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REGLAMENTAI
KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/423
2019 m. kovo 13 d.
kuriuo biocidinių produktų grupei „Teat disinfectants biocidal product family of Novadan“
suteikiamas Sąjungos autorizacijos liudijimas
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių
produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 44 straipsnio 5 dalį,
kadangi:
(1)

2015 m. rugpjūčio 27 d. bendrovė „SCC GmbH“ bendrovės „Novadan ApS“ vardu pagal Reglamento (ES)
Nr. 528/2012 43 straipsnio 1 dalį pateikė paraišką suteikti biocidinių produktų grupei „Teat disinfectants biocidal
product family of Novadan“ (toliau – biocidinių produktų grupė) (produktai priskiriami 3-io tipo produktams,
kaip apibrėžta to reglamento V priede) autorizacijos liudijimą. Danijos kompetentinga institucija sutiko įvertinti tą
paraišką, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 43 straipsnio 1 dalyje. Paraiška buvo užregistruota
Biocidinių produktų registre bylos numeriu BC-YV019394–00;

(2)

biocidinių produktų grupėje yra jodo, įskaitant polivinilpirolidonjodą, kaip veikliosios medžiagos, kuri yra
įtraukta į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą Sąjungos patvirtintų veikliųjų medžiagų
sąrašą. Atsižvelgdama į šiai veikliajai medžiagai būdingas savybes ir į Komisijos deleguotajame reglamente (ES)
2017/2100 (2) nustatytus mokslinius endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijus, Komisija
apsvarstys būtinybę peržiūrėti jodo, įskaitant polivinilpirolidonjodą, patvirtinimą pagal Reglamento (ES)
Nr. 528/2012 15 straipsnį. Priklausomai nuo tos peržiūros rezultatų, Komisija svarstys, ar produktų, kurių
sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos, Sąjungos autorizacijos liudijimai turi būti peržiūrėti pagal Reglamento
(ES) Nr. 528/2012 48 straipsnį;

(3)

2018 m. balandžio 11 d. vertinančioji kompetentinga institucija pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012
44 straipsnio 1 dalį pateikė Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) vertinimo ataskaitą bei jos
atlikto vertinimo išvadas;

(4)

2018 m. spalio 31 d. Agentūra pateikė Komisijai savo nuomonę (3), įskaitant biocidinių produktų grupės charak
teristikų santraukos projektą, ir galutinę biocidinių produktų grupės vertinimo ataskaitą pagal Reglamento (ES)
Nr. 528/2012 44 straipsnio 3 dalį. Nuomonėje padaryta išvada, kad ši biocidinių produktų grupė atitinka
Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies s punkte nustatytą biocidinių produktų grupės apibrėžtį, kad
jai gali būti suteiktas Sąjungos autorizacijos liudijimas pagal to reglamento 42 straipsnio 1 dalį ir kad, jei
laikomasi produkto charakteristikų santraukos projekto, biocidinių produktų grupė atitinka to reglamento
19 straipsnio 1 ir 6 dalyse nustatytas sąlygas;

(5)

2019 m. sausio 17 d. Agentūra pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 4 dalį pateikė Komisijai
biocidinio produkto charakteristikų santraukos projektą visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis;

(6)

Komisija pritaria Agentūros nuomonei ir mano, kad yra tinkama suteikti Sąjungos autorizacijos liudijimą
biocidinių produktų grupei;

(1) OL L 167, 2012 6 27, p. 1.
(2) 2017 m. rugsėjo 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2100, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)
Nr. 528/2012 nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai (OL L 301, 2017 11 17, p. 1).
(3) ECHA opinion of 6 July 2018 on the Union authorisation of „Teat disinfectants biocidal product family of Novadan“ (ECHA/BPC/215/2018).
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šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Sąjungos autorizacijos liudijimas suteikiamas bendrovei „Novadan ApS“ biocidinių produktų grupei „Teat disinfectants
biocidal product family of Novadan“, kurios autorizacijos liudijimo numeris yra EU-0019757–0000.
Sąjungos autorizacijos liudijimas galioja nuo 2019 m. balandžio 7 d. iki 2029 m. kovo 31 d.
Sąjungos autorizacijos liudijimas suteikiamas pagal priede pateiktą biocidinio produkto charakteristikų santrauką.
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 2019 m. kovo 13 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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PRIEDAS

Biocidinių produktų grupės charakteristikų santrauka
Teat disinfectants biocidal product family of Novadan
PT 03 – Veterinarinė higiena (dezinfekcijos priemonės)
Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0019757–0000
R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris: EU-0019757–0000

I DALIS
PIRMAS INFORMACIJOS LYGMUO

1.

ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Grupės pavadinimas
Pavadinimas

Novadan spenių dezinfekantų biocidinių produktų grupė

1.2. Produkto tipas (-ai)
Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

1.3. Autorizacijos liudijimo turėtojas
Autorizacijos liudijimo turėtojo pava Pavadinimas
dinimas (vardas ir pavardė) ir adresas
Adresas
Autorizacijos liudijimo numeris

Novadan ApS
Platinvej 21, 6000 Kolding, Danija

EU-0019757–0000

R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris EU-0019757–0000
Autorizacijos liudijimo data

2019 m. balandžio 7 d.

Autorizacijos liudijimo galiojimo pa 2029 m. kovo 31 d.
baigos data
1.4. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)
Gamintojo pavadinimas

Novadan ApS

Gamintojo adresas

Platinvej 21, 6000 Kolding Danija

Gamybos vieta

Platinvej 21, 6000 Kolding Danija

1.5. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)
Veiklioji medžiaga

Polivinilpirolidonjodas

Gamintojo pavadinimas

Marcus Research Laboratory, Inc.

Gamintojo adresas

Delmar Blvd., 63103–1789 Saint Louis, Missouri Jungtinės Amerikos
Valstijos

Gamybos vieta

Delmar Blvd., 63103–1789 Saint Louis, Missouri Jungtinės Amerikos
Valstijos
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Veiklioji medžiaga

Jodas

Gamintojo pavadinimas

Cosayach Nitratos S.A.

Gamintojo adresas

Hnos Amunátegui 178, 8320000 Santiago Čilė

Gamybos vieta

S.C.M. Cosayach Cala Cala, 1180000 Pozo Almonte Čilė

Veiklioji medžiaga

Jodas

Gamintojo pavadinimas

ACF Minera S.A.

Gamintojo adresas

San Martin No 499, 1100000 Iquique Čilė

Gamybos vieta

Lagunas mine, 1180000 Pozo Almonte Čilė

Veiklioji medžiaga

Jodas

Gamintojo pavadinimas

Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.

Gamintojo adresas

Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes, 8320000 Santiago Čilė

Gamybos vieta

Nueva Victoria gamykla, 5090000 Pedro de Valdivia gamykla Čilė

PRODUKTO GRUPĖS SUDĖTIS IR FORMULIACIJA

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį
Kiekis (proc.)
Bendrasis pava
dinimas

IUPAC pavadi
nimas

Funkcinė paskirtis

CAS numeris

Polivinilpiroli
donjodas

Veiklioji medžiaga

25655–
41–8

Jodas

Veiklioji medžiaga

7553–56–2

EB numeris

231–442–4

Ne mažesnis
nei

Ne didesnis
nei

0,714

3,57

0,15

0,75

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)
Formuliacia (-os)

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas
AL - Bet koks kitas skystis
EW - Aliejinė emulsija vandenyje

II DALIS
ANTRAS INFORMACIJOS LYGMUO – PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA (-OS)
PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 1

1.

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1.

Produkto charakteristikų metasantraukos 1 identifikatorius
Identifikatorius

meta-SPC 1
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1.2.

Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas
Numeris

1.3.
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1–1

Produkto tipas (-ai)
Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2.

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 SUDĖTIS

2.1.

Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 1
Kiekis (proc.)
Bendrasis pava
dinimas

2.2.

IUPAC pava
dinimas

CAS numeris

Polivinilpiroli
donjodas

Veiklioji medžiaga

25655–
41–8

Jodas

Veiklioji medžiaga

7553–56–2

EB numeris

Ne mažesnis
nei

Ne didesnis
nei

3,57

3,57

0,75

0,75

231–442–4

Produkto charakteristikų metasantraukoje 1 nurodyto mišinio tipas (-ai)
Formuliacia (-os)

3.

Funkcinė paskirtis

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo kategorijos

Gali ėsdinti metalus.
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Pavojingumo frazės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Laikyti tik originalioje pakuotėje.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.
turinį išpilti (išmesti) į vietos/regiono/nacionalinių/tarptautinių taisyklių.
talpyklą išpilti (išmesti) į vietos/regiono/nacionalinių/tarptautinių taisyk
lių.

4.

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 AUTORIZUOTAS NAUDOJIMAS

4.1.

Naudokite aprašymą
Lentelė 1. Naudojimas # 1 – mirkymas rankiniu būdu po melžimo (koncentratas)
Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto —
naudojimo aprašas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) Bakterijos
(įskaitant vystymosi stadijos)
Mielės
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vidaus
VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų
gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė,
naudojama po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)

mirkymas rankiniu būdu (koncentratas)
Pripildyti indą atskiestu koncentratu ir ant viršaus užsukti mirkymo
puodelį.
Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartine popierine serve
tėle arba audiniu.
Po melžimo, suspausti indą ir kiekvieną spenį pamerkti į mirkymo puo
delį, įsitikinant, kad dezinfekavimo skystis apsemia spenį per visą jo ilgį.
Kai reikia, pripildyti mirkymo puodelį šviežiu dezinfekavimo skysčiu pa
spaudžiant indą.
Po dezinfekavimo, ištuštinti indą ir išskalauti indą bei mirkymo puodelį
vandeniu.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas atskiedimą 20 %
Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vie
nam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno mel
žimo).
Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l
DTPE statinės po 200 l
DTPE IBC konteineriai po 1 000 l
Nepermatomos talpos.

4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos
priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
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Naudokite aprašymą
Lentelė 2. Naudojimas # 2 –purškimas po melžimo rankiniu būdu, mechaniniu purkštuvu
(koncentratas)
Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto —
naudojimo aprašas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) Bakterijos
(įskaitant vystymosi stadijos)
Mielės
Naudojimo sritis

vidaus
VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų
gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė,
naudojama po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)

Purškimas rankiniu būdu, mechaniniu purkštuvu (koncentratas)
Pripildyti indą atskiestu koncentratu ir ant viršaus užsukti mechaninį
purkštuvą.
Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartine popierine serve
tėle arba audiniu.
Po melžimo, apipurkšti spenius dezinfekavimo priemone, naudojant me
chaninį purkštuvą. Įsitikinti, kad visi speniai pasidengia dezinfekavimo
priemone. Kai reikia, pripildyti mirkymo puodelį šviežiu dezinfekavimo
skysčiu paspaudžiant indą.
Po dezinfekavimo, ištuštinti indą ir išskalauti indą bei purkštuvą vande
niu.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas atskiedimą 20 %
Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vie
nam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno mel
žimo).
Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l
DTPE statinės po 200 l
DTPE IBC konteineriai po 1 000 l
Nepermatomos talpos.
4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.2.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės
Dezinfekuojant rankinio purškimo būdu, būtina mūvėti pirštines, atsparias cheminėms medžiagoms (pirštinių
medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas turi nurodyti produkto informacijoje).
4.2.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos
priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.2.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.2.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
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Naudokite aprašymą
Lentelė 3. Naudojimas # 3 – purškimas po melžimo rankiniu būdu, elektroniniu purkštuvu
(koncentratas)
Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto —
naudojimo aprašas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) Bakterijos
(įskaitant vystymosi stadijos)
Mielės
Naudojimo sritis

vidaus
VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų
gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė,
naudojama po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)

Purškimas rankiniu būdu, elektroniniu purkštuvu (koncentratas)
Atidaryti indą, kuriame yra atskiestas koncentratas, ir į jį įstatyti elektro
ninio purkštuvo siurbimo vamzdelį.
Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartine popierine serve
tėle arba audiniu.
Po melžimo, apipurkšti spenius dezinfekavimo priemone, naudojant
elektroninį purkštuvą. Įsitikinti, kad visi speniai pasidengia dezinfeka
vimo priemone. Jei reikia, pakeisti tuščią indą nauju. Po dezinfekavimo
įstatyti purkštuvo siurbimo vamzdelį į kibirą su vandeniu ir praskalauti
purkštuvą purškiant vandenį.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas atskiedimą 20 %
Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vie
nam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno mel
žimo).
Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l
DTPE statinės po 200 l
DTPE IBC konteineriai po 1 000 l
Nepermatomos talpos.
4.3.1. Specifinės naudojimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.3.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės
Dezinfekuojant rankinio purškimo būdu, būtina mūvėti pirštines, atsparias cheminėms medžiagoms (pirštinių
medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas turi nurodyti produkto informacijoje).
4.3.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos
priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.3.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.3.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
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Naudokite aprašymą
Lentelė 4. Naudojimas # 4 – mirkymas automatiniu būdu po melžimo (koncentratas)
Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto —
naudojimo aprašas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) Bakterijos
(įskaitant vystymosi stadijos)
Mielės
Naudojimo sritis

vidaus
VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų
gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė,
naudojama po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)

mirkymas automatiniu būdu (koncentratas)
Atidaryti indą, kuriame yra atskiestas koncentratas, ir į jį įstatyti automa
tinės mirkymo sistemos siurbimo vamzdelį.
Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartine popierine serve
tėle arba audiniu.
Po melžimo, išjungus vakuumą, į kolektorių įšvirkščiamas spenių dezin
fekuojamasis skystis. Suveikus automatinei melžiklių nuėmimo (ACR)
sistemai, speniai yra padengiami apie 2–4 ml skysčio. Nuėmus melžik
lius, visos automatinės spenių mirkymo sistemos linijos kruopščiai išska
laujamos vandeniu ir prapučiamos aukšto slėgio oro srove. Paskutiniame
valymo etape po kiekvieno bandos melžimo, linijos yra dezinfekuoja
mos (pvz., priemone, kurios sudėtyje yra chloro) ir dar kartą prapučia
mos aukšto slėgio oro srove. Po tokios procedūros melžimo sistema yra
parengta kitam melžimui. Visas procesas yra automatizuotas.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas atskiedimą 20 %
Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vie
nam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno mel
žimo).
Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l
DTPE statinės po 200 l
DTPE IBC konteineriai po 1 000 l
Nepermatomos talpos.
4.4.1. Specifinės naudojimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.4.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.4.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos
priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.4.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.4.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
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Naudokite aprašymą
Lentelė 5. Naudojimas # 5 – purškimas po melžimo automatiniu būdu naudojant melžimo
robotą (koncentratas)
Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto —
naudojimo aprašas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) Bakterijos
(įskaitant vystymosi stadijos)
Mielės
Naudojimo sritis

vidaus
VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų
gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė,
naudojama po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)

purškimas automatiniu būdu naudojant robotą (koncentratas)
Atidaryti indą, kuriame yra atskiestas koncentratas, ir į jį įstatyti mel
žimo roboto siurbimo vamzdelį.
Robotas automatiškai nuvalo spenius šepetėliais. Robotui baigus mel
žimo procedūrą, 2–4 ml dezinfekavimo priemonės automatiškai užpurš
kiama ant spenių. Purkštuvas skalaujamas automatiškai.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas atskiedimą 20 %
Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vie
nam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno mel
žimo).
Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l
DTPE statinės po 200 l
DTPE IBC konteineriai po 1 000 l
Nepermatomos talpos.
4.5.1. Specifinės naudojimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.5.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.5.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos
priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.5.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.5.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
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BENDRIEJI (1) PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 NAUDOJIMO NURODYMAI

5.1.

Naudojimo instrukcijos
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Atskiesti koncentratą perpilant arba pumpuojant. Pripildyti indą atskiestu koncentratu ir ant viršaus užsukti
mirkymo puodelį. Koncentratą reikia atskiesti santykiu 1:4. Koncentruotame produkte meta-SPC 1 yra 0,89 %
bendro jodo, jis yra skiedžiamas santykiu 1:4, kad būtų gautas darbinis tirpalas, kuriame yra 0,178 % bendro
jodo. Tai atitinka 20 % atskiedimą.
Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.
Produktus prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.
Siekiant užtikrinti reikiamą priemonės poveikio laiką, reikia pasirūpinti, kad produktas nebūtų pašalintas po
naudojimo. Po melžimo, panaudojus produktą ant spenių būtina, kad galvijai pastovėtų bent penkias minutes.
5.2.

Rizikos valdymo priemonės
Jei dezinfekuoti reikia prieš ir po melžimo, prieš melžimą skirtai dezinfekcijai reikia naudoti kitą priemonę,
kurios sudėtyje nėra jodo.

5.3.

Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidė
liotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką
Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Bendra: Išnešti nukentėjusįjį asmenį iš užterštos aplinkos.
Įkvėpus: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą ir laikyti jį padėtyje, leidžiančioje laisvai kvėpuoti. Kreiptis į gydytoją,
jeigu diskomfortas nepraeina.
Patekus ant odos: nuplauti vandeniu. Nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti batus. Pasireiškus bet kokiai odos
reakcijai arba diskomfortui kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant praskalauti vandeniu (mažiausiai 15 minučių). Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir
jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.
Prarijus: pasireiškus simptomams ir (arba) į burną patekus dideliam produkto kiekiui, nedelsiant kreiptis į apsinuo
dijimų gydymo specialistą. Neduoti gerti skysčių ir neskatinti vėmimo, jeigu nukentėjusysis neteko sąmonės;
netekusį sąmonės asmenį patogiai paguldyti ir nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Prireikus medicininės pagalbos, su savimi turėti dezinfekavimo priemonės talpą arba etiketę.
Ekologinių avarijų likvidavimo priemonės
Neleisti medžiagai patekti į nutekamuosius vamzdžius, kanalizaciją ar vandentakius.
Informuoti atitinkamas institucijas, jeigu produktas užteršė aplinką (pateko į kanalizaciją, vandentakius, dirvožemį
ar orą).
Supilti pylimus siekiant surinkti didesnį išsiliejusios medžiagos kiekį.
Išsiliejusią medžiagą absorbuoti inertiška medžiaga, tada supilti į tinkamą uždarą talpą, kad būtų galima pašalinti
laikantis taikomų reikalavimų.
Išsiliejusios medžiagos negalima pilti atgal į originalią talpyklą.

(1) Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam
autorizuotam naudojimui, nurodytam produkto charakteristikų metasantraukoje 1.
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Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos
Utilizavimo būdas: nepanaudotus produkto likučius ir pakuotę utilizuoti pagal vietos taisykles. Panaudotą dezinfe
kavimo priemonę galima išpilti į nuotekų kanalizaciją arba srutų laikymo vietoje, atsižvelgiant į vietinių taisyklių
reikalavimus. Vengti patekimo į individualias nuotekų valymo įrenginius.
Tuščias talpas reikia išskalauti dideliu kiekiu vandens ir utilizuoti kartu su įprastomis arba gamybinėmis
atliekomis.
Panaudotos spenių šluostymui popierinės servetėlės ir rankšluosčiai šalinami kartu su įprastinėmis buitinėmis
atliekomis.
Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingos atliekos
Pakuotė nėra klasifikuojama kaip pavojingos atliekos
Europos atliekų katalogo (EWC) atliekų kodas: EWC: 0706 riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo
priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos
Kita informacija: tvarkant atliekas turi būti atsižvelgta į atsargumo priemones, taikomas produkto naudojimui.
Atliekų kodas taikomas produkto likučiams gryna forma.

5.5.

Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Paminėta SDL: laikyti originalioje talpykloje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, nepermatomose talpyklose.
Laikyti atskirai nuo maisto, pašarų, trąšų ir kitų jautrių medžiagų. Laikyti aukštesnėje nei užšalimo temperatūroje.
Laikymo temperatūra: 0–30 °C
Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.

6.

KITA INFORMACIJA

meta-SPC 1 pH ribos: 4–5
7.

TREČIAS INFORMACIJOS
METASANTRAUKOJE 1

7.1.

Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis
Prekinis pavadinimas

LYGMUO:

INDIVIDUALŪS

PRODUKTAI,

NURODYTI

PRODUKTO

CHARAKTERISTIKŲ

Nova Dip
IO Dip
Udder Des 1:4 Jod
Ewodip
Jodopax vet
Fova Dip 1:4
Tehotippi

Autorizacijos liudijimo
numeris
Bendrasis pavadinimas

EU-0019757–0001 1–1
IUPAC
pavadinimas

Funkcinė paskirtis

CAS numeris

Polivinilpirolidonjodas

Veiklioji
medžiaga

25655–41–8

Jodas

Veiklioji
medžiaga

7553–56–2

EB numeris

3,57
231–442–4

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 2

1.

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 2 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1.

Produkto charakteristikų metasantraukos 2 identifikatorius
Identifikatorius

meta-SPC 2

Kiekis (proc.)

0,75
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Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas
Numeris

1.3.

2019 3 18

1–2

Produkto tipas (-ai)
Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2.

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 2 SUDĖTIS

2.1.

Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 2
Kiekis (proc.)
Bendrasis pava
dinimas

2.2.

IUPAC pava
dinimas

CAS numeris

Polivinilpiroli
donjodas

Veiklioji medžiaga

25655–
41–8

Jodas

Veiklioji medžiaga

7553–56–2

EB numeris

Ne mažesnis
nei

Ne didesnis
nei

1,0

1,42

0,21

0,298

231–442–4

Produkto charakteristikų metasantraukoje 2 nurodyto mišinio tipas (-ai)
Formuliacia (-os)

3.

Funkcinė paskirtis

AL - Bet koks kitas skystis

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 2 PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo kategorijos

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Pavojingumo frazės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
turinį išpilti (išmesti) į vietos/regiono/nacionalinių/tarptautinių taisyklių.
talpyklą išpilti (išmesti) į vietos/regiono/nacionalinių/tarptautinių taisyk
lių.

4.

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 2 AUTORIZUOTAS NAUDOJIMAS

4.1.

Naudokite aprašymą
Lentelė 6. Naudojimas # 1 – mirkymas po melžimo (paruoštas naudoti produktas)
Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto —
naudojimo aprašas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) Bakterijos
(įskaitant vystymosi stadijos)
Mielės
Naudojimo sritis

vidaus
VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų
gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė,
naudojama po melžimo.
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L 74/15

mirkymas rankiniu būdu (paruoštas naudoti produktas)
Pripildyti indą paruoštu naudoti produktu ir ant viršaus užsukti mir
kymo puodelį.
Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartine popierine serve
tėle arba audiniu.
Po melžimo, suspausti indą ir kiekvieną spenį pamerkti į mirkymo puo
delį, įsitikinant, kad dezinfekavimo skystis apsemia spenį per visą jo ilgį.
Kai reikia, pripildyti mirkymo puodelį šviežiu dezinfekavimo skysčiu pa
spaudžiant indą. Po dezinfekavimo, ištuštinti indą ir išskalauti indą bei
mirkymo puodelį vandeniu.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vie
nam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. –
Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno mel
žimo).
Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l
DTPE statinės po 200 l
DTPE IBC konteineriai po 1 000 l
Nepermatomos talpos.
4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.1.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.1.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos
priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.1.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.1.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.2.

Naudokite aprašymą
Lentelė 7. Naudojimas # 2 – mirkymas automatiniu būdu po melžimo (paruoštas naudoti
produktas)
Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto —
naudojimo aprašas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) Bakterijos
(įskaitant vystymosi stadijos)
Mielės
Naudojimo sritis

vidaus
VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų
gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė,
naudojama po melžimo.
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mirkymas automatiniu būdu (paruoštas naudoti produktas)
Atidaryti indą, kuriame yra paruoštas naudoti produktas, ir į jį įstatyti
automatinės mirkymo sistemos siurbimo vamzdelį.
Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartine popierine serve
tėle arba audiniu.
Po melžimo, išjungus vakuumą, į kolektorių įšvirkščiamas spenių dezin
fekuojamasis skystis. Suveikus automatinei melžiklių nuėmimo (ACR)
sistemai, speniai yra padengiami apie 2–4 ml skysčio. Nuėmus melžik
lius, visos automatinės spenių mirkymo sistemos linijos kruopščiai išska
laujamos vandeniu ir prapučiamos aukšto slėgio oro srove. Paskutiniame
valymo etape po kiekvieno bandos melžimo, linijos yra dezinfekuoja
mos (pvz., priemone, kurios sudėtyje yra chloro) ir dar kartą prapučia
mos aukšto slėgio oro srove. Po tokios procedūros melžimo sistema yra
parengta kitam melžimui. Visas procesas yra automatizuotas.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vie
nam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. - 0 (paruoštas naudoti
produktas)
Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno mel
žimo).
Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l
DTPE statinės po 200 l
DTPE IBC konteineriai po 1 000 l
Nepermatomos talpos.
4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.2.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.2.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos
priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.2.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.2.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
5.

BENDRIEJI (2) PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 2 NAUDOJIMO NURODYMAI

5.1.

Naudojimo instrukcijos
Produktus prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 C temperatūros.
Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.
Siekiant užtikrinti reikiamą priemonės poveikio laiką, pasirūpinti, kad užpurkštas produktas nebūtų pašalintas po
naudojimo. Po melžimo, panaudojus produktą ant spenių būtina, kad galvijai pastovėtų bent penkias minutes.

(2) Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam
autorizuotam naudojimui, nurodytam produkto charakteristikų metasantraukoje 2.
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Rizikos valdymo priemonės
Jei dezinfekuoti reikia prieš ir po melžimo, prieš melžimą skirtai dezinfekcijai reikia naudoti kitą priemonę,
kurios sudėtyje nėra jodo.

5.3.

Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidė
liotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką
Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Bendra: Išnešti nukentėjusįjį asmenį iš užterštos aplinkos.
Įkvėpus: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą ir laikyti jį padėtyje, leidžiančioje laisvai kvėpuoti. Kreiptis į gydytoją,
jeigu diskomfortas nepraeina.
Patekus ant odos: nuplauti vandeniu. Nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti batus. Pasireiškus bet kokiai odos
reakcijai arba diskomfortui kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant praskalauti vandeniu (mažiausiai 15 minučių). Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir
jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.
Prarijus: pasireiškus simptomams ir (arba) į burną patekus dideliam produkto kiekiui, nedelsiant kreiptis į apsinuo
dijimų gydymo specialistą. Neduoti gerti skysčių ir neskatinti vėmimo, jeigu nukentėjusysis neteko sąmonės;
netekusį sąmonės asmenį patogiai paguldyti ir nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Prireikus medicininės pagalbos, su savimi turėti dezinfekavimo priemonės talpą arba etiketę.
Ekologinių avarijų likvidavimo priemonės
Neleisti medžiagai patekti į nutekamuosius vamzdžius, kanalizaciją ar vandentakius.
Informuoti atitinkamas institucijas, jeigu produktas užteršė aplinką (pateko į kanalizaciją, vandentakius, dirvožemį
ar orą).
Supilti pylimus siekiant surinkti didesnį išsiliejusios medžiagos kiekį.
Išsiliejusią medžiagą absorbuoti inertiška medžiaga, tada supilti į tinkamą uždarą talpą, kad būtų galima pašalinti
laikantis taikomų reikalavimų.
Išsiliejusios medžiagos negalima pilti atgal į originalią talpyklą.

5.4.

Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos
Utilizavimo būdas: nepanaudotus produkto likučius ir pakuotę utilizuoti pagal vietos taisykles. Panaudotą dezinfe
kavimo priemonę galima išpilti į nuotekų kanalizaciją arba srutų laikymo vietoje, atsižvelgiant į vietinių taisyklių
reikalavimus. Vengti patekimo į individualias nuotekų valymo įrenginius.
Tuščias talpas reikia išskalauti dideliu kiekiu vandens ir utilizuoti kartu su įprastomis arba gamybinėmis
atliekomis.
Panaudotos spenių šluostymui popierinės servetėlės ir rankšluosčiai šalinami kartu su įprastinėmis buitinėmis
atliekomis.
Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingos atliekos
Pakuotė nėra klasifikuojama kaip pavojingos atliekos
Europos atliekų katalogo (EWC) atliekų kodas: EWC: 0706 riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo
priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos
Kita informacija: tvarkant atliekas turi būti atsižvelgta į atsargumo priemones, taikomas produkto naudojimui.
Atliekų kodas taikomas produkto likučiams gryna forma.
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Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Paminėta SDL: laikyti originalioje talpykloje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, nepermatomose talpyklose.
Laikyti atskirai nuo maisto, pašarų, trąšų ir kitų jautrių medžiagų. Laikyti aukštesnėje nei užšalimo temperatūroje.
Laikymo temperatūra: 0–30 °C
Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.

6.

KITA INFORMACIJA

meta-SPC 2 pH ribos: 4–5
7.

TREČIAS INFORMACIJOS
METASANTRAUKOJE 2

7.1.

Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis
Prekinis pavadinimas

LYGMUO:

INDIVIDUALŪS

PRODUKTAI,

NURODYTI

PRODUKTO

CHARAKTERISTIKŲ

Jopo Film
IO Super Dip
Barrera Dip

Autorizacijos liudijimo
numeris

EU-0019757–0002 1–2

Bendrasis pavadinimas

IUPAC
pavadinimas

Funkcinė paskirtis

CAS numeris

Polivinilpirolidonjodas

Veiklioji
medžiaga

25655–41–8

Jodas

Veiklioji
medžiaga

7553–56–2

EB numeris

Kiekis (proc.)

1,42
231–442–4

0,298

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 3

1.

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 3 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1.

Produkto charakteristikų metasantraukos 3 identifikatorius
Identifikatorius

1.2.

meta-SPC 3

Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas
Numeris

1.3.

1–3

Produkto tipas (-ai)
Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2.

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 3 SUDĖTIS

2.1.

Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 3
Kiekis (proc.)
Bendrasis pava
dinimas

2.2.

IUPAC pava
dinimas

Funkcinė paskirtis

CAS numeris

Polivinilpiroli
donjodas

Veiklioji medžiaga

25655–
41–8

Jodas

Veiklioji medžiaga

7553–56–2

EB numeris

231–442–4

Produkto charakteristikų metasantraukoje 3 nurodyto mišinio tipas (-ai)
Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

Ne mažesnis
nei

Ne didesnis
nei

0,82

0,99

0,172

0,208
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PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 3 PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo kategorijos

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Pavojingumo frazės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

4.

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 3 AUTORIZUOTAS NAUDOJIMAS

4.1.

Naudokite aprašymą
Lentelė 8. Naudojimas # 1 – mirkymas rankiniu būdu po melžimo (paruoštas naudoti
produktas)
Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto —
naudojimo aprašas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) Bakterijos
(įskaitant vystymosi stadijos)
Mielės
Naudojimo sritis

vidaus
VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų
gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė,
naudojama po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)

mirkymas rankiniu būdu (paruoštas naudoti produktas)
Pripildyti indą paruoštu naudoti produktu ir ant viršaus užsukti mir
kymo puodelį.
Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartine popierine serve
tėle arba audiniu.
Po melžimo, suspausti indą ir kiekvieną spenį pamerkti į mirkymo puo
delį, įsitikinant, kad dezinfekavimo skystis apsemia spenį per visą jo ilgį.
Kai reikia, pripildyti mirkymo puodelį šviežiu dezinfekavimo skysčiu pa
spaudžiant indą. Po dezinfekavimo, ištuštinti indą ir išskalauti indą bei
mirkymo puodelį vandeniu.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vie
nam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui
Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno mel
žimo).
Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l
DTPE statinės po 200 l
DTPE IBC konteineriai po 1 000 l
Nepermatomos talpos.
4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas
4.1.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.1.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos
priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
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4.1.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.1.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.2.

Naudokite aprašymą
Lentelė 9. Naudojimas # 2 – mirkymas automatiniu būdu po melžimo (paruoštas naudoti
produktas)
Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto —
naudojimo aprašas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) Bakterijos
(įskaitant vystymosi stadijos)
Mielės
Naudojimo sritis

vidaus
VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų
gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė,
naudojama po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)

mirkymas automatiniu būdu (paruoštas naudoti produktas)
Atidaryti indą, kuriame yra paruoštas naudoti produktas, ir į jį įstatyti
automatinės mirkymo sistemos siurbimo vamzdelį.
Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartine popierine serve
tėle arba audiniu.
Po melžimo, išjungus vakuumą, į kolektorių įšvirkščiamas spenių dezin
fekuojamasis skystis. Suveikus automatinei melžiklių nuėmimo (ACR)
sistemai, speniai yra padengiami apie 2–4 ml skysčio. Nuėmus melžik
lius, visos automatinės spenių mirkymo sistemos linijos kruopščiai išska
laujamos vandeniu ir prapučiamos aukšto slėgio oro srove. Paskutiniame
valymo etape po kiekvieno bandos melžimo, linijos yra dezinfekuoja
mos (pvz., priemone, kurios sudėtyje yra chloro) ir dar kartą prapučia
mos aukšto slėgio oro srove. Po tokios procedūros melžimo sistema yra
parengta kitam melžimui. Visas procesas yra automatizuotas.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vie
nam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui
Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno mel
žimo)
Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l
DTPE statinės po 200 l
DTPE IBC konteineriai po 1 000 l
Nepermatomos talpos.
4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas
4.2.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
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4.2.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos
priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.2.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.2.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
5.

BENDRIEJI (3) PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 3 NAUDOJIMO NURODYMAI

5.1.

Naudojimo instrukcijos
Pripildyti indą paruoštu naudoti produktu ir ant viršaus užsukti mirkymo puodelį.
Produktus prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.
Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių
Siekiant užtikrinti reikiamą priemonės poveikio laiką, reikia pasirūpinti, kad produktas nebūtų pašalintas po
naudojimo. Po melžimo, panaudojus produktą ant spenių būtina, kad galvijai pastovėtų bent penkias minutes.

5.2.

Rizikos valdymo priemonės
Jei dezinfekuoti reikia prieš ir po melžimo, prieš melžimą skirtai dezinfekcijai reikia naudoti kitą priemonę,
kurios sudėtyje nėra jodo.

5.3.

Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidė
liotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką
Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Bendra: Išnešti nukentėjusįjį asmenį iš užterštos aplinkos.
Įkvėpus: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą ir laikyti jį padėtyje, leidžiančioje laisvai kvėpuoti. Kreiptis į gydytoją,
jeigu diskomfortas nepraeina.
Patekus ant odos: nuplauti vandeniu. Nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti batus. Pasireiškus bet kokiai odos
reakcijai arba diskomfortui kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant praskalauti vandeniu (mažiausiai 15 minučių). Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir
jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.
Prarijus: pasireiškus simptomams ir (arba) į burną patekus dideliam produkto kiekiui, nedelsiant kreiptis į apsinuo
dijimų gydymo specialistą. Neduoti gerti skysčių ir neskatinti vėmimo, jeigu nukentėjusysis neteko sąmonės;
netekusį sąmonės asmenį patogiai paguldyti ir nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Prireikus medicininės pagalbos, su savimi turėti dezinfekavimo priemonės talpą arba etiketę.
Ekologinių avarijų likvidavimo priemonės
Neleisti medžiagai patekti į nutekamuosius vamzdžius, kanalizaciją ar vandentakius.
Informuoti atitinkamas institucijas, jeigu produktas užteršė aplinką (pateko į kanalizaciją, vandentakius, dirvožemį
ar orą).
Supilti pylimus siekiant surinkti didesnį išsiliejusios medžiagos kiekį.
Išsiliejusią medžiagą absorbuoti inertiška medžiaga, tada supilti į tinkamą uždarą talpą, kad būtų galima pašalinti
laikantis taikomų reikalavimų.
Išsiliejusios medžiagos negalima pilti atgal į originalią talpyklą.

(3) Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam
autorizuotam naudojimui, nurodytam produkto charakteristikų metasantraukoje 3.
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Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos
Utilizavimo būdas: nepanaudotus produkto likučius ir pakuotę utilizuoti pagal vietos taisykles. Panaudotą dezinfe
kavimo priemonę galima išpilti į nuotekų kanalizaciją arba srutų laikymo vietoje, atsižvelgiant į vietinių taisyklių
reikalavimus. Vengti patekimo į individualias nuotekų valymo įrenginius.
Tuščias talpas reikia išskalauti dideliu kiekiu vandens ir utilizuoti kartu su įprastomis arba gamybinėmis
atliekomis.
Panaudotos spenių šluostymui popierinės servetėlės ir rankšluosčiai šalinami kartu su įprastinėmis buitinėmis
atliekomis.
Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingos atliekos
Pakuotė nėra klasifikuojama kaip pavojingos atliekos
Europos atliekų katalogo (EWC) atliekų kodas: EWC: 0706 riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo
priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos
Kita informacija: tvarkant atliekas turi būti atsižvelgta į atsargumo priemones, taikomas produkto naudojimui.
Atliekų kodas taikomas produkto likučiams gryna forma.

5.5.

Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Paminėta SDL: laikyti originalioje talpykloje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, nepermatomose talpyklose.
Laikyti atskirai nuo maisto, pašarų, trąšų ir kitų jautrių medžiagų. Laikyti aukštesnėje nei užšalimo temperatūroje.
Laikymo temperatūra: 0–30 °C
Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.

6.

KITA INFORMACIJA

meta-SPC 3 pH ribos: 4–5
7.

TREČIAS INFORMACIJOS
METASANTRAUKOJE 3

7.1.

Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis
Prekinis pavadinimas

LYGMUO:

INDIVIDUALŪS

PRODUKTAI,

NURODYTI

PRODUKTO

CHARAKTERISTIKŲ

Nova Dip Barriere
IO Multi Dip

Autorizacijos liudijimo
numeris
Bendrasis pavadinimas

EU-0019757–0003 1–3
IUPAC
pavadinimas

Funkcinė paskirtis

CAS numeris

Polivinilpirolidonjodas

Veiklioji
medžiaga

25655–41–8

Jodas

Veiklioji
medžiaga

7553–56–2

EB numeris

0,82
231–442–4

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 4

1.

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 4 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1.

Produkto charakteristikų metasantraukos 4 identifikatorius
Identifikatorius

1.2.

meta-SPC 4

Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas
Numeris

1–4

Kiekis (proc.)

0,172
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Produkto tipas (-ai)
Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2.

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 4 SUDĖTIS

2.1.

Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 4
Kiekis (proc.)
Bendrasis pava
dinimas

2.2.

IUPAC pava
dinimas

CAS numeris

Polivinilpiroli
donjodas

Veiklioji medžiaga

25655–
41–8

Jodas

Veiklioji medžiaga

7553–56–2

EB numeris

Ne mažesnis
nei

Ne didesnis
nei

0.714

0.99

0.15

0.208

231–442–4

Produkto charakteristikų metasantraukoje 4 nurodyto mišinio tipas (-ai)
Formuliacia (-os)

3.

Funkcinė paskirtis

AL - Bet koks kitas skystis

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 4 PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo kategorijos

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Pavojingumo frazės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

4.

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 4 AUTORIZUOTAS NAUDOJIMAS

4.1.

Naudokite aprašymą
Lentelė 10. Naudojimas # 1 – mirkymas rankiniu būdu po melžimo (paruoštas naudoti
produktas)
Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto —
naudojimo aprašas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) Bakterijos
(įskaitant vystymosi stadijos)
Mielės
Naudojimo sritis

vidaus
VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų
gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė,
naudojama po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)

mirkymas rankiniu būdu (paruoštas naudoti produktas)
Pripildyti indą paruoštu naudoti produktu ir ant viršaus užsukti mir
kymo puodelį.
Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartine popierine serve
tėle arba audiniu.
Po melžimo, suspausti indą ir kiekvieną spenį pamerkti į mirkymo puo
delį, įsitikinant, kad dezinfekavimo skystis apsemia spenį per visą jo ilgį.
Kai reikia, pripildyti mirkymo puodelį šviežiu dezinfekavimo skysčiu pa
spaudžiant indą. Po dezinfekavimo, ištuštinti indą ir išskalauti indą bei
mirkymo puodelį vandeniu.
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Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vie
nam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno mel
žimo).
Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l
DTPE statinės po 200 l
DTPE IBC konteineriai po 1 000 l
Nepermatomos talpos.
4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.1.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.1.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos
priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.1.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.1.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.2.

Naudokite aprašymą
Lentelė 11. Naudojimas # 2 – purškimas po melžimo rankiniu būdu, mechaniniu purkštuvu
(paruoštas naudoti produktas)
Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto Netaikytina.
naudojimo aprašas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) Bakterijos
(įskaitant vystymosi stadijos)
Mielės
Naudojimo sritis

vidaus
VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų
gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė,
naudojama po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)

Purškimas rankiniu būdu, mechaniniu purkštuvu (paruošas naudoti pro
duktas)
Pripildyti indą paruoštu naudoti produktu ir ant viršaus užsukti mecha
ninį purkštuvą.
Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartine popierine serve
tėle arba audiniu.
Po melžimo, apipurkšti spenius dezinfekavimo priemone, naudojant me
chaninį purkštuvą. Įsitikinti, kad visi speniai pasidengia dezinfekavimo
priemone. Kai reikia, pripildyti mirkymo puodelį šviežiu dezinfekavimo
skysčiu paspaudžiant indą. Po dezinfekavimo, ištuštinti indą ir išskalauti
indą bei purkštuvą vandeniu.
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Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vie
nam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui.
Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno mel
žimo).
Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l
DTPE statinės po 200 l
DTPE IBC konteineriai po 1 000 l
Nepermatomos talpos.
4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.2.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės
Dezinfekuojant rankinio purškimo būdu, būtina mūvėti pirštines, atsparias cheminėms medžiagoms (pirštinių
medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas turi nurodyti produkto informacijoje).
4.2.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos
priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.2.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.2.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.3.

Naudokite aprašymą
Lentelė 12. Naudojimas # 3 – purškimas po melžimo rankiniu būdu, elektroniniu purkštuvu
(paruoštas naudoti produktas)
Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto —
naudojimo aprašas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) Bakterijos
(įskaitant vystymosi stadijos)
Mielės
Naudojimo sritis

vidaus
VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų
gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė,
naudojama po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)

Purškimas rankiniu būdu, elektroniniu purkštuvu (paruoštas naudoti
produktas)
Atidaryti indą, kuriame yra paruoštas naudoti produktas, ir į jį įstatyti
elektroninio purkštuvo siurbimo vamzdelį.
Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartine popierine serve
tėle arba audiniu.
Po melžimo, apipurkšti spenius dezinfekavimo priemone, naudojant
elektroninį purkštuvą. Įsitikinti, kad visi speniai pasidengia dezinfeka
vimo priemone. Jei reikia, pakeisti tuščią indą nauju. Po dezinfekavimo
įstatyti purkštuvo siurbimo vamzdelį į kibirą su vandeniu ir praskalauti
purkštuvą purškiant vandenį.
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Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vie
nam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui.
Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno mel
žimo).
Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l
DTPE statinės po 200 l
DTPE IBC konteineriai po 1 000 l
Nepermatomos talpos.
4.3.1. Specifinės naudojimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės
Dezinfekuojant rankinio purškimo būdu, būtina mūvėti pirštines, atsparias cheminėms medžiagoms (pirštinių
medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas turi nurodyti produkto informacijoje).

4.3.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos
priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.

Naudokite aprašymą
Lentelė 13. Naudojimas # 4 – mirkymas automatiniu būdu po melžimo (paruoštas naudoti
produktas)

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto —
naudojimo aprašas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) Bakterijos
(įskaitant vystymosi stadijos)
Mielės
Naudojimo sritis

vidaus
VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų
gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė,
naudojama po melžimo.
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mirkymas automatiniu būdu (paruoštas naudoti produktas)
Atidaryti indą, kuriame yra paruoštas naudoti produktas, ir į jį įstatyti
automatinės mirkymo sistemos siurbimo vamzdelį.
Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartine popierine serve
tėle arba audiniu.
Po melžimo, išjungus vakuumą, į kolektorių įšvirkščiamas spenių dezin
fekuojamasis skystis. Suveikus automatinei melžiklių nuėmimo (ACR)
sistemai, speniai yra padengiami apie 2–4 ml skysčio. Nuėmus melžik
lius, visos automatinės spenių mirkymo sistemos linijos kruopščiai išska
laujamos vandeniu ir prapučiamos aukšto slėgio oro srove. Paskutiniame
valymo etape po kiekvieno bandos melžimo, linijos yra dezinfekuoja
mos (pvz., priemone, kurios sudėtyje yra chloro) ir dar kartą prapučia
mos aukšto slėgio oro srove. Po tokios procedūros melžimo sistema yra
parengta kitam melžimui. Visas procesas yra automatizuotas.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vie
nam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui.
Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno mel
žimo).
Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l
DTPE statinės po 200 l
DTPE IBC konteineriai po 1 000 l
Nepermatomos talpos.
4.4.1. Specifinės naudojimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.4.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.4.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos
priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.4.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.4.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.5.

Naudokite aprašymą
Lentelė 14. Naudojimas # 5 – purškimas po melžimo automatiniu būdu naudojant melžimo
robotą (paruoštas naudoti produktas)
Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto —
naudojimo aprašas
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Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) Bakterijos
(įskaitant vystymosi stadijos)
Mielės
Naudojimo sritis

vidaus
VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų
gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė,
naudojama po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)

purškimas automatiniu būdu naudojant robotą (paruoštas naudoti pro
duktas)
Atidaryti indą, kuriame yra paruoštas naudoti produktas, ir į jį įstatyti
melžimo roboto siurbimo vamzdelį.
Robotas automatiškai nuvalo spenius šepetėliais. Robotui baigus mel
žimo procedūrą, 2–4 ml dezinfekavimo priemonės automatiškai užpurš
kiama ant spenių. Purkštuvas skalaujamas automatiškai.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vie
nam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui.
Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno mel
žimo).
Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l
DTPE statinės po 200 l
DTPE IBC konteineriai po 1 000 l
Nepermatomos talpos.
4.5.1. Specifinės naudojimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.5.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.5.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos
priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.5.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.5.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
5.

BENDRIEJI (4) PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 4 NAUDOJIMO NURODYMAI

5.1.

Naudojimo instrukcijos
Pripildyti indą paruoštu naudoti produktu ir ant viršaus užsukti mirkymo puodelį.
Produktus prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.
Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.
Siekiant užtikrinti reikiamą priemonės poveikio laiką, reikia pasirūpinti, kad produktas nebūtų pašalintas po
naudojimo. Po melžimo, panaudojus produktą ant spenių būtina, kad galvijai pastovėtų bent penkias minutes.

(4) Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam
autorizuotam naudojimui, nurodytam produkto charakteristikų metasantraukoje 4.
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Rizikos valdymo priemonės
Jei dezinfekuoti reikia prieš ir po melžimo, prieš melžimą skirtai dezinfekcijai reikia naudoti kitą priemonę,
kurios sudėtyje nėra jodo.

5.3.

Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidė
liotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką
Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Bendra: Išnešti nukentėjusįjį asmenį iš užterštos aplinkos.
Įkvėpus: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą ir laikyti jį padėtyje, leidžiančioje laisvai kvėpuoti. Kreiptis į gydytoją,
jeigu diskomfortas nepraeina.
Patekus ant odos: nuplauti vandeniu. Nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti batus. Pasireiškus bet kokiai odos
reakcijai arba diskomfortui kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant praskalauti vandeniu (mažiausiai 15 minučių). Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir
jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.
Prarijus: pasireiškus simptomams ir (arba) į burną patekus dideliam produkto kiekiui, nedelsiant kreiptis į apsinuo
dijimų gydymo specialistą. Neduoti gerti skysčių ir neskatinti vėmimo, jeigu nukentėjusysis neteko sąmonės;
netekusį sąmonės asmenį patogiai paguldyti ir nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Prireikus medicininės pagalbos, su savimi turėti dezinfekavimo priemonės talpą arba etiketę.
Ekologinių avarijų likvidavimo priemonės
Neleisti medžiagai patekti į nutekamuosius vamzdžius, kanalizaciją ar vandentakius.
Informuoti atitinkamas institucijas, jeigu produktas užteršė aplinką (pateko į kanalizaciją, vandentakius, dirvožemį
ar orą).
Supilti pylimus siekiant surinkti didesnį išsiliejusios medžiagos kiekį.
Išsiliejusią medžiagą absorbuoti inertiška medžiaga, tada supilti į tinkamą uždarą talpą, kad būtų galima pašalinti
laikantis taikomų reikalavimų.
Išsiliejusios medžiagos negalima pilti atgal į originalią talpyklą.

5.4.

Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos
Utilizavimo būdas: nepanaudotus produkto likučius ir pakuotę utilizuoti pagal vietos taisykles. Panaudotą dezinfe
kavimo priemonę galima išpilti į nuotekų kanalizaciją arba srutų laikymo vietoje, atsižvelgiant į vietinių taisyklių
reikalavimus. Vengti patekimo į individualias nuotekų valymo įrenginius.
Tuščias talpas reikia išskalauti dideliu kiekiu vandens ir utilizuoti kartu su įprastomis arba gamybinėmis
atliekomis.
Panaudotos spenių šluostymui popierinės servetėlės ir rankšluosčiai šalinami kartu su įprastinėmis buitinėmis
atliekomis.
Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingos atliekos
Pakuotė nėra klasifikuojama kaip pavojingos atliekos
Europos atliekų katalogo (EWC) atliekų kodas: EWC: 0706 riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo
priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos
Kita informacija: tvarkant atliekas turi būti atsižvelgta į atsargumo priemones, taikomas produkto naudojimui.
Atliekų kodas taikomas produkto likučiams gryna forma.
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Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Paminėta SDL: laikyti originalioje talpykloje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, nepermatomose talpyklose.
Laikyti atskirai nuo maisto, pašarų, trąšų ir kitų jautrių medžiagų. Laikyti aukštesnėje nei užšalimo temperatūroje.
Laikymo temperatūra: 0–30 °C
Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.

6.

KITA INFORMACIJA

meta-SPC 4 pH ribos: 4–5
7.

TREČIAS INFORMACIJOS
METASANTRAUKOJE 4

7.1.

Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis
Prekinis pavadinimas

LYGMUO:

INDIVIDUALŪS

PRODUKTAI,

NURODYTI

PRODUKTO

CHARAKTERISTIKŲ

Jopo Spray
IO Spray
Barrera Spray
Agro Teat Spray
Nova Dip paruošta naudoti priemonė

Autorizacijos liudijimo
numeris

EU-0019757–0004 1–4

Bendrasis pavadinimas

IUPAC
pavadinimas

Funkcinė paskirtis

CAS numeris

Polivinilpirolidonjodas

Veiklioji
medžiaga

25655–41–8

Jodas

Veiklioji
medžiaga

7553–56–2

EB numeris

Kiekis (proc.)

0,714
231–442–4

0,15

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 5

1.

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 5 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1.

Produkto charakteristikų metasantraukos 5 identifikatorius
Identifikatorius

1.2.

meta-SPC 5

Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas
Numeris

1.3.

1–5

Produkto tipas (-ai)
Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2.

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 5 SUDĖTIS

2.1.

Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 5
Kiekis (proc.)
Bendrasis pava
dinimas

IUPAC pava
dinimas

Funkcinė paskirtis

CAS numeris

Polivinilpiroli
donjodas

Veiklioji medžiaga

25655–
41–8

Jodas

Veiklioji medžiaga

7553–56–2

EB numeris

231–442–4

Ne mažesnis
nei

Ne didesnis
nei

1,0

1,46

0,21

0,307

2019 3 18
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Produkto charakteristikų metasantraukoje 5 nurodyto mišinio tipas (-ai)
Formuliacia (-os)

3.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

AL - Bet koks kitas skystis

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 5 PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo kategorijos

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Pavojingumo frazės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
turinį išpilti (išmesti) į vietos/regiono/nacionalinių/tarptautinių taisyklių.
talpyklą išpilti (išmesti) į vietos/regiono/nacionalinių/tarptautinių taisyk
lių.

4.

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 5 AUTORIZUOTAS NAUDOJIMAS

4.1.

Naudokite aprašymą
Lentelė 15. Naudojimas # 1 – mirkymas rankiniu būdu po melžimo (paruoštas naudoti
produktas)
Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto —
naudojimo aprašas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) Bakterijos
(įskaitant vystymosi stadijos)
Mielės
Naudojimo sritis

vidaus
VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų
gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė,
naudojama po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)

mirkymas rankiniu būdu (paruoštas naudoti produktas)
Pripildyti indą paruoštu naudoti produktu ir ant viršaus užsukti mir
kymo puodelį.
Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartine popierine serve
tėle arba audiniu.
Po melžimo, suspausti indą ir kiekvieną spenį pamerkti į mirkymo puo
delį, įsitikinant, kad dezinfekavimo skystis apsemia spenį per visą jo ilgį.
Kai reikia, pripildyti mirkymo puodelį šviežiu dezinfekavimo skysčiu pa
spaudžiant indą. Po dezinfekavimo, ištuštinti indą ir išskalauti indą bei
mirkymo puodelį vandeniu.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vie
nam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui.
Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno mel
žimo).
Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l
DTPE statinės po 200 l
DTPE IBC konteineriai po 1 000 l
Nepermatomos talpos.
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4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.1.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.1.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos
priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.1.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.1.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.2.

Naudokite aprašymą
Lentelė 16. Naudojimas # 2 – purškimas po melžimo rankiniu būdu, mechaniniu purkštuvu
(paruoštas naudoti produktas)
Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto —
naudojimo aprašas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) Bakterijos
(įskaitant vystymosi stadijos)
Mielės
Naudojimo sritis

vidaus
VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų
gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė,
naudojama po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)

Purškimas rankiniu būdu, mechaniniu purkštuvu (paruoštas naudoti
produktas)
Pripildyti indą paruoštu naudoti produktu ir ant viršaus užsukti mecha
ninį purkštuvą.
Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartine popierine serve
tėle arba audiniu.
Po melžimo, apipurkšti spenius dezinfekavimo priemone, naudojant me
chaninį purkštuvą. Įsitikinti, kad visi speniai pasidengia dezinfekavimo
priemone.
Kai reikia, pripildyti mirkymo puodelį šviežiu dezinfekavimo skysčiu pa
spaudžiant indą. Po dezinfekavimo, ištuštinti indą ir išskalauti indą bei
purkštuvą vandeniu.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vie
nam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui.
Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno mel
žimo).
Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l
DTPE statinės po 200 l
DTPE IBC konteineriai po 1 000 l
Nepermatomos talpos.

2019 3 18

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 74/33

4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.2.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.2.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos
priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.2.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.2.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.3.

Naudokite aprašymą
Lentelė 17. Naudojimas # 3 – purškimas po melžimo rankiniu būdu, elektroniniu purkštuvu
(paruoštas naudoti produktas)
Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto Netaikytina.
naudojimo aprašas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) Bakterijos
(įskaitant vystymosi stadijos)
Mielės
Naudojimo sritis

vidaus
VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų
gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė,
naudojama po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)

Purškimas rankiniu būdu, elektroniniu purkštuvu (paruoštas naudoti
produktas)
Atidaryti indą, kuriame yra paruoštas naudoti produktas, ir į jį įstatyti
elektroninio purkštuvo siurbimo vamzdelį.
Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartine popierine serve
tėle arba audiniu.
Po melžimo, apipurkšti spenius dezinfekavimo priemone, naudojant
elektroninį purkštuvą. Įsitikinti, kad visi speniai pasidengia dezinfeka
vimo priemone. Jei reikia, pakeisti tuščią indą nauju. Po dezinfekavimo
įstatyti purkštuvo siurbimo vamzdelį į kibirą su vandeniu ir praskalauti
purkštuvą purškiant vandenį.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vie
nam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui.
Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno mel
žimo).
Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l
DTPE statinės po 200 l
DTPE IBC konteineriai po 1 000 l
Nepermatomos talpos.
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4.3.1. Specifinės naudojimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.3.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės
Dezinfekuojant rankinio purškimo būdu, būtina mūvėti pirštines, atsparias cheminėms medžiagoms (pirštinių
medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas turi nurodyti produkto informacijoje).
4.3.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos
priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.3.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.3.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.4.

Naudokite aprašymą
Lentelė 18. Naudojimas # 4 – mirkymas automatiniu būdu po melžimo (paruoštas naudoti
produktas)
Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto —
naudojimo aprašas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) Bakterijos
(įskaitant vystymosi stadijos)
Mielės
Naudojimo sritis

vidaus
VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų
gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė,
naudojama po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)

mirkymas automatiniu būdu (paruoštas naudoti produktas)
Atidaryti indą, kuriame yra paruoštas naudoti produktas, ir į jį įstatyti
automatinės mirkymo sistemos siurbimo vamzdelį.
Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartine popierine serve
tėle arba audiniu.
Po melžimo, išjungus vakuumą, į kolektorių įšvirkščiamas spenių dezin
fekuojamasis skystis. Suveikus automatinei melžiklių nuėmimo (ACR)
sistemai, speniai yra padengiami apie 2–4 ml skysčio. Nuėmus melžik
lius, visos automatinės spenių mirkymo sistemos linijos kruopščiai išska
laujamos vandeniu ir prapučiamos aukšto slėgio oro srove. Paskutiniame
valymo etape po kiekvieno bandos melžimo, linijos yra dezinfekuoja
mos (pvz., priemone, kurios sudėtyje yra chloro) ir dar kartą prapučia
mos aukšto slėgio oro srove. Po tokios procedūros melžimo sistema yra
parengta kitam melžimui. Visas procesas yra automatizuotas.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vie
nam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui.
Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno mel
žimo).
Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l
DTPE statinės po 200 l
DTPE IBC konteineriai po 1 000 l
Nepermatomos talpos.
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4.4.1. Specifinės naudojimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.4.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.4.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos
priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.4.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.4.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.5.

Naudokite aprašymą
Lentelė 19. Naudojimas # 5 – purškimas po melžimo automatiniu būdu naudojant melžimo
robotą (paruoštas naudoti produktas)
Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto —
naudojimo aprašas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) Bakterijos
(įskaitant vystymosi stadijos)
Mielės
Naudojimo sritis

vidaus
VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų
gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė,
naudojama po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)

purškimas automatiniu būdu naudojant robotą (paruoštas naudoti pro
duktas)
Atidaryti indą, kuriame yra paruoštas naudoti produktas, ir į jį įstatyti
melžimo roboto siurbimo vamzdelį.
Robotas automatiškai nuvalo spenius šepetėliais. Robotui baigus mel
žimo procedūrą, 2–4 ml dezinfekavimo priemonės automatiškai užpurš
kiama ant spenių. Purkštuvas skalaujamas automatiškai.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vie
nam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui.
Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno mel
žimo).
Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l
DTPE statinės po 200 l
DTPE IBC konteineriai po 1 000 l
Nepermatomos talpos.
4.5.1. Specifinės naudojimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
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4.5.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.5.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos
priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.5.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.5.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
5.

BENDRIEJI (5) PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 5 NAUDOJIMO NURODYMAI

5.1.

Naudojimo instrukcijos
Pripildyti indą paruoštu naudoti produktu ir ant viršaus užsukti mirkymo puodelį.
Produktus prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.
Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.
Siekiant užtikrinti reikiamą priemonės poveikio laiką, reikia pasirūpinti, kad produktas nebūtų pašalintas po
naudojimo. Po melžimo, panaudojus produktą ant spenių būtina, kad galvijai pastovėtų bent penkias minutes.

5.2.

Rizikos valdymo priemonės
Jei dezinfekuoti reikia prieš ir po melžimo, prieš melžimą skirtai dezinfekcijai reikia naudoti kitą priemonę,
kurios sudėtyje nėra jodo.

5.3.

Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidė
liotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką
Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Bendra: Išnešti nukentėjusįjį asmenį iš užterštos aplinkos.
Įkvėpus: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą ir laikyti jį padėtyje, leidžiančioje laisvai kvėpuoti. Kreiptis į gydytoją,
jeigu diskomfortas nepraeina.
Patekus ant odos: nuplauti vandeniu. Nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti batus. Pasireiškus bet kokiai odos
reakcijai arba diskomfortui kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant praskalauti vandeniu (mažiausiai 15 minučių). Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir
jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.
Prarijus: pasireiškus simptomams ir (arba) į burną patekus dideliam produkto kiekiui, nedelsiant kreiptis į apsinuo
dijimų gydymo specialistą. Neduoti gerti skysčių ir neskatinti vėmimo, jeigu nukentėjusysis neteko sąmonės;
netekusį sąmonės asmenį patogiai paguldyti ir nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Prireikus medicininės pagalbos, su savimi turėti dezinfekavimo priemonės talpą arba etiketę.
Ekologinių avarijų likvidavimo priemonės
Neleisti medžiagai patekti į nutekamuosius vamzdžius, kanalizaciją ar vandentakius.
Informuoti atitinkamas institucijas, jeigu produktas užteršė aplinką (pateko į kanalizaciją, vandentakius, dirvožemį
ar orą).

(5) Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam
autorizuotam naudojimui, nurodytam produkto charakteristikų metasantraukoje 5.
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Supilti pylimus siekiant surinkti didesnį išsiliejusios medžiagos kiekį.
Išsiliejusią medžiagą absorbuoti inertiška medžiaga, tada supilti į tinkamą uždarą talpą, kad būtų galima pašalinti
laikantis taikomų reikalavimų.
Išsiliejusios medžiagos negalima pilti atgal į originalią talpyklą.
5.4.

Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos
Utilizavimo būdas: nepanaudotus produkto likučius ir pakuotę utilizuoti pagal vietos taisykles. Panaudotą dezinfe
kavimo priemonę galima išpilti į nuotekų kanalizaciją arba srutų laikymo vietoje, atsižvelgiant į vietinių taisyklių
reikalavimus. Vengti patekimo į individualias nuotekų valymo įrenginius.
Tuščias talpas reikia išskalauti dideliu kiekiu vandens ir utilizuoti kartu su įprastomis arba gamybinėmis
atliekomis.
Panaudotos spenių šluostymui popierinės servetėlės ir rankšluosčiai šalinami kartu su įprastinėmis buitinėmis
atliekomis.
Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingos atliekos
Pakuotė nėra klasifikuojama kaip pavojingos atliekos
Europos atliekų katalogo (EWC) atliekų kodas: EWC: 0706 riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo
priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos
Kita informacija: tvarkant atliekas turi būti atsižvelgta į atsargumo priemones, taikomas produkto naudojimui.
Atliekų kodas taikomas produkto likučiams gryna forma.

5.5.

Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Paminėta SDL: laikyti originalioje talpykloje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, nepermatomose talpyklose.
Laikyti atskirai nuo maisto, pašarų, trąšų ir kitų jautrių medžiagų. Laikyti aukštesnėje nei užšalimo temperatūroje.
Laikymo temperatūra: 0–30 °C
Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.

6.

KITA INFORMACIJA

meta-SPC 5 pH ribos: 4–5
7.

TREČIAS INFORMACIJOS
METASANTRAUKOJE 5

7.1.

Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis
Prekinis pavadinimas

LYGMUO:

INDIVIDUALŪS

PRODUKTAI,

NURODYTI

PRODUKTO

CHARAKTERISTIKŲ

Nova Dip Spray 3000
IO Spray Plus
PV-Plus 3000
Tehotippi Soft Plus
F 6 Robo V

Autorizacijos liudijimo
numeris
Bendrasis pavadinimas

EU-0019757–0005 1–5
IUPAC
pavadinimas

Funkcinė paskirtis

CAS numeris

Polivinilpirolidonjodas

Veiklioji
medžiaga

25655–41–8

Jodas

Veiklioji
medžiaga

7553–56–2

EB numeris

Kiekis (proc.)

1,46
231–442–4

0,307
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PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 6

1.

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 6 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1.

Produkto charakteristikų metasantraukos 6 identifikatorius
Identifikatorius

1.2.

meta-SPC 6

Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas
Numeris

1.3.

1–6

Produkto tipas (-ai)
Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2.

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 6 SUDĖTIS

2.1.

Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 6
Kiekis (proc.)
Bendrasis pava
dinimas

2.2.

IUPAC pava
dinimas

CAS numeris

Polivinilpiroli
donjodas

Veiklioji medžiaga

25655–
41–8

Jodas

Veiklioji medžiaga

7553–56–2

EB numeris

Ne mažesnis
nei

Ne didesnis
nei

1,0

1,43

0,21

0,3

231–442–4

Produkto charakteristikų metasantraukoje 6 nurodyto mišinio tipas (-ai)
Formuliacia (-os)

3.

Funkcinė paskirtis

EW - Aliejinė emulsija vandenyje

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 6 PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo kategorijos

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Pavojingumo frazės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
turinį išpilti (išmesti) į vietos/regiono/nacionalinių/tarptautinių taisyklių.
talpyklą išpilti (išmesti) į vietos/regiono/nacionalinių/tarptautinių taisyk
lių.

4.

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 6 AUTORIZUOTAS NAUDOJIMAS

4.1.

Naudokite aprašymą
Lentelė 20. Naudojimas # 1 – mirkymas rankiniu būdu po melžimo (paruoštas naudoti
produktas)
Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto —
naudojimo aprašas
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Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) Bakterijos
(įskaitant vystymosi stadijos)
Mielės
Naudojimo sritis

vidaus
VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų
gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė,
naudojama po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)

mirkymas rankiniu būdu (paruoštas naudoti produktas)
Pripildyti indą paruoštu naudoti produktu ir ant viršaus užsukti mir
kymo puodelį.
Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartine popierine serve
tėle arba audiniu. Po melžimo, suspausti indą ir kiekvieną spenį pa
merkti į mirkymo puodelį, įsitikinant, kad dezinfekavimo skystis apse
mia spenį per visą jo ilgį.
Kai reikia, pripildyti mirkymo puodelį šviežiu dezinfekavimo skysčiu pa
spaudžiant indą. Po dezinfekavimo, ištuštinti indą ir išskalauti indą bei
mirkymo puodelį vandeniu.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vie
nam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui.
Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno mel
žimo).
Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l
DTPE statinės po 200 l
DTPE IBC konteineriai po 1 000 l
Nepermatomos talpos.
4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.1.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės
Specifinės rizikos mažinimo priemonės mirkant spenius rankiniu būdu po melžimo nėra būtinos. Žr. bendrąsias
rizikos mažinimo priemones skirsnyje „bendrosios naudojimo taisyklės“.
4.1.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos
priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.1.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.1.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.2.

Naudokite aprašymą
Lentelė 21. Naudojimas # 2 – purškimas po melžimo rankiniu būdu, mechaniniu purkštuvu
(paruoštas naudoti produktas)
Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto —
naudojimo aprašas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) Bakterijos
(įskaitant vystymosi stadijos)
Mielės
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vidaus
VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų
gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė,
naudojama po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)

Purškimas rankiniu būdu, mechaniniu purkštuvu (paruoštas naudoti
produktas)
Pripildyti indą paruoštu naudoti produktu ir ant viršaus užsukti mecha
ninį purkštuvą.
Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartine popierine serve
tėle arba audiniu. Po melžimo, apipurkšti spenius dezinfekavimo prie
mone, naudojant mechaninį purkštuvą. Įsitikinti, kad visi speniai pasi
dengia dezinfekavimo priemone. Kai reikia, pripildyti mirkymo puodelį
šviežiu dezinfekavimo skysčiu paspaudžiant indą. Po dezinfekavimo, iš
tuštinti indą ir išskalauti indą bei purkštuvą vandeniu.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vie
nam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui.
Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno mel
žimo).
Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l
DTPE statinės po 200 l
DTPE IBC konteineriai po 1 000 l
Nepermatomos talpos.
4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.2.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės
Dezinfekuojant rankinio purškimo būdu, būtina mūvėti pirštines, atsparias cheminėms medžiagoms (pirštinių
medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas turi nurodyti produkto informacijoje).
4.2.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos
priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.2.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.2.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.3.

Naudokite aprašymą
Lentelė 22. Naudojimas # 3 – purškimas po melžimo rankiniu būdu, elektroniniu purkštuvu
(paruoštas naudoti produktas)
Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto —
naudojimo aprašas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) Bakterijos
(įskaitant vystymosi stadijos)
Mielės
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vidaus
VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų
gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė,
naudojama po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)

Purškimas rankiniu būdu, elektroniniu purkštuvu (paruoštas naudoti
produktas)
Atidaryti indą, kuriame yra paruoštas naudoti produktas, ir į jį įstatyti
elektroninio purkštuvo siurbimo vamzdelį.
Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartine popierine serve
tėle arba audiniu. Po melžimo, apipurkšti spenius dezinfekavimo prie
mone, naudojant elektroninį purkštuvą. Įsitikinti, kad visi speniai pasi
dengia dezinfekavimo priemone. Jei reikia, pakeisti tuščią indą nauju. Po
dezinfekavimo įstatyti purkštuvo siurbimo vamzdelį į kibirą su vandeniu
ir praskalauti purkštuvą purškiant vandenį.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vie
nam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui.
Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno mel
žimo).
Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l
DTPE statinės po 200 l
DTPE IBC konteineriai po 1 000 l
Nepermatomos talpos.
4.3.1. Specifinės naudojimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.3.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės
Dezinfekuojant rankinio purškimo būdu, būtina mūvėti pirštines, atsparias cheminėms medžiagoms (pirštinių
medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas turi nurodyti produkto informacijoje).
4.3.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos
priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.3.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.3.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.4.

Naudokite aprašymą
Lentelė 23. Naudojimas # 4 – mirkymas automatiniu būdu po melžimo (paruoštas naudoti
produktas)
Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto —
naudojimo aprašas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) Bakterijos
(įskaitant vystymosi stadijos)
Mielės
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vidaus
VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų
gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė,
naudojama po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)

mirkymas automatiniu būdu (paruoštas naudoti produktas)
Atidaryti indą, kuriame yra paruoštas naudoti produktas, ir į jį įstatyti
automatinės mirkymo sistemos siurbimo vamzdelį.
Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartine popierine serve
tėle arba audiniu.
Po melžimo, išjungus vakuumą, į kolektorių įšvirkščiamas spenių dezin
fekuojamasis skystis. Suveikus automatinei melžiklių nuėmimo (ACR)
sistemai, speniai yra padengiami apie 2–4 ml skysčio. Nuėmus melžik
lius, visos automatinės spenių mirkymo sistemos linijos kruopščiai išska
laujamos vandeniu ir prapučiamos aukšto slėgio oro srove. Paskutiniame
valymo etape po kiekvieno bandos melžimo, linijos yra dezinfekuoja
mos (pvz., priemone, kurios sudėtyje yra chloro) ir dar kartą prapučia
mos aukšto slėgio oro srove. Po tokios procedūros melžimo sistema yra
parengta kitam melžimui. Visas procesas yra automatizuotas.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vie
nam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui. Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno mel
žimo).
Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l
DTPE statinės po 200 l
DTPE IBC konteineriai po 1 000 l
Nepermatomos talpos.

4.4.1. Specifinės naudojimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos
priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
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Naudokite aprašymą
Lentelė 24. Naudojimas # 5 – purškimas po melžimo automatiniu būdu naudojant melžimo
robotą (paruoštas naudoti produktas)
Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto —
naudojimo aprašas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) Bakterijos
(įskaitant vystymosi stadijos)
Mielės
Naudojimo sritis

vidaus
VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų
gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė,
naudojama po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)

purškimas automatiniu būdu naudojant robotą (paruoštas naudoti pro
duktas)
Atidaryti indą, kuriame yra paruoštas naudoti produktas, ir į jį įstatyti
melžimo roboto siurbimo vamzdelį.
Robotas automatiškai nuvalo spenius šepetėliais. Robotui baigus mel
žimo procedūrą, 2–4 ml dezinfekavimo priemonės automatiškai užpurš
kiama ant spenių. Purkštuvas skalaujamas automatiškai.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas Karvės ir buivolės: 4 ml/gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml/gyvuliui vie
nam kartui; ožkos: 3 ml/gyvuliui vienam kartui.
Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno mel
žimo).
Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga DTPE talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l
DTPE statinės po 200 l
DTPE IBC konteineriai po 1 000 l
Nepermatomos talpos.
4.5.1. Specifinės naudojimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.5.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.5.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos
priemonės skirtos apsaugoti aplinką
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.5.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
4.5.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.
5.

BENDRIEJI (6) PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 6 NAUDOJIMO NURODYMAI

5.1.

Naudojimo instrukcijos
Pripildyti indą paruoštu naudoti produktu ir ant viršaus užsukite specialų puodelį.

(6) Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam
autorizuotam naudojimui, nurodytam produkto charakteristikų metasantraukoje 6.
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Produktus prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.
Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.
Siekiant užtikrinti reikiamą priemonės poveikio laiką, reikia pasirūpinti, kad produktas nebūtų pašalintas po
naudojimo. Po melžimo, panaudojus produktą ant spenių būtina, kad galvijai pastovėtų bent penkias minutes.
5.2.

Rizikos valdymo priemonės
Jei dezinfekuoti reikia prieš ir po melžimo, prieš melžimą skirtai dezinfekcijai reikia naudoti kitą priemonę,
kurios sudėtyje nėra jodo.

5.3.

Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidė
liotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką
Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Bendra: Išnešti nukentėjusįjį asmenį iš užterštos aplinkos.
Įkvėpus: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą ir laikyti jį padėtyje, leidžiančioje laisvai kvėpuoti. Kreiptis į gydytoją,
jeigu diskomfortas nepraeina.
Patekus ant odos: nuplauti vandeniu. Nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti batus. Pasireiškus bet kokiai odos
reakcijai arba diskomfortui kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant praskalauti vandeniu (mažiausiai 15 minučių). Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir
jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.
Prarijus: pasireiškus simptomams ir (arba) į burną patekus dideliam produkto kiekiui, nedelsiant kreiptis į apsinuo
dijimų gydymo specialistą. Neduoti gerti skysčių ir neskatinti vėmimo, jeigu nukentėjusysis neteko sąmonės;
netekusį sąmonės asmenį patogiai paguldyti ir nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Prireikus medicininės pagalbos, su savimi turėti dezinfekavimo priemonės talpą arba etiketę.
Ekologinių avarijų likvidavimo priemonės
Neleisti medžiagai patekti į nutekamuosius vamzdžius, kanalizaciją ar vandentakius.
Informuoti atitinkamas institucijas, jeigu produktas užteršė aplinką (pateko į kanalizaciją, vandentakius, dirvožemį
ar orą).
Supilti pylimus siekiant surinkti didesnį išsiliejusios medžiagos kiekį.
Išsiliejusią medžiagą absorbuoti inertiška medžiaga, tada supilti į tinkamą uždarą talpą, kad būtų galima pašalinti
laikantis taikomų reikalavimų.
Išsiliejusios medžiagos negalima pilti atgal į originalią talpyklą.

5.4.

Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos
Utilizavimo būdas: nepanaudotus produkto likučius ir pakuotę utilizuoti pagal vietos taisykles. Panaudotą dezinfe
kavimo priemonę galima išpilti į nuotekų kanalizaciją arba srutų laikymo vietoje, atsižvelgiant į vietinių taisyklių
reikalavimus. Vengti patekimo į individualias nuotekų valymo įrenginius.
Tuščias talpas reikia išskalauti dideliu kiekiu vandens ir utilizuoti kartu su įprastomis arba gamybinėmis
atliekomis.
Panaudotos spenių šluostymui popierinės servetėlės ir rankšluosčiai šalinami kartu su įprastinėmis buitinėmis
atliekomis.
Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingos atliekos
Pakuotė nėra klasifikuojama kaip pavojingos atliekos
Europos atliekų katalogo (EWC) atliekų kodas: EWC: 0706 riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo
priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos
Kita informacija: tvarkant atliekas turi būti atsižvelgta į atsargumo priemones, taikomas produkto naudojimui.
Atliekų kodas taikomas produkto likučiams gryna forma.
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Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis
Paminėta SDL: laikyti originalioje talpykloje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, nepermatomose talpyklose.
Laikyti atskirai nuo maisto, pašarų, trąšų ir kitų jautrių medžiagų. Laikyti aukštesnėje nei užšalimo temperatūroje.
Laikymo temperatūra: 0–30 °C
Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.

6.

KITA INFORMACIJA

meta-SPC 6 pH ribos: 4–5
7.

TREČIAS INFORMACIJOS
METASANTRAUKOJE 6

7.1.

Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis
Prekinis pavadinimas

LYGMUO:

INDIVIDUALŪS

PRODUKTAI,

NURODYTI

PRODUKTO

CHARAKTERISTIKŲ

Jopo Winterspray
IO Winterspray
Jodopax RTU
Barrera W

Autorizacijos liudijimo
numeris
Bendrasis pavadinimas

EU-0019757–0006 1–6
IUPAC
pavadinimas

Funkcinė paskirtis

CAS numeris

Polivinilpirolidonjodas

Veiklioji
medžiaga

25655–41–8

Jodas

Veiklioji
medžiaga

7553–56–2

EB numeris

Kiekis (proc.)

1,43
231–442–4

0,3
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/424
2019 m. kovo 15 d.
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir
duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio
projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,
pasitarusi su Direktyvos 2009/125/EB 18 straipsnyje nurodytu Konsultacijų forumu,
kadangi:
(1)

pagal Direktyvą 2009/125/EB reikalaujama, kad Komisija nustatytų ekologinio projektavimo reikalavimus su
energija susijusiems gaminiams, kurių pardavimo ir prekybos apimtis yra didelė ir kurie daro didelį poveikį
aplinkai ir turi didelį poveikio aplinkai mažinimo potencialą nepatiriant pernelyg didelių išlaidų;

(2)

Komisija atliko parengiamąjį tyrimą, kuriame išnagrinėjo paprastai komerciniais tikslais naudojamų serverių ir
duomenų saugojimo gaminių techninius, aplinkosauginius ir ekonominius aspektus. Tyrimas atliktas kartu su
Sąjungos ir trečiųjų šalių suinteresuotaisiais subjektais ir interesų grupėmis, o rezultatai paskelbti viešai;

(3)

paprastai serveriai ir duomenų saugojimo gaminiai pateikiami rinkai, kad būtų naudojami duomenų centruose,
biuruose ir įmonėse;

(4)

serverių ir duomenų saugojimo gaminių aplinkosauginiai aspektai, kurie šiame reglamente laikomi svarbiais, yra
energijos suvartojimas naudojimo etapu ir efektyvus išteklių naudojimas, visų pirma dėl aspektų, susijusių su
galimybe pataisyti, pakartotinai panaudoti, naujovinti ir perdirbti tiekimo saugumo tikslais;

(5)

pagal ekologinio projektavimo reikalavimus visoje Sąjungoje turėtų būti suderinti serverių ir duomenų saugojimo
gaminių energijos suvartojimo ir efektyvaus išteklių naudojimo reikalavimai, kad vidaus rinka geriau veiktų ir
padidėtų šių gaminių aplinkosauginis veiksmingumas;

(6)

numatoma, kad 2030 m. tiesiogiai su serveriais susijęs metinis suvartojamas energijos kiekis sieks 48 TWh,
o įtraukus su infrastruktūra (pvz., aušinimo sistemomis ir nenutrūkstamo elektros tiekimo sistemomis) susijusį
suvartojamą metinį energijos kiekį šis skaičius padidės iki 75 TWh. Numatoma, kad 2030 m. duomenų
saugojimo gaminių metinis suvartojamos energijos kiekis sieks 30 TWh, o įtraukus ir infrastruktūrą – 47 TWh.
Parengiamasis tyrimas rodo, kad naudojimo etapu galima gerokai sumažinti serverių ir duomenų saugojimo
gaminių suvartojamą energijos kiekį;

(7)

apskaičiuota, kad dėl šiame reglamente nustatytų ekologinio projektavimo reikalavimų poveikio nuo 2030 m. per
metus bus sutaupoma maždaug 9 TWh energijos (tiek elektros energijos apytikriai buvo suvartota 2014 m.
Estijoje). Tiksliau apskaičiuota, kad dėl šiame reglamente nustatytų serverių ekologinio projektavimo reikalavimų
nuo 2030 m. per metus bus tiesiogiai sutaupoma apie 2,4 TWh energijos, o netiesioginis per metus sutaupomas
energijos kiekis (t. y. susijęs su infrastruktūra) sieks 3,7 TWh, tad bendras sutaupomas kiekis sieks 6,1 TWh, o tai
atitinka iš viso 2,1 Mt CO2 ekvivalento. Apskaičiuota, kad dėl šiame reglamente nustatytų duomenų apsaugos
gaminių ekologinio projektavimo reikalavimų nuo 2030 m. per metus bus tiesiogiai sutaupoma apie 0,8 TWh
energijos, o netiesioginis per metus sutaupomas energijos kiekis (t. y. susijęs su infrastruktūra) sieks 2 TWh, tad
bendras sutaupomas kiekis sieks 2,8 TWh, o tai atitinka 0,9 Mt CO2 ekvivalento;

(1) OL L 285, 2009 10 31, p. 10.
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(8)

pagal Sąjungos žiedinės ekonomikos veiksmų planą (2) Komisija turėtų užtikrinti, kad nustatant arba peržiūrint
ekologinio projektavimo kriterijus būtų ypač akcentuojami su žiedine ekonomika susiję aspektai, pvz.,
patvarumas ir galimybė pataisyti. Todėl turėtų būti nustatyti reikalavimai, taikomi su energija nesusijusiems
aspektams, įskaitant pagrindinių komponentų išėmimą ir svarbiausių žaliavų išgavimą, galimybę naudotis saugaus
duomenų ištrynimo funkcija ir naujausios mikroprograminės įrangos versijos prieinamumą;

(9)

tikimasi, kad reikalavimas dėl pagrindinių komponentų išėmimo paskatins visų pirma trečiąsias šalis (pvz.,
atsarginių dalių taisyklas ir techninės priežiūros įmones) užtikrinti galimybę pataisyti ir naujovinti serverius ir
duomenų saugojimo gaminius;

(10)

neseniai paskelbtame Komisijos tarnybų darbiniame dokumente „Ataskaita apie svarbiausias žaliavas žiedinėje
ekonomikoje“ (3) nurodyta galimybė į ekologinio projektavimo reglamentus įtraukti nuostatas dėl svarbiausių
žaliavų;

(11)

reikalavimas dėl saugaus duomenų ištrynimo funkcijos galėtų būti įgyvendintas naudojant techninius sprendimus,
kaip antai, be kita ko, funkciją, įdiegtą į mikroprograminę įrangą, paprastai į BIOS sistemą, į programinę įrangą,
įtrauktą į autonominę pradinio įkėlimo aplinką, pateikiamą pradinio įkėlimo kompaktiniame diske, universa
liajame skaitmeniniame diske arba USB atmintinėje, pateikiamoje kartu su gaminiu, arba programinėje įrangoje,
skirtoje įdiegti palaikomose operacinėse sistemose, pateikiamose kartu su gaminiu;

(12)

tikimasi, kad reikalavimai, taikomi su energija nesusijusiems aspektams, padės pailginti serverių naudojimo
trukmę, nes bus lengviau juos atnaujinti ir pakartotinai naudoti, toliau laikantis Europos Parlamento ir Tarybos
reglamente (ES) 2016/679 (4) nustatytų privatumo ir asmens duomenų apsaugos principų;

(13)

serverių ir duomenų saugojimo gaminių sunaudojamą energijos kiekį galima sumažinti taikant esamas nepaten
tuotas technologijas, dėl kurių bendros šių gaminių pirkimo ir naudojimo sąnaudos nepadidėja;

(14)

ekologinio projektavimo reikalavimai neturėtų paveikti galutinių naudotojų galimybių įpirkti serverius ir
duomenų saugojimo gaminius ar naudotis jų funkcijomis ir neturėtų daryti neigiamo poveikio sveikatai, saugai ar
aplinkai;

(15)

šis reglamentas turėtų būti taikomas nedarant poveikio Sąjungos teisės aktams dėl saugos ir sveikatos, visų pirma
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2014/35/ES (5), kuri apima elektros įrenginių, veikiančių esant 50–
1 000 V įtampai kintamosios srovės sąlygomis ir 75–1 500 V įtampai nuolatinės srovės sąlygomis, sveikatai ir
saugai keliamos rizikos visus aspektus;

(16)

ekologinio projektavimo reikalavimai turėtų būti nustatyti taip, kad gamintojai turėtų pakankamai laiko perpro
jektuoti gaminius pagal šio reglamento reikalavimus. Terminai turėtų būti nustatyti atsižvelgiant į poveikį
gamintojų, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, sąnaudoms ir užtikrinant, kad šio reglamento tikslai būtų pasiekti
laiku;

(17)

gaminio parametrai turėtų būti matuojami ir apskaičiuojami taikant patikimus, tikslius ir pakartojamus metodus,
pagal kuriuos atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo ir skaičiavimo metodus, įskaitant
darniuosius standartus, jei tokių yra, kuriuos Komisijos prašymu priėmė Europos standartizacijos organizacijos
pagal procedūras, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1025/2012 (6);

(18)

pagal Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnį šiuo reglamentu nustatomos taikytinos atitikties vertinimo procedūros;

(2) COM(2015) 614 final.
(3) COM(2018) 36 final.
(4) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
(OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
(5) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/35/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose
įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 357).
(6) 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies
keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB,
97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, p. 12).
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(19)

kad būtų lengviau atlikti atitikties patikrinimus, gamintojai turėtų pateikti su šiame reglamente nustatytais reikala
vimais susijusią informaciją, įtrauktą į Direktyvos 2009/125/EB IV ir V prieduose nurodytus techninius
dokumentus;

(20)

be šiame reglamente nustatytų teisiškai privalomų reikalavimų, turėtų būti nustatyti geriausių turimų technologijų
lyginamieji standartai, siekiant užtikrinti, kad informacija apie serverių ir duomenų saugojimo gaminių aplinko
sauginį veiksmingumą per jų gyvavimo ciklą būtų plačiai žinoma ir lengvai prieinama;

(21)

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013 (7) turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant pašalinti kompiuterių serverius
iš jo taikymo srities, kad į šio reglamento taikymo sritį nebūtų įtraukti tie patys gaminiai;

(22)

su duomenų saugojimo gaminiais susijusios šio reglamento apibrėžtys atitinka Laikmenų tinklų pramonės
asociacijos (Storage Networking Industry Association (SNIA)) žaliosios duomenų saugojimo iniciatyvos (Green Storage
Initiative) terminiją, kaip apibrėžta SNIA Emerald taksonomijoje;

(23)

visų pirma, mažų duomenų saugojimo gaminių apibrėžtis atitinka 1 kategorijos internetinius („online 1“)
įrenginius, kaip apibrėžta SNIA Emerald taksonomijoje, o didelių duomenų saugojimo gaminių apibrėžtis atitinka
5 kategorijos internetinius („online 5“) ir 6 kategorijos internetinius („online 6“) įrenginius, kaip apibrėžta SNIA
Emerald taksonomijoje;

(24)

su serverių gaminių tipais, serverių efektyvumu, serverių našumu ir didžiausia galia susijusios šio reglamento
apibrėžtys atitinka standarte EN 303 470:2018 vartojamus terminus. Serverių efektyvumo matavimo ir apskai
čiavimo metodai atitinka standarte EN 303 470:2018 naudojamus metodus;

(25)

eksploatavimo sąlygų klasės ir jų charakteristikos atitinka klasifikaciją, nustatytą Amerikos šildymo, šaldymo ir
oro kondicionavimo inžinierių asociacijos (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers,
ASHRAE) duomenų apdorojimo aplinkoms skirtose temperatūros specifikacijose (Thermal Guidelines for Data
Processing Environments). Visų pirma, kiekvienos eksploatavimo sąlygų klasės ribinės sąlygos (pvz., temperatūra ir
drėgnis) atitinka aplinkos ribines vertes, kurios yra leidžiamos pagal duomenų apdorojimo aplinkoms skirtas
temperatūros specifikacijas, kai gamintojai išbando savo įrenginius, kad patikrintų, ar jie veiks tose ribose;

(26)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2009/125/EB 19 straipsnio 1 dalį įsteigto
komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Dalykas ir taikymo sritis
1.
Šiuo reglamentu nustatomi ekologinio projektavimo reikalavimai, taikomi dėl serverių ir internetinių duomenų
saugojimo gaminių pateikimo rinkai ir pradėjimo naudoti.
2.

Šis reglamentas netaikomas šiems gaminiams:

a) serveriams, kurie skirti įterptosioms taikomosioms programoms;
b) serveriams, kurie pagal Reglamentą (ES) Nr. 617/2013 klasifikuojami kaip mažieji serveriai;
c) daugiau nei keturis procesorių lizdus turintiems serveriams;
d) vienafunkciams serveriams;
e) didiesiems serveriams;
f) gedimams visiškai atspariems serveriams;
g) tinklo serveriams;
h) mažiems duomenų saugojimo gaminiams;
i) dideliems duomenų saugojimo gaminiams.
(7) 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 175, 2013 6 27, p. 13).
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2 straipsnis
Apibrėžtys
1.

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1) serveris – kompiuterinis įrenginys, naudojamas teikti paslaugoms ir tvarkyti tinklo ištekliams, skirtiems klientų
įrenginiams, pvz., staliniams kompiuteriams, knyginiams kompiuteriams, staliniams mažafunkciams klientams, IP
telefonams, išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams, telekomunikacijai, automatizuotoms sistemoms
ar kitiems serveriams, visų pirma pasiekiamas per tinklo jungtis, o ne naudojantis tiesiogiai prijungtais naudotojo
įvesties įrenginiais, kaip antai klaviatūra ar pele, ir turintis šias charakteristikas:
a) jis pritaikytas naudoti serverio operacinę sistemą (OS) ir (arba) prižiūrykles, o jo paskirtis – vykdyti naudotojų
įdiegtas taikomąsias verslo programas;
b) jis palaiko klaidų taisymo kodą ir (arba) buferinę atmintinę (įskaitant ir dviejų eilių jungties buferinės atmintinės
modulių, ir pagrindinės plokštės buferinės atmintinės konfigūracijas);
c) visi procesoriai gali naudoti bendrą sistemos atmintinę ir viena OS arba prižiūryklė gali atskirai kreiptis į
kiekvieną procesorių;
2) daugiau nei keturis procesorių lizdus turintis serveris – serveris, kuriame yra daugiau nei keturios sąsajos, skirtos
procesoriui įrengti. Daugialypių serverių atveju šis terminas reiškia serverį, kurio kiekviename mazge yra daugiau
nei keturi procesorių lizdai;
3) įterptoji taikomoji programa – programinė įranga, nuolat esanti pramoniniame arba vartotojo įrenginyje, paprastai
įrašoma į liekamąją atmintinę, pvz., pastoviąją atmintinę arba atmintuką;
4) vienafunkcis serveris – serveris, kuris nėra skirtas naudotojo įdiegtai programinei įrangai, kuris naudojamas
paslaugoms teikti viename arba daugiau tinklų, paprastai valdomas per žiniatinklio arba komandos eilutės sąsają,
yra susietas su iš anksto įdiegta operacine sistema ir taikomosiomis programomis ir naudojamas konkrečiai
funkcijai ar kelioms glaudžiai susijusioms funkcijoms atlikti;
5) atsparusis serveris – serveris, į kurio sistemos mikroarchitektūrą, centrinį procesorių (CPU) ir lustų rinkinį
integruotos visapusiškos funkcijos, užtikrinančios jo patikimumą, prieinamumą, galimybę atlikti techninę priežiūrą
ir jį išplėsti;
6) didysis serveris – atsparusis serveris, pristatomas kaip iš anksto surinkta ir (arba) iš anksto išbandyta sistema su
vienu arba daugiau visiškai surinktų korpuso rėmų ir su didelio junglumo įvesties ir išvesties posistemiu, kuriame
yra bent 32 specialūs įvesties ir išvesties lizdai;
7) daugialypis serveris – serveris, projektuojamas su dviem arba daugiau atskirų serverio mazgų viename korpuse ir
su vienu arba daugiau maitinimo šaltinių. Daugialypiame serveryje galia visiems mazgams paskirstoma per bendrus
maitinimo šaltinius. Daugialypio serverio mazgai neišjungus maitinimo nekeičiami;
8) gedimams visiškai atsparus serveris – serveris, kuriame suprojektuotas aparatinės įrangos perteklius (to pačio
darbinio proceso kartotinis vykdymas vienu metu, kad būtinų funkcijų vykdymas niekada nenutrūktų): kiekvienas
kompiuterinis komponentas yra dubliuojamas tarp dviejų mazgų, kuriuose vienu metu vykdomi vienodi darbiniai
procesai (t. y. jei vienas iš mazgų sugenda arba turi būti remontuojamas, antrasis gali vienas perimti darbinį procesą,
kad nebūtų prastovų);
9) tinklo serveris – tinklui skirtas gaminys, sudarytas iš tokių pačių komponentų kaip serveris ir papildomai turintis
daugiau kaip 11 tinklo prievadų, kurių bendras linijos pralaidumas yra ne mažesnis kaip 12 Gb/s, kurio prievadus ir
greitį galima dinamiškai perkonfigūruoti ir kuris palaiko virtualią tinklo aplinką per programine įranga valdomą
tinklą;
10) duomenų saugojimo gaminys – visafunkcė laikmenų sistema, naudojama duomenų saugojimo paslaugoms teikti
tiesiogiai arba per tinklą prisijungusiems klientams ir įrenginiams. Į duomenų saugojimo gaminio architektūrą
integruoti komponentai ir posistemiai (pvz., skirti vidaus ryšiams tarp valdiklių ir diskų palaikyti) laikomi šio
gaminio dalimi. Šio gaminio dalimi, priešingai, nelaikomi tie komponentai, kurie paprastai siejami su duomenų
saugojimo aplinka duomenų centro lygmeniu (pvz., išoriniam duomenų saugyklų tinklui veikti reikalingi įrenginiai).
Duomenų saugojimo gaminys gali būti sudarytas iš integruotų duomenų saugojimo valdiklių, duomenų saugojimo
įrenginių, įdiegtųjų tinklo elementų, programinės įrangos ir kitų įrenginių;
11) standusis diskas (HDD) – duomenų saugojimo įrenginys, kuriame duomenys nuskaitomi ir įrašomi į vieną arba
daugiau sukamųjų magnetinių disko plokštelių;
12) puslaidininkinis diskas (SDD) – duomenų saugojimo įrenginys, kuriame duomenys išsaugomi nuskaitant ir įrašant į
liekamąją puslaidininkinę atmintinę, o ne į sukamąsias magnetines plokšteles;
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13) duomenų saugojimo įrenginys – prietaisas, kuris atlieka liekamosios atmintinės funkciją, išskyrus sudėtinius
laikmenų elementus, pvz., perteklinių nepriklausomų diskų masyvų (RAID) posistemius, automatizuotas juostų
bibliotekas, duomenų saugyklas ir failų serverius bei duomenų saugojimo įrenginius, kurie nėra tiesiogiai prieinami
galutinių naudotojų taikomosioms programoms ir kurie naudojami kaip vidaus podėlis;
14) internetinis duomenų saugojimo gaminys – duomenų saugojimo gaminys, skirtas internetinei tiesioginei prieigai
prie duomenų, prie kurių galima gauti laisvąją arba nuosekliąją prieigą, kai pasiekti pirmuosius duomenis užtrunka
ne ilgiau kaip 80 milisekundžių;
15) mažas duomenų saugojimo gaminys – duomenų saugojimo gaminys, kurį sudaro ne daugiau kaip trys duomenų
saugojimo įrenginiai;
16) didelis duomenų saugojimo gaminys – aukštos klasės arba centrinis duomenų saugojimo gaminys, kurio maksimali
konfigūracija apima daugiau nei 400 duomenų saugojimo įrenginių ir kuris turi šiuos privalomus požymius:
nenustoja veikti sugedus vienam mazgui, techninė priežiūra nesutrikdo veiklos ir jame yra integruotas duomenų
saugojimo valdiklis.
2.

Papildomos II–V prieduose vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos I priede.
3 straipsnis
Ekologinio projektavimo reikalavimai ir jų taikymo tvarkaraštis

1.

Serverių ir internetinių duomenų saugojimo gaminių ekologinio projektavimo reikalavimai nustatyti II priede.

2.
Nuo 2020 m. kovo 1 d. serveriai turi atitikti II priedo 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3 ir 3.4 punktuose
nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus.
3.
Nuo 2020 m. kovo 1 d. internetiniai duomenų saugojimo gaminiai turi atitikti II priedo 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 3.2,
3.3 ir 3.4 punktuose nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus;
a) nuo 2021 m. kovo 1 d. serveriai ir internetiniai duomenų saugojimo gaminiai turi atitikti II priedo 1.2.3 punkte
nustatytą ekologinio projektavimo reikalavimą;
b) nuo 2023 m. sausio 1 d. serveriai ir internetiniai duomenų saugojimo gaminiai turi atitikti II priedo 1.1.2 punkte
nustatytą ekologinio projektavimo reikalavimą;
c) atitiktis ekologinio projektavimo reikalavimams nustatoma ir apskaičiuojama III priede išdėstytais metodais.
4 straipsnis
Atitikties vertinimas
1.
Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta atitikties vertinimo procedūra yra tos direktyvos IV priede
nustatyta projektavimo vidaus kontrolės sistema arba tos direktyvos V priede nustatyta valdymo sistema.
2.
Atliekant atitikties vertinimą pagal Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnį į techninius dokumentus įtraukiama šio
reglamento II priedo 3.4 punkte nurodyta informacija.
5 straipsnis
Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra
Valstybės narės, atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus,
taiko šio reglamento IV priede aprašytą patikros procedūrą.
6 straipsnis
Reikalavimų vengimas
Gamintojas arba importuotojas negali pateikti rinkai gaminių, kurie suprojektuoti taip, kad galėtų nustatyti, kad jie yra
bandomi (pvz., atpažįstant bandymo sąlygas arba bandymo ciklą), ir bandymo metu konkrečiai reaguoti automatiškai
pakeičiant veikimo parametrus siekiant padidinti kurio nors iš parametrų, kuriuos gamintojas arba importuotojas
deklaravo techninėje dokumentacijoje arba kurie buvo įtraukti į kurį nors iš kartu su gaminiu pateikiamų dokumentų,
lygį.
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7 straipsnis
Lyginamieji standartai
2019 m. balandžio 7 d. rinkoje esančių efektyviausių serverių ir duomenų saugojimo gaminių lyginamieji standartai
pateikti V priede.

8 straipsnis
Peržiūra
Iki 2022 m. kovo mėn. Komisija įvertina šį reglamentą ir pateikia Konsultacijų forumui šio vertinimo rezultatus,
įskaitant, jeigu tinka, peržiūros pasiūlymo projektą. Vertinime reikalavimai apžvelgiami atsižvelgiant į technologijų
pažangą, visų pirma įvertinama, ar tikslinga:
a) atnaujinti specialius ekologinio projektavimo reikalavimus, keliamus serverių aktyviosios veiksenos efektyvumui;
b) atnaujinti specialius ekologinio projektavimo reikalavimus, keliamus serverių suvartojamai galiai neveikos būsenoje;
c) atnaujinti reglamento apibrėžtis ar taikymo sritį;
d) atnaujinti medžiagų panaudojimo efektyvumo reikalavimus, keliamus serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams,
įskaitant reikalavimus dėl informacijos apie papildomas svarbiausias žaliavas (tantalą, galį, disprozį ir paladį), atsi
žvelgiant į perdirbėjų poreikius;
e) iš reglamento taikymo srities pašalinti vienafunkcius serverius, didžiuosius serverius, gedimams visiškai atsparius
serverius ir tinklo serverius;
f) atspariesiems serveriams, našiųjų kompiuterinių sistemų (HPC) serveriams ir serveriams su integruotu APA netaikyti
ekologinio projektavimo reikalavimų, nustatytų II priedo 2.1 ir 2.2 punktuose;
g) nustatyti specialius ekologinio projektavimo reikalavimus, keliamus serverių procesorių galios valdymo funkcijai;
h) nustatyti specialius ekologinio projektavimo reikalavimus, keliamus eksploatavimo sąlygų klasei;
i) nustatyti specialius ekologinio projektavimo reikalavimus, keliamus duomenų saugojimo gaminių efektyvumui,
našumui ir galios poreikiui.

9 straipsnis
Reglamento (ES) Nr. 617/2013 pakeitimas
Reglamentas (ES) Nr. 617/2013 iš dalies keičiamas taip:
1. 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1.

Šiuo reglamentu nustatomi ekologinio projektavimo reikalavimai, taikomi pateikiant rinkai kompiuterius.“

b) 2 dalies h punktas išbraukiamas;
c) 3 dalies a–d punktai išbraukiami;
2. 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 2 punktas išbraukiamas;
b) 4 punktas pakeičiamas taip:
„4. vidinis maitinimo šaltinis – komponentas, skirtas iš elektros tinklo tiekiamos kintamosios srovės įtampai
paversti nuolatinės srovės įtampa (-omis), skirta (-omis) kompiuteriui maitinti, ir turintis šias savybes:
a) jis įmontuotas į kompiuterio korpusą, bet atskirtas nuo kompiuterio pagrindinės plokštės;
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b) maitinimo šaltinis prijungiamas prie elektros tinklo vienu kabeliu be tarpinių grandinių ir
c) visos elektros tiekimo jungtys su kompiuterio komponentais, išskyrus nuolatinės srovės jungtį su
integruotojo stalinio kompiuterio monitoriumi, įrengtos kompiuterio korpuse.
Vidiniai nuolatinės srovės keitikliai į nuolatinę srovę, kuriais vienos įtampos išorinio maitinimo šaltinio
nuolatinė srovė keičiama į skirtingos įtampos sroves, kurias naudoja kompiuteris, nelaikomi vidiniais
maitinimo šaltiniais;“;
c) 12–16 punktai išbraukiami;
d) 22 punktas pakeičiamas taip:
„22. gaminio tipas – stalinis kompiuteris, integruotasis stalinis kompiuteris, knyginis kompiuteris, stalinis
mažafunkcis klientas, profesionalusis kompiuteris, nešiojamasis profesionalusis kompiuteris, mažasis serveris,
žaidimų pultas, prijungiamasis stovas, vidinis maitinimo šaltinis arba išorinis maitinimo šaltinis;“
3. 3 straipsnis pakeičiamas taip:
„3 straipsnis
Ekologinio projektavimo reikalavimai
Kompiuterių ekologinio projektavimo reikalavimai pateikiami II priede.
Kompiuterių atitiktis taikomiems ekologinio projektavimo reikalavimams nustatoma III priede aprašytais metodais.“;
4. 7 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:
„Kompiuterių atitiktis taikomiems ekologinio projektavimo reikalavimams nustatoma pagal šio reglamento III priedo
2 punkte nustatytą patikros procedūrą.“;
5. II priedas iš dalies keičiamas taip:
a) 5.2 punktas išbraukiamas;
b) 7.3 punkto pavadinimas pakeičiamas taip:
„Profesionalieji kompiuteriai, nešiojamieji profesionalieji kompiuteriai, staliniai mažafunkciai klientai ir mažieji
serveriai“.
10 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Tačiau 9 straipsnis taikomas nuo 2020 m. kovo 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 15 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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I PRIEDAS

II–V prieduose vartojamų terminų apibrėžtys
II–V prieduose vartojamų terminų apibrėžtys:
(1) vieną arba du procesorių lizdus turintis serveris – serveris, kuriame yra viena arba dvi sąsajos, skirtos procesoriui
įrengti. Daugialypių serverių atveju šis terminas reiškia serverį, kurio kiekviename mazge yra vienas arba du
procesorių lizdai;
(2) įvesties ir išvesties (I/O) įtaisas – įtaisas, atliekantis duomenų įvesties ir išvesties funkciją tarp serverio arba
duomenų saugojimo gaminio ir kitų įrenginių. Įvesties ir išvesties įtaisas gali būti integruotas į serverio pagrindinę
plokštę arba su ja sujungtas per plėtotės lizdus (pvz., periferinių komponentų sąsają (PCI) arba sparčiąją periferinių
komponentų sąsają (PCIe));
(3) pagrindinė plokštė – serverio pagrindinė spausdintinė plokštė; šiame reglamente laikoma, kad pagrindinė plokštė
yra su jungtimis, skirtomis papildomoms plokštėms prijungti, ir ją paprastai sudaro šie komponentai: procesorius,
atmintinė, BIOS ir plėtotės lizdai;
(4) procesorius – loginis grandynas, kuris reaguoja į pagrindines serverio valdymo komandas ir jas vykdo. Šiame
reglamente procesoriumi vadinamas serverio centrinis procesorius (CPU). Tipinis CPU turi fizinį korpusą, kuris
montuojamas ant serverio pagrindinės plokštės per lizdą arba tiesiogiai prilituojamą priedą. CPU korpuse gali būti
vienas arba daugiau procesoriaus branduolių;
(5) atmintinė – serverio dalis, kuri yra išorinis procesoriaus priedėlis ir kurioje saugoma informacija, parengta iškart
apdoroti procesoriuje, išreikšta gigabaitais (GB);
(6) plėtotės plokštė – vidinis komponentas, kraštine jungtimi sujungtas su bendrąja/standartine sąsaja, pvz., sparčiąja
periferinių komponentų sąsaja (PCIe), ir atliekantis papildomą funkciją;
(7) grafikos plokštė – plėtotės plokštė, kurioje yra vienas arba daugiau grafikos procesorių su vietinės atmintinės
valdiklio sąsaja ir vietine grafikos atmintine;
(8) buferinis DDR kanalas – kanalas arba atmintinės prievadas, jungiantis atmintinės valdiklį su nustatytu atmintinių
skaičiumi serveryje. Tipiniame serveryje gali būti keletas atmintinės valdiklių, galinčių palaikyti vieną arba daugiau
buferinių DDR kanalų. Kiekvienam buferiniam DDR kanalui tenka tik nedidelė dalis visos adresuojamajai atmintinei
skirtos vietos serveryje;
(9) „Blade“ tipo serveris – serveris, skirtas naudoti „Blade“ tipo bloke. „Blade“ tipo serveris yra didelio tankio įrenginys,
veikiantis kaip atskiras serveris, kuriame yra bent vienas procesorius ir sisteminė atmintinė, tačiau jo veikimas
priklauso nuo bendrų „Blade“ tipo bloko išteklių (pvz., maitinimo šaltinių, aušinimo įtaisų). Procesorius arba
atmintinės modulis nebus laikomas „Blade“ tipo serveriu, jeigu gaminio techninėje dokumentacijoje nebus
nurodyta, kad jis padidina atskiro serverio pajėgumą;
(10) „Blade“ tipo blokas – korpusas, kuriame yra bendri „Blade“ tipo serverių naudojimo ištekliai, „Blade“ tipo
laikmenos ir kiti „Blade“ formato įrenginiai. Bendri ištekliai „Blade“ tipo bloke gali būti maitinimo šaltiniai,
duomenų saugojimo laikmenos ir aparatinė įranga, skirta nuolatinei elektros srovei paskirstyti, temperatūrai
kontroliuoti, sistemai valdyti ir tinklo paslaugoms teikti;
(11) našiosios kompiuterinės sistemos (HPC) serveris – serveris, suprojektuotas ir optimaliai pritaikytas lygiagrečioms
funkcijoms atlikti našiosios kompiuterijos arba dirbtinio intelekto giliojo mokymosi tikslais. HPC serveriai turi
atitikti visus šiuos kriterijus:
a) juos sudaro keli kompiuteriniai mazgai, jungiami į grupes, visų pirma siekiant padidinti kompiuterinius
pajėgumus;
b) jų mazgai tarpusavyje sujungti didelės spartos duomenų apdorojimo vidinėmis jungtimis;
(12) serverio gaminių šeima – plačiai apibrėžiama grupė serverių, kuriems būdingas tas pats bloko ir pagrindinės
plokštės derinys, kurį gali sudaryti daugiau aparatinės įrangos ir programinės įrangos konfigūracijų. Visoms
serverio gaminių šeimos konfigūracijoms bendri požymiai:
a) ta pati modelių serija ar tas pats įrenginių tipas;
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b) tas pats formatas (t. y. montuojami ant stovo, „Blade“ tipo, pjedestaliniai) arba tokia pati mechaninė ir elektrinė
konstrukcija, tik su neesminiais mechaniniais skirtumais, kad konstrukciją būtų galima pritaikyti įvairiems
formatams;
c) jų procesoriai priklauso tai pačiai nustatytai procesorių serijai arba prijungiami per standartinio tipo lizdą;
d) toks pat maitinimo šaltinis (-iai);
e) toks pats esamų procesorių lizdų skaičius ir esamų užpildytų procesorių lizdų skaičius;
(13) maitinimo šaltinis – įtaisas, įėjimo kintamąją arba nuolatinę srovę paverčiantis į vieno ar daugiau išėjimo nuolatinę
srovę serveriui arba duomenų saugojimo gaminiui maitinti. Serverio arba duomenų saugojimo gaminio maitinimo
šaltinis turi būti autonomiškas, fiziškai atskirtas nuo pagrindinės plokštės ir prijungiamas prie sistemos per
atjungiamą arba įmontuotą elektros jungtį;
(14) galios faktorius – suvartojamos aktyviosios galios vatais ir suvartojamos pilnutinės galios voltamperais santykis;
(15) vieno išėjimo maitinimo šaltinis – maitinimo šaltinis, suprojektuotas taip, kad didžioji jo vardinės išėjimo galios
dalis tektų vienam pagrindiniam nuolatinės srovės išėjimui, skirtam serveriui arba duomenų saugojimo gaminiui
maitinti. Vieno išėjimo maitinimo šaltiniai gali turėti vieną arba daugiau rezervinių išėjimų, kurie veikia visada, kai
yra prijungti prie įėjimo maitinimo šaltinio. Visų papildomų maitinimo šaltinio išėjimų, kurie nėra pagrindiniai ir
rezerviniai išėjimai, bendra vardinė išėjimo galia negali viršyti 20 W. Maitinimo šaltiniai su keliais išėjimais, kurių
įtampa yra tokia pati kaip ir pagrindinio išėjimo, laikomi vieno išėjimo maitinimo šaltiniais, išskyrus atvejus, kai tie
išėjimai yra:
a) gaunami iš atskirų keitiklių arba su atskirais išėjimo galios išlyginimo etapais arba
b) jiems taikomi atskiri srovės apribojimai;
(16) daugelio išėjimų maitinimo šaltinis – maitinimo šaltinis, suprojektuotas taip, kad didžioji jo vardinės išėjimo galios
dalis tektų daugiau kaip vienam pagrindiniam nuolatinės srovės išėjimui, skirtam serveriui arba duomenų
saugojimo gaminiui maitinti. Daugelio išėjimų maitinimo šaltiniai gali turėti vieną arba daugiau rezervinių išėjimų,
kurie veikia visada, kai yra prijungti prie įėjimo maitinimo šaltinio. Visų papildomų maitinimo šaltinio išėjimų,
kurie nėra pagrindiniai ir rezerviniai išėjimai, bendra vardinė išėjimo galia turi būti ne didesnė kaip 20 W;
(17) nuolatinės srovės serveris – serveris, suprojektuotas veikti tik su nuolatinės srovės maitinimo šaltiniu;
(18) nuolatinės srovės duomenų saugojimo gaminys – duomenų saugojimo gaminys, suprojektuotas veikti tik su
nuolatinės srovės maitinimo šaltiniu;
(19) neveikos būsena – veiksena, kai operacinė sistema ir kita programinė įranga jau yra įkelta, serveris gali atlikti
veiklos operacijas, tačiau sistemoje neatliekama ir nenumatoma atlikti jokių veiklos operacijų (t. y. serveris veikia,
bet neatlieka jokių naudingų veiklos operacijų). Serveriuose, kuriems taikomi pažangesnės konfigūracijos ir
energijos tiekimo sąsajos (ACPI) standartai, neveikos būsena atitinka tik sistemos S0 lygį;
(20) neveikos galia (Pidle) – galios poreikis vatais neveikos būsenoje;
(21) serverio gaminių šeimos „mažo našumo konfigūracija“ – serveriui skirtas dviejų duomenų saugojimo įrenginių,
silpniausio procesoriaus pagal branduolių skaičių ir dažnį (GHz) ir atmintinės talpos (GB), kuri lygi atmintinės
kanalų skaičiaus ir dviejų eilių jungties buferinės atmintinės modulio (DIMM) mažiausios talpos (GB) sandaugai,
derinys, atitinkantis tos serverių gaminių šeimos silpniausią gaminio modelį. Visi atminties kanalai turi turėti tą
pačią DIMM tuščiųjų plokščių konstrukciją ir talpą;
(22) serverio gaminių šeimos „didelio našumo konfigūracija“ – dviejų duomenų saugojimo įrenginių, galingiausio
procesoriaus pagal branduolių skaičių ir dažnį (GHz) ir atmintinės talpos (GB), kuri yra ne mažesnė nei centrinių
procesorių, branduolių ir aparatinės įrangos proceso gijų skaičiaus sandauga, padauginta iš 3, derinys, atitinkantis
tos gaminių šeimos galingiausią gaminio modelį. Visi atminties kanalai turi turėti tą pačią DIMM tuščiųjų plokščių
konstrukciją ir talpą;
(23) aparatinės įrangos proceso gija – aparatinės įrangos ištekliai CPU branduolyje, skirti programinės įrangos
komandų srautui vykdyti. CPU branduolyje gali būti išteklių, leidžiančių tuo pačiu metu vykdyti daugiau nei vieną
proceso giją;
(24) aktyviosios veiksenos efektyvumas (Effserver) – serverio efektyvumo skaitinė vertė, matuojama ir apskaičiuojama
pagal III priedo 3 punktą;
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(25) aktyvioji veiksena – serverio veiksena, kai jis atlieka veiklos operacijas reaguodamas į ankstesnę ar tuo metu gautą
išorės užklausą (pvz., per tinklą gautą komandą). Veikdamas aktyviąja veiksena serveris atlieka abi šias funkcijas:
aktyviai apdoroja duomenis ir ieško duomenų ir (arba) juos gauna atmintinėje, podėlyje arba iš vidinės ir (arba)
išorinės laikmenos, kol serveris laukia kitos įvesties iš tinklo;
(26) serverio našumas – serverio atliekamų operacijų skaičius per laiko vienetą vykdant atskirų sistemos komponentų
(pvz., procesorių, atmintinės ir laikmenos) ir posistemių (pvz., RAM ir CPU) standartizuotus bandymus;
(27) didžiausia galia (Pmax) – didžiausia galia vatais, užregistruota pagal 11 darbų blokų (angl. worklet) įverčių, remiantis
standartu;
(28) CPU našumas (PerfCPU) – serverio atliekamų operacijų skaičius per laiko vienetą vykdant CPU posistemio standarti
zuotus bandymus;
(29) pagalbinis apdorojimo spartintuvas (APA) – specialus procesorius ir susijęs posistemis kompiuteriniams
pajėgumams padidinti, pvz., grafikos procesoriai arba vartotojo programuojamos loginių elementų matricos
(FPGA). APA negali veikti serveryje be CPU. Pagalbiniai apdorojimo spartintuvai (APA) gali būti įmontuoti serveryje
ant papildomųjų grafikos arba plėtotės plokščių, įstatytų į papildomuosius bendrosios paskirties plėtotės lizdus,
arba integruoti į serverio komponentą, pvz., pagrindinę plokštę;
(30) plėtotės APA – APA, esantis ant papildomosios plokštės, įstatytos į papildomą plėtotės lizdą. Į plėtotės APA
papildomąją plokštę gali būti įterptas vienas arba daugiau pagalbinių apdorojimo spartintuvų (APA) ir (arba) atskiri
specialūs išimami jungikliai;
(31) integruotasis APA – į pagrindinę plokštę arba CPU korpusą integruotas APA;
(32) gaminio tipas – serverio arba duomenų saugojimo gaminio konstrukcija, įskaitant bloką (su stovu, bokštinis arba
„Blade“ tipo), lizdų skaičių, o serverių atveju nurodant, ar tai atsparusis serveris, „Blade“ tipo serveris, daugialypis
serveris, HPC serveris, serveris su integruotu APA, nuolatinės srovės serveris arba nė viena iš pastarųjų kategorijų;
(33) išardymas – procesas, per kurį gaminys išmontuojamas taip, kad vėliau jį būtų galima vėl surinkti ir naudoti;
(34) mikroprograminė įranga – kartu su gaminiu pateikiama sistema, aparatinė įranga, komponentas arba periferinė
programinė įranga, skirta teikti pagrindinėms komandoms, kad aparatinė įranga galėtų veikti, įskaitant visus
aktualius programinės įrangos ir aparatinės įrangos naujinius;
(35) saugus duomenų ištrynimas – visų esamų duomenų pėdsakų ištrynimas iš duomenų saugojimo įrenginio,
pakeičiant visus duomenis taip, kad dedant atitinkamo lygio pastangas nebeįmanoma gauti prieigos prie originalių
duomenų arba jų dalių.
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II PRIEDAS

Ekologinio projektavimo reikalavimai
1.

KONKRETŪS SERVERIŲ IR INTERNETINIŲ DUOMENŲ SAUGOJIMO GAMINIŲ EKOLOGINIO PROJEKTAVIMO REI
KALAVIMAI

1.1.

Maitinimo šaltinio efektyvumo ir galios faktoriaus reikalavimai

1.1.1. Nuo 2020 m. kovo 1 d. serverių ir internetinių duomenų saugojimo gaminių atveju, išskyrus nuolatinės srovės
serverius ir nuolatinės srovės duomenų saugojimo gaminius, maitinimo šaltinio efektyvumas esant 10 %, 20 %,
50 % ir 100 % vardinės apkrovos lygiui ir galios faktorius esant 50 % vardinės apkrovos lygiui turi būti ne
mažesni už 1 lentelėje nurodytas vertes.
1 lentelė
Maitinimo šaltinio minimalaus efektyvumo ir galios faktoriaus reikalavimai nuo 2020 m.
kovo 1 d.
Maitinimo šaltinio minimalus efektyvumas
Vardinės apkrovos dalis, %

Minimalus galios fakto
rius

10 %

20 %

50 %

100 %

50 %

Daugelio išėjimų

—

88 %

92 %

88 %

0,90

Vieno išėjimo

—

90 %

94 %

91 %

0,95

1.1.2. Nuo 2023 m. sausio 1 d. serverių ir internetinių duomenų saugojimo gaminių atveju, išskyrus nuolatinės srovės
serverius ir nuolatinės srovės duomenų saugojimo gaminius, maitinimo šaltinio efektyvumas esant 10 %, 20 %,
50 % ir 100 % vardinės apkrovos lygiui ir galios faktorius esant 50 % vardinės apkrovos lygiui turi būti ne
mažesni už 2 lentelėje nurodytas vertes.
2 lentelė
Maitinimo šaltinio minimalaus efektyvumo ir galios faktoriaus reikalavimai nuo 2023 m.
sausio 1 d.
Maitinimo šaltinio minimalus efektyvumas
Vardinės apkrovos dalis, %

Daugelio išėjimų
Vieno išėjimo

1.2.

Minimalus galios fakto
rius

10 %

20 %

50 %

100 %

50 %

—

90 %

94 %

91 %

0,95

90 %

94 %

96 %

91 %

0,95

Medžiagų panaudojimo efektyvumo reikalavimai

1.2.1. Nuo 2020 m. kovo 1 d. gamintojai užtikrina, kad sujungimo, pritvirtinimo ar sandarinimo metodai netrukdytų
pakartotinio naudojimo arba perdirbimo tikslu išardyti toliau nurodytus komponentus, jeigu jų yra:
a) duomenų saugojimo įrenginius;
b) atmintinę;
c) procesorių (CPU);
d) pagrindinę plokštę;
e) plėtotės plokštę / grafikos plokštę;
f) maitinimo šaltinį;
g) bloką;
h) baterijas.
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1.2.2. Nuo 2020 m. kovo 1 d. turi būti sukurta funkcija, skirta duomenims ištrinti iš visų gaminio duomenų saugojimo
įrenginių.
1.2.3. Nuo 2021 m. kovo 1 d. naujausia turima mikroprograminės įrangos versija turi būti suteikiama nemokamai arba
sąžiningomis, skaidriomis ir nediskriminacinėmis kainomis praėjus dvejiems metams po konkretaus modelio
pirmo gaminio pateikimo rinkai ir ne trumpiau kaip 8 metus po konkretaus modelio paskutinio gaminio
pateikimo rinkai. Naujausias turimas mikroprograminės įrangos saugumo naujinys turi būti suteikiamas
nemokamai nuo gaminio modelio pateikimo rinkai momento ir ne trumpiau kaip 8 metus po konkretaus
modelio paskutinio gaminio pateikimo rinkai.
2.

SPECIALIEJI EKOLOGINIO PROJEKTAVIMO REIKALAVIMAI, SKIRTI TIK SERVERIAMS SU VIENU ARBA DVIEM
PROCESORIAUS LIZDAIS

2.1.

Neveikos galia
Nuo 2020 m. kovo 1 d. neveikos būsenoje serverių, išskyrus atsparius serverius, HPC serverius ir serverius su
integruotu APA, suvartojama galia (Pidle) neturi viršyti vertės, apskaičiuotos pagal šią lygtį:
Pidle = Pbase + ΣPadd_i
kai Pbase – neveikos būsenoje suvartojamos bazinės galios leidžiamoji vertė, nurodyta 3 lentelėje, o ΣPadd_i –
neveikos būsenoje naudojamų papildomų komponentų suvartojamos bazinės galios leidžiamųjų verčių, nustatytų
4 lentelėje, suma. „Blade“ tipo serverių Pidle apskaičiuojama kaip bendra išmatuota galia, padalinta iš bandomajame
„Blade“ tipo bloke įrengtų „Blade“ tipo serverių skaičiaus. Daugialypių serverių atveju nustatomas viename mazge
esančių lizdų skaičius, o Pidle apskaičiuojama kaip bendra išmatuota galia, padalinta iš bandomajame korpuse
įrengtų mazgų skaičiaus.
3 lentelė
Neveikos būsenoje suvartojamos bazinės galios leidžiamosios vertės
Neveikos būsenoje suvartojamos bazinės
galios leidžiamosios vertės, Pbase (W)

Gaminio tipas

1-o lizdo serveriai (ne „Blade“ tipo serveriai ir ne daugialypiai serve
riai)

25

2-ų lizdų serveriai (ne „Blade“ tipo serveriai ir ne daugialypiai serve
riai)

38

„Blade“ tipo serveriai arba daugialypiai serveriai

40

4 lentelė
Neveikos būsenoje papildomų komponentų suvartojamos papildomos galios leidžiamosios
vertės
Sistemos charakteristikos

CPU našumas

Kam taikoma

Visiems serveriams

Neveikos būsenoje suvartojamos papildomos galios leidžia
mosios vertės

1-o lizdo: 10 × PerfCPU W
2-jų lizdų: 7 × PerfCPU W

Papildomiems
maitinimo šaltiniams

Maitinimo šaltiniams, specialiai 10 W kiekvienam maitinimo šaltiniui
įrengtiems maitinimo perteklu
mui užtikrinti

HDD arba SSD

Kiekvienam
arba SSD

Papildoma atmintinė

Įdiegtai atmintinei, kurios talpa 0,18 W vienam GB
viršija 4 GB

Papildomas buferinis
DDR kanalas

Įdiegtiems buferiniams DDR 4,0 W kiekvienam buferiniam DDR kanalui
kanalams, kai kanalų skaičius
viršija 8

įrengtam

HDD 5,0 W kiekvienam HDD arba SSD
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Neveikos būsenoje suvartojamos papildomos galios leidžia
mosios vertės

Įdiegtiems įtaisams, kai yra < 1 Gb/s: leidžiamoji vertė nenustatyta
daugiau nei du ≥ 1 Gbit spar
tos prievadai, integruotas eter = 1 Gb/s: 2,0 W kiekvienam veikiančiam prievadui
netas
> 1 Gb/s ir < 10 Gb/s: 4,0 W kiekvienam veikiančiam
prievadui
≥ 10 Gb/s ir < 25 Gb/s: 15,0 W kiekvienam veikian
čiam prievadui
≥ 25 Gb/s ir < 50 Gb/s: 20,0 W kiekvienam veikian
čiam prievadui
≥ 50 Gb/s 26,0 W kiekvienam veikiančiam prievadui

2.2.

Aktyviosios veiksenos efektyvumas
Nuo 2020 m. kovo 1 d. serverių, išskyrus atsparius serverius, HPC serverius ir serverius su integruotu APA,
aktyviosios veiksenos efektyvumas (Effserver) turi būti ne mažesnis už 5 lentelėje nurodytas vertes.
5 lentelė
Aktyviosios veiksenos efektyvumo reikalavimai
Gaminio tipas

Aktyviosios veiksenos minimalus efektyvumas

1-o lizdo serveriai

9,0

2-jų lizdų serveriai

9,5

„Blade“ tipo serveriai arba daugialypiai serveriai

8,0

3.

GAMINTOJŲ PATEIKIAMA INFORMACIJA

3.1.

Nuo 2020 m. kovo 1 d. montuotojams ir galutiniams naudotojams skirtose instrukcijose (kai pateikiamos kartu
su gaminiu) ir viešose gamintojų, jų įgaliotųjų atstovų ir importuotojų svetainėse pateikiama ši su gaminiais
susijusi informacija apie serverius, išskyrus vienetinius pagal užsakymą pagamintus serverius, nuo gaminio
modelio pateikimo rinkai momento ir ne trumpiau kaip 8 metus po konkretaus modelio paskutinio gaminio
pateikimo rinkai:
a) gaminio tipas;
b) gamintojo pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas arba registruotas komercinis adresas, kuriuo galima
susisiekti su gamintoju;
c) gaminio modelio numeris ir, jeigu taikoma, mažo našumo konfigūracijos ir didelio našumo konfigūracijos
modelio numeriai;
d) pagaminimo metai;
e) maitinimo šaltinio efektyvumas esant 10 % (jeigu taikoma), 20 %, 50 % ir 100 % vardinės išėjimo galios
lygiui, išskyrus nuolatinės srovės serverius, išreikštas % ir suapvalintas dešimtųjų tikslumu;
f)

galios faktorius esant 50 % vardinės apkrovos lygiui, išskyrus nuolatinės srovės serverius, suapvalintas
tūkstantųjų tikslumu;

g) maitinimo šaltinio vardinė išėjimo galia (vatais), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus. Jei gaminio
modelis yra serverio gaminių šeimos dalis, visi su serverio gaminių šeima pateikiami maitinimo šaltiniai turi
būti nurodyti pateikiant e ir f punktuose minimą informaciją;
h) neveikos būsenos galia, išreikšta vatais ir suapvalinta dešimtųjų tikslumu;
i)

visų komponentų, kuriems nustatytos neveikos būsenoje suvartojamos papildomos galios leidžiamosios
vertės, jeigu jų yra (papildomų maitinimo šaltinių, HDD arba SSD, papildomų atmintinių, papildomų
buferinių DDR kanalų, papildomų I/O įtaisų), sąrašas;
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didžiausia galia, išreikšta vatais ir suapvalinta dešimtųjų tikslumu;

k) deklaruota eksploatacinių sąlygų klasė, nurodyta 6 lentelėje;
l)

neveikos būsenos galia (vatais), esant didesnei ribinei temperatūros vertei pagal deklaruotą eksploatacinių
sąlygų klasę;

m) aktyviosios veiksenos efektyvumas ir serverio našumas aktyviosios veiksenos sąlygomis;
n) informacija apie saugaus duomenų ištrynimo funkciją, nurodytą šio priedo 1.2.2 punkte, įskaitant
nurodymus, kaip naudoti šią funkciją, taikomus metodus ir palaikomą (-us) saugaus duomenų ištrynimo
standartą (-us), jei tokių yra;
o) „Blade“ tipo serverių atveju rekomenduojamų derinių su suderinamais blokais sąrašas;
p) jei gaminio modelis yra serverio gaminių grupės dalis, turi būti pateiktas visų modelio konfigūracijų, kurios
skirtos šiam modeliui, sąrašas.
Jei gaminio modelis yra serverio gaminių grupės dalis, su gaminiu susijusi informacija, kurios reikalaujama pagal
3.1 punkto e–m papunkčius, turi būti pateikiama apie serverio gaminių šeimos mažo ir didelio našumo konfigū
racijas.
3.2.

Nuo 2020 m. kovo 1 d. montuotojams ir galutiniams naudotojams skirtose instrukcijose (kai pateikiamos kartu
su gaminiu) ir viešose gamintojų, jų įgaliotųjų atstovų ir importuotojų svetainėse pateikiama ši su gaminiais
susijusi informacija apie internetinius duomenų saugojimo gaminius, išskyrus vienetinius pagal užsakymą
pagamintus duomenų saugojimo gaminius, nuo gaminio modelio pateikimo rinkai momento ir ne trumpiau kaip
8 metus po konkretaus modelio paskutinio gaminio pateikimo rinkai:
a) gaminio tipas;
b) gamintojo pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas arba registruotas komercinis adresas, kuriuo galima
susisiekti su gamintoju;
c) gaminio modelio numeris;
d) pagaminimo metai;
e) maitinimo šaltinio efektyvumas esant 10 % (jeigu taikoma), 20 %, 50 % ir 100 % vardinės išėjimo galios
lygiui, išskyrus nuolatinės srovės internetinius duomenų saugojimo gaminius, išreikštas % ir suapvalintas
dešimtųjų tikslumu;
f) galios faktorius esant 50 % vardinės apkrovos lygiui, išskyrus nuolatinės srovės duomenų saugojimo gaminius,
suapvalintas tūkstantųjų tikslumu;
g) deklaruota eksploatacinių sąlygų klasė, nurodyta 6 lentelėje; taip pat nurodoma: „Šis gaminys buvo išbandytas
siekiant patikrinti, ar jis veiks ribinių (pvz., temperatūros ir drėgnio) verčių sąlygomis pagal deklaruotą
eksploatacinių sąlygų klasę“;
h) informacija apie duomenų ištrynimo priemonę (-es), nurodytą (-as) šio priedo 1.2.2 punkte, įskaitant
nurodymus, kaip naudoti šią funkciją, taikomus metodus ir palaikomą (-us) saugaus duomenų ištrynimo
standartą (-us), jei tokių yra.

3.3.

Nuo 2020 m. kovo 1 d. gamintojai, jų įgaliotieji atstovai ir importuotojai nurodytoje svetainėje užsiregistra
vusioms suinteresuotosioms trečiosioms šalims, užsiimančioms serverių technine priežiūra, remontu, pakartotiniu
naudojimu, perdirbimu ir atnaujinimu (įskaitant tarpininkus, atsarginių dalių taisyklas, atsarginių dalių tiekėjus,
perdirbėjus ir išorinės techninės priežiūros įmones), nemokamai pateikia šią su gaminiais susijusią informaciją
apie serverius ir internetinius duomenų saugojimo gaminius, nuo gaminio modelio pateikimo rinkai momento ir
ne trumpiau kaip 8 metus po konkretaus modelio paskutinio gaminio pateikimo rinkai:
a) toliau nurodytų komponentuose esančių svarbių žaliavų svorio orientacinis intervalas (mažiau kaip 5 g, nuo
5 g iki 25 g ir daugiau nei 25 g):
a) kobaltas baterijose;
b) HDD esantis neodimis;
b) nurodymai dėl išardymo operacijų, nurodytų šio priedo 1.2.1 punkte, kiekvienos būtinos operacijos ir
komponento atveju nurodant:
a) operacijos rūšį;
b) komponento, kuris turi būti atkabintas, pritvirtinimo metodo (-ų) tipą ir skaičių;
c) reikalingą (-as) priemonę (-es).
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Jei serverių atveju gaminio modelis yra serverio gaminių grupės dalis, su gaminiu susijusi informacija, kurios
reikalaujama pagal 3.3 punkto a ir b papunkčius, turi būti pateikiama arba apie gaminio modelį, arba, kaip
alternatyva, apie serverio gaminių šeimos mažo ir didelio našumo konfigūracijas.
3.4.

Nuo 2020 m. kovo 1 d. atitikties vertinimo pagal 4 straipsnį tikslais techniniuose dokumentuose pateikiama ši su
gaminiais susijusi informacija apie serverius ir internetinius duomenų saugojimo gaminius:
a) serverių atveju – 3.1 ir 3.3 punktuose nurodyta informacija;
b) duomenų saugojimo gaminių atveju – 3.2 ir 3.3 punktuose nurodyta informacija.
6 lentelė
Eksploatacinių sąlygų klasės
Sausuoju termometru
išmatuota temperatūra °C
Eksploata
cinių sąlygų
klasė

Leidžiamas
intervalas

Rekomen
duojamas
intervalas

A1

15–32

18–27

A2

10–35

18–27

Drėgnio intervalas, be kondensato
Didžiausias
rasos taškas
(°C)

Didžiausia
kitimo
sparta
(°C/h)

17

5/20

Kaip A1 atveju

21

5/20

Kaip A1 atveju

24

5/20

Kaip A1 atveju

24

5/20

Leidžiamas intervalas

Rekomenduojamas
intervalas

nuo – 12 °C (rasos taškas) ir
8 % (santykinis) drėgnis

nuo – 9 °C (rasos
taškas)

iki 17 °C (rasos taškas) ir
80 % (santykinis drėgnis)

iki 15 °C (rasos
taškas) ir 60 %
(santykinis
drėgnis)

nuo – 12 °C (rasos taškas) ir
8 % (santykinis) drėgnis
iki 21 °C (rasos taškas) ir
80 % (santykinis drėgnis)

A3

5–40

18–27

nuo – 12 °C (rasos taškas) ir
8 % (santykinis) drėgnis
iki 24 °C (rasos taškas) ir
85 % (santykinis drėgnis)

A4

5–45

18–27

nuo – 12 °C (rasos taškas) ir
8 % (santykinis) drėgnis
iki 24 °C (rasos taškas) ir
90 % (santykinis drėgnis)
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III PRIEDAS

Matavimai ir skaičiavimai
1. Matavimai ir skaičiavimai, kuriais siekiama užtikrinti ir patikrinti atitiktį taikomiems šio reglamento reikalavimams,
atliekami pagal darniuosius standartus, kurių nuorodų numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba
taikant kitus patikimus, tikslius ir pakartojamus metodus, pagrįstus visuotinai pripažintomis pažangiausiomis techno
logijomis, pagal kuriuos gaunami rezultatai laikomi mažos neapibrėžties rezultatais.
2. Serveriai turi būti bandomi pagal atskiro gaminio modelio konfigūraciją arba, jeigu serveriai yra serverio gaminių
šeimos dalis, pagal II priedo 3.1 punkto p papunktį deklaruotą mažo našumo konfigūraciją ir didelio našumo
konfigūraciją, kuri apima aparatinės įrangos konfigūraciją ir sistemos nustatymus, jeigu nenurodyta kitaip.
Visų serverio gaminių šeimoje esančių konfigūracijų atveju užpildytų procesorių lizdų skaičius bandymų metu turi
būti vienodas. Serverio produktų šeimai gali priklausyti serveris tik su iš dalies užpildytais lizdais (pvz., vienas
procesorius, esantis dviejų lizdų serveryje), jeigu konfigūracija (-os) yra bandoma (-os) kaip atskira serverio produktų
šeima, kaip to reikalaujama, ir atitinka tuos pačius reikalavimus dėl užpildytų lizdų skaičiaus toje atskiroje serverio
gaminių šeimoje.
Atliekant serverių su plėtotės APA bandymą, iš bandinio pašalinamas plėtotės APA, kai matuojama neveikos būsenos
galia, aktyviosios veiksenos efektyvumas ir serverio našumas aktyviosios veiksenos sąlygomis. Jeigu plėtotės
pagalbiniam apdorojimo spartintuvui (APA) yra skirtas atskiras sparčiosios periferinių komponentų sąsajos (PCIe)
jungiklis ryšiui tarp APA ir CPU užtikrinti, atskira (-os) sparčiosios periferinių komponentų sąsajos (PCIe) plokštė (-s)
arba plėstuvas (-ai) (angl. riser(s)) yra pašalinamas (-i), kai aktyviosios veiksenos sąlygomis ir neveikos būsenoje
atliekami visų konfigūracijų bandymai.
Atliekant daugialypių serverių bandymą, tikrinama kiekvieno bandinio mazgo suvartojama galia esant tokiai konfigū
racijai, kai blokas yra pilnai užpildytas. Visi daugialypiai serveriai daugialypiame bloke turi turėti tą pačią (vienodą)
konfigūraciją.
Atliekant „Blade“ tipo serverių bandymą, tikrinama kiekvieno bandomojo „Blade“ tipo serverio suvartojama galia
esant tokiai konfigūracijai, kai blokas yra pusiau užpildytas tokia tvarka:
1) atskirų „Blade“ tipo serverių konfigūracija:
a) visi bloke sumontuoti „Blade“ tipo serveriai turi būti tapatūs ir vienodai sukonfigūruoti;
2) pusinis bloko užpildymas:
a) turi būti suskaičiuota, kiek reikia „Blade“ tipo serverių, kad būtų užpildyta pusė „Blade“ bloke esančių
vienaskyrių „Blade“ tipo serverių lizdų;
b) kai „Blade“ tipo bloke yra kelios maitinimo sritys, turi būti pasirinktas toks maitinimo sričių skaičius, kuris
labiausiai atitinka pusinį bloko užpildymą. Tuo atveju, kai galima rinktis iš dviejų variantų, vienodai
atitinkančių pusinį bloko užpildymą, bandymas atliekamas su ta maitinimo sritimi arba sritimis, kurių atveju
naudojamas didesnis „Blade“ tipo serverių skaičius;
c) turi būti laikomasi visų naudotojo vadovo arba gamintojo rekomendacijų dėl bloko dalinio užpildymo, kuriose
gali būti nurodyta atjungti kai kuriuos maitinimo šaltinius ir aušinimo ventiliatorius neužpildytose maitinimo
srityse;
d) jei naudotojo vadove rekomendacijų nėra arba jų nepakanka, turi būti vadovaujamasi šiais nurodymais:
i)

visiškai užpildyti maitinimo sritis;

ii) jei įmanoma, atjungti maitinimo šaltinius ir aušinimo ventiliatorius neužpildytose maitinimo srityse;
iii) užpildyti visus tuščius skyrius uždaromosiomis plokštėmis arba lygiavertėmis oro srautą stabdančiomis
priemonėmis ir jas palikti per visą bandymą.
3. Duomenys, kuriuos naudojant apskaičiuojamas aktyviosios veiksenos efektyvumas (Effserver) ir neveikos būsenos galia
(Pidle), išmatuojami to paties bandymo metu pagal atitinkamą standartą; tokiu atveju neveikos būsenos galią galima
matuoti prieš tą bandymo dalį, kuri skirta aktyviosios veiksenos efektyvumui, arba po tos bandymo dalies.
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Serverių aktyviosios veiksenos efektyvumas (Effserver) apskaičiuojamas taip:
Effserver = exp [Wcpu × ln (Effcpu) + WMemory × ln (EffMemory) + WStorage × ln (EffStorage)]
čia: WCPU, WMemory ir WStorage yra korekciniai koeficientai, atitinkamai taikomi CPU, atmintinės ir laikmenos darbų
blokams (angl. worklets):
— WCPU – korekcinis koeficientas, priskirtas CPU darbų blokams, lygus 0,65;
— WMemory – korekcinis koeficientas, priskirtas atmintinės darbų blokams, lygus 0,30;
— WStorage – korekcinis koeficientas, priskirtas laikmenos darbų blokams, lygus 0,05;
ir
�7
�1=7
Eff CPU ¼ Π
Eff
i
i¼1
čia:
— i = 1, workletCompress;
— i = 2, workletLU;
— i = 3, workletSOR;
— i = 4, workletCrypto;
— i = 5, workletSort;
— i = 6, workletSHA256;
— i = 7, workletHybrid SSJ;
�2
�1=2
Eff Memory ¼ Π
Eff
i
i¼1
čia:
— i = 1, workletFlood3;
— i = 2, workletCapacity3;
�2
�1=2
Eff Storage ¼ Π
Eff
i
i¼1
čia:
— i = 1, workletSequential;
— i = 2, workletRandom;
ir

Eff i ¼ 1 000

Perf i
Pwri

čia:
— Perfi: normalizuotų intervalinių našumo matavimų geometrinis vidurkis;
— Pwri: išmatuotų intervalinių galios verčių geometrinis vidurkis.
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Siekiant sukurti vieną serverio energijos vartojimo efektyvumo parametrą, intervalinės efektyvumo vertės, skirtos
visiems skirtingiems darbų blokams, yra integruojamos naudojant šią procedūrą:
a) intervalinės efektyvumo vertės, skirtos atskiriems darbų blokams, yra integruojamos taikant geometrinį vidurkį,
kad būtų nustatytos atskirų darbų blokų efektyvumo vertės;
b) darbų blokų efektyvumo įverčiai yra integruojami taikant geometrinio vidurkio funkciją pagal darbinio proceso
tipą (CPU, atmintinė, laikmena), kad būtų nustatyta darbinio proceso tipo vertė;
c) trys darbinių procesų tipai yra integruojami taikant svertinio geometrinio vidurkio funkciją, kad būtų nustatyta
viena bendra serverio efektyvumo vertė.
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IV PRIEDAS

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra
Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama
išmatuotų parametrų patikra; gamintojas ar importuotojas jų nenaudoja kaip leidžiamųjų nuokrypų nustatydamas
techniniuose dokumentuose nurodomas vertes ir nesiremia jomis aiškindamas šias vertes, norėdamas įrodyti, kad
gaminys atitinka reikalavimus, ar bet kokiomis priemonėmis nurodyti geresnius veikimo rodiklius.
Jeigu modelis suprojektuotas taip, kad galėtų nustatyti, kad jis yra bandomas (pvz., atpažįstant bandymo sąlygas arba
bandymo ciklą), ir bandymo metu konkrečiai reaguoti pakeičiant veikimo parametrus siekiant padidinti kurio nors iš
parametrų, nurodytų šiame reglamente arba įtrauktų į kurį nors iš kartu su gaminiu pateikiamų dokumentų, lygį,
laikoma, kad modelis neatitinka reikalavimų.
Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame reglamente pagal Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalį nustatytiems
ir šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko toliau aprašytą procedūrą.
1. Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą arba, jeigu gamintojas teikia informaciją apie serverio
produktų šeimą, vieną modelio konfigūraciją. Jeigu tikrinama mažo našumo konfigūracija arba didelio našumo
konfigūracija, deklaruotomis vertėmis laikomos atitinkamos konfigūracijos vertės. Jeigu tikrinama atsitiktine tvarka
atrinkta arba užsakyta modelio konfigūracija, deklaruotomis vertėmis laikomos didelio našumo konfigūracijos vertės.
2. Laikoma, kad modelis ar modelio konfigūracija atitinka taikomus reikalavimus, jei:
a) pagal Direktyvos 2009/125/EB IV priedo 2 punktą techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos
vertės) ir, jei taikytina, vertės, naudotos šioms vertėms apskaičiuoti, nėra gamintojui ar importuotojui palankesnės
už atitinkamų matavimų, atliktų pagal to punkto g papunktį, rezultatus ir
b) deklaruotos vertės atitinka visus šiame reglamente nustatytus reikalavimus, o gamintojo ar importuotojo
paskelbtoje reikalaujamoje informacijoje apie gaminį nėra nurodytos jokios vertės, kurios gamintojui ar
importuotojui būtų palankesnės už deklaruotas vertes, ir
c) vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą arba, jeigu gamintojas deklaravo, kad
serveris atitinka serverio gaminių šeimą, serverio gaminių šeimos žemo našumo konfigūraciją arba didelio
našumo konfigūraciją (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo
duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 7 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.
3. Jei 2 punkto a arba b papunktyje nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad tas modelis ir visos modelio konfigū
racijos, nurodytos toje pačioje informacijoje apie gaminį (pagal II priedo 3.1 punkto p papunktį), neatitinka šio
reglamento reikalavimų.
4. Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas:
a) jei per metus pagaminama mažiau nei penki serverio gaminių šeimos modeliai arba modelių konfigūracijos,
laikoma, kad tas modelis ir visos modelio konfigūracijos, nurodytos toje pačioje informacijoje apie gaminį (pagal II
priedo 3.1 punkto p papunktį), neatitinka šio reglamento reikalavimų;
b) jei per metus pagaminama ne mažiau nei penki tokio modelio vienetai, valstybių narių institucijos bandymui
atrenka tris papildomus to paties modelio vienetus arba, jeigu gamintojas deklaravo, kad serveris atitinka serverio
gaminių šeimą, vieną žemo našumo konfigūracijos ir vieną didelio našumo konfigūracijos gaminį.
5. Laikoma, kad modelis arba modelio konfigūracija atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos
tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 7 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.
6. Jei 4 punkto b papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad tas modelis ir visos modelio konfigū
racijos, nurodytos toje pačioje informacijoje apie gaminį (pagal II priedo 3.1 punkto p papunktį), neatitinka šio
reglamento reikalavimų.
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7. Pagal 3 ir 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia
kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.
Valstybių narių institucijos taiko III priede nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.
Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik šio priedo 7 lentelėje
nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. Netaikomos jokios kitos leidžia
mosios nuokrypos.
7 lentelė
Leidžiamosios patikros nuokrypos
Parametrai

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Maitinimo šaltinio efektyvumas (%)

Nustatyta vertė neturi būti daugiau kaip 2 % mažesnė už deklaruotą vertę.

Galios faktorius

Nustatyta vertė neturi būti daugiau kaip 10 % mažesnė už deklaruotą vertę.

Neveikos būsenos galia, Pidle, ir di Nustatyta vertė neturi viršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 10 %.
džiausia galia (W)
Aktyviosios veiksenos efektyvumas ir Nustatyta vertė neturi būti daugiau kaip 10 % mažesnė už deklaruotą vertę.
našumas aktyviosios veiksenos sąly
gomis
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V PRIEDAS

6 straipsnyje nurodyti orientaciniai etalonai
Direktyvos 2009/125/EB I priedo 3 dalies 2 punkto tikslais nustatomi toliau nurodyti orientaciniai etalonai.
Jie susiję su geriausia turima technologija 2019 m. balandžio 7 d.
Toliau pateikiami rinkoje esančios geriausios serverių ir internetinių duomenų saugojimo gaminių technologijos orienta
ciniai etalonai.
8 lentelė
Neveikos būsenos galios, serverio efektyvumo ir eksploatacinių sąlygų etalonai
Neveikos būsenos galia,
W

Aktyviosios veiksenos
efektyvumas

Eksploatacinių sąlygų
klasė

21,3

17

A3

18

17,7

A4

Stovo serveris, 2-ų lizdų, mažo našumo

49,9

18

A4

Stovo serveris, 2-ų lizdų, didelio našumo

67

26,1

A4

65,1

34,8

A4

75

47,3

A3

„Blade“ serveris, 4-ių lizdų

63,3

21,9

A3

Atsparusis serveris, 2-ų lizdų

222

9,6

A3

Duomenų saugojimo gaminiai

Netaikoma

Netaikoma

A3

Gaminio tipas

Bokštinis serveris, 1-o lizdo
Stovo serveris, 1-o lizdo

Stovo serveris, 4-ių lizdų
„Blade“ tipo serveris, 2-ų lizdų

9 lentelė
Maitinimo šaltinio efektyvumo esant 10 %, 20 %, 50 % ir 100 % vardinės apkrovos lygiui ir galios
faktoriaus esant 20 % arba 50 % vardinės apkrovos lygiui etalonai
Maitinimo šaltinio
vardinė galia

10 %

20 %

50 %

100 %

< 750W

91,17 %

93,76 %

94,72 %

94,14 %

Galios faktorius
> 0,95
≥ 750W

95,02 %

95,99 %
Galios faktorius
> 0,95

96,09 %

94,69 %
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SPRENDIMAI
TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/425
2019 m. kovo 12 d.
dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos Sąjungos ir Norvegijos
Karalystės susitarimu dėl administracinio bendradarbiavimo, kovos su sukčiavimu ir reikalavimų
vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje įsteigtame Jungtiniame komitete
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 113 straipsnį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,
atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,
kadangi:
(1)

Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl administracinio bendradarbiavimo, kovos su
sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje (1) (toliau – Susitarimas) Sąjungos buvo
sudarytas Tarybos sprendimu (ES) 2018/1089 (2) ir įsigaliojo 2018 m. rugsėjo 1 d.;

(2)

Susitarimas yra tvirtas teisinis pagrindas vykdyti bendradarbiavimą kovoje su sukčiavimu ir reikalavimų vykdyme
pridėtinės vertės mokesčio srityje. Toks bendradarbiavimas bus gerinamas tomis pačiomis priemonėmis, kurias
valstybės narės šiuo metu naudoja administracinio bendradarbiavimo ir reikalavimų vykdymo tikslais, pavyzdžiui,
elektroninės platformos ir e. formos;

(3)

Susitarimu įsteigtas Jungtinis komitetas turi teikti rekomendacijas ir priimti sprendimus siekiant užtikrinti
tinkamą Susitarimo veikimą ir įgyvendinimą;

(4)

per savo pirmąjį posėdį Jungtinis komitetas turi patvirtinti savo darbo tvarkos taisykles, procedūrą, pagal kurią
sudaromi susitarimai dėl paslaugų lygio, ir kitus su tinkamu Susitarimo įgyvendinimu ir veikimu susijusius
sprendimus;

(5)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtiniame komitete, nes susitarimai dėl
paslaugų lygio ir kiti priimti sprendimai bus privalomi Sąjungai;

(6)

pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalį Jungtiniame komitete Sąjungai turi atstovauti Komisija,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtinio komiteto, įsteigto Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės
susitarimu dėl administracinio bendradarbiavimo, kovos su sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės
mokesčio srityje, pirmajame posėdyje, grindžiama prie šio sprendimo pridėtais Jungtinio komiteto sprendimų projektais.
(1) OL L 195, 2018 8 1, p. 3.
(2) 2018 m. birželio 22 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1089 dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl administracinio
bendradarbiavimo, kovos su sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje sudarymo Sąjungos vardu (OL L 195,
2018 8 1, p. 1).
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2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 12 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
E.O. TEODOROVICI
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PROJEKTAS

EUROPOS SĄJUNGOS IR NORVEGIJOS KARALYSTĖS SUSITARIMU DĖL ADMINISTRACINIO
BENDRADARBIAVIMO, KOVOS SU SUKČIAVIMU IR REIKALAVIMŲ VYKDYMO PRIDĖTINĖS
VERTĖS MOKESČIO SRITYJE ĮSTEIGTO JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 1/2019
… m. … … d.
dėl jo darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo
JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimą dėl administracinio bendradarbiavimo, kovos su
sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje (1) (toliau – Susitarimas), ypač į jo 41 straipsnio 1
dalį,
kadangi:
(1)

pagal Susitarimo 41 straipsnio 1 dalį buvo įsteigtas Jungtinis komitetas, kurį sudaro Susitariančių Šalių atstovai;

(2)

pagal Susitarimo 41 straipsnio 3 dalį Jungtinis komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Patvirtinamos šio sprendimo priede pateiktos Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklės.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta …
Jungtinio komiteto vardu
Pirmininkas

(1) OL L 195, 2018 8 1, p. 3.
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PRIEDAS

Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimu dėl administracinio bendradarbiavimo, kovos su
sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje įsteigto Jungtinio komiteto darbo
tvarkos taisyklės
1 straipsnis
Sudėtis ir pirmininkavimas
1.

Jungtinį komitetą sudaro Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės (toliau kartu – Susitariančiosios Šalys) atstovai.

2.

Europos Sąjungai (toliau – Sąjunga) atstovauja Europos Komisija. Norvegijos Karalystei atstovauja […].

3.
Jungtiniam komitetui pakaitomis po dvejus kalendorinius metus pirmininkauja kiekviena Susitariančioji
Šalis. Pirmasis pirmininkavimo laikotarpis baigiasi kitų metų po metų, kuriais įsigalioja Susitarimas, gruodžio 31 d.
Pirmoji pirmininkė yra Sąjunga.
2 straipsnis
Stebėtojai ir ekspertai
1.

Sąjungos valstybių narių atstovai gali dalyvauti kaip stebėtojai.

2.

Jungtinis komitetas į savo posėdžius kaip stebėtojus taip pat gali priimti ir kitus asmenis.

3.
Pirmininkas gali leisti stebėtojams dalyvauti diskusijose ir dalytis žiniomis. Tačiau jie neturi balsavimo teisių ir
nedalyvauja rengiant Jungtinio komiteto sprendimus ir rekomendacijas.
4.
Specialią kompetenciją turintys ekspertai taip pat gali būti kviečiami dalyvauti svarstant konkrečius darbotvarkės
klausimus.
3 straipsnis
Posėdžio sušaukimas
1.
Pirmininkas Jungtinio komiteto posėdžius šaukia bent kartą per dvejus metus. Sušaukti posėdį gali prašyti bet kuri
Susitariančioji Šalis.
2.

Kiekvieno posėdžio datą ir vietą nustato ir dėl to susitaria Susitariančiosios Šalys.

3.

Posėdžiai taip pat gali vykti telefoninės konferencijos arba vaizdo konferencijos būdu.

4.
Pirmininkas pateikia kvietimą kitai Susitariančiajai Šaliai, stebėtojams, nurodytiems 2 straipsnio 2 dalyje ir
ekspertams, nurodytiems 2 straipsnio 4 dalyje, ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki posėdžio. Europos Komisija
kviečia dalyvauti Sąjungos valstybių narių atstovus, nurodytus 2 straipsnio 1 dalyje.
5.

Posėdžiai nėra atviri, nebent būtų susitarta kitaip. Jungtinio komiteto svarstymai yra konfidencialūs.
4 straipsnis
Darbotvarkė

1.
Pirmininkas parengia preliminarią kiekvieno posėdžio darbotvarkę ir pateikia ją Susitariančiosioms Šalims ne vėliau
kaip prieš šešis mėnesius iki posėdžio. Susitariančiosios Šalys dėl galutinės darbotvarkės susitaria ne vėliau kaip prieš
15 darbo dienų iki posėdžio, ir pirmininkas ją išplatina.
2.
Pagalbiniai ir pagrindžiantys dokumentai Susitariančiosioms Šalims nusiunčiami ne vėliau kaip iki dienos, kurią
siunčiama preliminari darbotvarkė.
3.
Prašymai į darbotvarkę įtraukti su Jungtinio komiteto sprendimais susijusius klausimus, bet kokie susiję
dokumentai nusiunčiami Jungtiniam komitetui ne vėliau kaip prieš septynis mėnesius iki posėdžio.

2019 3 18

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 74/71

5 straipsnis
Sekretoriaus funkcijos
1.
Jungtinio komiteto sekretoriaus užduotis atlieka pirmininkas. Visa Jungtiniam komitetui skirta korespondencija,
įskaitant prašymus į darbotvarkes įtraukti ar iš jų išbraukti tam tikrus klausimus, adresuojama pirmininkui.
2.
Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, Komisija atlieka sekretoriaus užduotis perduodant Susitarimo 20 ir 39 straipsniais
numatytus statistinius duomenis.
6 straipsnis
Posėdžio protokolas
1.
Pirmininkas parengia kiekvieno posėdžio protokolą. Pirmininkas išplatina protokolus nedelsdamas ir ne vėliau kaip
per vieną mėnesį po posėdžio. Protokolai patvirtinami Susitariančiųjų Šalių bendru susitarimu.
2.

Patvirtintus protokolus pirmininkas nusiunčia kitai Susitariančiajai Šaliai.
7 straipsnis
Sprendimų ir rekomendacijų priėmimas

1.

Bet kokie Jungtinio komiteto sprendimai ir rekomendacijos yra iš anksto aptariami Susitariančiųjų Šalių.

2.

Jungtinio komiteto sprendimai ir rekomendacijos vieningai priimami jo posėdžiuose.

3.
Jeigu abi Susitariančiosios Šalys sutinka, sprendimai arba rekomendacijos gali būti priimami pagal rašytinę
procedūrą.
Pagal rašytinę procedūrą pirmininkas Susitariančiosioms Šalims nusiunčia sprendimų ir rekomendacijų projektus ir
nustato terminą, iki kurio jos gali išreikšti savo poziciją. Jei nė viena Susitariančioji Šalis nepaprieštarauja sprendimų
arba rekomendacijų projektams iki to termino, laikoma, kad tam sprendimui arba tai rekomendacijai nebyliai pritarta.
Pirmininkas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po antroje pastraipoje nurodyto termino pabaigos
informuoja Susitariančiąsias Šalis apie rašytinės procedūros rezultatus.
8 straipsnis
Išlaidos
Kiekviena Susitariančioji Šalis ir, kai taikytina, kiekvienas stebėtojas ir ekspertas padengia savo dalyvavimo Jungtinio
komiteto posėdžiuose išlaidas.
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PROJEKTAS

EUROPOS SĄJUNGOS IR NORVEGIJOS KARALYSTĖS SUSITARIMU DĖL ADMINISTRACINIO
BENDRADARBIAVIMO, KOVOS SU SUKČIAVIMU IR REIKALAVIMŲ VYKDYMO PRIDĖTINĖS
VERTĖS MOKESČIO SRITYJE ĮSTEIGTO JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 2/2019
… m. … … d.
dėl standartinių informacijos perdavimo ir informacijos perdavimo CCN/CSI tinklu formų, ir
centrinių ryšių palaikymo tarnybų ir ryšių palaikymo skyrių praktinės ryšių organizavimo tvarkos
JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimą dėl administracinio bendradarbiavimo, kovos su
sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje (1) (toliau – Susitarimas), ypač į jo 41 straipsnio 1
dalį,
kadangi:
(1)

administracinis bendradarbiavimas pagal Susitarimą apima abipusius informacijos mainus;

(2)

informacijos perdavimo priemonės, tokios kaip standartinės formos ir elektroninių ryšių sistemos, jau yra
įgyvendintos pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 904/2010 (2) ir Tarybos direktyvą 2010/24/ES (3), ir yra visiškai
suderinamos su administracinio bendradarbiavimo sistema pagal Susitarimą;

(3)

būtina nustatyti praktinę Susitarimo 41 straipsnio 2 dalies d, e, g ir h punktų įgyvendinimo tvarką,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Standartinės informacijos perdavimo formos
Pagal Susitarimo 21 straipsnio 1 dalį ir 40 straipsnio 1 dalį, perduodant informaciją pagal Susitarimo II ir III antraštines
dalis, kompetentingos institucijos naudoja patvirtintas Reglamento (ES) Nr. 904/2010 ir Direktyvos 2010/24/ES įgyven
dinimui priimtas standartines formas.
Standartinių formų struktūra ir išdėstymas gali būti pritaikomi atsižvelgiant į bet kokius naujus ryšių ir informacijos
mainų sistemų reikalavimus ir galimybes su sąlyga, kad jose teikiami duomenys ir informacija nėra reikšmingai keičiami.

2 straipsnis
Informacijos perdavimas CCN/CSI tinklu
Visa informacija, kuri perduodama pagal Susitarimo II ir III antraštines dalis, yra perduodama tik elektroninėmis
priemonėmis bendruoju ryšių tinklu arba bendrosios sistemų sąsajos (CCN/CSI) tinklu, nebent tai būtų neįmanoma dėl
techninių priežasčių.
(1) OL L 195, 2018 8 1, p. 3.
(2) 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės
vertės mokesčio srityje (OL L 268, 2010 10 12, p. 1).
(3) 2010 m. kovo 16 d. Tarybos direktyva 2010/24/ES dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir
kitomis priemonėmis (OL L 84, 2010 3 31, p. 1).
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3 straipsnis
Centrinių ryšių palaikymo tarnybų ir ryšių palaikymo skyrių ryšių organizavimas
1.
Organizuodamos ryšius tarp centrinių ryšių palaikymo tarnybų ir ryšių palaikymo skyrių, nurodytų Susitarimo 4
straipsnio 2 dalies b punkte ir 4 straipsnio 3 dalies b punkte, kompetentingos institucijos naudojasi Direktyvos
2010/24/ES įgyvendinimui priimtomis taisyklėmis.
2.
Pagal Susitarimo 4 straipsnio 2 dalį paskirtos centrinės ryšių palaikymo tarnybos nuolat atnaujina pagal 4
straipsnio 3 ir 4 dalis paskirtų ryšių palaikymo skyrių ir kompetentingų pareigūnų sąrašą ir elektroninėmis priemonėmis
jį pateikia kitoms centrinėms ryšių palaikymo tarnyboms.
4 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta …
Jungtinio komiteto vardu
Pirmininkas
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PROJEKTAS

EUROPOS SĄJUNGOS IR NORVEGIJOS KARALYSTĖS SUSITARIMU DĖL ADMINISTRACINIO
BENDRADARBIAVIMO, KOVOS SU SUKČIAVIMU IR REIKALAVIMŲ VYKDYMO PRIDĖTINĖS
VERTĖS MOKESČIO SRITYJE ĮSTEIGTO JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 3/2019
… m. … … d.
dėl procedūros, pagal kurią sudaromi susitarimai dėl paslaugų lygio
JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimą dėl administracinio bendradarbiavimo, kovos su
sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje (1) (toliau – Susitarimas), ypač į jo 41 straipsnio 1
dalį,
kadangi:
(1)

pagal Susitarimo 5 straipsnį, laikantis Jungtinio komiteto nustatytos procedūros, turi būti sudarytas susitarimas
dėl paslaugų lygio, kuriuo užtikrinama ryšių ir informacijos mainų sistemų veikimui užtikrinti teiktinų paslaugų
techninė kokybė ir kiekybė. Tačiau dėl praktinių sumetimų tikslinga sudaryti du atskirus susitarimus dėl paslaugų
lygio, kuriais būtų apimami skirtingi ryšių ir informacijos mainų sistemų aspektai;

(2)

būtina nustatyti praktinę Susitarimo 5 straipsnio įgyvendinimo tvarką,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
1.
Europos Sąjungai atstovaujanti Europos Komisija ir Norvegijos Karalystė sudaro šio sprendimo I ir II priede
nustatytus susitarimus dėl paslaugų lygio, kurie yra privalomi Susitarimo Susitariančiosioms Šalims nuo kitos dienos po
jų patvirtinimo Jungtiniame komitete.
2.
Kiekviena Susitarimo Susitariančioji Šalis gali prašyti peržiūrėti susitarimus dėl paslaugų lygio, nusiųsdama
prašymą Jungtinio komiteto pirmininkui. Paskutinės sudaryto atitinkamo susitarimo dėl paslaugų lygio redakcijos
nuostatos galios tol, kol Jungtinis komitetas nuspręs dėl siūlomų pakeitimų.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta …
Jungtinio komiteto vardu
Pirmininkas

(1) OL L 195, 2018 8 1, p. 3.
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I PRIEDAS

Susitarimas dėl paslaugų lygio, sudaromas dėl administracinio bendradarbiavimo ir reikalavimų vykdymo
sistemų ir taikomųjų programų PVM srityje
1.

TAIKOMI AKTAI IR PAGALBINIAI DOKUMENTAI

1.1.

TAIKOMI AKTAI

Šiame susitarime dėl paslaugų lygio (toliau – SPL) atsižvelgiama į susitarimus ir taikomus sprendimus, kurių
sąrašas pateiktas toliau.

1 lentelė
Taikomi aktai

1.2.

[AD.1.]

Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl administracinio bendradarbiavimo, ko
vos su sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje (toliau – Susitari
mas) (OL L 195, 2018 8 1, p. 3)

[AD.2.]

Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimu dėl administracinio bendradarbiavimo, ko
vos su sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje įsteigto Jungtinio
komiteto sprendimas Nr. 2/2019, dėl standartinių informacijos perdavimo ir informacijos perda
vimo CCN/CSI tinklu formų ir centrinių ryšių palaikymo tarnybų ir ryšių palaikymo skyrių prak
tinės ryšių organizavimo tvarkos

PAGALBINIAI DOKUMENTAI

Šiame SPL atsižvelgiama į toliau nurodytuose pagalbiniuose dokumentuose pateiktą informaciją. Taikytinos šių
dokumentų redakcijos paskelbtos CIRCABC arba ITSM interneto portale.

2 lentelė
Pagalbiniai dokumentai
[RD.1.]

CCN Mail III User Guide for NAs (CCN Mail III naudotojo vadovas nacionalinėms administraci
joms) (ITSM interneto portalas)

[RD.2.]

CCN Intranet – Local Network Administrator Guide (CCN intraneto – vietos tinklo administratoriaus
vadovas) (ITSM interneto portalas)

[RD.3.]

Statistics – Guidelines and instructions (ANNEX rev1) to SCAC No 560 (Statistika – gairės ir nurody
mai)

[RD.4.]

VAT e-Forms – Functional Specifications (PVM e. formos – funkcinės specifikacijos)

[RD.5.]

VAT e-Forms – Technical Specifications (PVM e. formos – techninės specifikacijos)

[RD.6.]

Recovery e-Forms – Functional Specifications (Reikalavimų vykdymo e. formos – funkcinės specifika
cijos)

[RD.7.]

Recovery e-Forms – Technical Specifications (Reikalavimų vykdymo e. formos – techninės specifikaci
jos)

[RD.8.]

CCN/CSI General Security Policy (CCN/CSI bendroji saugumo politika) (ITSM interneto portalas)

[RD.9.]

CCN Gateway Management Procedures (CCN tinklų sietuvo valdymo procedūros) (ITSM interneto
portalas)

[RD.10.]

CCN/CSI Baseline Security Checklist (CCN/CSI saugumo pagrindų kontrolinis sąrašas) (ITSM inter
neto portalas)
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3 lentelė
Santrumpos
SANTRUMPA

APIBRĖŽTIS

CCN/CSI

Bendrasis ryšių tinklas / bendroji sistemų sąsaja

CET

Vidurio Europos laikas

CIRCABC

Komunikacijos ir informacijos išteklių centro administratorius

GD

Generalinis direktoratas

KF

Keitimasis formomis

ITIL (1)

Informacinių technologijų infrastruktūros biblioteka

ITSM

Informacinių technologijų paslaugų valdymas

Šalis

Šio SPL taikymo srityje „Šalis“ yra Norvegija arba Komisija

PVM

Pridėtinės vertės mokestis

(1) ITIL: http://www.itil-officialsite.com
http://www.best-management-practice.com/gempdf/itSMF_An_Introductory_Overview_of_ITIL_V3.pdf

2.2.

APIBRĖŽTYS

4 lentelė
Apibrėžtys
SĄVOKA

CET

APIBRĖŽTIS

Vidurio Europos laikas: GMT +1, o vasaros laiku GMT +2 valandos

(ITSM paslaugų centro) darbo 7:00–20:00 (CET), 5 dienos per savaitę (pirmadienis–penktadienis, įskaitant
dienos ir valandos
švenčių dienas)

3.

ĮVADAS

Šis dokumentas yra SPL tarp Norvegijos Karalystės (toliau – Norvegija) ir Europos Komisijos (toliau – Komisija),
kurios toliau kartu vadinamos SPL Šalimis.
3.1.

SPL TAIKYMO SRITIS

Susitarimo 5 straipsnyje nustatyta, kad „sudaromas susitarimas dėl paslaugų lygio, kuriuo užtikrinama ryšių ir
informacijos mainų sistemų veikimui užtikrinti teiktinų paslaugų techninė kokybė ir kiekybė“.
Šiuo SPL nustatomi Norvegijos ir Komisijos ryšiai dėl administracinio bendradarbiavimo ir reikalavimų
vykdymo sistemų bei taikomųjų programų PVM srityje naudojimo, taip pat Norvegijos ir valstybių narių ryšiai
dėl keitimosi formomis.
Toliau nurodytos sistemos veikia ir yra reglamentuojamos SPL nuostatų:
— keitimasis formomis (KF);
— stebėsena, statistika ir bandymai.
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Komisija valdo procesą, kuriuo turi būti pasiektas susitarimas dėl administracinio bendradarbiavimo naudojant
informacines technologijas. Tai apima standartus, procedūras, priemones, technologijas ir infrastruktūrą.
Norvegijai teikiama pagalba siekiant užtikrinti, kad keitimosi duomenimis sistemos būtų prieinamos ir tinkamai
įgyvendinamos. Komisija taip pat atlieka visos sistemos stebėseną, priežiūrą ir vertinimą. Be to, Komisija dėl šių
informacijos mainų Norvegijai pateikia gaires, kurių reikėtų laikytis.
Visi SPL nurodyti tikslai bus taikomi tik įprastomis darbo sąlygomis.
Įvykių dėl force majeure atveju SPL taikymas Norvegijai bus laikinai sustabdytas tol, kol tęsis šios force majeure
sąlygos.
Force majeure yra neprognozuojamas įvykis arba reiškinys, kurio Norvegija arba Komisija negali kontroliuoti ir
kuris nesiejamas su jokiu atsakingos Šalies veiksmu ar prevencinių veiksmų nesiėmimu. Tokiais įvykiais
vadinami valdžios veiksmai, karas, gaisras, sprogimas, potvynis, importo ar eksporto reguliavimas arba
embargas ir darbo ginčai.
Šalis, kuri remiasi force majeure, nedelsdama praneša kitai Šaliai apie negalėjimą teikti paslaugų ar pasiekti SPL
tikslų dėl force majeure incidentų, nurodydama, kurioms paslaugoms ir tikslams tai turi poveikį. Kai nebėra force
majeure aplinkybių, jų paveikta Šalis taip pat nedelsdama apie tai praneša kitai Šaliai.
3.2.

SUSITARIMO LAIKOTARPIS

SPL yra privalomas Šalims nuo kitos dienos po jo patvirtinimo Jungtiniame komitete, įsteigtame Susitarimo 41
straipsniu (toliau – Jungtinis komitetas).
4.

ATSAKOMYBĖS SRITYS

Šio SPL paskirtis – užtikrinti Komisijos ir Norvegijos teikiamų paslaugų kokybę ir kiekybę, kad Norvegija ir
Komisija galėtų naudotis nustatytomis administracinio bendradarbiavimo ir reikalavimų vykdymo sistemomis ir
taikomosiomis programomis PVM srityje.
4.1.

PASLAUGOS, KURIAS KOMISIJA TEIKIA NORVEGIJAI

Komisija teikia toliau nurodytas paslaugas.
— Veiklos paslaugos:
— pagalbos tarnyba ir veikla:
a) pagalbos tarnybos teikiama parama;
b) incidentų valdymas;
c) stebėsena ir pranešimai;
d) mokymas;
e) saugumo valdymas;
f) ataskaitų ir statistikos teikimas;
g) konsultavimas.
— informacinis centras:
h) informacijos valdymas;
i) dokumentų centras (CIRCABC).
Kad galėtų teikti šias paslaugas, Komisija palaiko šias taikomąsias programas:
— statistikos taikomąsias programas;
— CIRCABC;
— paslaugų centro priemonę.
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PASLAUGOS, KURIAS NORVEGIJA TEIKIA KOMISIJAI

Norvegija turi:
— perduoti Komisijai bet kokią turimą Susitarimo taikymui iš Norvegijos pusės svarbią informaciją;
— pranešti Komisijai apie bet kokias išskirtines aplinkybes;
— kasmet pateikti informacijos perdavimo statistinius duomenis, kaip nustatyta Susitarimo 20 straipsnyje.

5.

PASLAUGŲ LYGIO PERŽIŪRA

Šiame skyriuje išsamiai aprašyti kiekybiniai ir kokybiniai paslaugų, kurias, kaip apibūdinta pirmiau, turi teikti
Komisija ir Norvegija, aspektai.

5.1.

KOMISIJOS PASLAUGŲ LYGIS

5.1.1.

Paslaugų centras

5.1.1.1. Susitarimas
Komisija suteikia galimybę kreiptis į paslaugų centrą (angl. Service Desk), kuris atsako į bet kokius klausimus ir
kuriam galima pranešti apie bet kokias problemas, Norvegijos patiriamas dėl administracinio bendradarbiavimo
ir reikalavimų vykdymo sistemų bei taikomųjų programų PVM srityje ar dėl bet kokio komponento, galinčio
turėti joms poveikį. Šį paslaugų centrą valdys ITSM, paslaugų centro darbo valandos bus tokios pačios kaip
ITSM darbo valandos.
ITSM paslaugų centro prieinamumas užtikrinamas ne mažiau kaip 95 proc. darbo valandų. Visus klausimus
paslaugų centrui galima teikti arba apie problemas galima pranešti ITSM darbo valandomis – telefonu, faksu
arba el. paštu, o ne darbo valandomis – el. paštu arba faksu. Kai šie klausimai arba pranešimai apie problemas
siunčiami ne ITSM darbo valandomis, jie automatiškai laikomi gautais kitos darbo dienos rytą, 8:00 val. (CET).
Paslaugų centras registruoja ir klasifikuoja gautas paslaugų teikimo iškvietas, naudodamas paslaugų valdymo
priemonę, ir informuoja pranešančią Šalį apie bet kokius jos paslaugų teikimo iškvietų būklės pokyčius.
ITSM teikia naudotojams pirminę pagalbą ir per nustatytą laiką perduoda bet kokią paslaugų teikimo iškvietą,
už kurią atsakomybė tenka kitai šaliai (pvz., IT kūrėjo grupei, ITSM rangovams). ITSM užtikrina, kad
registravimo terminų būtų laikomasi bent 95 proc. atvejų per ataskaitinį mėnesį.
ITSM stebi visų paslaugų teikimo iškvietų vykdymo procedūrą, o kai problemos sprendimas užsitęsia ilgiau
negu iš anksto nustatytas terminas (kuris priklauso nuo problemos tipo) – pradeda jos perdavimo spręsti
aukštesniu lygmeniu procedūrą, apie tai informuodama Komisiją.
Ir atsako, ir problemos sprendimo laikas priklauso nuo teikiamo prioriteto, kurį nustato ITSM, tačiau valstybės
narės arba Komisija gali reikalauti suteikti konkretų prioritetą.
Registravimo laikas – ilgiausias laiko tarpas, galintis praeiti nuo el. laiško gavimo iki patvirtinimo el. laiško
išsiuntimo.
Problemos sprendimo laikas – laiko tarpas nuo incidento užregistravimo iki tada, kai informacija apie
problemos sprendimą nusiunčiama pranešimo pateikėjui. Tai apima ir laiką, reikalingą incidento likvidavimui
užbaigti.
Šie terminai nėra galutiniai, nes jie nustatomi atsižvelgiant tik į laiką, kada ITSM reaguoja į paslaugų teikimo
iškvietą. Kai paslaugų teikimo iškvieta perduodama Norvegijai, Komisijai arba kitai šaliai (pvz., IT kūrėjo grupei,
ITSM rangovams), šis laikas neįskaitomas į ITSM problemos sprendimo laiką.
ITSM užtikrina, kad problemų registravimo ir sprendimo terminų būtų laikomasi bent 95 proc. atvejų per
ataskaitinį mėnesį.
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5 lentelė
Registravimo laikas ir problemos sprendimo laikas (darbo valandos / dienos)
PRIORITETAS

REGISTRAVIMO LAIKAS

SPRENDIMO LAIKAS

P1: aukščiausias

0,5 val.

4 val.

P2: aukštas

0,5 val.

13 val. (1 diena)

P3: vidutinis

0,5 val.

39 val. (3 dienos)

P4: žemas

0,5 val.

65 val. (5 dienos)

5.1.1.2. Ataskaitų teikimas
Komisija teikia ataskaitas dėl visų paslaugų teikimo iškvietų, susijusių su administracinio bendradarbiavimo ir
reikalavimų vykdymo sistemomis bei taikomosiomis programomis PVM srityje:
— visų paslaugų teikimo iškvietų Norvegijoje, baigtų vykdyti per atitinkamą mėnesį;
— visų paslaugų teikimo iškvietų Norvegijoje, užregistruotų per atitinkamą mėnesį;
— visų paslaugų teikimo iškvietų Norvegijoje, dar neįvykdytų tą dieną ir tuo laiku, kai teikiama ataskaita.
5.1.2.

Statistikos paslauga

5.1.2.1. Susitarimas
Komisija rengia statistinius duomenis apie formų, kuriomis pasikeista PVM ir reikalavimų vykdymo srityje
naudojantis CCN/Mail, skaičių; šie duomenys skelbiami ITSM interneto portale.
5.1.2.2. Ataskaitų teikimas
Komisija, kai taikytina, parengia ataskaitą dėl atitikties bandymų ataskaitų ir suteikia galimybę su jomis
susipažinti Norvegijai.
5.1.3.

Keitimasis formomis

5.1.3.1. Susitarimas
Toliau pateiktoje lentelėje parodyti ilgiausi leidžiami perdavimo terminai arba atsakymo laikas keičiantis
formomis, kaip nustatyta teisės aktuose.

6 lentelė
Keitimosi formomis vykdymas
CCN/Mail pašto dėžutė

VIESCLO

Forma

Terminas

Informacijos mainai pagal Su Informacijos pateikimo terminas – pateikti kuo grei
sitarimo 7, 10, 12 ir 18 čiau ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius po prašymo ga
straipsnius
vimo dienos (Susitarimo 8 straipsnis).
Bendro pobūdžio pasikeitimai Tačiau kai prašoma institucija tą informaciją jau turi,
informacija
terminas sutrumpinamas iki ne daugiau kaip vieno
mėnesio (Susitarimo 8 straipsnis).

VIESCLO

Informacijos mainai pagal Su Į prašymą pateikti pranešimą atsakoma nedelsiant
sitarimo 7, 10, 12 ir 18 (Susitarimo 12 straipsnis).
straipsnius
Prašymas pateikti pranešimą
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Terminas

Informacijos mainai pagal Su Informacija apie dingusį prekiautoją nusiunčiama
sitarimo 7, 10, 12 ir 18 kuo greičiau, kai tik ta informacija gaunama.
straipsnius
Mainai siekiant kovoti su suk
čiavimu

TAXAUTO

Automatiniai mainai

REC-A-CUST;
REC-B-VAT;

Prašymas suteikti informacijos Prašymas suteikti informacijos:
pagal Susitarimo 22 straipsnį
— gavimas patvirtinamas per 7 kalendorines dienas;
Prašymas pateikti pranešimą — informacija apie padėtį atnaujinama praėjus 6
pagal Susitarimo 25 straipsnį
mėnesiams po gavimo patvirtinimo dienos;

REC-C-EXCISE;
REC-D-INCOME-CAP;
REC-E-INSUR;
REC-F-INHERIT-GIFT;
REC-G-NAT-IMMOV;
REC-H-NAT-TRANSP;

Jungtinis komitetas nustato, kokių kategorijų infor
macijos automatiniai mainai turi būti vykdomi pagal
Susitarimo 11 straipsnį.

Prašymas vykdyti reikalavimą Prašymas pateikti pranešimą:
pagal Susitarimo 27 straipsnį
— gavimas patvirtinamas per 7 kalendorines dienas;
Prašymas imtis prevencinių
priemonių pagal Susitarimo 33 Prašymas vykdyti reikalavimą ir prašymas imtis pre
vencinių priemonių:
straipsnį

REC-I-NAT-OTHER;

— gavimas patvirtinamas per 7 kalendorines dienas;

REC-J-REGIONAL;

— informacija apie padėtį atnaujinama kas 6 mėne
sius po gavimo patvirtinimo dienos.

REC-K-LOCAL;
REC-L-OTHER;
REC-M-AGRI
5.1.3.2. Ataskaitų teikimas

Norvegija taip pat kasmet el. paštu Komisijai teikia statistinius duomenis apie informacijos perdavimą, kaip
nustatyta Susitarimo 20 ir 39 straipsniuose [RD.3.].
5.1.4.

Problemų valdymas

5.1.4.1. Susitarimas
Norvegija taiko tinkamą problemų registravimo (1) ir tolesnių veiksmų mechanizmą dėl bet kokių problemų,
susijusių su jos taikomųjų programų priegloba, sistemų programine įranga, duomenimis ir taikomųjų programų
programine įranga.
Apie problemas bet kurioje CCN tinklo dalyje (susijusias su tinklų sietuvais ir (arba) pašto mainų serveriais) turi
būti nedelsiant pranešta ITSM.
5.1.4.2. Ataskaitų teikimas
Norvegija informuoja ITSM kilus vidaus problemai dėl techninės infrastruktūros, susijusios su jos pačios
sistemomis ir taikomosiomis programomis, naudojamomis administraciniam bendradarbiavimui ir reikalavimų
vykdymui PVM srityje.
Jeigu Norvegija mano, kad į ITSM praneštą problemą neatsižvelgiama arba ji nesprendžiama, arba į tą
problemą nebuvo pakankamai atsižvelgta ar ji nepakankamai gerai išspręsta, ji kuo greičiau apie tai praneša
Komisijai.
5.1.5.

Saugumo valdymas

5.1.5.1. Susitarimas (2)
Norvegija saugo savo administracinio bendradarbiavimo ir reikalavimų vykdymo sistemas bei taikomąsias
programas PVM srityje nuo saugumo pažeidimų ir stebi bet kokius saugumo pažeidimus ir bet kokius
atliekamus saugumo patobulinimus.
(1) Tai susieta su ITIL problemų ir pokyčių valdymo procesais.
(2) Šios dokumentų redakcijos buvo paskelbtos tuo metu, kai buvo rengiamas šis SPL. Skaitytojui patariama CCN/CSI portale patikrinti, ar
nėra vėlesnių atnaujinimų (http://portal.ccntc.ccncsi.int:8080/portal/DesktopDefault.aspx?tabid=1).
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Norvegija taiko saugumo rekomendacijas ir (arba) reikalavimus, nustatytus šiuose dokumentuose:
7 lentelė
Saugumo rekomendacijos
Pavadinimas

Redakcija

Data

https security recommendations of CCN /Mail III Webmail access – Ref.
CCN /Mail III User Guide for NAs

3.0

2012 6 15

Security recommendations of CCN /Mail III Webmail access – Ref. CCN Intranet
– Local Network Administrator Guide

4.0

2008 9 11

5.1.5.2. Ataskaitų teikimas
Norvegija ad hoc pagrindu praneša Komisijai apie bet kokius saugumo pažeidimus ir bet kokias priemones,
kurių imamasi.
5.2.

NORVEGIJOS PASLAUGŲ LYGIS

5.2.1.

Visos paslaugų lygio valdymo sritys

5.2.1.1. Susitarimas
Norvegija registruoja bet kokias neprieinamumo problemas arba pokyčius (3), susijusius su techniniais,
funkciniais ir organizaciniais Norvegijos sistemų ir taikomųjų programų, skirtų administraciniam bendradar
biavimui ir reikalavimų vykdymui PVM srityje, aspektais.
5.2.1.2. Ataskaitų teikimas
Norvegija, kai reikia, informuoja ITSM apie bet kokias neprieinamumo problemas arba pokyčius, susijusius su
techniniais, funkciniais arba organizaciniais jos sistemos aspektais. ITSM visada informuojama apie bet kokius
eksploatuojančio personalo (operatorių, sistemos administratorių) pasikeitimus.
5.2.2.

Paslaugų centras

5.2.2.1. Susitarimas
Norvegija suteikia galimybę kreiptis į paslaugų centrą, kuris reaguoja į su Norvegija susijusius incidentus, teikia
pagalbą ir atlieka bandymus. Šio paslaugų centro darbo valandos turėtų būti tokios pačios kaip ITSM paslaugų
centro darbo valandos ITSM darbo dienomis. Norvegijos paslaugų centras dirba ne trumpiau kaip 10:00–
16:00 val. (CET) darbo dienomis, išskyrus valstybines šventes. Rekomenduojama, kad Norvegijos paslaugų
centras klausimus ir incidentus spręstų vadovaudamasis ITIL paslaugų paramos gairėmis.
5.2.2.2. Ataskaitų teikimas
Norvegija, kai būtina, informuoja ITSM apie bet kokią savo paslaugų centro neprieinamumo problemą.
6.

KOKYBĖS VERTINIMAS

6.1.

SUSITARIMAS

Komisija įvertina iš ITSM ir Norvegijos gautas ataskaitas (ITSM rengiamas veiklos ataskaitas, pranešimus,
statistiką, kitą informaciją), nustato, kiek laikomasi šio SPL, o kilus problemų kreipiasi į Norvegiją, kad
problema būtų išspręsta ir būtų užtikrinta, jog paslaugų kokybė atitiktų šį susitarimą.
6.2.

ATASKAITŲ TEIKIMAS

Komisija Norvegijai kas mėnesį teikia ataskaitas dėl paslaugų lygio, kaip apibrėžta 5.1.2 skirsnyje.
(3) Rekomenduojama vadovautis apibūdintais ITIL incidentų valdymo principais.
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SPL PATVIRTINIMAS

Kad susitarimas dėl paslaugų lygio būtų taikomas, jį turi patvirtinti Jungtinis komitetas.
8.

SPL PAKEITIMAI

Susitarimas dėl paslaugų lygio bus peržiūrėtas gavus Komisijos arba Norvegijos rašytinį prašymą Jungtiniam
komitetui.
Dabartinio SPL nuostatos galios iki tol, kol Jungtinis komitetas nuspręs dėl siūlomų pakeitimų. Jungtinis
komitetas yra dėl dabartinio susitarimo sprendimus priimantis organas.
9.

RYŠIŲ CENTRAS

Jei turite kokių nors klausimų arba pastabų dėl šio dokumento, galite kreiptis:
PASLAUGŲ TEIKĖJAS – PASLAUGŲ CENTRAS
support@itsmtaxud.europa.eu

2019 3 18

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

L 74/83

II PRIEDAS

Susitarimas dėl paslaugų lygio, sudaromas dėl bendrojo ryšių tinklo / bendrosios sistemų sąsajos paslaugų
(CCN/CSI SPL)
1.

TAIKOMI AKTAI IR PAGALBINIAI DOKUMENTAI

1.1.

TAIKOMI AKTAI

Šiame CCN/CSI SPL atsižvelgiama į susitarimus ir taikomus sprendimus, kurių sąrašas pateiktas toliau.
1 lentelė
Taikomi aktai

1.2.

[AD.1.]

Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl administracinio bendradarbiavimo, kovos
su sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje (toliau – Susitarimas)
(OL L 195, 2018 8 1, p. 3)

[AD.2.]

Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimu dėl administracinio bendradarbiavimo, kovos
su sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje įsteigto Jungtinio komiteto
sprendimas Nr. 2/2019 dėl standartinių informacijos perdavimo ir informacijos perdavimo CCN/CSI
tinklu formų ir centrinių ryšių palaikymo tarnybų ir ryšių palaikymo skyrių praktinės ryšių organi
zavimo tvarkos

PAGALBINIAI DOKUMENTAI

Šiame CCN/CSI SPL atsižvelgiama į toliau nurodytuose pagalbiniuose dokumentuose pateiktą informaciją.
Taikomos tos dokumentų redakcijos, kurios buvo paskelbtos tuo metu, kai pasirašytas šis susitarimas.
2 lentelė
Pagalbiniai dokumentai
ID

NUORODA

PAVADINIMAS

REDAKCIJA

RD1

CCN-COVW-GEN

CCN/CSI & SPEED2 Systems Overview

EN18.01

RD2

CCN-CMPR-GW

CCN Gateways Management Procedures

EN19.20

RD3

CCN-CSEC-POL

CCN/CSI General Security Policy

EN05.00

RD4

CCN-CSEC-BSCK

CCN/CSI Baseline Security Checklist

EN03.00

RD5

CCN-CLST-ROL

Description of CCN/CSI roles

EN02.10

RD6

CCN-CNEX-031

External note 031 - Procedure for the Move of
a CCN/CSI Site

EN06.20

RD7

CCN-CNEX-060

External Note 060 - Install new CCN Site

EN02.20

RD8

CCN/CSI-PRG-AP/C-01-MARB

CCN/CSI-PRG-AP/C-01-MARB-Application
gramming Guide (C Language)

Pro

EN11.00
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3 lentelė
Santrumpos
SANTRUMPA

APIBRĖŽTIS

ACT

Taikomosios programos konfigūravimo priemonė (angl. Application Configuration Tool)

AIX

IBM Unix operacinė sistema

CCN

Bendrasis ryšių tinklas (angl. Common Communication Network)

CCN/CSI

Bendrasis ryšių tinklas / bendroji sistemų sąsaja (angl. Common Communication Network /
Common System Interface)

CCN/WAN

Bendroji tinklo paslaugų teikimo CCN paslauga

CI

Konfigūracijos elementas (angl. Configuration Item)

CIRCABC

Administravimo įstaigoms, įmonėms ir piliečiams skirtas komunikacijos ir informacijos iš
teklių centras

COTS

Serijinės gamybos įranga (angl. Common Off The Shelf)

CPR

Maršruto parinktuvas kliento patalpose (angl. Customer Premises Router)

CSA

CCN saugumo administratorius

CSI

Bendroji sistemų sąsaja (angl. Common System Interface)

GD

Generalinis direktoratas

DZ

Demilitarizuota zona

EK

Europos Komisija

HPUX

Hewlett Packard Unix operacinė sistema

HTTP

Hiperteksto perdavimo protokolas

HTTPS

Hiperteksto (saugaus) perdavimo protokolas

ŠVOK

Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (angl. HVAC)

AR

Aparatinė įranga

IRT

Informacinės ir ryšių technologijos

IMAP

Prieigos prie pranešimų internete protokolas (angl. Internet Message Access Protocol)

IP

Interneto protokolas

ITCAM

IBM Tivoli sudėtinių taikomųjų programų tvarkyklė (angl. IBM Tivoli Composite Application
Manager)

ITSM

Informacinių technologijų paslaugų valdymas (angl. IT Service Management)

LAN

Vietinis tinklas

LSA

Vietos sistemos administratorius (angl. Local System Administrator)

MQ

IBM MQ serijos programinė įranga

MVS

Operacinė sistema „Multiple Virtual Storage“

NA

Nacionalinė administracija
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APIBRĖŽTIS

OBS

„Orange Business Services“

OS

Operacinė sistema

PTP

Paslaugų teikėjo pareiga

PPP

Paslaugų prašytojo pareiga

PoP

Įėjos taškas (angl. Point of Presence)

KU

Kokybės užtikrinimas

RAP

Nuotolinis programų sąsajos (API) įgaliotasis serveris (angl. Remote API Proxy)

RD

Norminis dokumentas (angl. Reference Document)

SMTP

Paprastasis elektroninio pašto persiuntimo protokolas

PKR

Paslaugų kokybės rodiklis

SSG

Saugumo platforma „Secure Services Gateways“ („Juniper“ šifravimo įrenginys)

PĮ

Programinė įranga

Mokesčių ir muitų
sąjungos GD

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas

TCP

Perdavimo valdymo protokolas (angl. Transmission Control Protocol)

NMŠ

Nenutrūkstamo maitinimo šaltinis

WAN

Platusis tinklas (angl. Wide Area Network)

CCN/CSI SPL VARTOJAMŲ TERMINŲ APIBRĖŽTYS

4 lentelė
Terminų apibrėžtys
Terminas

APIBRĖŽTIS

Ataskaitinis laikotarpis

Apimamas laikotarpis – vienas mėnuo.

Darbo diena

Darbo dienos – paslaugų teikėjo paslaugų centro darbo dienos. Tai yra visos 7 sa
vaitės dienos, įskaitant valstybines šventes.

Darbo valanda

Darbo valandos – paslaugų teikėjo paslaugų centro darbo valandos. Tai yra 24 va
landos per parą darbo dienomis.

Darbo laikas

Paslaugų teikėjo darbo laikas – paslaugų centro veikimo valandos. Paslaugų teikėjo
paslaugų centras užtikrina darbą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, įskai
tant valstybines šventes.
Priklausomai nuo atitinkamo konfigūracijos elemento priežiūros periodo (angl. Ser
vice Window), imamasi veiksmų nedelsiant (visą parą, bet kurią savaitės dieną) arba
planuojama intervencija kitą dieną. Prašymai laiškais, faksu, el. paštu ir elektroninė
mis priemonėmis (per ITSM portalą) priimami bet kuriuo metu. Gauti prašymai re
gistruojami kaip paslaugų teikimo iškvietos (angl. Service Calls) paslaugų teikėjo pa
slaugų centro valdymo sistemoje.
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Šis dokumentas yra Europos Komisijos (toliau – paslaugų teikėjas) ir Norvegijos Karalystės (toliau – paslaugų
prašytojas), toliau kartu vadinamų SPL Šalimis, susitarimas dėl bendrojo ryšių tinklo / bendrosios sistemų
sąsajos paslaugų lygio (CCN/CSI SPL).
Paslaugų teikėjas apima konkrečiai šiuos Mokesčių ir muitų sąjungos GD organizacinius padalinius, kurie
išvardyti toliau:
— Mokesčių ir muitų sąjungos GD B2 skyrius koordinuoja visą CCN/CSI veiklą;
— „ITSM3 Operations“ teikia veiklos paslaugas;
— CCN2DEV teikia CCN programinę įrangą (vystomosios ir taisomosios techninės priežiūros paslaugas);
— transeuropinio pagrindinio tinklo teikėjas (CCN/WAN, šiuo metu OBS).
Priklausomai nuo prašomos paslaugos pobūdžio, užduotį atliks vienas iš šių paslaugų teikėjų.
Paslaugų prašytojas yra Norvegijos Karalystės nacionalinis administratorius (NA). Atitinkami NA organizaciniai
padaliniai yra:
— nacionalinis CCN paramos centras, įgaliotas teikti paramą ir valdyti Mokesčių ir muitų sąjungos GD CCN
infrastruktūros įrangą, esančią NA patalpose, taip pat nacionalinę infrastruktūrą, palaikančią CCN/CSI
infrastruktūroje veikiančias taikomąsias programas;
— nacionalinis taikomųjų programų paramos centras, įgaliotas nacionaliniu mastu teikti paramą dėl Europos
Komisijos taikomųjų programų, veikiančių nacionaliniame domene ir naudojantis CCN/CSI infrastruktūros
paslaugomis;
— nacionalinės taikomųjų programų kūrėjų grupės, kurioms pavesta kurti taikomąsias programas naudojantis
CCN/CSI infrastruktūra, įskaitant jų subrangovus.

3.1.

CCN/CSI SPL TAIKYMO SRITIS

Susitarimo 5 straipsnyje nustatyta, kad „sudaromas susitarimas dėl paslaugų lygio, kuriuo užtikrinama ryšių ir
informacijos mainų sistemų veikimui užtikrinti teiktinų paslaugų techninė kokybė ir kiekybė“.
Šiuo CCN/CSI SPL nustatomi Komisijos (paslaugų teikėjo) ir Norvegijos Karalystės (paslaugų prašytojo)
santykiai bendrojo ryšių tinklo / bendrosios sistemų sąsajos sistemos (toliau – CCN/CSI sistema) veikimo etapu.
Jame nustatomas būtinas paslaugų prašytojui teikiamų paslaugų lygis. Jame taip pat abipusiškai susitariama dėl
paslaugų lygio lūkesčių ir dalyvaujančių SPL Šalių atsakomybės.
Šiame dokumente apibūdintos paslaugų teikėjo šiuo metu teikiamos paslaugos ir paslaugų lygiai.
Visi CCN/CSI SPL nurodyti tikslai bus taikomi tik įprastomis darbo sąlygomis.
Įvykių dėl force majeure atveju nė viena Šalis nėra atsakinga už jokį savo pareigų nevykdymą, kai tokio
nevykdymo priežastis yra gaivalinė nelaimė (įskaitant gaisrą, potvynį, žemės drebėjimą, audrą, uraganą arba
kitas gaivalines nelaimes), karas, įsiveržimas, užsienio priešų veiksmai, karo veiksmai (nepriklausomai nuo to,
ar paskelbtas karas), pilietinis karas, sukilimas, revoliucija, maištas, karinis ar neteisėtas valdžios perėmimas ar
turto konfiskavimas, teroristų veiksmai, nacionalizavimas, valdžios sankcija, blokada, embargas, darbo ginčas,
streikas, lokautas ar elektros tiekimo pertrūkiai arba ilgalaikis gedimas komerciniame elektros tinkle.
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CCN/CSI PASLAUGŲ APIBRĖŽTIS IR YPATYBĖS

Bendrasis ryšių tinklas / bendroji sistemų sąsaja yra priemonė, skirta keistis su mokesčiais susijusia informacija
tarp nacionalinių administracijų mokesčių ir kovos su sukčiavimu srityje. Toliau išvardytos CCN/CSI sistemos
infrastruktūros pagrindinės ypatybės.
5 lentelė
CCN/CSI teikiamų paslaugų ypatumai
TRANSEUROPINĖ

CCN/CSI teikia paslaugų prašytojams visuotinę plačiojo tinklo (WAN) prieigą per
kelis įėjos taškus (PoP) kiekvienoje valstybėje narėje, į ES stojančiose valstybėse ir
Norvegijos Karalystėje. CCN/CSI pagrindinis tinklas suteikia reikiamą pajėgumą ir
atsparumą, kad būtų užtikrinamas didelis paslaugų prieinamumas paslaugų prašy
tojams.

DAUGIAPLATFORMĖ

Palaiko sąveikumą tarp įvairių platformų (Windows, Linux, Solaris, AIX, HPUX,
SVR4, IBM MVS ir kt.) per lengvai perkeliamą ryšius palengvinantį dėklą (angl. com
munication stack) (CSI), įdiegtą standartinėse nacionalinėse taikomųjų programų plat
formose.

DAUGIAPROTOKOLĖ

Palaiko įvairius protokolus ir mainų paradigmas:
— CSI protokolu palaikomos asinchroninių ir sinchroninių (prašymo / atsako) ry
šių paradigmos (CCN/CSI kanalas);
— HTTP/S protokolas skirtas interaktyviai prieigai prie CCN intraneto paslaugų
(CCN intraneto kanalas);
— POP, IMAP, SMTP protokolai skirti keistis el. laiškais ne tik tarp NA naudotojų,
bet ir tarp taikomųjų programų (CCN Mail III pašto kanalas).

SAUGI

Informacijos mainai CCN/CSI tinkle yra saugomi, užtikrinant optimalų konfidencia
lumą ir duomenų vientisumą. Saugumo paslaugos apima:
— IPSec256-bits šifravimą nuo tinklavietės iki tinklavietės (angl. site-to-site) ir ap
saugą nuo nepageidaujamos prieigos, užtikrinamą užkardos / šifravimo įranga,
naudojama kiekvienoje CCN/CSI tinklavietėje;
— prieigos kontrolės mechanizmus (autentiškumo patvirtinimą, leidimo suteikimą,
apskaitą) vietos lygmeniu, užtikrinamus CCN tinklų sietuvu („CCN Gateway“) ir
palaikomus vietos administravimo priemonėmis (ADM3G);
— sesijos lygio saugumą, užtikrinamą pranešimų lygio šifravimu („CSI Secure“),
SSL v.3 abipusiu autentiškumo patvirtinimu ir šifravimu (HTTPS), POP-S ir
IMAP-S (saugiu el. pašto persiuntimu).

VALDOMA

CCN/CSI infrastruktūroje paslaugų prašytojams taip pat teikiamos valdomos pa
slaugos, įskaitant:
— centralizuotą stebėseną;
— įvykių registravimą;
— CSI ir CCN Mail III pašto keitimosi pranešimais (pranešimų dydžio, skaičiaus,
matricos) statistikos ir CCN tinklų sietuvų bei CCN Mail III statistikos rengimą;
— naudotojo valdymo (ADM3G) ir katalogų paslaugas;
— CSI dėklų patvirtinimą;
— portalo paslaugas:
— CCN portalą: prieigą internetu prie statistinių duomenų, nuotolinį API įga
liotųjų serverių (RAP) valdymą internetu;
— ITSM portalą: internetinį informacinį biuletenį, internetinius dokumentus ir
CSI dėklų paketus, dėl CCN dažnai užduodamus klausimus (DUK);
— taikomosios programos konfigūravimo priemonę (ACT);
— paslaugų teikimo iškvietų sekimą ir pagalbą internetu.
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SUSITARIMO LAIKOTARPIS

CCN/CSI SPL yra privalomas Šalims nuo kitos dienos po jo patvirtinimo Jungtiniame komitete, įsteigtame
Susitarimo 41 straipsniu (toliau – Jungtinis komitetas).
4.

ATSAKOMYBĖS SRITYS

4.1.

PASLAUGŲ TEIKĖJO PAREIGOS (PTP)

Paslaugų teikėjas:
6 lentelė
Paslaugų teikėjo pareigos (PTP)
[PTP1]

Eksploatuoja CCN/CSI tinklo infrastruktūrą taip, kad būtų pasiekti 8 skirsnyje apibūdinti pa
slaugų lygiai.

[PTP2]

Parenka įvairius CCN/CSI infrastruktūros ir programinės įrangos komponentus.

[PTP3]

Atlieka aparatinės ir programinės įrangos priežiūrą – prižiūri Mokesčių ir muitų sąjungos GD in
frastruktūros įrangą (pvz., CCN tinklų sietuvus), įdiegtą paslaugų prašytojų patalpose, taip pat
centriniuose CCN Mail III pašto serveriuose.

[PTP4]

Stebi paslaugų prašytojų patalpose įdiegtą Mokesčių ir muitų sąjungos GD CCN infrastruktūros
įrangą.

[PTP5]

Tvarko CCN/CSI audito bylas.

[PTP6]

Tvarko CCN/CSI adresavimo planą.

[PTP7]

Laikosi taisyklių ir rekomendacijų, pateiktų saugumo dokumentuose:
— CCN/CSI General Security Policy (CCN/CSI bendroji saugumo politika, RD3);
— CCN/CSI Baseline Security Checklist (CCN/CSI saugumo pagrindų kontrolinis sąrašas, RD4).

4.2.

[PTP8]

Kartais paslaugų prašytojui reikia užtikrinti, kad tinklo prieinamumas nesumažėtų dėl techninės
priežiūros ar kitų numatomų neprieinamumo priežasčių. Tokiu atveju paslaugų prašytojas apie
tai bent prieš 1 mėnesį iš anksto praneš paslaugų teikėjui. Jei paslaugų prašytojas negalėtų laiky
tis šio termino, klausimą spręs Mokesčių ir muitų sąjungos GD.

[PTP9]

Visas programinės įrangos licencijas, galiojančias naudojantis CCN tinklų sietuvais, suteiks Mo
kesčių ir muitų sąjungos GD.

[PTP10]

Laikosi CCN/CSI tinklaviečių atsarginių kopijų kūrimo politikos (žr. RD2).

[PTP11]

Atlieka sistemos auditą, kaip apibrėžta RD2.

[PTP12]

Reguliariai atlieka sistemos saugumo patikrą (angl. System Security Checkup), kaip apibrėžta RD2.

PASLAUGŲ PRAŠYTOJO PAREIGOS (PPP)

Paslaugų prašytojas:
7 lentelė
Paslaugų prašytojo pareigos (PPP)
Techninis ir infrastruktūros lygmuo
[PPP1]

Paskiria vietą Mokesčių ir muitų sąjungos GD suteiktai šio direktorato CCN infrastruktūros
įrangai ir tinkamai parūpina:
— stelažus / saugyklas;
— elektros energijos tiekimą;
— ŠVOK.
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Užtikrina, kad CCN/CSI komponentai būtų prijungti elektros jungtimis prie nenutrūkstamo
maitinimo šaltinio. Paslaugų prašytojas turi pasirūpinti specialia adaptacija pagal vietos standar
tus (pvz., parūpinti kištukų adapterius).
Veiklos ir organizacijos lygmuo

[PPP3]

Paskiria personalą, atsakingą už RD5 nurodytas užduotis.

[PPP4]

Užtikrina, kad būtų dirbama ne vien įprastomis darbo valandomis, kai manoma, kad tai būtina,
ir kai paslaugų teikėjas to prašo.
Pagrindinio tinklo teikėjui (angl. backbone carrier) arba paslaugų teikėjui atliekant kai kuriuos
veiksmus, gali reikėti paslaugų vartotojo vietos sistemos administratoriaus (LSA) koordinavimo
ir (arba) dalyvavimo. Siekiant planuoti šią veiklą, apie tai bus iš anksto pranešama bent prieš
mėnesį; esant dideliam tinklaviečių skaičiui, kad būtų įmanoma laikytis sudėtingų planų, reika
lingas visapusiškas bendradarbiavimas.

[PPP5]

Be paslaugų teikėjo oficialaus leidimo niekada nestabdyti jokios Mokesčių ir muitų sąjungos
GD CCN infrastruktūros įrangos veikimo.

[PPP6]

Prašyti paslaugų teikėjo oficialaus leidimo prieš įdiegiant Mokesčių ir muitų sąjungos GD CCN
infrastruktūros įrangoje papildomus aparatinės arba programinės įrangos komponentus, neįei
nančius į suteikiamą standartinį paketą.

[PPP7]

Pateikti aiškų numanomų ir (arba) praneštų incidentų, apie kuriuos praneša paslaugų prašyto
jas, apibūdinimą.

[PPP8]

Aktyviai bendradarbiauti su paslaugų teikėju ir (arba) jo atstovais, kai tai reikalinga paslaugų
teikimo tikslais.
Ryšių lygmuo

[PPP9]

Naudotis tik paslaugų teikėjo ir savo organizacijos vidaus ryšių centrais.

[PPP10]

Pranešti paslaugų teikėjui apie bet kokį paslaugų teikėjo darbo valandomis veikiančių ryšių
centrų trūkumą arba bent parūpinti atsarginių pajėgumų, galinčių pakeisti trūkstamus ryšių
centrus.

[PPP11]

Apie bet kokį savo ryšių centrų pakeitimą pranešti paslaugų teikėjui ne vėliau kaip prieš 5 die
nas iki to pakeitimo įvykdymo.

[PPP12]

Pranešti paslaugų teikėjui apie bet kokią INFRASTRUKTŪROS planinę techninę priežiūrą, galin
čią paveikti Mokesčių ir muitų sąjungos GD CCN infrastruktūros įrangą, laikomą paslaugų var
totojo patalpose (iš anksto pranešti ne vėliau kaip prieš savaitę dėl visos įrangos).
Pavyzdžiai: planuojamas elektros tiekimo atjungimas ar tinklo infrastruktūros neveikimas, duo
menų centro perkėlimas, IP adreso pakeitimai ir kt.

[PPP13]

Pranešti paslaugų teikėjui apie bet kokią išorinę problemą, tokią kaip elektros tiekimo nutrūki
mas, kai tai daro poveikį sklandžiam CCN tinklų sietuvų ir taikomųjų programų platformų vei
kimui.

[PPP14]

Iš anksto pateikiant oficialų prašymą, bent prieš šešis mėnesius pranešti paslaugų teikėjui apie
bet kokį Mokesčių ir muitų sąjungos GD CCN infrastruktūros įrangos perkėlimą. Paslaugų pra
šytojas pats padengia tokių perkėlimo darbų išlaidas. Išsamiau apie šią procedūrą žr. RD6.

[PPP15]

Pranešti paslaugų teikėjui apie bet kokį atvejį, kai neveikia saugūs saitai tarp Mokesčių ir muitų
sąjungos GD CCN infrastruktūros ir paslaugų prašytojo (NA arba bendradarbiaujančio GD).

[PPP16]

Pranešti paslaugų teikėjui apie bet kokį taikomųjų programų platformų neveikimą.

[PPP28]

Paslaugų prašytojo prašoma iš anksto prieš 1 (vieną) darbo savaitę pranešti apie bet kokį pla
nuojamą vietos duomenų centro / kompiuterių centro (įskaitant WAN) neveikimą. Tai reika
linga, kad Mokesčių ir muitų sąjungos GD galėtų užmegzti reikiamus ryšius su bet kokiomis ki
tomis dalyvaujančiomis suinteresuotosiomis šalimis.
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Saugumo ir naudotojų valdymo lygmuo
[PPP17]

Valdyti vietos naudotojų paskyras naudojantis CCN tinklų sietuvu (plg. RD2).

[PPP18]

Kai reikia, suteikti fizinės prieigos leidimą paslaugų teikėjo patvirtintai įrangai ir įgaliotam per
sonalui.

[PPP19]

Suteikti leidimą naudoti atitinkamus TCP prievadus paslaugų vartotojo tinkle (nacionaliniame
domene) (plg. RD2).

[PPP20]

Užtikrinti, kad tinklo šifravimo įranga (šiuo metu „Juniper“ SSG) paslaugų prašytojo svetainėje
būtų laikoma kontroliuojamos prieigos zonoje.

[PPP21]

Apriboti prieigą prie visos Mokesčių ir muitų sąjungos GD CCN infrastruktūros įrangos, kad ji
būtų prieinama tik įgaliotam personalui. Ši prieiga leidžiama tik CCN saugumo administrato
riaus (CSA) prašymu. Nepageidaujama prieiga prie šios įrangos gali kelti grėsmę saugumui arba
būti tinklo veikimo pertrūkių priežastimi.

[PPP22]

Laikytis taisyklių ir rekomendacijų, pateiktų saugumo dokumentuose:
— CCN/CSI General Security Policy (CCN/CSI bendroji saugumo politika, RD5);
— CCN/CSI Baseline Security Checklist (CCN/CSI saugumo pagrindų kontrolinis sąrašas, RD6).
Taikomųjų programų valdymas / plėtra

[PPP27]

Paslaugų prašytojas prisiima visą atsakomybę už savo taikomųjų programų plėtrą, priežiūrą ir
valdymą. Jos turi laikytis RD8 nustatytų taisyklių.

4.3.

PASLAUGŲ TEIKĖJO TEIKIAMOS PASLAUGOS

4.3.1.

IT paslaugų centras
Paslaugų teikėjas suteikia galimybę naudotis bendru IT paslaugų centru, kuris užsiima incidentų ir problemų
valdymu. IT paslaugų centre išplečiama įprastinė pagalbos centrų paslaugų pasiūla ir laikomasi labiau visuminio
požiūrio, kad veiklos procesus būtų galima integruoti į CCN/CSI paslaugų valdymą.
Iš tiesų IT paslaugų centras ne tik valdo incidentus, sprendžia problemas ir atsako į klausimus, bet ir veikia
kaip sąsaja vykdant kitą veiklą, tokią kaip keitimų prašymai, techninės priežiūros sutartys, programinės įrangos
licencijos, paslaugų lygio valdymas, konfigūracijos valdymas, prieinamumo valdymas, saugumo valdymas ir IT
paslaugų tęstinumo valdymas.
IT paslaugų centras taip pat savo iniciatyva praneša paslaugų prašytojui bet kokią skubiai teiktiną informaciją,
taigi veikia kaip informaciją paslaugų prašytojui perduodantis centras.
Pranešimas apibrėžiamas kaip paslaugų teikėjo siunčiamas pranešimas, kuriame paslaugų prašytojas įspėjamas
apie įvykį, galintį paveikti CCN/CSI veikimą: tinklų sietuvo neprieinamumą, sistemos veikimo pertrūkį, triktis,
infrastruktūros techninę priežiūrą arba programinės įrangos atnaujinimą.
IT paslaugų centro sąsaja su paslaugų prašytoju palaikoma per paslaugų teikėjo ryšių centrą arba per ITSM
interneto portalą, kuriame paslaugų prašytojui teikiamos internetinės paslaugos, tokios kaip paslaugų teikimo
iškvietų sekimas; ACT ir CCN interneto portalas, kuriame yra CSI paketų parsisiuntimo vieta, prieiga prie
statistikos ir stebėsenos informacijos ir kt.

4.3.1.1. Incidentų ir problemų valdymas
Teikiant šią paslaugą valdomi incidentai, kylantys paslaugų centro naudotojams (be kita ko, ir dėl sistemų
veikimo). Incidentas gali būti apibrėžiamas kaip paprastas prašymas suteikti informaciją arba paaiškinimą, bet
gali būti klasifikuojamas ir kaip pranešimas apie reikalavimų neatitinkančią tam tikro komponento elgseną.
Incidentas apibrėžiamas kaip netikėtas įvykis, kuris nėra standartinio infrastruktūros veikimo dalis, arba
gedimas, dėl kurio pablogėja CCN/CSI veiklos paslaugos teikimas. Incidentas išsprendžiamas tada, kai
atkuriamas paslaugos teikimas.
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Incidentas gali būti susijęs su šiais konfigūracijos elementais (CI):
— aparatine įranga, už kurią atsakingas paslaugų teikėjas: CCN tinklų sietuvais, saugumo priemonėmis,
maršruto parinktuvais kliento patalpose (CPR) ir kitais tinklo junglumo įtaisais, esančiais „EuroDomain“
(Mokesčių ir muitų sąjungos GD CCN infrastruktūros) LAN;
— šifravimo įrangoje veikiančia programine įranga;
— tinklų sietuvuose veikiančia sistemos programine įranga: operacine sistema, pagrindine ryšių programine
įranga, tokia kaip TCP/IP, ir kt.;
— trečiųjų šalių programine įranga, veikiančia tinklų sietuvuose, tokia kaip Tuxedo, MQSeries, Sun ONE
Directory Server, PostgreSQL, Apache ir kt.;
— CCN Mail III;
— tinklų sietuvuose veikiančia CCN/CSI programine įranga;
— taikomųjų programų platformose veikiančia CSI programine įranga;
— SIAP (saugia interneto prieigos vieta) – „Unified Defence“.
Problema nustatoma arba dėl vieno incidento, kuris turi itin didelį neigiamą poveikį naudotojui teikiamoms
paslaugoms ir kurio priežastis nežinoma, arba dėl kelių incidentų, kurių požymiai panašūs. Problema išspren
džiama tada, kai nustatoma ir pašalinama jos priežastis.
Kai įvyksta incidentas, padėtis ištiriama, siekiant atkurti operacinių CCN/CSI paslaugų teikimą (jei reikia) ir
nustatyti pagrindinę incidento priežastį. Paslaugų teikėjas padeda spręsti su NA taikomąja programine įranga
susijusius incidentus sąsajos su CCN/CSI lygmeniu, kol tai neturi poveikio kitoms paslaugoms, kurias turi teikti
paslaugų teikėjas. Paslaugų teikėjo teikiama pagalba yra informacijos apie tai, kaip tinkamai naudotis CCN/CSI,
teikimas. Ji neapima dalyvavimo šalinant NA taikomosios programinės įrangos klaidas.
4.3.2.

Paslaugų valdymo pagalbinės priemonės
Stebėti CCN tinklų sietuvų infrastruktūrą, taikomąsias programas ir CCN eiles padedama naudojant IBM® Tivoli
Monitoring (Tivoli Monitoring) ir IBM Tivoli Composite Application Manager (ITCAM) produktų grupę.
CCN Tivoli stebėsenos ir pranešimo paslauga, pagrįsta IBM Tivoli Monitoring programų paketu, atlieka šias
funkcijas:
— taikomųjų programų eilių, esančių CCN tinklų sietuvuose, stebėjimas (WebSphere MQ);
— CCN tinklų sietuvų operacinės sistemos statuso stebėjimas;
— CPU naudojimas, laisva vieta diske, atminties naudojimas, tinklo naudojimas, procesai;
— užjuostinės aparatinės įrangos stebėjimas;
— CCN komponentų, esančių CCN tinklų sietuvuose, veikiančių procesų stebėjimas;
— CCN Mail III infrastruktūros stebėjimas;
— anksčiau stebėtos informacijos apžvalgos teikimas CCN Tivoli naudotojams;
— iš anksto nustatytų pranešimų apie anksčiau stebėtus komponentus teikimas;
— ataskaitų teikimas remiantis surinktais ankstesniais duomenimis (CCN Tivoli Data Warehouse);
— informacijos teikimas apie ilgalaikį CCN/CSI infrastruktūros prieinamumą ir veikimą, nuosekliai ir
integruotai pranešant apie svarbias tendencijas.

4.3.3.

IRT infrastruktūros valdymas ir veikla
Paslaugų teikėjas įpareigojamas įdiegti, eksploatuoti ir prižiūrėti CCN/CSI veiklos infrastruktūrą, kad būtų
garantuojamas sutartas jos prieinamumo lygis.
CCN/CSI veiklos infrastruktūrą sudaro „EuroDomain“ perdavimo įtaisai (CCN tinklų sietuvai), saugumo
priemonės, maršruto parinktuvas kliento patalpose ir telekomunikacijos.
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Ši paslauga apima:
— prieinamumo valdymą;
— nenumatytų atvejų valdymą;
— taikomųjų programų konfigūracijos duomenų valdymą;
— saugumo valdymą.
Taip pat apima:
— CCN/CSI įrangos perkėlimo koordinavimą;
— naujų tinklaviečių įrengimo koordinavimą;
— CCN infrastruktūros pajėgumo planavimą;
— pirmiau nurodytos prašomos vykdyti veiklos aptarimą kiekvieno mėnesio susitikime pažangai aptarti.
Šiame susitikime vykdomas kokybės užtikrinimas ir jame visos susitariančiosios šalys prisideda prie
CCN/CSI paslaugos teikimo;
— „įšaldymo“ prašymų teikimo palengvinimą. Šiuos prašymus gali teikti tik įgalioti naudotojai Mokesčių ir
muitų sąjungos GD paskirtam pareigūnui;
— aparatinės įrangos, operacinių sistemų bei serijinės gamybos įrangos projektavimą, planavimą, diegimą,
operacijas, techninę paramą ir nurašymą;
— tinklo paslaugas;
— paslaugas, teikiamas dėl aparatinės įrangos, operacinių sistemų ir serijinės gamybos įrangos;
— atsarginių kopijų kūrimą ir atkūrimą;
— darbo vietų valdymo paslaugą;
— su IRT infrastruktūros valdymu susijusių planų, t. y. IRT infrastruktūros plano, prieinamumo plano,
pajėgumo plano, tęstinumo plano rengimą ir priežiūrą;
— su infrastruktūra susijusias galimybių studijas.
4.3.3.1. Prieinamumo valdymas
Pagrindinė paslauga, kurią turi teikti paslaugų teikėjas, yra užtikrinimas, kad CCN/CSI sistema būtų įdiegta ir
veiktų reikiamu prieinamumo lygiu.
Paslaugų teikėjas užtikrina, kad visos CCN/CSI tinklavietės būtų tarpusavyje sujungtos plačiajame tinkle (WAN),
suteikiant būtiną atsparumą ir pajėgumą, kad būtų užtikrintas tinkamas veiklai būtinų taikomųjų programų
veikimas naudojantis CCN/CSI infrastruktūra ir paslaugomis.
Prieinamumo valdymo paslauga apima šiuos dalykus:
— visuotinę prieigą visose prisijungusiose NA;
— vietinės kilpos (ir atsarginės linijos) tarp WAN vietos prieigos taško (PoP) ir nacionalinės administracijos
patalpų palaikymą;
— maršruto parinktuvo kliento patalpose (CPR) įdiegimą, konfigūravimą ir priežiūrą;
— saugumo priemonės (t. y. SSG šifravimo–užkardos dėžės) įdiegimą ir priežiūrą;
— ryšių tinklų sietuvus, esančius demilitarizuotoje zonoje, kiekvienoje vietos tinklavietėje (t. y. CCN tinklų
sietuvus);
— centrinę pašto CCN Mail III sistemą.
Paslaugų teikėjas taip pat teikia statistinę informaciją apie prieinamumą, renkamą veiklos aplinkybėmis, ir
stebėsenos paslaugą tiek aktyvaus problemų sekimo, tiek statistikos tikslais.
4.3.3.2. Nenumatytų atvejų valdymas
Paslaugų teikėjas yra atsakingas už CCN/CSI komponentus, esančius Mokesčių ir muitų GD CCN infrastruk
tūroje kiekvienoje CCN/CSI tinklavietėje.
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Nenumatytų atvejų valdymo paslauga siekiama per sutartą terminą atkurti sutarto lygio paslaugų teikimą
dalinio ar visiško CCN/CSI sistemos veikimo sutrikimo arba sunaikinimo atveju, teikiant paslaugų prašytojams
tokią pagalbą ir išteklius kaip:
— CCN tinklų sietuvų programinės įrangos atsarginės kopijos (kiekvienoje tinklavietėje);
— centrinė CCN atsarginė stotis;
— atsarginė šifravimo įranga;
— galimybės sukeisti vietomis gamybinius ir atsarginius tinklų sietuvus;
— atsarginiai aparatinės įrangos prietaisų vienetai;
— dvigubos telekomunikacijų prieigos prie CCN pagrindinio tinklo linijos (kiekvienoje tinklavietėje);
— pagalba įdiegti ir konfigūruoti CCN/CSI vienetus Mokesčių ir muitų sąjungos GD CCN infrastruktūroje;
— atkūrimo procedūros.
4.3.3.3. Taikomųjų programų konfigūracijos duomenų valdymas
Ši paslauga – tai paslaugų teikėjo atliekamas CCN/CSI taikomosioms programoms reikalingų konfigūracijos
duomenų valdymas.
Šie konfigūracijos duomenys saugomi centriniame CCN/CSI kataloge. Centrinį CCN/CSI katalogą kartu valdo
paslaugų teikėjas ir nacionalinės administracijos. Kiekviena nacionalinė administracija yra atsakinga už savo
vietos CCN/CSI naudotojų valdymą. Visus kitus dalykus valdo paslaugų teikėjas.
Konfigūracijų, dėl kurių teikiamas administravimo paslaugų prašymas, pavyzdžiai:
— vietos administratoriaus profilio apibrėžtis;
— taikomosios programos paslaugos užregistravimas;
— taikomosios programos eilės užregistravimas;
— pranešimo tipo užregistravimas;
— taikomosios programos konfigūracijos duomenų patvirtinimas;
— administracinių funkcijų užregistravimas;
— kontaktų sąrašo valdymas.
4.3.4.

Saugumo valdymas
Ši paslauga – tai paslaugų teikėjo atliekamas CCN/CSI aplinkai reikalingų saugumo priemonių valdymas.
Saugumas taip pat yra valdomas naudojamos serverio įrangos (OS) lygmeniu, tinklo įrangos ir operaciniu
lygmeniu.
Informacijos mainai CCN/CSI tinkle yra saugomi, užtikrinant optimalų konfidencialumą ir duomenų
vientisumą.
Saugumo paslaugos apima:
— šifravimą nuo tinklavietės iki tinklavietės (angl. site-to-site) ir apsaugą nuo nepageidaujamos prieigos,
užtikrinamą užkardos / šifravimo įranga;
— prieigos kontrolės mechanizmus (autentiškumo patvirtinimą, leidimo suteikimą, apskaitą) vietos lygmeniu,
užtikrinamus CCN tinklų sietuvu ir palaikomus vietos administravimo priemonėmis (ADM3G);
— sesijos lygio saugumą, užtikrinamą pranešimų lygio šifravimu („CSI Secure“), SSL abipusiu autentiškumo
patvirtinimu ir šifravimu (HTTPS ir NJCSI), POP-S ir IMAP-S (saugiu el. pašto persiuntimu);
— SIAP vieningos gynybos mechanizmą, kad būtų užtikrinta interneto prieiga teikiant CCN paslaugas.
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Dokumentų tvarkymas
Paslaugų teikėjas saugo visus naujausius CCN/CSI techninius dokumentus (t. y. techninį dokumentą, naudotojų
vadovus, dažnai užduodamus klausimus, informacinius biuletenius, informaciją apie būsimus renginius ir kt.) ir
veikia kaip dokumentų centras.
Jis apima dokumentus, susijusius su CCN/CSI infrastruktūra: Oracle-Tuxedo, IBM-MQ, CCN tinklų sietuvais, CCN
Mail III, CSI programine įranga, procedūromis, ataskaitomis, ankstesniais ryšiais su partneriais ir kt.
Paslaugų teikėjas tvarko su CCN/CSI susijusių dokumentų, kurie gali būti perduoti paslaugų prašytojui, sąrašą.
Šiuos dokumentus galima gauti CIRCABC ir ITSM portale.
Paslaugų teikėjas automatiškai atnaujina šį sąrašą, įtraukdamas naujai patvirtintas dokumentų redakcijas.

4.3.6.

Ataskaitų teikimas ir statistiniai duomenys
Paslaugų teikėjas suteikia paslaugų prašytojui šias ataskaitų teikimo priemones per CCN ir ITSM interneto
portalą:
— CCN tinklų sietuvų ir CCN Mail III serverių prieinamumo internetu duomenis;
— internetinius informacinius biuletenius;
— CCN/CSI mainų statistinius duomenis.
Paslaugų teikėjas taip pat reguliariai rengia susitikimą IT technologijų ir infrastruktūros tema, kuriame
pristatomos ataskaitos ir statistiniai duomenys.

4.3.7.

Mokymas
Paslaugų teikėjas parengia kursus ir atlieka su CCN/CSI sistemos techniniais aspektais susijusį mokymą. Standar
tiniai kursai organizuojami kaip mokymo paketai, padalyti į modulius. Paprastai mokymo kursai organizuojami
kiekvienais metais. Standartiniai mokymo paketai dukart per metus išplatinami per Mokesčių ir muitų sąjungos
GD ir yra prieinami internetu ITSM portale.

5.

PASLAUGŲ LYGIO VERTINIMAS

5.1.

PASLAUGŲ LYGIS

Paslaugų lygis yra paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų kokybės matas. Jis apskaičiuojamas naudojant paslaugų
kokybės rodiklį (PKR).
Tikimasi, kad paslaugų prašytojas atliks savo pareigas (žr. 4.2 punktą), kad būtų pasiektas sutartas paslaugų
lygis.
5.2.

TAIKOMI PASLAUGŲ KOKYBĖS RODIKLIAI

5.2.1.

Atskiros CCN/CSI tinklavietės prieinamumas
Šis PKR parodo mažiausią išmatuotą atskiros tinklavietės prieinamumą per „visą laikotarpį“, t. y. 24 valandas
per parą ir 7 dienas per savaitę per tam tikrą mėnesį. CCN/CSI susitarimu dėl paslaugų lygio (SPL) nustatoma
tokia riba:
RIBA

5.2.2.

>= 97,0 proc. prieinamumas

Darbo laiko PKR
Paslaugų teikėjo darbo laikas – paslaugų centro veikimo valandos. Paslaugų teikėjo paslaugų centras užtikrina
darbą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, įskaitant valstybines šventes.
Priklausomai nuo atitinkamo konfigūracijos elemento priežiūros periodo (angl. Service Window), imamasi
veiksmų nedelsiant (24 valandas per parą, bet kurią savaitės dieną) arba planuojama intervencija per kitą
priežiūros periodą. Prašymai laiškais, faksu, el. paštu ir elektroninėmis priemonėmis (per ITSM portalą)
priimami bet kuriuo metu. Gauti prašymai registruojami kaip paslaugų teikimo iškvietos (angl. Service Calls)
paslaugų teikėjo paslaugų centro valdymo sistemoje.
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SPL nustatoma tokia riba:
RIBA
5.2.3.

Paslaugų centras darbo laiku negali būti nepasiekiamas daugiau kaip 2 kartus per mėnesį.

Pranešimo paslaugos PKR
Paslaugų teikėjas teikia pranešimo paslaugas paslaugų prašytojui.
Pranešimai yra dviejų tipų – skubūs pranešimai ir įprasti pranešimai:
— SKUBŪS PRANEŠIMAI (kai nepakanka laiko pranešti CCN/CSI bendruomenei iš anksto bent prieš 7
kalendorines dienas): pranešimai išsiunčiami atitinkamiems gavėjams ne vėliau kaip per 2 valandas po
skubaus pranešimo prašymo gavimo;
— ĮPRASTI PRANEŠIMAI (arba planuojamos intervencijos): pranešimai išsiunčiami atitinkamiems gavėjams ne
vėliau kaip prieš vieną savaitę (7 kalendorines dienas) iki intervencijų, o priminimas nusiunčiamas bent
prieš 24 valandas iki atitinkamų įvykių.
Šiuo rodikliu matuojamas galutinio termino, iki kurio reikia pranešti (masiškai siunčiamais laiškais) apie
numatomą sistemos neprieinamumą, laikymasis.

5.2.4.

Nenumatytų atvejų valdymo PKR
Išjungta atsarginė sistema – angl. Cold Standby (perjungimo procedūra, atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas
arba CCN internetu).
Tinkamas atliekamo perjungimo tipas priklauso nuo konkrečios nacionalinės administracijos sistemos ir
atitinkamos problemos išsamios analizės.
Ilgiausia delsa pereinant nuo bet kurio nacionalinės administracijos gamybinio tinklų sietuvo prie tinkamo CCN
atsarginio tinklų sietuvo apibrėžiama taip:
RIBA

5.2.5.

Perėjimas atliekamas ne vėliau kaip per 5 darbo valandas po susitarimo su paslaugų prašytoju.

Taikomųjų programų konfigūracijos duomenų valdymo PKR
Ilgiausia delsa vykdant taikomosios programos konfigūravimo prašymą per ACT (taikomosios programos
konfigūravimo priemonę) vienoje tinklavietėje apibrėžiama taip:
RIBA

5.2.6.

5 darbo dienos

Gavimo patvirtinimo delsos PKR
Ilgiausia delsa nuo tada, kai paslaugų centras gauna prašymą, iki tada, kai jo gavimo patvirtinimas (t. y.
paslaugų teikimo iškvietos numeris) nusiunčiamas paslaugos prašytojui, apibrėžiama taip:
RIBA

30 minučių

Incidentai klasifikuojami pagal jų prioritetą.
Incidento prioritetas vertinamas skaičiumi nuo 1 iki 4:
8 lentelė
Incidentų prioritetai
1

AUKŠČIAUSIAS

2

AUKŠTAS

3

VIDUTINIS

4

ŽEMAS
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Išsprendimo delsos PKR
Išsprendimo delsa – tai praėjęs laikas nuo to momento, kai paslaugų teikėjas pripažįsta incidentą, iki to
momento, kai paslaugų teikėjas pašalina pagrindinę incidento priežastį arba įgyvendina jį ištaisančią priemonę.
Išsprendimo delsa pagal prioritetą apibrėžiama taip:
9 lentelė
Išsprendimo delsa
PRIORITETAS

IŠSPRENDIMO DELSA

AUKŠČIAUSIAS

5 darbo valandos

AUKŠTAS

13 darbo valandų

VIDUTINIS

39 darbo valandos

ŽEMAS

65 darbo valandos

10 lentelė
Incidentų išsprendimo delsos riba

6.

PRIORITETAS

RIBA

AUKŠČIAUSIAS

>= 95,00 proc. AUKŠČIAUSIO prioriteto incidentų turi būti išspręsti neviršijant su
tartos išsprendimo delsos (5 darbo valandų).

AUKŠTAS

>= 95,00 proc. AUKŠTO prioriteto incidentų turi būti išspręsti neviršijant sutartos
išsprendimo delsos (13 darbo valandų).

VIDUTINIS

>= 95,00 proc. VIDUTINIO prioriteto incidentų turi būti išspręsti neviršijant sutar
tos išsprendimo delsos (39 darbo valandų).

SPL PATVIRTINIMAS

Kad susitarimas dėl paslaugų lygio būtų taikomas, jį turi patvirtinti Jungtinis komitetas.
7.

SPL PAKEITIMAI

CCN/CSI SPL bus peržiūrėtas gavus Komisijos arba Norvegijos Karalystės rašytinį prašymą Jungtiniam
komitetui.
Galiojančio CCN/CSI SPL nuostatos taikytinos tol, kol Jungtinis komitetas nuspręs dėl siūlomų pakeitimų.
Jungtinis komitetas yra dėl dabartinio CCN/CSI SPL sprendimus priimantis organas.
8.

RYŠIŲ CENTRAS

„ITSM3 Operations“ veikia kaip vienas bendras ryšių centras dėl visų veiklos paslaugų. Jo kontaktiniai
duomenys pateikti žemiau:
ITSM3 Operations - IBM
Nemokamas telefono numeris: + 800 7777 4477
Mokamas telefono numeris: + 40 214 058 422
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(ITSM interneto portalas – paslaugų teikimo iškvietoms)
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PROJEKTAS

EUROPOS SĄJUNGOS IR NORVEGIJOS KARALYSTĖS SUSITARIMU DĖL ADMINISTRACINIO
BENDRADARBIAVIMO, KOVOS SU SUKČIAVIMU IR REIKALAVIMŲ VYKDYMO PRIDĖTINĖS
VERTĖS MOKESČIO SRITYJE ĮSTEIGTO JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 4/2019
… m. … … d.
dėl finansinio įnašo, Norvegijos mokėtino į Sąjungos bendrąjį biudžetą dėl išlaidų, patiriamų dėl
jos dalyvavimo Europos informacinėse sistemose, sumos ir mokėjimo sąlygų
JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimą dėl administracinio bendradarbiavimo, kovos su
sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje (1) (toliau – Susitarimas), ypač į jo 41 straipsnio 1
dalį,
kadangi:
(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1286/2013 (2) nustatytos Europos informacinių sistemų
kūrimo, veikimo ir priežiūros taisyklės, kurios yra nustatytos to reglamento priedo A punkte;

(2)

bendrasis ryšių tinklas / bendroji sistemų sąsaja (toliau – CCN/CSI) ir elektroninės formos, kurios turi būti
patvirtintos pagal Susitarimo 41 straipsnio 2 dalies d punktą, yra Europos informacinių sistemų Sąjungos
komponentai;

(3)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1286/2013 9 straipsnio 3 dalį nedalyvaujančios šalys naudojasi Europos informacinių
sistemų Sąjungos komponentais pagal susitarimus, sudarytus su tomis šalimis pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 218 straipsnį;

(4)

būtina patvirtinti praktinę Susitarimo 41 straipsnio 2 dalies f punkto įgyvendinimo tvarką,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Įrengimo išlaidos
Norvegijos Karalystės apmokėtinos virtualiojo privačiojo tinklo (VPN) prieigos sukūrimo pradinė suma yra 20 000 EUR.
Ši suma sumokama per 60 dienų po šio sprendimo priėmimo.

2 straipsnis
Kasmetinis finansinis įnašas
Kasmetinis finansinis įnašas, Norvegijos Karalystės sumokamas į Sąjungos bendrąjį biudžetą, yra 20 000 EUR. Suma
sumokama iki kiekvienų metų rugsėjo 1 d.
Į įnašą įskaitomos su IT sprendimų (CCN/CSI, e. formų ir kt.) kūrimu, priežiūra ir atnaujinimu susijusios išlaidos.
(1) OL L 195, 2018 8 1, p. 3.
(2) 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. Europos
Sąjungos mokesčių sistemų veikimo gerinimo veiksmų programa („Fiscalis 2020“) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1482/2007/EB
(OL L 347, 2013 12 20, p. 25).
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3 straipsnis
Mokėjimo būdas
Įnašai pagal 1 ir 2 straipsnius mokami eurais į Komisijos banko sąskaitą eurais, kuri nurodyta debetiniame dokumente.
4 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta …
Jungtinio komiteto vardu
Pirmininkas
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TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/426
2019 m. kovo 12 d.
kuriuo skiriamas Regionų komiteto Belgijos Karalystės pasiūlytas narys ir du Belgijos Karalystės
pasiūlyti pakaitiniai nariai
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 305 straipsnį,
atsižvelgdama į Belgijos Vyriausybės pasiūlymą,
kadangi:
(1)

2015 m. sausio 26 d., 2015 m. vasario 5 d. ir 2015 m. birželio 23 d. Taryba priėmė sprendimus (ES)
2015/116 (1), (ES) 2015/190 (2) ir (ES) 2015/994 (3), kuriais skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai
laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d.;

(2)

pasibaigus Michel LEBRUN kadencijai tapo laisva Regionų komiteto nario vieta;

(3)

pasibaigus Anne-Marie CORBISIER ir Antoine TANZILLI kadencijai tapo laisvos dvi Regionų komiteto pakaitinių
narių vietos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Likusiam dabartinės kadencijos laikui iki 2020 m. sausio 25 d. į Regionų komitetą skiriami:
a) nariu:
— Willy BORSUS, Conseiller communal de Marche-en-Famenne,
b) pakaitiniais nariais:
— Laurent HACKEN, Conseiller communal à Forest,
— Etienne SERMON, Conseiller communal d'Andenne.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 12 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
E.O. TEODOROVICI

(1) 2015 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/116, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo
2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d. (OL L 20, 2015 1 27, p. 42).
(2) 2015 m. vasario 5 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/190, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo
2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d. (OL L 31, 2015 2 7, p. 25).
(3) 2015 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/994, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo
2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d. (OL L 159, 2015 6 25, p. 70).
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TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/427
2019 m. kovo 12 d.
kuriuo skiriamas Regionų komiteto Jungtinės Karalystės pasiūlytas narys ir Jungtinės Karalystės
pasiūlytas pakaitinis narys
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 305 straipsnį,
atsižvelgdama į Jungtinės Karalystės Vyriausybės pasiūlymą,
kadangi:
(1)

2015 m. sausio 26 d., 2015 m. vasario 5 d. ir 2015 m. birželio 23 d. Taryba priėmė sprendimus (ES)
2015/116 (1), (ES) 2015/190 (2) ir (ES) 2015/994 (3), kuriais skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai
laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d.;

(2)

mirus Paul WATSON, tapo laisva viena Regionų komiteto nario vieta;

(3)

pasibaigus Suzanne Ellen GROCOTT kadencijai tapo laisva Regionų komiteto pakaitinio nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Likusiam dabartinės kadencijos laikui iki 2020 m. sausio 25 d. arba iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES dienos, atsi
žvelgiant į tai, kuri iš šių datų ankstesnė, į Regionų komitetą skiriami:
a) nariu:
— Simon BLACKBURN, Councillor, Blackpool Council,
ir
b) pakaitine nare:
— Joanne LABAN, Councillor, Enfield Council.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 12 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
E.O. TEODOROVICI

(1) 2015 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/116, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo
2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d. (OL L 20, 2015 1 27, p. 42).
(2) 2015 m. vasario 5 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/190, kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo
2015 m. sausio 26 d. iki 2020 m. sausio 25 d. (OL L 31, 2015 2 7, p. 25).
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