16 08 02*

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pavojingųjų pereinamųjų metalų arba pavojingųjų pereinamųjų me
talų junginių

16 08 03

kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų jun
ginių

16 08 04

panaudoti skysto katalizinio krekingo katalizatoriai (išskyrus nurodytus 16 08 07 pozicijoje)

16 08 05*

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra fosforo rūgšties

16 08 06*

skysčiai, naudoti kaip katalizatoriai

16 08 07*

panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis

16 09

oksiduojančios medžiagos

16 09 01*

permanganatai, pavyzdžiui, kalio permanganatas

16 09 02*

chromatai, pvz., kalio chromatas, kalio arba natrio dichromatas

16 09 03*

peroksidai, pvz., vandenilio peroksidas

16 09 04*

kitaip neapibrėžtos oksiduojančios medžiagos

16 10

vandeninės skystosios atliekos, kurias numatyta apdoroti už jų susidarymo vietos ribų

16 10 01*

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

16 10 02

vandeninės skystosios atliekos, neapibrėžtos 16 10 01 pozicijoje

16 10 03*

vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

16 10 04

vandeniniai koncentratai, nenurodyti 16 10 03 pozicijoje

16 11

iškloja ir ugniai atsparių medžiagų atliekos

16 11 01*

metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

16 11 02

metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 01 pozicijoje

16 11 03*

kitos metalurgijos procesų išklojos ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
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16 11 04

kitos metalurgijos procesų išklojos ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 03 pozicijoje

16 11 05*

ne metalurgijos procesų išklojos ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

16 11 06

ne metalurgijos procesų išklojos ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 05 pozicijoje

17

STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IŠ UŽTERŠTŲ VIETŲ IŠKASTĄ GRUNTĄ)

17 01

betonas, plytos, čerpės ir keramika

17 01 01

betonas

17 01 02

plytos

17 01 03

čerpės ir keramika

17 01 06*

betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros frakcijos, kuriuose yra pavojingųjų me
džiagų

17 01 07

betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06 pozicijoje

17 02

medis, stiklas ir plastikas

17 02 01

medis

17 02 02

stiklas

17 02 03

plastikas

17 02 04*

stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų arba kurie yra jomis užteršti

17 03

bituminiai mišiniai, akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai

17 03 01*

bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių dervos

17 03 02

bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01 pozicijoje

17 03 03*

akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai

17 04

metalai (įskaitant jų lydinius)

17 04 01

varis, bronza, žalvaris

17 04 02

aliuminis

17 04 03

švinas

17 04 04

cinkas

17 04 05

geležis ir plienas

17 04 06

alavas

17 04 07

metalų mišiniai

17 04 09*

metalų atliekos, užterštos pavojingosiomis medžiagomis

17 04 10*

kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingųjų medžiagų

17 04 11

kabeliai, nenurodyti 17 04 10 pozicijoje

17 05

žemė (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą), akmenys ir išsiurbtas dumblas

17 05 03*

gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

17 05 04

gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 pozicijoje

17 05 05*

išsiurbtas dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

17 05 06

išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05 pozicijoje
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17 05 07*

kelių skalda, kurioje yra pavojingųjų medžiagų

17 05 08

kelių skalda, nenurodyta 17 05 07 pozicijoje

17 06

izoliacinės medžiagos ir statybinės medžiagos, kuriose yra asbesto

17 06 01*

izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto

17 06 03*

kitos izoliacinės medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos

17 06 04

izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 pozicijose

17 06 05*

statybinės medžiagos, kuriose yra asbesto

17 08

gipso izoliacinės statybinės medžiagos

17 08 01*

gipso izoliacinės statybinės medžiagos, užterštos pavojingosiomis medžiagomis

17 08 02

gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01

17 09

kitos statybinės ir griovimo atliekos

17 09 01*

statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

17 09 02*

statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra PCB (pvz., hermetikų, kuriuose yra PCB, polimerinės dangos,
kurioje yra PCB, hermetiškų glazūravimo gaminių, kuriuose yra PCB, kondensatorių, kuriuose yra PCB)

17 09 03*

kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingųjų medžiagų

17 09 04

mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 pozicijose

18

ŽMONIŲ AR GYVŪNŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR (ARBA) SU JA SUSIJUSIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ ATLIEKOS (IŠSKY
RUS VIRTUVIŲ IR RESTORANŲ ATLIEKAS, TIESIOGIAI NESUSIJUSIAS SU SVEIKATOS PRIEŽIŪRA)

18 01

gimdymų priežiūros, žmonių ligų diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos

18 01 01

aštrūs daiktai (išskyrus nurodytus 18 01 03 pozicijoje)

18 01 02

kūno dalys ir organai, įskaitant kraujo paketus ir konservuotą kraują (išskyrus nurodytus 18 01 03 pozici
joje)

18 01 03*

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

18 01 04

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz.,
tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, sauskelnės)

18 01 06*

cheminės medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos

18 01 07

cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06 pozicijoje

18 01 08*

citotoksiniai arba citostatiniai vaistai

18 01 09

vaistai, nenurodyti 18 01 08 pozicijoje

18 01 10*

dantų gydymo procese naudojamų metalo lydinių su gyvsidabriu atliekos

18 02

ligų mokslinių tyrimų, diagnostikos, gydymo ar prevencijos naudojant gyvūnus atliekos

18 02 01

aštrūs daiktai (išskyrus nurodytus 18 02 02 pozicijoje)

18 02 02*

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

18 02 03

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

18 02 05*

cheminės medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos

18 02 06

cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05 pozicijoje
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18 02 07*

citotoksiniai arba citostatiniai vaistai

18 02 08

vaistai, nenurodyti 18 02 07 pozicijoje

19

ATLIEKOS IŠ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮRENGINIŲ, IŠ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ, ESANČIŲ UŽ JŲ SUSIDARYMO
VIETOS RIBŲ, IR ŽMONĖMS VARTOTI BEI PRAMONEI SKIRTO VANDENS RUOŠIMO ATLIEKOS

19 01

atliekų deginimo arba pirolizės atliekos

19 01 02

iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies

19 01 05*

dujų apdorojimo filtrų papločiai

19 01 06*

dujų apdorojimo vandeninės skystosios atliekos ir kitos vandeninės skystosios atliekos

19 01 07*

dujų apdorojimo kietosios atliekos

19 01 10*

dūmtakių dujoms apdoroti naudotos aktyvintosios anglys

19 01 11*

dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

19 01 12

dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11 pozicijoje

19 01 13*

lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

19 01 14

lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13 pozicijoje

19 01 15*

garo katilų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

19 01 16

garo katilų dulkės, nenurodytos 19 01 15 pozicijoje

19 01 17*

pirolizės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

19 01 18

pirolizės atliekos, nenurodytos 19 01 17 pozicijoje

19 01 19

smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių

19 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 02

specialaus fizinio ir cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą) at
liekos

19 02 03

iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingų atliekų

19 02 04*

iš anksto sumaišytos atliekos, kuriose yra bent vienos rūšies pavojingųjų atliekų

19 02 05*

fizinio ir cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

19 02 06

fizinio ir cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05 pozicijoje

19 02 07*

atskyrimo būdu gauta alyva ir koncentratai

19 02 08*

skystos degiosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

19 02 09*

kietos degiosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

19 02 10

degiosios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09 pozicijose

19 02 11*

kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

19 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 03

stabilizuotos ir (arba) sukietintos atliekos

19 03 04*

iš dalies stabilizuotos atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios, nenurodytos 19 03 08 pozicijoje

19 03 05

stabilizuotos atliekos, nenurodytos 19 03 04 pozicijoje

19 03 06*

sukietintos atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios
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19 03 07

sukietintos atliekos, nenurodytos 19 03 06 pozicijoje

19 03 08*

iš dalies stabilizuotas gyvsidabris

19 04

sustiklintos atliekos ir stiklėjimo atliekos

19 04 01

sustiklintos atliekos

19 04 02*

lakieji pelenai ir kitos dūmtakių dujų apdorojimo atliekos

19 04 03*

nestiklinta kietoji fazė

19 04 04

vandeninės skystosios stiklintų atliekų grūdinimo atliekos

19 05

aerobinio kietųjų atliekų apdorojimo atliekos

19 05 01

nekompostuotos komunalinių ir panašių atliekų frakcijos

19 05 02

nekompostuotos gyvūninių ir augalinių atliekų frakcijos

19 05 03

charakteristikų neatitinkantis kompostas

19 05 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 06

anaerobinio atliekų apdorojimo atliekos

19 06 03

komunalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis

19 06 04

anaerobinio komunalinių atliekų apdorojimo raugas

19 06 05

gyvūninių ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis

19 06 06

gyvūninės ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo raugas

19 06 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 07

sąvartynų filtratas

19 07 02*

sąvartynų filtratas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

19 07 03

sąvartynų filtratas, nenurodytas 19 07 02 pozicijoje

19 08

kitaip neapibrėžtos nuotekų valymo įrenginių atliekos

19 08 01

košimo likučiai

19 08 02

smėliagaudžių atliekos

19 08 05

miesto buitinių nuotekų valymo dumblas

19 08 06*

sočiosios arba panaudotos jonitinės dervos

19 08 07*

jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas

19 08 08*

membraninių sistemų atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų

19 08 09

atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, kuriame yra tik maistinio aliejaus ir riebalų

19 08 10*

atskyrus naftą/vandenį gautas riebalų ir naftos mišinys, nenurodytas 19 08 09 pozicijoje

19 08 11*

biologinio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

19 08 12

biologinio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 08 11 pozicijoje

19 08 13*

kitokio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

19 08 14

kitokio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 08 13 pozicijoje

19 08 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 09

žmonėms vartoti skirto vandens arba pramoninio vandens ruošimo atliekos
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19 09 01

pirminio filtravimo ir košimo kietosios atliekos

19 09 02

vandens skaidrinimo dumblas

19 09 03

dekarbonizavimo dumblas

19 09 04

panaudotos aktyvintosios anglys

19 09 05

sočiosios arba panaudotos jonitinės dervos

19 09 06

jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas

19 09 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 10

atliekų, kuriose yra metalų, smulkinimo atliekos

19 10 01

geležies ir plieno atliekos

19 10 02

geležies neturinčios atliekos

19 10 03*

dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

19 10 04

dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, nenurodytos 19 10 03 pozicijoje

19 10 05*

kitos frakcijos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

19 10 06

kitos frakcijos, nenurodytos 19 10 05 pozicijoje

19 11

alyvų regeneravimo atliekos

19 11 01*

panaudotas filtrų molis

19 11 02*

rūgštieji gudronai

19 11 03*

vandeninės skystosios atliekos

19 11 04*

kuro valymo šarmais atliekos

19 11 05*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

19 11 06

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 11 05 pozicijoje

19 11 07*

dūmtakių dujų apdorojimo atliekos

19 11 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 12

kitaip neapibrėžtos atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo)
atliekos

19 12 01

popierius ir kartonas

19 12 02

juodieji metalai

19 12 03

spalvotieji metalai

19 12 04

plastikai ir guma

19 12 05

stiklas

19 12 06*

mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų

19 12 07

mediena, nenurodyta 19 12 06 pozicijoje

19 12 08

tekstilės medžiagos

19 12 09

mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys)

19 12 10

degiosiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras)
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19 12 11*

kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų me
džiagų

19 12 12

kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 pozici
joje

19 13

grunto ir požeminio vandens valymo atliekos

19 13 01*

grunto valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

19 13 02

grunto valymo kietosios atliekos, nenurodytos 19 13 01 pozicijoje

19 13 03*

grunto valymo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

19 13 04

grunto valymo dumblas, nenurodytas 19 13 03 pozicijoje

19 13 05*

požeminio vandens valymo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

19 13 06

požeminio vandens valymo dumblas, nenurodytas 19 13 05 pozicijoje

19 13 07*

požeminio vandens valymo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavo
jingųjų medžiagų

19 13 08

požeminio vandens valymo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, nenurodyti
19 13 07 pozicijoje

20

KOMUNALINĖS ATLIEKOS (BUITINĖS ATLIEKOS IR PANAŠIOS VERSLO, GAMYBINĖS IR ORGANIZACIJŲ ATLIEKOS),
ĮSKAITANT ATSKIRAI SURENKAMAS FRAKCIJAS

20 01

atskirai surenkamos frakcijos (išskyrus nurodytas 15 01 pozicijoje)

20 01 01

popierius ir kartonas

20 01 02

stiklas

20 01 08

biologiškai skaidžios virtuvių ir valgyklų atliekos

20 01 10

apranga

20 01 11

tekstilės medžiagos

20 01 13*

tirpikliai

20 01 14*

rūgštys

20 01 15*

šarmai

20 01 17*

fotochemikalai

20 01 19*

pesticidai

20 01 21*

dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

20 01 23*

nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių

20 01 25

maistinis aliejus ir riebalai

20 01 26*

aliejus ir riebalai, nenurodyti 20 01 25 pozicijoje

20 01 27*

dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

20 01 28

dažai, rašalas, klijai ir dervos, nenurodyti 20 01 27 pozicijoje

20 01 29*

plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

20 01 30

plovikliai, nenurodyti 20 01 29 pozicijoje
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20 01 31*

citotoksiniai arba citostatiniai vaistai

20 01 32

vaistai, nenurodyti 20 01 31 pozicijoje

20 01 33*

16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03 pozicijose nurodytos baterijos ir akumuliatoriai ir nerūšiuotos baterijos
bei akumuliatoriai, kuriuose yra tokių baterijų

20 01 34

baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33 pozicijoje

20 01 35*

nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23 pozicijose, kurioje yra pa
vojingųjų sudedamųjų dalių (1)

20 01 36

nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose

20 01 37*

mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų

20 01 38

mediena, nenurodyta 20 01 37 pozicijoje

20 01 39

plastikas

20 01 40

metalai

20 01 41

kaminų valymo atliekos

20 01 99

kitaip neapibrėžtos frakcijos

20 02

sodų ir parkų atliekos (įskaitant kapinių atliekas)

20 02 01

biologiškai skaidžios atliekos

20 02 02

gruntas ir akmenys

20 02 03

kitos biologiškai neskaidžios atliekos

20 03

kitos komunalinės atliekos

20 03 01

mišrios komunalinės atliekos

20 03 02

turgaviečių atliekos

20 03 03

gatvių valymo liekanos

20 03 04

septinių rezervuarų dumblas

20 03 06

nuotakyno valymo atliekos

20 03 07

stambiosios atliekos

20 03 99

kitaip neapibrėžtos komunalinės atliekos“

(1) Elektros ir elektronikos įrenginių pavojingos sudedamosios dalys gali apimti akumuliatorius ir baterijas, kurie nurodyti
16 06 pozicijoje ir pažymėti kaip pavojingi, gyvsidabrio jungiklius, kineskopų stiklą, kitą aktyvintąjį stiklą ir kt.
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/2003
2015 m. lapkričio 10 d.
kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 808/2004 dėl
informacinės visuomenės Bendrijos statistikos
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės
visuomenės Bendrijos statistikos (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,
kadangi:
(1)

Reglamentu (EB) Nr. 808/2004 nustatytas bendras sistemingo informacinės visuomenės Europos statistikos
rengimo pagrindas;

(2)

reikia įgyvendinimo priemonių, kad būtų nustatyta, kokie duomenys turėtų būti teikiami rengiant 1 modulio
„Įmonės ir informacinė visuomenė“ ir 2 modulio „Individualūs asmenys, namų ūkiai ir informacinė visuomenė“
statistinius duomenis, ir nustatyti jų teikimo terminai;

(3)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Duomenys, teiktini informacinės visuomenės Europos statistikai rengti, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 808/2004
3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnyje, nurodyti šio reglamento I priedo 1 modulyje „Įmonės ir informacinė visuomenė“ ir
II priedo 2 modulyje „Individualūs asmenys, namų ūkiai ir informacinė visuomenė“.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 10 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER

(1) OL L 143, 2004 4 30, p. 49.
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I PRIEDAS

1 modulis. Įmonės ir informacinė visuomenė
A. Temos ir jų rodikliai
1. Temos, pagal kurias turi būti teikiami 2016 ataskaitinių metų duomenys, atrinktos iš Reglamento (EB)
Nr. 808/2004 I priedo sąrašo, yra šios:
a) IKT sistemos ir jų naudojimas įmonėse;
b) interneto ir kitų elektroninių tinklų naudojimas įmonėse;
c) elektroninė prekyba;
d) elektroninio verslo procesai ir organizaciniai aspektai;
e) IKT kompetencija įmonės vienete ir IKT įgūdžių poreikis;
f) kliūtys naudotis IKT, internetu ir kitais elektroniniais tinklais, elektronine prekyba ir elektroninio verslo
procesais;
g) prieiga prie technologijų, kurios sudaro sąlygas prisijungti prie interneto ar kitų tinklų bet kurioje vietoje bet
kuriuo laiku (visuresė prieiga), ir naudojimasis jomis.
2. Renkami šie įmonių rodikliai:
a) IKT sistemos ir jų naudojimas įmonėse
i) Visų įmonių:
— kompiuterių naudojimas;
ii) kompiuterius naudojančių įmonių:
— (neprivaloma) dirbančių asmenų, kurie naudojasi kompiuteriais verslo tikslais, skaičius arba procentinė
dalis (palyginti su visu dirbančių asmenų skaičiumi).
b) Interneto ir kitų elektroninių tinklų naudojimas įmonėse
i)

Kompiuterius naudojančių įmonių:
— interneto prieiga;
— sąskaitų faktūrų išrašymas ar siuntimas;

ii) interneto prieigą turinčių įmonių:
— dirbančių asmenų, kurie naudoja interneto prieigą turinčius kompiuterius darbo reikalams, skaičius
arba procentinė dalis (palyginti su visu dirbančių asmenų skaičiumi);
— interneto ryšys: skaitmeninė abonento linija (DSL) arba fiksuotasis plačiajuostis ryšys;
— interneto ryšys: judrusis plačiajuostis ryšys per nešiojamąjį įtaisą, naudojant judriojo telefono ryšio
tinklus (3G arba 4G);
— (neprivaloma) interneto ryšys: judrusis plačiajuostis ryšys per nešiojamąjį kompiuterį, naudojant
judriojo telefono ryšio tinklus (3G arba 4G);
— (neprivaloma) interneto ryšys: judrusis plačiajuostis ryšys per kitus nešiojamuosius įtaisus, pvz.,
išmanųjį telefoną, naudojant judriojo telefono ryšio tinklus (3G arba 4G);
— dirbančių asmenų, kurie naudoja įmonės suteiktus nešiojamuosius įtaisus, kuriais galima per judriojo
telefono ryšio tinklus prisijungti prie interneto darbo reikalams, skaičius arba procentinė dalis (palyginti
su visu dirbančių asmenų skaičiumi);
— nešiojamųjų įtaisų, kuriuose yra judrusis interneto ryšys darbo reikalams, teikimas dirbantiems
asmenims;
— interneto svetainės turėjimas;
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— bendruomenės tinklų, naudojamų ne tik mokamai reklamai skelbti, naudojimas;
— įmonės tinklaraščių arba mikrotinklaraščių, naudojamų ne tik mokamai reklamai skelbti, naudojimas;
— dalijimosi multimedijos turiniu interneto svetainių, naudojamų ne tik mokamai reklamai skelbti,
naudojimas;
— vikio pagrindu veikiančių dalijimosi informacija priemonių, naudojamų ne tik mokamai reklamai
skelbti, naudojimas;
iii) įmonių, turinčių skaitmeninę abonento liniją (DSL) arba naudojančių kitos rūšies fiksuotąjį plačiajuostį
interneto ryšį:
— didžiausias sutartyje numatytas duomenų atsisiuntimo greitis, esant greičiausiam fiksuotam interneto
ryšiui (Mbit/s): [0, < 2], [2, < 10], [10, < 30], [30, < 100], [≥ 100];
iv) interneto svetainę turinčių įmonių atveju, informacija apie toliau nurodytų paslaugų teikimą:
— prekių arba paslaugų apibūdinimas, kainoraščiai;
— užsakymo ar rezervavimo arba pirkimo internetu paslaugos;
— galimybė lankytojams produktus arba paslaugas pritaikyti savo poreikiams arba pasirinkti dizainą;
— pateiktų užsakymų sekimas arba statusas;
— nuolatinių ir (arba) daugkartinių lankytojų asmeniniams poreikiams pritaikytas svetainės turinys;
— nuorodos į įmonės bendruomenės žiniasklaidos paskyras;
— (neprivaloma) laisvų darbo vietų skelbimas arba internetu teikiami prašymai dėl darbo;
v) įmonių, suteikiančių dirbantiems asmenims nešiojamuosius įtaisus, kuriuose yra judrusis interneto ryšys
darbo reikalams:
— nešiojamųjų įtaisų, kuriais suteikiama prieiga prie įmonės e. pašto sistemos, teikimas;
— nešiojamųjų įtaisų, kuriais suteikiama prieiga prie įmonės dokumentų ir galimybė juos keisti, teikimas;
— nešiojamųjų įtaisų, skirtų naudotis specialia verslo taikomąja programine įranga, teikimas.
c) Elektroninė prekyba
i)

Kompiuterius naudojančių įmonių:
— prekių arba paslaugų užsakymų, pateiktų naudojantis interneto svetaine arba taikomąja programa,
gavimas (pardavimas internetu) praėjusiais kalendoriniais metais;
— prekių arba paslaugų užsakymų gavimas EDI tipo pranešimais (EDI tipo pardavimas) praėjusiais
kalendoriniais metais;
— (neprivaloma) prekių arba paslaugų užsakymų pateikimas naudojantis interneto svetaine, taikomąja
programa arba EDI tipo pranešimu praėjusiais kalendoriniais metais;

iii) įmonių, gavusių užsakymų, pateiktų naudojantis interneto svetaine arba taikomąja programa praėjusiais
kalendoriniais metais:
— e. pardavimo pagal užsakymus, pateiktus naudojantis interneto svetaine arba taikomąja programa, vertė
arba procentinė dalis (palyginti su visa apyvarta) praėjusiais kalendoriniais metais;
— e. pardavimo privatiems asmenims pagal užsakymus, pateiktus naudojantis interneto svetaine arba
taikomąja programa, procentinė dalis (palyginti su visa apyvarta) praėjusiais kalendoriniais metais;
— e. pardavimo kitoms įmonėms ir e. pardavimo valdžios institucijoms pagal užsakymus, pateiktus
naudojantis interneto svetaine arba taikomąja programa, procentinė dalis (palyginti su visa apyvarta)
praėjusiais kalendoriniais metais;
— (neprivaloma) interneto mokėjimo sistemų naudojimas prekybai per interneto svetainę arba taikomąją
programą, t. y. mokėjimas įtrauktas į užsakymo sandorį;
— (neprivaloma) ne interneto mokėjimo sistemų naudojimas prekybai per interneto svetainę arba
taikomąją programą, t. y. mokėjimas neįtrauktas į užsakymo sandorį;
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iii) įmonių, gavusių prekių arba paslaugų užsakymų EDI tipo pranešimais:
— e. pardavimo pagal užsakymus, gautus EDI tipo pranešimais, vertė arba procentinė dalis (palyginti su
visa apyvarta) praėjusiais kalendoriniais metais;
iv) įmonių, pateikusių užsakymus naudojantis interneto svetaine, taikomąja programa arba EDI tipo
pranešimu, toliau nurodytos informacijos teikti neprivaloma:
— prekių arba paslaugų užsakymų teikimas naudojantis interneto svetaine arba taikomąja programa
praėjusiais kalendoriniais metais;
— prekių arba paslaugų užsakymų teikimas EDI tipo pranešimais praėjusiais kalendoriniais metais;
— prekių arba paslaugų užsakymas naudojantis interneto svetaine, taikomąja programa arba EDI tipo
pranešimu, kurio vertė siekia bent 1 % bendros pirkimo vertės, praėjusiais kalendoriniais metais.
d) Elektroninio verslo procesai ir organizaciniai aspektai
i)

Kompiuterius naudojančių įmonių:
— (neprivaloma) didelių duomenų rinkinių analizė praėjusiais kalendoriniais metais, kaip duomenų šaltinį
naudojant pačios įmonės išmaniuosiuose įtaisuose ar jutikliuose sukauptus duomenis;
— (neprivaloma) didelių duomenų rinkinių analizė praėjusiais kalendoriniais metais, kaip duomenų šaltinį
naudojant geografinės vietos nustatymo duomenis;
— (neprivaloma) didelių duomenų rinkinių analizė praėjusiais kalendoriniais metais, kaip duomenų šaltinį
naudojant iš bendruomenės žiniasklaidos gautus duomenis;
— (neprivaloma) didelių duomenų rinkinių analizė praėjusiais kalendoriniais metais, naudojant kitus,
šiame punkte nenurodytus duomenų šaltinius;

ii) didelius duomenų rinkinius analizuojančių įmonių:
— (neprivaloma) įmonės samdomųjų darbuotojų naudojimas didelių duomenų kiekių analizei atlikti;
— (neprivaloma) išorės paslaugų teikėjų naudojimas didelių duomenų rinkinių analizei atlikti;
iii) kompiuterius naudojančių įmonių:
— visų rūšių sąskaitų faktūrų išrašymas/siuntimas elektronine forma arba popieriuje kitoms įmonėms
praėjusiais kalendoriniais metais;
— visų rūšių sąskaitų faktūrų išrašymas/siuntimas elektronine forma arba popieriuje valdžios institucijoms
praėjusiais kalendoriniais metais;
— visų rūšių sąskaitų faktūrų išrašymas arba siuntimas elektronine forma arba popieriuje privatiems
asmenims praėjusiais kalendoriniais metais;
— visų sąskaitų faktūrų, išsiųstų automatiniam tvarkymui tinkama standartine e. sąskaitos faktūros forma,
procentinė dalis praėjusiais kalendoriniais metais;
— visų sąskaitų faktūrų, išsiųstų popieriuje arba elektronine automatiniam tvarkymui netinkama sąskaitos
faktūros forma, procentinė dalis praėjusiais kalendoriniais metais;
iv) įmonių, kurios išrašė/išsiuntė sąskaitas kitoms įmonėms arba valdžios institucijoms, praėjusiais kalendo
riniais metais:
— visų sąskaitų faktūrų, išrašytų/išsiųstų kitoms įmonėms arba valdžios institucijoms automatiniam
tvarkymui tinkama standartine e. sąskaitos faktūros forma, procentinė dalis praėjusiais kalendoriniais
metais;
— visų sąskaitų faktūrų, išrašytų/išsiųstų kitoms įmonėms arba valdžios institucijoms elektronine
automatiniam tvarkymui netinkama sąskaitos faktūros forma, procentinė dalis praėjusiais kalendoriniais
metais;
— visų sąskaitų faktūrų, išrašytų/išsiųstų kitoms įmonėms arba valdžios institucijoms tik popieriuje,
procentinė dalis praėjusiais kalendoriniais metais.
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e) IKT kompetencija įmonės vienete ir IKT įgūdžių poreikis
i) Kompiuterius naudojančių įmonių:
— IKT specialistų užimtumas;
— bet kokio pobūdžio mokymo rengimas, kad būtų lavinami IKT specialistų su IKT susiję įgūdžiai
praėjusiais kalendoriniais metais;
— bet kokio pobūdžio mokymo rengimas, kad būtų lavinami kitų darbuotojų su IKT susiję įgūdžiai
praėjusiais kalendoriniais metais;
— IKT specialistų įdarbinimas arba bandymas įdarbinti praėjusiais kalendoriniais metais;
— toliau nurodytų IKT funkcijų atlikimas praėjusiais kalendoriniais metais, suskirstant taip: „Funkcijas
daugiausia atliko įmonės samdomieji darbuotojai, įskaitant samdomuosius darbuotojus, dirbančius
patronuojančiosiose arba susijusiose įmonėse“, „Funkcijas daugiausia atliko išorės tiekėjas“ arba
„Netaikytina“:
— IKT infrastruktūros priežiūra (serveriai, kompiuteriai, spausdintuvai, tinklai);
— biuro programinės įrangos palaikymas;
— verslo valdymo programinės įrangos/sistemų kūrimas;
— verslo valdymo programinės įrangos/sistemų palaikymas;
— taikomųjų interneto programų kūrimas;
— taikomųjų interneto programų palaikymas;
— saugumas ir duomenų apsauga;
ii) įmonių, kurios naudoja kompiuterius ir įdarbino arba bandė įdarbinti IKT specialistų praėjusiais kalendo
riniais metais:
— laisvos IKT specialistų vietos, kurias buvo sunku užpildyti.
f) Kliūtys naudotis IKT, internetu ir kitais elektroniniais tinklais, elektronine prekyba ir elektroninio
verslo procesais
i) Kompiuterius naudojančių įmonių:
— (neprivaloma) kliūtys, ribojančios arba neleidžiančios parduoti prekes ar paslaugas naudojantis interneto
svetaine arba taikomąja programa, nes jų pobūdis netinkamas pardavimui internetu;
— (neprivaloma) kliūtys, ribojančios arba neleidžiančios parduoti prekes ar paslaugas naudojantis interneto
svetaine arba taikomąja programa, dėl logistikos problemų;
— (neprivaloma) kliūtys, ribojančios arba neleidžiančios parduoti prekes ar paslaugas naudojantis interneto
svetaine arba taikomąja programa, dėl mokėjimo problemų;
— (neprivaloma) kliūtys, ribojančios arba neleidžiančios parduoti prekes ar paslaugas naudojantis interneto
svetaine arba taikomąja programa, dėl IKT saugumo arba duomenų apsaugos problemų;
— (neprivaloma) kliūtys, ribojančios arba neleidžiančios parduoti prekes ar paslaugas naudojantis interneto
svetaine arba taikomąja programa, dėl teisinės sistemos problemų;
— (neprivaloma) kliūtys, ribojančios arba neleidžiančios parduoti prekes ar paslaugas naudojantis interneto
svetaine arba taikomąja programa, dėl per didelių investicinių sąnaudų, palyginti su tikėtina nauda.
g) Prieiga prie technologijų, kurios sudaro sąlygas prisijungti prie interneto ar kitų tinklų bet kurioje
vietoje bet kuriuo laiku (visuresė prieiga), ir naudojimasis jomis
i)

Interneto prieigą turinčių įmonių:
— nuotolinės prieigos prie įmonės elektroninio pašto, dokumentų arba programų teikimas;
— mokėjimas už skelbimus internete;
— debesijos kompiuterijos paslaugų naudojimas, išskyrus nemokamas paslaugas;
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ii) įmonių, mokančių už skelbimus internete ir tam naudojančių toliau nurodytus tikslinės reklamos būdus:
— reklamos būdas, grindžiamas svetainių turiniu ar naudotojų ieškomais raktiniais žodžiais;
— reklamos būdas, grindžiamas interneto naudotojų ankstesnių veiksmų ar profilio sekimu;
— reklamos būdas, grindžiamas interneto naudotojų geografinės vietos nustatymu;
— bet kuris kitas pirmiau nenurodytas tikslinės reklamos internete būdas;
iii) interneto prieigą turinčių įmonių, kurios perka debesijos kompiuterijos paslaugas:
— elektroninio pašto naudojimas kaip debesijos kompiuterijos paslaugos;
— biuro programinės įrangos naudojimas kaip debesijos kompiuterijos paslaugos;
— įmonės duomenų bazės priegloba kaip debesijos kompiuterijos paslauga;
— rinkmenų saugojimas kaip debesijos kompiuterijos paslauga;
— finansų arba apskaitos programinės įrangos naudojimas kaip debesijos kompiuterijos paslaugos;
— ryšių su klientais valdymo naudojimas kaip debesijos kompiuterijos paslaugos;
— kompiuterių naudojimas įmonės nuosavos programinės įrangos veikimui užtikrinti kaip debesijos
kompiuterijos paslaugos;
— debesijos kompiuterijos paslaugų, teikiamų iš paslaugų teikėjų bendrųjų serverių, naudojimas;
— debesijos kompiuterijos paslaugų, teikiamų iš paslaugų teikėjų tik įmonei skirtų serverių, naudojimas.
3. Iš kitų šaltinių renkami arba gaunami šie papildomi visų įmonių rodikliai:
— įmonės pagrindinė ekonominė veikla praėjusiais kalendoriniais metais;
— vidutinis dirbančių asmenų skaičius praėjusiais kalendoriniais metais;
— visa apyvarta (vertė be PVM) praėjusiais kalendoriniais metais.
B. Aprėptis
A antraštinės dalies 2 ir 3 punktuose nustatyti rodikliai renkami dėl toliau nurodytų kategorijų įmonių:
1. Ekonominė veikla: šioms NACE 2 red. kategorijoms priskiriamos įmonės:
NACE kategorija

Aprašymas

C sekcija

Apdirbamoji gamyba

D, E sekcijos

Elektros, dujų, garo tiekimas, vandens tiekimas, nuotekų valymas ir atliekų tvar
kymas

F sekcija

Statyba

G sekcija

Didmeninė ir mažmeninė prekyba, variklinių transporto priemonių ir moto
ciklų remontas

H sekcija

Transportas ir saugojimas

I sekcija

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J sekcija

Informacija ir ryšiai
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Aprašymas

L sekcija

Nekilnojamojo turto operacijos

69–74 skyriai

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N sekcija

Administracinė ir aptarnavimo veikla

95.1 grupė

Kompiuterių ir ryšių įrangos remontas

2. Įmonių dydis: įmonės, kuriose dirba 10 ar daugiau asmenų. Įmonių, kuriose dirba mažiau nei 10 asmenų, įtraukti
neprivaloma.
3. Geografinė aprėptis: bet kurioje valstybės narės teritorijos dalyje esančios įmonės.
C. Ataskaitiniai laikotarpiai
2015 m. yra praėjusių kalendorinių metų rodiklių ataskaitinis laikotarpis. Kitų rodiklių ataskaitinis laikotarpis yra
2016 m.
D. Duomenų suskirstymas
Teikiami toliau nurodyti A dalies 2 antraštinėje dalyje išvardytų temų ir jų rodiklių papildomi rodikliai.
1. Skirstymas pagal ekonominės veiklos rūšį: pagal toliau nurodytus NACE 2 red. suvestinius duomenis:
NACE 2 red. suvestiniai lygmenys
galimam nacionalinių suvestinių duomenų skaičiavimui

10–18
19–23
24–25
26–33
35–39
41–43
45–47
47
49–53
55
58–63
68
69–74
77–82
26.1–26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62, 63.1, 95.1
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NACE 2 red. suvestiniai lygmenys
galimam Europos suvestinių duomenų skaičiavimui

10–12
13–15
16–18
26
27–28
29–30
31–33
45
46
55–56
58–60
61
62–63
77–78 + 80–82
79
95.1

2. Skirstymas pagal dydžio kategorijas: duomenys skirstomi į toliau nurodytas dydžio kategorijas pagal dirbančių
asmenų skaičių.
Dydžio kategorija

10 ar daugiau dirbančių asmenų
nuo 10 iki 49 dirbančių asmenų
nuo 50 iki 249 dirbančių asmenų
250 ar daugiau dirbančių asmenų

Jei taikoma, duomenys skirstomi pagal toliau pateiktą lentelę.
Dydžio kategorija

mažiau nei 10 asmenų (neprivaloma)
mažiau nei 5 asmenys (neprivaloma)
nuo 5 iki 9 asmenų (neprivaloma)
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E. Periodiškumas
Šiame priede reikalaujami 2016 m. duomenys teikiami vieną kartą.
F. Rezultatų teikimo terminai
1. Reglamento (EB) Nr. 808/2004 6 straipsnyje ir I priedo 6 punkte nurodyti suvestiniai duomenys, prireikus
pažymėti kaip konfidencialūs arba nepatikimi, Eurostatui pateikiami iki 2016 m. spalio 5 d. Iki šios datos
duomenų rinkinys turi būti baigtas rengti, patvirtintas ir priimtas.
2. Reglamento (EB) Nr. 808/2004 6 straipsnyje nurodyti metaduomenys Eurostatui pateikiami iki 2016 m.
gegužės 31 d.
3. Reglamento (EB) Nr. 808/2004 7 straipsnio 3 dalyje nurodyta kokybės ataskaita Eurostatui pateikiama iki
2016 m. lapkričio 5 d.
4. Duomenys ir metaduomenys Eurostatui teikiami laikantis Eurostato nustatyto keitimosi standarto, naudojant
vieną bendrą prieigą. Metaduomenys ir kokybės ataskaita teikiami standartinės struktūros, kurią metaduomenims
nustatė Eurostatas.
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II PRIEDAS

2 modulis. Individualūs asmenys, namų ūkiai ir informacinė visuomenė
A. Temos ir jų rodikliai
1. Temos, pagal kurias turi būti teikiami 2016 ataskaitinių metų duomenys, atrinktos iš Reglamento (EB)
Nr. 808/2004 I priedo sąrašo, yra šios:
a) individualių asmenų ir (arba) namų ūkių prieiga prie IKT ir jų naudojimas;
b) individualių asmenų ir (arba) namų ūkių naudojimasis internetu ir kitais elektroniniais tinklais įvairiais tikslais;
c) IKT saugumas ir patikimumas;
d) IKT kompetencija ir įgūdžiai;
e) IKT ir interneto naudojimo kliūtys;
f) individualių asmenų naudojimasis IKT keistis informacija ir paslaugomis su valdžios ir viešojo administravimo
įstaigomis (elektroninė valdžia);
g) prieiga prie technologijų, kurios sudaro sąlygas prisijungti prie interneto ar kitų tinklų bet kurioje vietoje bet
kuriuo laiku (visuresė prieiga), ir naudojimasis jomis.
2. Renkami šie rodikliai:
a) Individualių asmenų ir (arba) namų ūkių prieiga prie IKT ir jų naudojimas
i) Visų namų ūkių:
— prieiga prie interneto namuose (naudojant bet kokį įtaisą);
ii) namų ūkių, turinčių interneto prieigą:
— interneto ryšys: fiksuotasis plačiajuostis ryšys, pavyzdžiui, DSL, ADSL, VDSL, kabelinis, optinio pluošto
kabelinis, palydovinis, viešasis WiFi ryšys;
— interneto ryšys: judrusis plačiajuostis ryšys (naudojant judriojo telefono ryšio tinklus, bent 3G,
pavyzdžiui, UMTS, per (SIM) kortelę arba USB raktą, mobilųjį arba išmanųjį telefoną kaip modemą);
— (neprivaloma) interneto ryšys: interneto ryšys komutuojama telefono linija arba ISDN;
— (neprivaloma) interneto ryšys: judrusis siaurajuostis ryšys (naudojant senesnės nei 3G kartos judriojo
telefono ryšio tinklus, pavyzdžiui, 2G+/GPRS, per (SIM) kortelę arba USB raktą, mobilųjį arba išmanųjį
telefoną kaip modemą).
b) Individualių asmenų ir (arba) namų ūkių naudojimasis internetu įvairiais tikslais
i)

Visų individualių asmenų:
— paskutinis naudojimasis internetu (per pastaruosius tris mėnesius; prieš tris mėnesius – vienus metus;
daugiau negu prieš vienus metus; niekada nesinaudojo internetu);

ii) individualių asmenų, naudojusių internetą:
— paskutinė prekybos internetu operacija asmeniniais tikslais (per pastaruosius tris mėnesius; prieš tris
mėnesius – vienus metus; daugiau negu prieš vienus metus; niekada nepirko ir neužsisakė internetu);
iii) individualių asmenų, naudojusių internetą per pastaruosius tris mėnesius:
— vidutinis interneto naudojimo dažnumas per pastaruosius tris mėnesius (kiekvieną dieną arba beveik
kiekvieną dieną; bent vieną kartą per savaitę (bet ne kiekvieną dieną); rečiau nei kartą per savaitę);
— stalinio kompiuterio naudojimas interneto prieigai per pastaruosius tris mėnesius;
— skreitinio kompiuterio arba tinklinuko naudojimas interneto prieigai per pastaruosius tris mėnesius;
— planšetinio kompiuterio naudojimas interneto prieigai per pastaruosius tris mėnesius;
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— mobiliojo arba išmaniojo telefono naudojimas interneto prieigai per pastaruosius tris mėnesius;
— kitų mobiliųjų įtaisų (pvz., medijos arba žaidimų leistuvės, e. knygų skaityklės, išmaniojo laikrodžio)
naudojimas interneto prieigai per pastaruosius tris mėnesius;
— išmaniojo televizoriaus (tiesiogiai prijungto prie interneto, pvz., per WiFi, bet ne per atskirą įtaisą,
naudojant jį kaip didesnį ekraną) naudojimas interneto prieigai per pastaruosius tris mėnesius;
— interneto naudojimas asmeniniais tikslais elektroniniams laiškams siųsti ir gauti per pastaruosius tris
mėnesius;
— interneto naudojimas asmeniniais tikslais skambučiams internetu, vaizdo skambučiams (per interneto
kamerą) internetu (naudojant taikomąsias programas) per pastaruosius tris mėnesius;
— interneto naudojimas asmeniniais tikslais dalyvaujant bendruomenės tinkluose (kuriant naudotojo
paskyras, skelbiant pranešimus ar kitą informaciją) per pastaruosius tris mėnesius;
— interneto naudojimas asmeniniais tikslais naujienoms, laikraščiams ir naujienų žurnalams skaityti per
pastaruosius tris mėnesius;
— interneto naudojimas asmeniniais tikslais informacijai apie prekes ar paslaugas ieškoti per pastaruosius
tris mėnesius;
— interneto naudojimas asmeniniais tikslais žaidimams žaisti ar parsisiųsti per pastaruosius tris mėnesius;
— interneto naudojimas asmeniniais tikslais muzikai klausyti (pavyzdžiui, interneto radijas, srautinis
muzikos siuntimas) per pastaruosius tris mėnesius;
— interneto naudojimas asmeniniais tikslais televizijos transliacijoms (tiesioginėms ar įrašytoms) žiūrėti
internete per pastaruosius tris mėnesius;
— interneto naudojimas asmeniniais tikslais užsakomosioms vaizdo programoms žiūrėti, naudojantis
komercinėmis paslaugomis, per pastaruosius tris mėnesius;
— interneto naudojimas asmeniniais tikslais vaizdo medžiagai žiūrėti naudojantis keitimosi rinkmenomis
paslaugomis per pastaruosius tris mėnesius;
— interneto naudojimas asmeniniais tikslais savo sukurtam turiniui (pavyzdžiui, tekstams, nuotraukoms,
vaizdo medžiagai, muzikai, programinei įrangai) įkelti į interneto svetainę, siekiant juo dalytis, per
pastaruosius tris mėnesius;
— interneto naudojimas asmeniniais tikslais svetainėms arba tinklaraščiams kurti per pastaruosius tris
mėnesius;
— interneto naudojimas asmeniniais tikslais su sveikata susijusiai informacijai ieškoti per pastaruosius tris
mėnesius;
— interneto naudojimas asmeniniais tikslais užsiregistruoti pas gydytoją specialistą naudojantis svetaine
(pavyzdžiui, ligoninės arba sveikatos priežiūros centro svetaine) per pastaruosius tris mėnesius;
— interneto naudojimas asmeniniais tikslais naudojantis su keliavimu ar apgyvendinimu kelionės metu
susijusiomis paslaugomis per pastaruosius tris mėnesius;
— interneto naudojimas asmeniniais tikslais prekėms arba paslaugoms parduoti (pavyzdžiui, interneto
aukcionuose) per pastaruosius tris mėnesius;
— interneto naudojimas asmeniniais tikslais internetinei bankininkystei per pastaruosius tris mėnesius;
— interneto naudojimas asmeniniais tikslais naudojantis mokėjimo sąskaitomis susimokėti už internetu
nusipirktas prekes ar paslaugas per pastaruosius tris mėnesius;
— internetinės saugyklos naudojimas asmeniniais tikslais dokumentams, paveikslėliams, muzikos, vaizdo
ar kitoms rinkmenoms saugoti (pavyzdžiui, Google DRIVE, Dropbox, Windows OneDrive, iCloud, Amazon
Cloud DRIVE) per pastaruosius tris mėnesius;
— interneto naudojimas asmeniniais tikslais mokymosi veiklai dėl švietimo, profesinių arba asmeninių
priežasčių studijuojant internetu per pastaruosius tris mėnesius;
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— interneto naudojimas asmeniniais tikslais mokymosi veiklai dėl švietimo, profesinių arba asmeninių
priežasčių, naudojantis tik elektronine medžiaga (pavyzdžiui, audiovizualine medžiaga, elektroninėmis
programinėmis mokymo priemonėmis, elektroniniais vadovėliais) neišklausant viso kurso, per
pastaruosius tris mėnesius;
— interneto naudojimas asmeniniais tikslais mokymosi veiklai dėl švietimo, profesinių arba asmeninių
priežasčių, palaikant ryšius su dėstytojais arba studentais naudojant mokymo interneto svetaines/
portalus, per pastaruosius tris mėnesius;
— (neprivaloma) interneto naudojimas asmeniniais tikslais kitai mokymosi veiklai dėl švietimo, profesinių
arba asmeninių priežasčių per pastaruosius tris mėnesius;
iv) individualių asmenų, per pastaruosius tris mėnesius interneto prieigai naudojusių išmanųjį televizorių:
— išmaniojo televizoriaus naudojimas internetu perduodamoms srautinėms televizijos programoms
(tiesioginėms ar įrašytoms) žiūrėti per pastaruosius tris mėnesius;
— išmaniojo televizoriaus naudojimas kitai vaizdo medžiagai (užsakomajai ar naudojantis keitimosi
rinkmenomis paslaugomis) žiūrėti per pastaruosius tris mėnesius;
— išmaniojo televizoriaus naudojimas naršyti internete naudojantis naršyklės taikomąja programa per
pastaruosius tris mėnesius;
— išmaniojo televizoriaus naudojimas kitoms taikomosioms programoms (Skype, Facebook, žaidimams,
pirkimui internetu) naudoti per pastaruosius tris mėnesius;
v) individualių asmenų, naudojusių internetą asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių:
— interneto naudojimas akcijoms, obligacijoms, fondų produktams ar kitoms investicinėms paslaugoms
pirkti ar parduoti per pastaruosius dvylika mėnesių;
— interneto naudojimas draudimo liudijimams, įskaitant siūlomus kartu su kita paslauga (pavyzdžiui,
kartu su lėktuvo bilietu siūlomas kelionės draudimas), pirkti ar atnaujinti per pastaruosius dvylika
mėnesių;
— interneto naudojimas paskolai ar kreditui iš banko ar kito finansinių paslaugų teikėjo paimti per
pastaruosius dvylika mėnesių;
iv) individualių asmenų, naudojusių internetą asmeniniais tikslais prekybos internetu operacijoms per
pastaruosius dvylika mėnesių:
— interneto naudojimas maisto ar bakalėjos produktams užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;
— interneto naudojimas namų ūkio reikmenims užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;
— interneto naudojimas vaistams užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;
— interneto naudojimas drabužiams arba sporto prekėms užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;
— interneto naudojimas kompiuterių techninei įrangai užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;
— interneto naudojimas elektroninei įrangai (įskaitant fotoaparatus) užsakyti per pastaruosius dvylika
mėnesių;
— interneto naudojimas telekomunikacijų paslaugoms užsakyti (pavyzdžiui, televizijai, plačiajuosčio ryšio
abonementams, fiksuotojo ryšio arba judriojo ryšio abonementams, iš anksto apmokamų telefono
kortelių papildymams) per pastaruosius dvylika mėnesių;
— interneto naudojimas apgyvendinimo paslaugoms per atostogas (pvz., viešbučiams) užsakyti per
pastaruosius dvylika mėnesių;
— interneto naudojimas per pastaruosius dvylika mėnesių kitiems kelionių reikalams tvarkyti (pvz.,
transporto bilietams užsakyti, automobiliams nuomoti);
— interneto naudojimas bilietams į renginius užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;
— interneto naudojimas filmams arba muzikai užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;
— interneto naudojimas knygoms, žurnalams ar laikraščiams (įskaitant e. knygas) užsakyti per
pastaruosius dvylika mėnesių;
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— interneto naudojimas elektroninio mokymo medžiagai užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;
— interneto naudojimas vaizdo žaidimų programinei įrangai, kitai kompiuterinei programinei įrangai ir
programinės įrangos plėtotėms užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;
— interneto naudojimas kitoms prekėms arba paslaugoms užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;
— iš savo šalies pardavėjų pirktos arba užsakytos prekės arba paslaugos per pastaruosius dvylika mėnesių;
— iš kitų ES valstybių narių pardavėjų pirktos arba užsakytos prekės arba paslaugos per pastaruosius
dvylika mėnesių;
— iš kitų pasaulio šalių pardavėjų pirktos arba užsakytos prekės arba paslaugos per pastaruosius dvylika
mėnesių;
— pirktos arba užsakytos prekės arba paslaugos, kai pardavėjo kilmės šalis nežinoma, per pastaruosius
dvylika mėnesių;
— internetinių užsakymų skaičius arba internetu pirktų prekių ar paslaugų skaičius per pastaruosius tris
mėnesius (nurodyti užsakymų/pirkimų skaičių arba paskirstyti pagal klases: 1–2 užsakymai/pirkimai;
> 2–5 užsakymai/pirkimai; > 5–10 užsakymų/pirkimų, > 10 užsakymų/pirkimų);
— bendra prekių arba paslaugų (išskyrus akcijas arba kitas finansines paslaugas), pirktų internetu per
pastaruosius tris mėnesius, vertė (nurodyti sumą eurais arba paskirstyti pagal klases: mažiau nei
50 EUR, nuo 50 iki mažiau kaip 100 EUR, nuo 100 EUR iki mažiau kaip 500 EUR, nuo 500 EUR iki
mažiau kaip 1 000 EUR, nuo 1 000 EUR arba daugiau, nežinoma);
— (neprivaloma) iškilusios prekybos internetu problemos, t. y. techninės interneto svetainės problemos
užsisakant ar mokant;
— (neprivaloma) iškilusios prekybos internetu problemos, t. y. sunku rasti informaciją apie garantijas ir
kitas juridines teises;
— (neprivaloma) iškilusios prekybos internetu problemos, t. y. pristatoma lėčiau, nei nurodyta;
— (neprivaloma) iškilusios prekybos internetu problemos, t. y. galutinė kaina didesnė, nei nurodyta
(pavyzdžiui, didesnės pristatymo išlaidos, nenumatyti sandorio mokesčiai);
— (neprivaloma) iškilusios prekybos internetu problemos, t. y. pristatytos ne tos arba sugadintos prekės;
— (neprivaloma) iškilusios prekybos internetu problemos, t. y. susijusios su sukčiavimu (pavyzdžiui,
prekės arba paslaugos iš viso negautos, netinkamas kredito kortelės duomenų panaudojimas);
— (neprivaloma) iškilusios prekybos internetu problemos, t. y. sudėtinga pateikti skundą arba gauti
kompensaciją arba, pateikus skundą, negauta patenkinamo atsakymo;
— (neprivaloma) iškilusios prekybos internetu problemos, t. y. užsienio mažmenininkas nepriima
užsakymų iš prekių pirkėjo šalies;
— (neprivaloma) kitos iškilusios prekybos internetu problemos;
— (neprivaloma) neiškilo jokių prekybos internetu problemų;
— naudojimosi ne vieno mažmenininko, gamintojo ar paslaugų teikėjo interneto svetainėse pateikta
informacija prieš perkant internetu dažnumas per pastaruosius dvylika mėnesių, nurodant, ar ta
informacija naudotasi kiekvieną kartą, beveik kiekvieną kartą, kartais, retai ar niekada;
— naudojimosi informacija, pateikta kainas ar produktus lyginančiose interneto svetainėse ar
taikomosiose programose, prieš perkant internetu dažnumas per pastaruosius dvylika mėnesių,
nurodant, ar ta informacija naudotasi kiekvieną kartą, beveik kiekvieną kartą, kartais, retai ar niekada;
— naudojimosi informacija, pateikta klientų įvertinimuose interneto svetainėse ar tinklaraščiuose, prieš
perkant internetu dažnumas per pastaruosius dvylika mėnesių, nurodant, ar ta informacija naudotasi
kiekvieną kartą, beveik kiekvieną kartą, kartais, retai ar niekada;
— prekės ar paslaugos, per pastaruosius dvylika mėnesių įsigytos ar užsakytos tiesiogiai spustelėjus
skelbimą bendruomenės žiniasklaidos interneto svetainėje ar taikomojoje programoje.
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c) IKT saugumas ir patikimumas
i) Individualių asmenų, naudojusių internetą per pastaruosius dvylika mėnesių:
— per pastaruosius dvylika mėnesių internetu pateikta asmens informacija, t. y. asmens duomenys
(pavyzdžiui, vardas ir pavardė, gimimo data, tapatybės kortelės numeris);
— per pastaruosius dvylika mėnesių internetu pateikta asmens informacija, t. y. kontaktiniai duomenys
(pavyzdžiui, namų adresas, telefono numeris, e. paštas);
— per pastaruosius dvylika mėnesių internetu pateikta asmens informacija, t. y. mokėjimo duomenys
(pavyzdžiui, kredito ar debeto kortelės numeris, banko sąskaitos numeris);
— kita per pastaruosius dvylika mėnesių internetu pateikta asmens informacija, pavyzdžiui, nuotraukos,
dabartinė buvimo vieta, su sveikata susijusi informacija, darbo pajamos;
— per pastaruosius dvylika mėnesių asmens informacijos internetu nepateikta;
— per pastaruosius dvylika mėnesių prieš teikiant asmens informaciją perskaitytas privatumo taisyklių
aprašymas;
— per pastaruosius dvylika mėnesių ribota prieiga prie geografinės vietos informacijos;
— per pastaruosius dvylika mėnesių ribota prieiga prie profilio ar turinio bendruomenės tinklų svetainėse;
— per pastaruosius dvylika mėnesių atsisakyta leisti naudoti asmens informaciją reklamos tikslais;
— per pastaruosius dvylika mėnesių patikrinta, ar interneto svetainė, kurioje reikia pateikti asmens
informaciją, yra saugi (pavyzdžiui, https puslapiai, saugumo logotipas ar sertifikatas);
— per pastaruosius dvylika mėnesių prašyta interneto svetainių ar paieškos sistemų leisti susipažinti su
informacija, kurią jos turi apie respondentą, kad ta informacija būtų atnaujinta ar ištrinta;
— suvokimas, kad slapukai gali būti naudojami asmens veiksmams internete sekti, kiekvieno vartotojo
profiliui rengti ir su konkrečiomis paslaugomis susijusioms reklamoms siūlyti;
— (neprivaloma) susirūpinimas, kad veiksmai internete registruojami siekiant teikti tikslinę reklamą,
nurodant, ar susirūpinimas labai didelis, gana didelis ar tai nesukėlė jokio susirūpinimo;
— bent kartą pakeisti naršyklės saugumo nustatymai, siekiant užkirsti kelią slapukų įrašymui į asmens
kompiuterį arba apriboti jų kiekį;
— sekimą blokuojančios programinės įrangos naudojimas.
d) IKT kompetencija ir įgūdžiai
i) Individualių asmenų, naudojusių internetą per pastaruosius dvylika mėnesių:
— gebėjimas perkelti rinkmenas iš kompiuterio į kitus prietaisus ir atvirkščiai;
— gebėjimas įdiegti programinę įrangą arba taikomąją programą;
— gebėjimas pakeisti bet kokios programinės įrangos, įskaitant operacinę sistemą arba saugumo
programas, nustatymus;
— gebėjimas kopijuoti arba perkelti rinkmenas ar aplankus;
— gebėjimas naudoti teksto tvarkymo programinę įrangą;
— gebėjimas rengti pristatymus arba dokumentus, kuriuose yra teksto, paveikslėlių, lentelių arba diagramų;
— gebėjimas naudoti skaičiuoklių programinę įrangą;
— gebėjimas redaguoti nuotraukas, vaizdo arba garso rinkmenas;
— gebėjimas rašyti kodus programavimo kalba;
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ii) individualių asmenų, naudojusių internetą ir skaičiuoklių programinę įrangą per pastaruosius dvylika
mėnesių:
— gebėjimas naudotis sudėtingomis skaičiuoklių programinės įrangos funkcijomis, pavyzdžiui, rūšiavimo,
filtravimo, formulių naudojimo ir diagramų kūrimo, rūšiuojant ir analizuojant duomenis.
e) IKT ir interneto naudojimo kliūtys
i) Namų ūkių, neturinčių interneto prieigos namuose, atveju nurodyti interneto prieigos namuose neturėjimo
priežastį:
— turi interneto prieigą kitur;
— internetas nereikalingas, pavyzdžiui, todėl, kad tai nenaudinga ar neįdomu;
— per didelė įrangos kaina;
— per didelė prieigos kaina (pavyzdžiui, telefono ar DSL abonemento);
— įgūdžių stoka;
— susirūpinimas dėl privatumo arba saugumo;
— gyvenamosios vietos apylinkėse nėra plačiajuosčio interneto;
— kita (-os) priežastis (-ys).
f) Individualių asmenų naudojimasis IKT keistis informacija ir paslaugomis su valdžios ir viešojo
administravimo įstaigomis (elektroninė valdžia)
i)

Individualių asmenų, naudojusių internetą per pastaruosius dvylika mėnesių:
— interneto naudojimas asmeniniais tikslais informacijai iš valdžios institucijų ar viešųjų tarnybų
interneto svetainių gauti per pastaruosius dvylika mėnesių;
— interneto naudojimas asmeniniais tikslais oficialiems blankams iš valdžios institucijų ar viešųjų tarnybų
interneto svetainių parsisiųsti per pastaruosius dvylika mėnesių;
— interneto naudojimas asmeniniais tikslais internete užpildytiems blankams, skirtiems valdžios institu
cijoms ar viešosioms tarnyboms, teikti per pastaruosius dvylika mėnesių;

ii) individualių asmenų, per pastaruosius dvylika mėnesių nepateikusių užpildytų blankų valdžios institucijų
interneto svetainėse asmeniniais tikslais ir to nepadariusių dėl toliau nurodytos priežasties:
— nebuvo būtina teikti oficialių blankų;
iii) individualių asmenų, per pastaruosius dvylika mėnesių nepateikusių užpildytų blankų valdžios institucijų
interneto svetainėse asmeniniais tikslais, nors oficialius blankus pateikti buvo būtina, ir to nepadariusių dėl
vienos iš toliau nurodytų priežasčių:
— svetainėje tokia paslauga nebuvo teikiama;
— įgūdžių ar žinių stoka (pavyzdžiui, nežinojo, kaip naudotis svetaine arba naudotis svetaine buvo
pernelyg sudėtinga);
— susirūpinimas dėl asmens duomenų apsaugos ir saugumo;
— (neprivaloma) asmuo neturi elektroninio parašo arba elektroninės tapatybės kortelės ar liudijimo, kurių
reikia tapatumui nustatyti ar norint naudotis paslaugomis, arba asmuo turėjo problemų su minėtais
dalykais;
— respondento vardu tai atliko kitas asmuo (pavyzdžiui, konsultantas, patarėjas mokesčių klausimais,
giminaitis arba šeimos narys);
— kita (-os) priežastis (-ys), dėl kurios (-ių) asmuo valstybės institucijoms internetu nepateikė užpildytų
blankų.
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g) Prieiga prie technologijų, kurios sudaro sąlygas prisijungti prie interneto ar kitų tinklų bet kurioje
vietoje bet kuriuo laiku (visuresė prieiga), ir naudojimasis jomis
i) Individualių asmenų, naudojusių internetą per pastaruosius tris mėnesius:
— mobiliųjų telefonų arba išmaniųjų telefonų naudojimas interneto prieigai už namų ar darbo ribų per
pastaruosius tris mėnesius;
— mobiliųjų telefonų arba išmaniųjų telefonų naudojimas judriojo telefono ryšio tinkle interneto prieigai
už namų ar darbo ribų per pastaruosius tris mėnesius;
— mobiliųjų telefonų arba išmaniųjų telefonų naudojimas belaidžiame tinkle (pavyzdžiui, WiFi) interneto
prieigai už namų ar darbo ribų per pastaruosius tris mėnesius;
— nešiojamojo kompiuterio (pavyzdžiui, skreitinio ar planšetinio kompiuterio) naudojimas interneto
prieigai už namų ar darbo ribų per pastaruosius tris mėnesius;
— nešiojamojo kompiuterio (pavyzdžiui, skreitinio arba planšetinio kompiuterio) naudojimas judriojo
telefono ryšio tinkle, naudojant USB raktą ar SIM kortelę arba mobilųjį ar išmanųjį telefoną kaip
modemą interneto prieigai už namų ar darbo ribų per pastaruosius tris mėnesius;
— nešiojamojo kompiuterio (pavyzdžiui, skreitinio arba planšetinio kompiuterio) naudojimas belaidžiame
tinkle (pavyzdžiui, WiFi) interneto prieigai už namų ar darbo ribų per pastaruosius tris mėnesius;
— kitų mobiliųjų įtaisų (pvz., medijos arba žaidimų leistuvės, e. knygų skaityklės ar išmaniojo laikrodžio)
naudojimas interneto prieigai už namų ar darbo ribų per pastaruosius tris mėnesius;
— mobilieji įtaisai interneto prieigai už namų ar darbo ribų per pastaruosius tris mėnesius nenaudoti.
B. Aprėptis
1. Statistiniai vienetai, kurių rodikliai rinktini pagal šio priedo A antraštinės dalies 2 punkte išvardytus su namų
ūkiais susijusius rodiklius, yra namų ūkiai, kuriuose bent vienas narys yra 16–74 m.
2. Statistiniai vienetai, kurių rodikliai rinktini pagal šio priedo A antraštinės dalies 2 punkte išvardytus su indivi
dualiais asmenimis susijusius rodiklius, yra 16–74 m. individualūs asmenys.
3. Geografinė aprėptis: bet kurioje susijusios valstybės narės teritorijos dalyje esantys namų ūkiai ir (arba) ten
gyvenantys individualūs asmenys.
C. Ataskaitinis laikotarpis
Pagrindinis rinktinos statistikos ataskaitinis laikotarpis yra 2016 m. pirmasis ketvirtis.
D. Papildomi socialiniai ir ekonominiai rodikliai
1. Rinktini toliau nurodyti šio priedo A antraštinės dalies 2 punkte išvardytų temų ir jų rodiklių, susijusių su namų
ūkiais, papildomi rodikliai:
a) gyvenamasis regionas pagal regionų klasifikatorių NUTS 1;
b) (neprivaloma) gyvenamasis regionas pagal NUTS 2 klasifikatorių;
c) geografinė vieta: gyvena mažiau išsivysčiusiuose regionuose, pereinamojo laikotarpio regionuose ar labiau
išsivysčiusiuose regionuose;
d) urbanizacijos laipsnis: gyvena tankiai apgyvendintose vietovėse, vidutiniškai tankiai apgyvendintose vietovėse
ar retai apgyvendintose vietovėse;
e) namų ūkio tipas, nurodant namų ūkio narių skaičių, (neprivaloma) 16–24 m. asmenų skaičių, (neprivaloma)
16–24 m. studentų skaičių, (neprivaloma) 25–64 m. asmenų skaičių, (neprivaloma) 65 m. ir vyresnių asmenų
skaičių ir (atskirai rinktini duomenys) jaunesnių nei 16 m. vaikų skaičių, (neprivaloma) 14–15 m. vaikų
skaičių, (neprivaloma) 5–13 m. vaikų skaičių, (neprivaloma) 4 m. ir jaunesnių vaikų skaičių;
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f) (neprivaloma) namų ūkio grynosios mėnesio pajamos, renkant pagal vertę arba pajamų dydžio grupes,
suderinamas su pajamų kvartiliais;
g) (neprivaloma) ekvivalentinės namų ūkio grynosios mėnesio pajamos, nurodomos kvintiliais.
2. Rinktini toliau nurodyti šio priedo A antraštinės dalies 2 punkte išvardytų temų ir jų rodiklių, susijusių su indivi
dualiais asmenimis, papildomi rodikliai:
a) lytis;
b) gimimo šalis, nurodant, ar asmuo gimė šioje šalyje ar užsienyje, tokiu atveju nurodant ir tai, ar jis gimė kitoje
ES valstybėje narėje ar ES nepriklausančioje valstybėje;
c) pilietybės valstybė: ar asmuo yra pilietis ar ne, nurodant, ar jis yra kitos ES valstybės narės pilietis ar ES neprik
lausančios valstybės pilietis;
d) amžius (suėjusių metų skaičius); (neprivaloma) jaunesni nei 16 m. ir (arba) vyresni nei 74 m.;
e) (neprivaloma) faktinė santuokinė padėtis: bendrai gyvenantys santuokos neįregistravę asmenys ar asmenys,
negyvenantys neregistruotoje santuokoje;
f) išsilavinimo lygis, nurodant aukščiausią įgytą išsilavinimo lygį pagal Tarptautinio standartizuoto švietimo
klasifikatoriaus (ISCED) 2011 m. redakciją: ne aukštesnis kaip pagrindinis ugdymas (ISCED 0, 1 arba 2);
vidurinis ugdymas ir profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą (ISCED 3 arba 4); tretinis išsilavinimas
(ISCED 5, 6, 7 arba 8); žemesnis nei pradinis ugdymas (ISCED 0); pradinis ugdymas (ISCED 1); pagrindinis
ugdymas (ISCED 2); vidurinis išsilavinimas (ISCED 3); profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą (ISCED
4); trumpas tretinis išsilavinimas (ISCED 5); studijos bakalauro laipsniui įgyti arba jų atitikmuo (ISCED 6);
studijos magistro laipsniui įgyti arba jų atitikmuo (ISCED 7) ar studijos daktaro laipsniui įgyti arba jų
atitikmuo (ISCED 8);
g) užimtumas, nurodant, ar asmuo yra samdomasis darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo, įskaitant
padedančius šeimos narius (neprivaloma: visą darbo laiką dirbantis samdomasis darbuotojas arba savarankiškai
dirbantis asmuo, ne visą darbo laiką dirbantis samdomasis darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo,
samdomasis darbuotojas, nuolatinis samdomasis darbuotojas arba pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantis
samdomasis darbuotojas, laikinas arba pagal terminuotą darbo sutartį dirbantis samdomasis darbuotojas,
savarankiškai dirbantis asmuo, įskaitant padedančius šeimos narius);
h) (neprivaloma) nurodyti užimtumo ekonominį sektorių:
NACE 2 red. sekcijos

Aprašymas

A

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

B, C, D ir E

Apdirbamoji gamyba, kasyba ir karjerų eksploatavimas ir kita pramonė

F

Statyba

G, H ir I

Didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų
veikla

J

Informavimas ir komunikacija

K

Finansinė ir draudimo veikla

L

Nekilnojamojo turto operacijos

M ir N

Verslo paslaugos

O, P ir Q

Viešasis valdymas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R, S, T ir U

Kitos paslaugos
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i) užimtumas, nurodant, ar asmuo yra bedarbis, nedirbantis studentas ar kitas asmuo, nepriskiriamas darbo jėgai,
nurodant (neprivaloma), ar asmuo išėjęs į pensiją arba į paankstintą pensiją ar atsisakęs verslo, neįgalus,
atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją tarnybą, namų šeimininkas (-ė) ar neaktyvus dėl bet kurios
kitos priežasties;
j) profesija pagal Tarptautinį standartinį profesijų klasifikatorių (ISCO-08), nurodant, ar asmuo klasifikuojamas
kaip darbininkas, ne darbininkas, IKT darbuotojas, ne IKT darbuotojas, ir (neprivaloma) visas profesijas pagal
ISCO-08 2 skaitmenų lygmenį.
E. Periodiškumas
2016 m. duomenys teikiami vieną kartą.
F. Rezultatų teikimo terminai
1. Reglamento (EB) Nr. 808/2004 6 straipsnyje ir II priedo 6 punkte nurodyti atskiri duomenų įrašai, pagal kuriuos
negalima tiesiogiai nustatyti statistinių vienetų, Eurostatui pateikiami iki 2016 m. spalio 5 d. Iki šios datos
duomenų rinkinys turi būti baigtas rengti, patvirtintas ir priimtas.
2. Reglamento (EB) Nr. 808/2004 6 straipsnyje nurodyti metaduomenys Eurostatui pateikiami iki 2016 m.
gegužės 31 d.
3. Reglamento (EB) Nr. 808/2004 7 straipsnio 3 dalyje nurodyta kokybės ataskaita Eurostatui pateikiama iki
2016 m. lapkričio 5 d.
4. Duomenys ir metaduomenys Eurostatui teikiami laikantis Eurostato nustatyto keitimosi standarto, naudojant
vieną bendrą prieigą. Metaduomenys ir kokybės ataskaita teikiami standartinės struktūros, kurią metaduomenims
nustatė Eurostatas.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2004
2015 m. lapkričio 10 d.
kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai
nustatyti
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo
nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72,
(EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),
atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos
išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių
sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,
kadangi:
(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde
rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes
produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskai
čiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų
įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio
reglamento priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 10 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 671.
(2) OL L 157, 2011 6 15, p. 1.
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PRIEDAS
Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti
(EUR/100 kg)
KN kodas

Trečiosios šalies kodas ( )

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

49,2

MA

75,6

MK

50,7

TR

74,5

ZZ

62,5

AL

80,9

JO

229,9

MA

183,4

TR

156,7

ZZ

162,7

MA

131,4

TR

177,9

ZZ

154,7

CL

170,3

MA

81,7

PE

166,7

TR

83,5

ZA

150,6

ZZ

130,6

CL

184,7

PE

147,1

TR

73,1

ZA

95,1

ZZ

125,0

TR

105,6

ZZ

105,6

BR

311,3

EG

226,4

PE

251,0

TR

169,1

ZZ

239,5

AR

145,7

CA

163,3

CL

84,4

MK

29,8

NZ

142,2

US

146,9

ZA

223,1

ZZ

133,6

0707 00 05

0709 93 10

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90

0805 50 10
0806 10 10

0808 10 80

1
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(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0808 30 90

BA

73,9

CN

83,9

TR

135,2

XS

80,0

ZZ

93,3

(1) Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų no
menklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, su
sijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.
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SPRENDIMAI
TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/2005
2015 m. lapkričio 10 d.
kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afganistane įgaliojimų terminas
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 33 straipsnį ir 31 straipsnio 2 dalį,
atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,
kadangi:
(1)

2013 m. liepos 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/393/BUSP (1), kuriuo Franz-Michael SKJOLD MELLBIN
paskirtas Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (toliau – ES specialusis įgaliotinis) Afganistane. ES specialiojo
įgaliotinio įgaliojimų terminas baigiasi 2015 m. spalio 31 d.;

(2)

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas turėtų būti pratęstas tolesniam 16 mėnesių laikotarpiui;

(3)

ES specialusis įgaliotinis vykdys įgaliojimus tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti siekti
Sutarties 21 straipsnyje nustatytų Sąjungos išorės veiksmų tikslų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis
ES specialiojo įgaliotinio Afganistane Franz-Michael SKJOLD MELLBIN įgaliojimai pratęsiami iki 2017 m. vasario 28 d.
Taryba, remdamasi Politinio ir saugumo komiteto (toliau – PSK) įvertinimu bei Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio
reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) pasiūlymu, gali nuspręsti ES specialiojo įgaliotinio
įgaliojimus nutraukti anksčiau.

2 straipsnis
Politikos tikslai
ES specialusis įgaliotinis atstovauja Sąjungai ir propaguoja Sąjungos politikos tikslus Afganistane, glaudžiai derindamas
veiklą su valstybių narių atstovais Afganistane. Konkrečiau, ES specialusis įgaliotinis:
a) prisideda prie ES ir Afganistano bendros deklaracijos, 2014–2016 m. ES strategijos Afganistane ir, atitinkamais
atvejais, ES ir Afganistano bendradarbiavimo susitarimo dėl partnerystės ir vystymosi įgyvendinimo;
b) remia Sąjungos ir Afganistano politinį dialogą;
c) remia Jungtines Tautas (JT), joms atliekant pagrindinį vaidmenį Afganistane, ypatingą dėmesį skirdamas pastangoms
geriau koordinuoti tarptautinę paramą, tokiu būdu skatindamas Bonos, Čikagos, Tokijo ir Londono konferencijų
komunikatų bei atitinkamų JT rezoliucijų įgyvendinimą.
(1) 2013 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas 2013/393/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/382/BUSP dėl Europos
Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afganistane įgaliojimų pratęsimo (OL L 198, 2013 7 23, p. 47).
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3 straipsnis
Įgaliojimai
Įgyvendindamas savo įgaliojimus, ES specialusis įgaliotinis, glaudžiai bendradarbiaudamas su valstybių narių atstovais
Afganistane:
a) propaguoja Sąjungos požiūrį į politinį procesą ir įvykių raidą Afganistane;
b) palaiko glaudžius ryšius su atitinkamomis Afganistano institucijomis, ypač Vyriausybe ir Parlamentu, taip pat vietos
valdžios institucijomis, ir remia jų vystymą. Taip pat turėtų būti palaikomi ryšiai su kitomis Afganistano politinėmis
grupėmis ir kitais svarbiais Afganistane veikiančiais subjektais, visų pirma atitinkamais pilietinės visuomenės
subjektais;
c) palaiko glaudžius ryšius su atitinkamais tarptautiniais ir regioniniais Afganistane veikiančiais subjektais, visų pirma JT
Generalinio Sekretoriaus specialiuoju atstovu ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) vyresniuoju civiliniu
įgaliotiniu bei kitais svarbiausiais partneriais ir organizacijomis;
d) konsultuoja dėl padarytos pažangos siekiant ES ir Afganistano bendros deklaracijos, 2014–2016 m. ES strategijos
Afganistane, ES ir Afganistano bendradarbiavimo susitarimo dėl partnerystės ir vystymosi ir Bonos, Čikagos, Tokijo
bei Londono konferencijų komunikatų tikslų, visų pirma šiose srityse:
i)

civilinių gebėjimų stiprinimas, ypač subnacionaliniu lygiu;

ii)

geras valdymas ir teisinės valstybės egzistavimui būtinų institucijų, visų pirma nepriklausomos teismų sistemos,
kūrimas;

iii) rinkimų ir konstitucinės reformos;
iv)

saugumo sektoriaus reformos, įskaitant teisminių institucijų ir teisinės valstybės, nacionalinės kariuomenės ir
policijos pajėgų stiprinimą bei visų pirma civilinės policijos tarnybos plėtojimą;

v)

augimo skatinimas, visų pirma pasitelkiant žemės ūkį ir kaimo plėtrą;

vi)

Afganistano tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje, įskaitant pagarbą mažumoms priklausančių
asmenų teisėms ir moterų bei vaikų teisėms, laikymasis;

vii) demokratijos ir teisinės valstybės principų laikymasis;
viii) moterų dalyvavimo viešajame administravime, pilietinės visuomenės veikloje ir, vadovaujantis JT Saugumo
Tarybos rezoliucija 1325 (2000), taikos procese skatinimas;
ix) Afganistano tarptautinių įsipareigojimų laikymasis, įskaitant bendradarbiavimą, susijusį su tarptautinėmis
pastangomis kovoti su terorizmu, neteisėta prekyba narkotikais, prekyba žmonėmis ir ginklų bei masinio
naikinimo ginklų ir susijusių medžiagų platinimu;
x)

palankesnių sąlygų humanitarinės pagalbos teikimui ir tvarkingam pabėgėlių bei šalies viduje perkeltų asmenų
grįžimui sudarymas ir

xi) Sąjungos dalyvavimo ir veiklos Afganistane veiksmingumo didinimas ir dalyvavimas rengiant reguliarias
2014–2016 m. ES strategijos Afganistane įgyvendinimo ataskaitas, kurių prašo Taryba;
e) aktyviai dalyvauja vietos koordinavimo forumų, pavyzdžiui, Jungtinės koordinavimo ir stebėsenos valdybos, veikloje,
kartu išsamiai informuodamas nedalyvaujančias valstybes nares apie šiais lygiais priimtus sprendimus;
f) konsultuoja dėl Sąjungos dalyvavimo ir jos pozicijų su Afganistanu susijusiose tarptautinėse konferencijose, visų
pirma dėl kitos tarptautinės ministrų konferencijos dėl Afganistano, kuri kartu su Sąjunga bus surengta Briuselyje,
palaikant glaudžius ryšius su Afganistano valdžios institucijomis ir pagrindiniais tarptautiniais partneriais;
g) aktyviai skatina regioninį bendradarbiavimą įgyvendinant atitinkamas iniciatyvas, įskaitant Stambulo procesą ir
Regionų ekonominio bendradarbiavimo konferenciją Afganistano klausimais (RECCA);
h) prisideda prie Sąjungos žmogaus teisių politikos ir ES žmogaus teisių gairių, visų pirma dėl moterų ir vaikų konfliktų
apimtose vietovėse, įgyvendinimo, visų pirma vykdant stebėseną ir reaguojant į pokyčius šioje srityje;
i) prireikus teikia paramą įtraukiam Afganistano vadovaujamam taikos procesui, kuriuo siekiama politinio sprendimo,
laikantis Bonos konferencijoje nustatytų principinių ribų.
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4 straipsnis
Įgaliojimų vykdymas
1.

ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų vykdymą; jo veiklą prižiūri vyriausiasis įgaliotinis.

2.
PSK palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba ES specialusis įgaliotinis bendrauja
pirmiausia per šį komitetą. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui strategines gaires ir politinius nurodymus pagal jo
įgaliojimus, nedarant poveikio vyriausiojo įgaliotinio įgaliojimams.
3.
ES specialusis įgaliotinis savo veiksmus glaudžiai koordinuoja su Europos išorės veiksmų tarnyba (toliau – EIVT) ir
atitinkamais jos padaliniais.

5 straipsnis
Finansavimas
1.
Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu laikotarpiu nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. vasario 28 d.
susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 7 625 000 EUR.
2.

Išlaidos tvarkomos pagal Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles.

3.
Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis
įgaliotinis yra atskaitingas Komisijai.

6 straipsnis
Darbuotojų grupės sudarymas ir sudėtis
1.
Neviršydamas ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių išteklių, ES specialusis įgaliotinis
sudaro darbuotojų grupę. Į darbuotojų grupę įtraukiami darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos
srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose. ES specialusis įgaliotinis laiku ir reguliariai praneša Tarybai ir Komisijai apie
darbuotojų grupės sudėtį.
2.
Valstybės narės, Sąjungos institucijos ir EIVT gali pasiūlyti deleguoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju
įgaliotiniu. Atlyginimą tokiems deleguotiems darbuotojams moka atitinkamai ta valstybė narė, atitinkama Sąjungos
institucija arba EIVT. Valstybių narių į Sąjungos institucijas arba EIVT deleguoti ekspertai taip pat gali būti komandi
ruojami dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti valstybės narės
pilietybę.
3.
Visi deleguoti darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei, siunčiančiajai
Sąjungos institucijai arba EIVT ir vykdo savo pareigas bei veikia ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų labui.

7 straipsnis
ES specialiojo įgaliotinio ir ES specialiojo įgaliotinio personalo privilegijos ir imunitetai
Atitinkamai su priimančiąja šalimi susitariama dėl ES specialiojo įgaliotinio misijos ir ES specialiojo įgaliotinio personalo
narių užduočių įvykdymui bei sklandžiam darbui užtikrinti būtinų privilegijų, imunitetų ir papildomų garantijų.
Valstybės narės ir EIVT šiuo tikslu teikia visą reikalingą paramą.

8 straipsnis
ES įslaptintos informacijos saugumas
ES specialusis įgaliotinis ir jo darbuotojų grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų
Tarybos sprendimu 2013/488/ES (1).
(1) 2013 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas 2013/488/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių
(OL L 274, 2013 10 15, p. 1).
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9 straipsnis
Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama
1.
Valstybės narės, Komisija ir Tarybos generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų
sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.
2.

Prireikus Sąjungos delegacijos ir (arba) valstybės narės teikia logistinę paramą regione.

10 straipsnis
Saugumas
ES specialusis įgaliotinis, laikydamasis Sąjungos politikos dėl personalo, dislokuoto už Sąjungos ribų vykdyti veiksmus
pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, vadovaudamasis ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų ir atsižvelgdamas į
saugumo padėtį jo atsakomybei priskirtoje teritorijoje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių tiesiogiai ES
specialiajam įgaliotiniui pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:
a) sudarydamas EIVT gairėmis grindžiamą specialų saugumo planą, apimantį specialias fizines, organizacines ir
procedūrines saugumo priemones, reglamentuojantį saugaus personalo atvykimo į jo atsakomybei priskirtą teritoriją
ir judėjimo toje teritorijoje valdymą bei saugumo incidentų valdymą, taip pat apimantį nenumatytų atvejų ir
evakuacijos planą;
b) užtikrindamas, kad visi už Sąjungos ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu
dėl jo atsakomybei priskirtoje teritorijoje esančių sąlygų;
c) užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į jo atsakomybei priskirtą teritoriją visiems ES specialiojo įgaliotinio
darbuotojų grupės nariams, kurie turi būti dislokuoti už Sąjungos ribų, įskaitant vietoje pasamdytus darbuotojus,
būtų organizuotas atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į EIVT tai teritorijai priskirtą rizikos
laipsnį;
d) užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo
įvertinimais, ir Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui bei Komisijai raštu būtų teikiamos jų įgyvendinimo ir kitų saugumo
klausimų ataskaitos, sudarančios pažangos ir įgaliojimų vykdymo ataskaitų dalį.

11 straipsnis
Ataskaitų teikimas
ES specialusis įgaliotinis vyriausiajam įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas. ES specialusis įgaliotinis taip pat
prireikus teikia ataskaitas Tarybos darbo grupėms. Reguliariai teikiamos ataskaitos platinamos per COREU sistemą. ES
specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Užsienio reikalų tarybai. Pagal Sutarties 36 straipsnį ES specialusis įgaliotinis
gali dalyvauti informuojant Europos Parlamentą.

12 straipsnis
Koordinavimas
1.
ES specialusis įgaliotinis prisideda prie Sąjungos veiksmų vieningumo, nuoseklumo ir veiksmingumo užtikrinimo
bei padeda užtikrinti, kad visos Sąjungos priemonės ir valstybių narių veiksmai būtų vykdomi suderintai siekiant
Sąjungos politikos tikslų. ES specialiojo įgaliotinio veikla koordinuojama su Komisijos ir Sąjungos delegacijos Pakistane
veikla. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių atstovybes ir Sąjungos delegacijas.
2.
Veiksmų vietoje palaikomas glaudus ryšys su valstybių narių atstovybių vadovais ir Sąjungos delegacijų vadovais. Jie
deda visas įmanomas pastangas padėdami ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti savo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis
teikia Europos Sąjungos policijos misijos Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN) vadovui konsultacijas vietos politiniais
klausimais. ES specialusis įgaliotinis ir civilinių operacijų vadas prireikus konsultuojasi tarpusavyje. ES specialusis
įgaliotinis taip pat palaiko ryšius su kitais veiksmų vietoje esančiais tarptautiniais ir regioniniais subjektais.
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13 straipsnis
Pagalba pretenzijų atveju
ES specialusis įgaliotinis ir jo personalas teikia pagalbą, susijusią su atsaku į bet kokias pretenzijas ir prievoles, kylančias
dėl ankstesnių ES specialiųjų įgaliotinių Afganistane įgaliojimų vykdymo, ir dėl tokių tikslų suteikia administracinę
pagalbą bei prieigą prie atitinkamų dokumentų.
14 straipsnis
Peržiūra
Šio sprendimo įgyvendinimas ir jo suderinamumas su kita Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimi. Ne vėliau kaip
iki 2016 m. birželio mėn. pabaigos ES specialusis įgaliotinis pateikia Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijai
pažangos ataskaitą, o iki 2016 m. lapkričio mėn. pabaigos – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą.
15 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.
Jis taikomas nuo 2015 m. lapkričio 1 d.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 10 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
P. GRAMEGNA
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TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/2006
2015 m. lapkričio 10 d.
kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Somalio pusiasalyje įgaliojimų
terminas
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 33 straipsnį ir 31 straipsnio 2 dalį,
atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,
kadangi:
(1)

2011 m. gruodžio 8 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/819/BUSP (1), kuriuo paskyrė Alexander RONDOS
Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (toliau – ES specialusis įgaliotinis) Somalio pusiasalyje. ES specialiojo
įgaliotinio įgaliojimų terminas baigiasi 2015 m. spalio 31 d.;

(2)

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas turėtų būti pratęstas tolesniam 16 mėnesių laikotarpiui;

(3)

ES specialusis įgaliotinis įgaliojimus vykdys tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti pasiekti
Sutarties 21 straipsnyje nustatytus Sąjungos išorės veiksmų tikslus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis
ES specialiojo įgaliotinio Somalio pusiasalyje Alexander RONDOS įgaliojimų terminas pratęsiamas iki 2017 m.
vasario 28 d. Taryba, remdamasi Politinio ir saugumo komiteto (toliau – PSK) įvertinimu bei Sąjungos vyriausiojo
įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) pasiūlymu, gali nuspręsti ES
specialiojo įgaliotinio įgaliojimus nutraukti anksčiau.
ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymo tikslais Somalio pusiasalis apibrėžiamas kaip apimantis Džibučio
Respubliką, Eritrėjos Valstybę, Etiopijos Federacinę Demokratinę Respubliką, Kenijos Respubliką, Somalio Federacinę
Respubliką, Sudano Respubliką, Pietų Sudano Respubliką ir Ugandos Respubliką. Spręsdamas klausimus, turinčius
platesnį poveikį regionų lygmeniu, ES specialusis įgaliotinis atitinkamai bendradarbiauja su šalimis ir regioniniais
subjektais, nepriklausančiais Somalio pusiasaliui.

2 straipsnis
Politikos tikslai
1.
ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Sąjungos politikos tikslais, susijusiais su Somalio pusiasaliu, kurie
išdėstyti 2011 m. lapkričio 14 d. priimtoje Strateginėje programoje, 2015 m. spalio 26 d. priimtame Somalio pusiasaliui
skirtame 2015–2020 m. regioniniame veiksmų plane ir atitinkamose Tarybos išvadose, t. y. aktyviai prisidėti prie
veiksmų regioniniu ir tarptautiniu lygmeniu siekiant taikaus sambūvio ir ilgalaikės taikos, saugumo ir vystymosi šio
regiono šalyse ir tarp jų. ES specialusis įgaliotinis taip pat prisideda prie įvairialypio Sąjungos vykdomo bendradar
biavimo Somalio pusiasalyje kokybės gerinimo, jo intensyvumo, poveikio ir matomumo stiprinimo.
2.

Politikos tikslai, prie kurių prisideda ES specialusis įgaliotinis, inter alia, apima:

a) tolesnę Somalio pusiasalio stabilizaciją, atsižvelgiant į platesnę regiono dinamiką;
(1) 2011 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimas 2011/819/BUSP, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis Afrikos Kyšulyje
(OL L 327, 2011 12 9, p. 62).
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b) siekį išspręsti konfliktus, vykstančius konkrečiai Somalyje, Pietų Sudane ir Sudane, ir kelio galimiems konfliktams
tarp regiono šalių arba jų viduje užkirtimą ir išankstinį įspėjimą apie juos;
c) paramą politiniam bei ekonominiam regionų bendradarbiavimui ir regionų bendradarbiavimui saugumo srityje;
d) geresnį mišrių migracijos srautų iš Somalio pusiasalio ir jame valdymą, kuriuo taip pat nagrinėjamos tokių srautų
esminės priežastys.

3 straipsnis
Įgaliojimai
1.
Kad būtų pasiekti su Somalio pusiasaliu susiję Sąjungos politikos tikslai, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami šie
įgaliojimai:
a) remiantis Strategine programa ir jos regioniniu veiksmų planu, siekiant padėti įgyvendinti Sąjungos tikslus ir prisidėti
prie to, kad būtų geriau suvokiamas Sąjungos vaidmuo regione, bendradarbiauti su visais suinteresuotaisiais regiono
subjektais, Vyriausybėmis, regioninės valdžios institucijomis, tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis, pilietine
visuomene ir diasporomis;
b) bendradarbiauti su svarbiausiais subjektais už regiono ribų, turinčiais įtakos Somalio pusiasalyje, siekiant spręsti
platesnio regiono stabilumo problemas, be kita ko, susijusias su Raudonąja jūra ir Indijos vandenyno vakarine dalimi.
Tie kontaktai apima dvišalį bendradarbiavimą su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Persijos įlankos šalimis, Egiptu,
Turkija ir Kinija, regioninius kontaktus su Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba (GCC) ir ryšius su kitais svarbiais
atsirandančiais subjektais;
c) prireikus atstovauti Sąjungai atitinkamuose tarptautiniuose forumuose ir užtikrinti Sąjungos paramos krizių
valdymui, konfliktų sprendimui ir prevencijai matomumą;
d) skatinti ir remti veiksmingą politinį bendradarbiavimą, bendradarbiavimą saugumo srityje ir ekonominę integraciją
regione, pasitelkiant Sąjungos partnerystę su Afrikos Sąjunga (AS) ir regioninėmis organizacijomis, visų pirma
Tarpvyriausybine vystymo institucija (IGAD);
e) stebėti politinius pokyčius regione ir prisidėti prie Sąjungos politikos regiono atžvilgiu vystymo, įskaitant kiek tai
susiję su Somaliu, Sudanu, Pietų Sudanu ir Eritrėja, Etiopijos ir Eritrėjos sienos ginču, taip pat Alžyro susitarimo
įgyvendinimu, Džibučio ir Eritrėjos sienos ginču, Nilo baseino iniciatyvos vykdymo klausimu bei kitais susirūpinimą
keliančiais klausimais regione, kurie daro poveikį jo saugumui, stabilumui ir gerovei;
f) nagrinėti tarpvalstybinius iššūkius, visų pirma susijusius su migracija, ir gavus prašymą dalyvauti dialoguose
migracijos klausimais su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir bendrai prisidėti prie Sąjungos politikos
migracijos ir pabėgėlių srityje regiono atžvilgiu, laikantis Sąjungos politinių prioritetų, siekiant padidinti bendradar
biavimą, įskaitant grąžinimo ir readmisijos klausimais;
g) Somalio klausimu, glaudžiai koordinuojant veiklą su Sąjungos delegacijos Somalyje vadovu ir atitinkamais
regioniniais bei tarptautiniais partneriais, be kita ko, Jungtinių Tautų (JT) Generalinio sekretoriaus specialiuoju
įgaliotiniu Somalyje, AS ir IGAD, toliau aktyviai prisidėti prie veiksmų ir iniciatyvų, kuriais siekiama tolesnio Somalio
stabilizavimo ir tvarkos po pereinamojo laikotarpio įgyvendinimo, remiantis 2013 m. susitarimu dėl naujojo kurso ir
pažanga, padaryta kuriant federacinę valstybę, ir siekiant 2016 m. Somalyje užtikrinti patikimą ir įtraukų rinkimų
procesą. Be to, ES specialusis įgaliotinis toliau remia saugumo sektoriaus plėtrą Somalyje, be kita ko, pasitelkiant
regione dislokuotas Sąjungos BSGP misijas;
h) Sudano klausimu, ir glaudžiai bendradarbiaujant su Sąjungos delegacijos Chartume ir delegacijos AS Adis Abeboje
vadovais, prisidėti prie Sąjungos politikos Sudano atžvilgiu nuoseklumo bei veiksmingumo ir remti besitęsiančių
konfliktų Darfūre, Pietų Kordofano ir Mėlynojo Nilo provincijose politinius sprendimus ir nacionalinį susitaikymą
užtikrinant visa apimantį politinį procesą. Šiuo atžvilgiu ES specialusis įgaliotinis prisideda prie nuoseklaus
tarptautinio požiūrio kartu su AS, visų pirma AS aukšto lygio įgyvendinimo komisija Sudane ir Pietų Sudane
(AUHIP), JT ir kitais svarbiausiais regioniniais ir tarptautiniais suinteresuotaisiais subjektais, taip pat atsižvelgiant į
poreikį remti taikų Sudano ir Pietų Sudano sambūvį, visų pirma įgyvendinant Adis Abebos susitarimus ir išspren
džiant likusius klausimus, kurie nebuvo išspręsti sudarius visuotinį taikos susitarimą;

L 294/60

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2015 11 11

i) Pietų Sudano atžvilgiu, remdamasis neseniai pasirašytu Susitarimu dėl konflikto sprendimo Pietų Sudane, toliau
vykdyti veiklą regionų lygmeniu, visų pirma su IGAD, AS, JT, Pietų Sudano kaimyninėmis valstybėmis ir kitais
svarbiausiais tarptautiniais partneriais, siekiant užtikrinti susitarimo įgyvendinimą. Šiuo klausimu ES specialusis
įgaliotinis dirba glaudžiai bendradarbiaudamas su ES delegacijos Džuboje ir delegacijos AS Adis Abeboje vadovais;
j) atidžiai stebėti kitus tarpvalstybinius iššūkius, kurie turi įtakos Somalio pusiasaliui, sutelkiant dėmesį į radikalizaciją ir
terorizmą, tačiau taip pat atsižvelgiant į laivybos saugumą ir piratavimą, organizuotą nusikalstamumą, ginklų
kontrabandą ir neteisėtą prekybą ginklais, laukinės gyvūnijos produktais, narkotikais ir kitą kontrabandą, ir į visas
humanitarinių krizių politines pasekmes ir pasekmes saugumui;
k) siekti, kad būtų sudarytos galimybės teikti humanitarinę pagalbą visame regione;
l) prisidėti įgyvendinant Tarybos sprendimą 2011/168/BUSP (1) ir Sąjungos žmogaus teisių politiką bendradarbiaujant
su ES specialiuoju įgaliotiniu žmogaus teisių klausimais, įskaitant ES gaires dėl žmogaus teisių, visų pirma ES gaires
dėl vaikų ir ginkluoto konflikto, taip pat ES gaires dėl smurto prieš moteris ir mergaites ir kovos su visų formų
moterų ir mergaičių diskriminacija, ir Sąjungos politiką, susijusią su JT Saugumo Tarybos rezoliucija 1325 (2000), be
kita ko, vykdant pokyčių stebėseną ir teikiant ataskaitas apie juos bei rengiant rekomendacijas šioje srityje.
2.

Vykdydamas savo įgaliojimus, ES specialusis įgaliotinis, inter alia:

a) konsultuoja ir teikia ataskaitas Sąjungos pozicijų tarptautiniuose forumuose, kai reikia, nustatymo klausimu,
siekdamas aktyviai propaguoti Sąjungos visapusišką politikos požiūrį Somalio pusiasalio atžvilgiu;
b) nuolat stebi visą Sąjungos veiklą.

4 straipsnis
Įgaliojimų vykdymas
1.

ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų vykdymą; jo veiklą prižiūri vyriausiasis įgaliotinis.

2.
PSK palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu ir per šį komitetą ES specialusis įgaliotinis bendrauja su
Taryba. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui strategines konsultacijas ir nurodo politinę kryptį pagal jo įgaliojimus,
nedarydamas poveikio vyriausiojo įgaliotinio įgaliojimams.
3.
ES specialusis įgaliotinis savo veiklą glaudžiai koordinuoja su Europos išorės veiksmų tarnyba (toliau – EIVT) ir jos
atitinkamais padaliniais, Sąjungos delegacijomis regione ir Komisija.

5 straipsnis
Finansavimas
1.
Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu laikotarpiu nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. vasario 28 d.
susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 3 500 000 EUR.
2.

Išlaidos tvarkomos pagal Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles.

3.
Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis
įgaliotinis yra atskaitingas Komisijai.
(1) 2011 m. kovo 21 d. Tarybos sprendimas 2011/168/BUSP dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija
2003/444/BUSP (OL L 76, 2011 3 22, p. 56).
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6 straipsnis
Darbuotojų grupės sudarymas ir sudėtis
1.
ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už savo darbuotojų grupės sudarymą neviršijant savo įgaliojimų ir turimų
atitinkamų finansinių išteklių. Į darbuotojų grupę įtraukiami darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose
politikos ir saugumo srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose. ES specialusis įgaliotinis nedelsdamas ir reguliariai praneša
Tarybai ir Komisijai apie savo darbuotojų grupės sudėtį.
2.
Valstybės narės, Sąjungos institucijos ir EIVT gali pasiūlyti deleguoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju
įgaliotiniu. Atlyginimą tokiems deleguotiems darbuotojams moka atitinkamai ta valstybė narė, atitinkama Sąjungos
institucija arba EIVT. Valstybių narių į Sąjungos institucijas arba EIVT deleguoti ekspertai taip pat gali būti komandi
ruojami dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti vienos iš valstybių
narių pilietybę.
3.
Visi deleguoti darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei, siunčiančiajai
Sąjungos institucijai arba EIVT ir vykdo savo pareigas bei veikia ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų labui.
4.
ES specialiojo įgaliotinio personalas bendrai įkuriamas kartu su atitinkamais EIVT padaliniais ar Sąjungos delega
cijomis siekiant prisidėti prie jų atitinkamų veiksmų suderinamumo ir nuoseklumo.

7 straipsnis
ES specialiojo įgaliotinio ir ES specialiojo įgaliotinio personalo privilegijos ir imunitetai
Su priimančiosiomis šalimis atitinkamai susitariama dėl ES specialiojo įgaliotinio ir ES specialiojo įgaliotinio personalo
narių misijos įvykdymui ir sklandžiam darbui užtikrinti būtinų privilegijų, imunitetų ir kitų garantijų. Valstybės narės ir
EIVT šiuo tikslu teikia visą reikalingą paramą.

8 straipsnis
ES įslaptintos informacijos saugumas
ES specialusis įgaliotinis ir jo darbuotojų grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų
Tarybos sprendimu 2013/488/ES (1).

9 straipsnis
Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama
1.
Valstybės narės, Komisija, EIVT ir Tarybos Generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų
sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.
2.

Prireikus Sąjungos delegacijos regione ir valstybės narės teikia logistinę paramą regione.

10 straipsnis
Saugumas
ES specialusis įgaliotinis, laikydamasis Sąjungos politikos dėl personalo, dislokuoto už Sąjungos ribų vykdyti veiksmus
pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, neviršydamas savo įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį jo
atsakomybei priskirtoje teritorijoje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių viso tiesiogiai ES specialiajam
įgaliotiniui pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:
a) sudarydamas konkretų saugumo planą, grindžiamą EIVT gairėmis, kuriame numatomos konkrečios fizinės, organi
zacinės ir procedūrinės saugumo priemonės, kuris reglamentuoja saugaus personalo atvykimo į jo atsakomybei
priskirtą teritoriją ir judėjimo toje teritorijoje valdymą, taip pat saugumo incidentų valdymą, ir kuriame numatomas
nenumatytų atvejų bei evakuacijos planas;
(1) 2013 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas 2013/488/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių
(OL L 274, 2013 10 15, p. 1).
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b) užtikrindamas, kad visi už Sąjungos ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu
dėl jo atsakomybei priskirtoje teritorijoje esančių sąlygų;
c) užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į jo atsakomybei priskirtą teritoriją būtų organizuotas visų ES
specialiojo įgaliotinio grupės narių, kurie turi būti dislokuoti už Sąjungos ribų, įskaitant vietoje pasamdytus
darbuotojus, atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į EIVT nustatytą rizikos lygį toje teritorijoje;
d) užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo
įvertinimais, ir Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui bei Komisijai būtų raštu teikiamos jų įgyvendinimo ir kitų saugumo
klausimų ataskaitos, sudarančios pažangos ir įgaliojimų vykdymo ataskaitų dalį.

11 straipsnis
Ataskaitų teikimas
1.
ES specialusis įgaliotinis vyriausiajam įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas žodžiu ir raštu. ES specialusis
įgaliotinis taip pat prireikus teikia ataskaitas Tarybos darbo grupėms. Reguliariai teikiamos ataskaitos platinamos per
sistemą COREU. ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Užsienio reikalų tarybai. Pagal Sutarties 36 straipsnį ES
specialusis įgaliotinis gali dalyvauti informuojant Europos Parlamentą.
2.
Derindamas su Sąjungos delegacijomis regione, ES specialusis įgaliotinis teikia ataskaitas dėl geriausių Sąjungos
iniciatyvų įgyvendinimo būdų, pavyzdžiui, dėl Sąjungos indėlio į reformas, įskaitant atitinkamų Sąjungos vykdomų
vystymo projektų politinius aspektus.

12 straipsnis
Koordinavimas
1.
ES specialusis įgaliotinis prisideda prie Sąjungos veiksmų vieningumo, suderinamumo ir veiksmingumo ir padeda
užtikrinti, kad visos Sąjungos priemonės ir valstybių narių veiksmai būtų vykdomi suderintai, kad būtų pasiekti Sąjungos
politikos tikslai. ES specialiojo įgaliotinio veikla derinama su Sąjungos delegacijų ir Komisijos veikla. ES specialusis
įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių atstovybes ir Sąjungos delegacijas regione.
2.
Vietos lygmeniu glaudus ryšys palaikomas su Sąjungos delegacijų vadovais ir valstybių narių misijų vadovais. Jie
deda visas įmanomas pastangas, kad padėtų ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti jo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis,
glaudžiai derindamas veiklą su atitinkamomis Sąjungos delegacijomis, teikia vietos politines gaires operacijos
EUNAVFOR Atalanta pajėgų vadui, EUTM Somalia ES misijos vadui ir EUCAP NESTOR misijos vadovui. Prireikus ES
specialusis įgaliotinis, ES operacijų vadai ir civilinių operacijų vadas konsultuojasi tarpusavyje.
3.
ES specialusis įgaliotinis glaudžiai bendradarbiauja su atitinkamų šalių valdžios institucijomis, JT, AS, IGAD, kitais
nacionaliniais, regioniniais ir tarptautiniais suinteresuotaisiais subjektais, taip pat su regiono pilietine visuomene.

13 straipsnis
Peržiūra
Šio sprendimo įgyvendinimas ir jo suderinamumas su kita Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimi. Ne vėliau kaip
2016 m. birželio mėn. pabaigoje ES specialusis įgaliotinis pateikia Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijai pažangos
ataskaitą, o ne vėliau kaip 2016 m. lapkričio mėn. pabaigoje – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą.
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14 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.
Jis taikomas nuo 2015 m. lapkričio 1 d.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 10 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
P. GRAMEGNA
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TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/2007
2015 m. lapkričio 10 d.
kuriuo pratęsiami Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Bosnijoje ir Hercegovinoje įgaliojimai
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 33 straipsnį ir 31 straipsnio 2 dalį,
atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,
kadangi:
(1)

2015 m. sausio 19 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/77 (1), kuriuo Lars-Gunnar WIGEMARK paskirtas
Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (toliau – ES specialusis įgaliotinis) Bosnijoje ir Hercegovinoje; ES
specialiojo įgaliotinio įgaliojimai baigiasi 2015 m. spalio 31 d.;

(2)

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas turėtų būti pratęstas tolesniam 16 mėnesių laikotarpiui;

(3)

ES specialusis įgaliotinis vykdys įgaliojimus tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti siekti
Sutarties 21 straipsnyje nustatytų Sąjungos išorės veiksmų tikslų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis
Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio (toliau – ES specialusis įgaliotinis) Bosnijoje ir Hercegovinoje Lars-Gunnar
WIGEMARK įgaliojimai pratęsiami iki 2017 m. vasario 28 d. Taryba, remdamasi Politinio ir saugumo komiteto (toliau –

PSK) įvertinimu bei Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis
įgaliotinis) pasiūlymu, gali nuspręsti ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimus nutraukti anksčiau.

2 straipsnis
Politikos tikslai
ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami šiais Sąjungos politikos tikslais Bosnijoje ir Hercegovinoje: tolesnė stabili
zacijos ir asociacijos proceso pažanga, siekiant sukurti stabilią, perspektyvią, taikią ir daugiatautę bei vieningą Bosniją ir
Hercegoviną, taikiai bendradarbiaujančią su savo kaimynėmis ir negrįžtamai einančią link narystės Sąjungoje. Sąjunga
taip pat toliau rems Bendrojo pamatinio susitarimo dėl taikos Bosnijoje ir Hercegovinoje įgyvendinimą.

3 straipsnis
Įgaliojimai
Kad būtų pasiekti politikos tikslai, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami šie įgaliojimai:
a) teikti Sąjungos rekomendacijas ir palengvinti politinį procesą;
(1) 2015 m. sausio 19 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/77, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis Bosnijoje ir
Hercegovinoje (OL L 13, 2015 1 20, p. 7).
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b) užtikrinti Sąjungos veiksmų nuoseklumą ir suderinamumą;
c) sudaryti palankesnes sąlygas siekti pažangos įgyvendinant politinius, ekonominius ir Europos prioritetus;
d) stebėti visų lygių Bosnijos ir Hercegovinos vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios institucijų veiklą ir joms
patarti, palaikyti ryšius su valdžios institucijomis ir politinėmis partijomis Bosnijoje ir Hercegovinoje;
e) užtikrinti Sąjungos pastangų įvairiose teisinės valstybės ir saugumo sektoriaus reformos veiklos srityse įgyvendinimą,
skatinti bendrą Sąjungos pastangų koordinavimą ir teikti vietos lygio politines gaires dėl Sąjungos pastangų kovojant
su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, ir šiuo klausimu prireikus teikti vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijai
įvertinimus ir rekomendacijas;
f)

remti sustiprintą ir veiksmingesnį Bosnijos ir Hercegovinos baudžiamojo teisingumo sistemos ir policijos bendradar
biavimą;

g) nedarant poveikio karinei pavaldumo tvarkai, teikti ES pajėgų vadui politines konsultacijas vietos politinio pobūdžio
kariniais klausimais, visų pirma susijusias su ypatingomis operacijomis, santykiais su vietos valdžios institucijomis ir
su vietos žiniasklaida; konsultuotis su ES pajėgų vadu prieš imantis politinių veiksmų, kurie gali turėti įtakos
saugumo padėčiai;
h) koordinuoti ir įgyvendinti Sąjungos pastangas informuojant Bosnijos ir Hercegovinos plačiąją visuomenę Sąjungos
klausimais;
i)

skatinti ES integracijos procesą vykdant tikslinę viešosios diplomatijos ir Sąjungos informavimo veiklą, skirtą
užtikrinti Bosnijos ir Hercegovinos visuomenės geresnį su ES susijusių reikalų supratimą ir paramą, be kita ko
įtraukiant vietos pilietinės visuomenės veikėjus;

j)

prisidėti prie pagarbos žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms plėtojimo ir stiprinimo Bosnijoje ir Hercego
vinoje, laikantis Sąjungos žmogaus teisių politikos ir Sąjungos gairių dėl žmogaus teisių;

k) skatinti atitinkamas Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas visapusiškai bendradarbiauti su Tarptautiniu
baudžiamuoju tribunolu buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ);
l)

atsižvelgiant į Sąjungos integracijos procesą patarti, padėti su politiniu dialogu dėl būtinų Konstitucijos pakeitimų,
sudaryti jam palankesnes sąlygas ir jį stebėti;

m) palaikyti glaudžius ryšius ir konsultuotis su vyriausiuoju įgaliotiniu Bosnijoje ir Hercegovinoje ir kitomis susijusiomis
šalyje veikiančiomis tarptautinėmis organizacijomis;
n) prireikus patarti vyriausiajam įgaliotiniui dėl fizinių ar juridinių asmenų, kuriems galėtų būti taikomos ribojamosios
priemonės, atsižvelgiant į padėtį Bosnijoje ir Hercegovinoje;
o) nedarant poveikio taikomai pavaldumo tvarkai, padėti užtikrinti, kad visomis Sąjungos priemonėmis veiksmų vietoje
būtų darniai siekiama Sąjungos politinių tikslų.

4 straipsnis
Įgaliojimų vykdymas
1.

ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų vykdymą; jo veiklą prižiūri vyriausiasis įgaliotinis.

2.
PSK palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba ES specialusis įgaliotinis bendrauja
pirmiausia per šį komitetą. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui strategines konsultacijas ir nurodo politinę kryptį pagal
jo įgaliojimus, nedarydamas poveikio vyriausiojo įgaliotinio įgaliojimams.
3.
ES specialusis įgaliotinis savo veiksmus glaudžiai koordinuoja su Europos išorės veiksmų tarnyba (toliau – EIVT) ir
atitinkamais jos padaliniais.
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5 straipsnis
Finansavimas
1.
Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu laikotarpiu nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. vasario 28 d.
susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 7 600 000 EUR.
2.
Išlaidos tvarkomos pagal Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles. ES specialiojo įgaliotinio
viešojo pirkimo sutarčių skyrimo procedūrose fiziniai ir juridiniai asmenys dalyvauja be apribojimų. Be to, ES specialiojo
įgaliotinio perkamoms prekėms netaikomos jokios kilmės taisyklės.
3.
Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis
įgaliotinis yra atskaitingas Komisijai.

6 straipsnis
Darbuotojų grupės sudarymas ir sudėtis
1.
Paskirti darbuotojai skiriami padėti ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti įgaliojimus ir bendrai prisidėti prie visų
Sąjungos veiksmų Bosnijoje ir Hercegovinoje darnos, matomumo ir veiksmingumo. Neviršydamas savo įgaliojimų ir
turimų atitinkamų finansinių išteklių, ES specialusis įgaliotinis sudaro darbuotojų grupę. Į darbuotojų grupę įtraukiami
nariai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose. ES specialusis įgaliotinis
nedelsdamas praneša Tarybai ir Komisijai apie darbuotojų grupės sudėtį.
2.
Valstybės narės, Sąjungos institucijos ir EIVT gali pasiūlyti komandiruoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju
įgaliotiniu. Atlyginimą tokiems komandiruotiems darbuotojams moka atitinkamai valstybė narė, susijusi Sąjungos
institucija arba EIVT. Valstybių narių į Sąjungos institucijas arba EIVT deleguoti ekspertai taip pat gali būti komandi
ruojami dirbti ES specialiajam įgaliotiniui. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti valstybės narės
pilietybę.
3.
Visi komandiruoti darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei, Sąjungos
institucijai ar EIVT ir vykdo savo pareigas bei veikia ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų labui.

7 straipsnis
ES specialiojo įgaliotinio ir ES specialiojo įgaliotinio personalo privilegijos ir imunitetai
Su priimančiosiomis šalimis atitinkamai susitariama dėl ES specialiojo įgaliotinio ir ES specialiojo įgaliotinio personalo
užduočių vykdymui ir sklandžiam darbui užtikrinti būtinų privilegijų, imunitetų ir kitų garantijų. Valstybės narės ir EIVT
šiuo tikslu teikia visą reikalingą paramą.

8 straipsnis
ES įslaptintos informacijos saugumas
ES specialusis įgaliotinis ir jo darbuotojų grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų
Tarybos sprendimu 2013/488/ES (1).

9 straipsnis
Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama
1.
Valstybės narės, Komisija ir Tarybos generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų
sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.
2.

Prireikus Sąjungos delegacijos ir (arba) valstybės narės regione teikia logistinę paramą.

(1) 2013 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas 2013/488/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių
(OL L 274, 2013 10 15, p. 1).
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10 straipsnis
Saugumas
ES specialusis įgaliotinis, laikydamasis Sąjungos politikos dėl personalo, dislokuoto už Sąjungos ribų vykdyti veiksmus
pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, neviršydamas ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo
padėtį jo atsakomybei priskirtoje teritorijoje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių tiesiogiai ES specialiajam
įgaliotiniui pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:
a) sudarydamas konkretų saugumo planą, grindžiamą EIVT gairėmis, kuriame numatomos konkrečios fizinės, organi
zacinės ir procedūrinės saugumo priemonės, kuris reglamentuoja personalo saugaus atvykimo į jo atsakomybei
priskirtą teritoriją ir judėjimo toje teritorijoje valdymą, taip pat saugumo incidentų valdymą, ir įskaitant nenumatytų
atvejų ir evakuacijos planą;
b) užtikrindamas, kad visi už Sąjungos ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu
dėl jo atsakomybei priskirtoje teritorijoje esančių sąlygų;
c) užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į jo atsakomybei priskirtą teritoriją visiems ES specialiojo įgaliotinio
darbuotojų grupės nariams, kurie turi būti dislokuoti už Sąjungos ribų, įskaitant vietoje pasamdytus darbuotojus,
būtų organizuotas atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į EIVT nustatytą rizikos lygį toje
teritorijoje;
d) užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo
įvertinimais, ir Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui bei Komisijai raštu būtų teikiamos jų įgyvendinimo ir kitų saugumo
klausimų ataskaitos, sudarančios pažangos ataskaitos ir įgaliojimų vykdymo ataskaitos dalį.

11 straipsnis
Ataskaitų teikimas
ES specialusis įgaliotinis vyriausiajam įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas žodžiu ir raštu. ES specialusis
įgaliotinis taip pat prireikus teikia ataskaitas Tarybos darbo grupėms. Reguliariai teikiamos ataskaitos platinamos per
sistemą COREU. ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Užsienio reikalų tarybai. Pagal Sutarties 36 straipsnį ES
specialusis įgaliotinis gali dalyvauti informuojant Europos Parlamentą.

12 straipsnis
Koordinavimas
1.
ES specialusis įgaliotinis prisideda prie Sąjungos veiksmų vieningumo, nuoseklumo ir veiksmingumo užtikrinimo
bei padeda užtikrinti, kad visos Sąjungos priemonės ir valstybių narių veiksmai būtų vykdomi suderintai siekiant
Sąjungos politikos tikslų. ES specialiojo įgaliotinio veikla atitinkamai derinama su Komisijos veikla bei su kitų tame
regione veikiančių ES specialiųjų įgaliotinių veikla. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių
atstovybes ir Sąjungos delegacijas.
2.
Veiksmų vietoje glaudus ryšys palaikomas su Sąjungos delegacijų vadovais regione ir valstybių narių atstovybių
vadovais. Jie deda visas įmanomas pastangas padėdami ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti savo įgaliojimus. ES
specialusis įgaliotinis taip pat palaiko ryšius su tarptautiniais ir regioniniais subjektais veiksmų vietoje, visų pirma veiklą
glaudžiai koordinuoja su vyriausiuoju įgaliotiniu Bosnijoje ir Hercegovinoje.
3.
Prisidėdamas prie Sąjungos krizių valdymo operacijų, ES specialusis įgaliotinis kartu su kitais veiksmų vietoje
esančiais Sąjungos subjektais gerina informacijos skleidimą ir tų Sąjungos subjektų keitimąsi ja siekiant kuo geresnio
bendros padėties suvokimo ir įvertinimo.

13 straipsnis
Su reikalavimais susijusi pagalba
ES specialusis įgaliotinis ir ES specialiojo įgaliotinio personalas teikia pagalbą, susijusią su atsaku į bet kokias pretenzijas
ir prievoles, kylančias dėl ankstesnių ES specialiųjų įgaliotinių Bosnijoje ir Hercegovinoje įgaliojimų vykdymo, ir dėl
tokių tikslų teikia administracinę pagalbą bei prieigą prie atitinkamų dokumentų.
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14 straipsnis
Peržiūra
Šio sprendimo įgyvendinimas ir jo suderinamumas su kita Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimi. Ne vėliau kaip
iki 2016 m. birželio mėn. pabaigos ES specialusis įgaliotinis pateikia Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui, ir Komisijai
pažangos ataskaitą, o iki 2016 m. lapkričio mėn. pabaigos – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą.
15 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.
Jis taikomas nuo 2015 m. lapkričio 1 d.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 10 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
P. GRAMEGNA
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TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/2008
2015 m. lapkričio 10 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/452/BUSP dėl Europos Sąjungos stebėsenos misijos
Gruzijoje EUMM Georgia
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį, 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,
atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,
kadangi:
(1)

2010 m. rugpjūčio 12 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/452/BUSP (1), kuriuo buvo pratęstas Tarybos
bendraisiais veiksmais 2008/736/BUSP (2) įsteigtos Europos Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje (toliau –
EUMM Georgia arba misija) įgaliojimų terminas;

(2)

2014 m. gruodžio 16 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/915/BUSP (3), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas
2010/452/BUSP, kuriuo misijos įgaliojimų terminas buvo pratęstas iki 2016 m. gruodžio 14 d. ir numatyta
orientacinė finansavimo suma iki 2015 m. gruodžio 14 d.;

(3)

turėtų būti numatyta nauja orientacinė finansavimo suma laikotarpiui nuo 2015 m. gruodžio 15 d. iki 2016 m.
gruodžio 14 d.;

(4)

todėl Sprendimas 2010/452/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Sprendimas 2010/452/BUSP iš dalies keičiamas taip:
1) 14 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:
„Orientacinė finansavimo suma, skirta su misija susijusioms išlaidoms padengti nuo 2015 m. gruodžio 15 d. iki
2016 m. gruodžio 14 d., yra 17 640 000 EUR.“;
2) 14 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos šia dalimi:
„2.
Visos išlaidos tvarkomos pagal Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas taisykles ir procedūras. EUMM Georgia
viešojo pirkimo sutarčių skyrimo procedūrose fiziniai ir juridiniai asmenys dalyvauja be apribojimų. Be to, EUMM
Georgia perkamoms prekėms netaikomos jokios kilmės taisyklės.“.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.
Jis taikomas nuo 2015 m. gruodžio 15 d.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 10 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
P. GRAMEGNA

(1) 2010 m. rugpjūčio 12 d. Tarybos sprendimas 2010/452/BUSP dėl Europos Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje EUMM Georgia
(OL L 213, 2010 8 13, p. 43).
(2) 2008 m. rugsėjo 15 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2008/736/BUSP dėl Europos Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje (EUMM Georgia)
(OL L 248, 2008 9 17, p. 26).
(3) 2014 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2014/915/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/452/BUSP dėl Europos
Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje, EUMM Georgia (OL L 360, 2014 12 17, p. 56).
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TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/2009
2015 m. lapkričio 10 d.
dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Lenkijoje pradžios
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo
gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje (1), ypač į jo 33 straipsnį,
atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,
kadangi:
(1)

pagal Sprendimo 2008/615/TVR 25 straipsnio 2 dalį asmens duomenys neteikiami, kaip numatyta tame
sprendime, kol tokius duomenis teikiančių valstybių narių teritorijų nacionalinėje teisėje nėra įgyvendintos to
sprendimo 6 skyriuje nustatytos bendrosios nuostatos dėl duomenų apsaugos;

(2)

Tarybos sprendimo 2008/616/TVR (2) 20 straipsnyje nustatyta, kad patikrinimas, ar pirmiau minėta sąlyga dėl
automatinio keitimosi duomenimis pagal Sprendimo 2008/615/TVR 2 skyrių yra įvykdyta, turi būti atliekamas
remiantis įvertinimo ataskaita, kuri grindžiama klausimynu, vertinimo vizitu ir bandomuoju sistemos
patikrinimu;

(3)

vadovaujantis Sprendimo 2008/616/TVR priedo 4 skyriaus 1.1 punktu, atitinkamos Tarybos darbo grupės
parengtas klausimynas yra susijęs su kiekvienu automatinio keitimosi duomenimis atveju ir kai valstybė narė
mano, kad ji atitinka keitimosi atitinkamos duomenų kategorijos duomenimis sąlygas, ji turi atsakyti į atitinkamo
klausimyno klausimus;

(4)

Lenkija atsakė į klausimyno apie duomenų apsaugą ir klausimyno apie keitimąsi daktiloskopiniais duomenimis
klausimus;

(5)

Lenkija sėkmingai atliko bandomąjį sistemos patikrinimą su Austrija;

(6)

Lenkijoje buvo surengtas vertinimo vizitas, o Austrijos vertinimo grupė parengė šio vertinimo vizito ataskaitą ir
pateikė ją atitinkamai Tarybos darbo grupei;

(7)

Tarybai buvo pateikta bendra įvertinimo ataskaita, kurioje apibendrinami keitimosi daktiloskopiniais duomenimis
klausimyno, vertinimo vizito ir bandomojo sistemos patikrinimo rezultatai;

(8)

2015 m. liepos 13 d. Taryba padarė išvadą, kad Lenkija visiškai įgyvendino Sprendimo 2008/615/TVR 6 skyriuje
nustatytas bendrąsias nuostatas dėl duomenų apsaugos;

(9)

todėl automatinės daktiloskopinių duomenų paieškos tikslais Lenkija turėtų turėti teisę gauti bei teikti asmens
duomenis pagal Sprendimo 2008/615/TVR 9 straipsnį;

(10)

Danijai Sprendimas 2008/615/TVR yra privalomas, todėl ji dalyvauja priimant ir taikant šį sprendimą, kuriuo
įgyvendinamas Sprendimas 2008/615/TVR;

(11)

Airijai Sprendimas 2008/615/TVR yra privalomas, todėl ji dalyvauja priimant ir taikant šį sprendimą, kuriuo
įgyvendinamas Sprendimas 2008/615/TVR;

(1) OL L 210, 2008 8 6, p. 1.
(2) 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo
gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo (OL L 210, 2008 8 6, p. 12).
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Jungtinei Karalystei Sprendimas 2008/615/TVR nėra privalomas, todėl ji nedalyvauja priimant šį sprendimą,
kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2008/615/TVR, šis sprendimas jai netaikomas ir ji neprivalo jo laikytis,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Automatinės daktiloskopinių duomenų paieškos tikslais Lenkija nuo 2015 m. lapkričio 12 d. turi teisę gauti bei teikti
asmens duomenis pagal Sprendimo 2008/615/TVR 9 straipsnį.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis sprendimas taikomas pagal Sutartis.
Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 10 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
P. GRAMEGNA
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