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Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 408/2011
(2011. gada 27. aprīlis),
ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1185/2009 attiecībā uz statistiku par
pesticīdiem saistībā ar datu nosūtīšanas formātu
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 108, 28.4.2011., 21. lpp.)

Grozīta ar:
Oficiālais Vēstnesis
Nr.
►M1

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1264/2014 (2014. gada
26. novembris)

L 341

Lappuse
6

Datums
27.11.2014.
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▼B
KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 408/2011
(2011. gada 27. aprīlis),
ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.
1185/2009 attiecībā uz statistiku par pesticīdiem saistībā ar datu
nosūtīšanas formātu
(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra
Regulu (EK) Nr. 1185/2009 (1) attiecībā uz statistiku par pesticīdiem un
jo īpaši tās 5. panta 1. punktu,

tā kā:
(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1185/2009 ir izveidota jauna sistēma salī
dzināmas Eiropas statistikas veidošanai par pesticīdu tirdzniecību
un izmantošanu.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1185/2009 3. panta 3. punktu dalīb
valstis statistikas datus nosūta elektroniski un atbilstīgā tehniskā
formātā, kuru pieņems Komisija.

(3)

Lai nodrošinātu konfidencialitāti, nosūtāmajā datnē iekļauj atzīmi,
kas norāda, vai informācija, kas nosūtīta par vielu, ķīmisko vielu
klasi, līdzekļu kategoriju vai galveno grupu, ir vai nav konfiden
ciāla.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas
sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

▼M1
1. pants
Dalībvalstis nosūta statistikas datus par pesticīdiem, kas minēti Regulas
(EK) Nr. 1185/2009 I un II pielikumā, izmantojot SDMX datu struktūras
definīcijas. Datus sniedz Komisijai (Eurostat), izmantojot vienotā datu
nosūtīšanas punkta pakalpojumus, vai datus izguves nolūkā dara
pieejamus Komisijai (Eurostat) elektroniski.

2. pants
Datu struktūra datu par pesticīdu laišanu tirgū nosūtīšanai Komisijai
(Eurostat) ir norādīta I pielikumā.
(1) OV L 324, 10.12.2009., 1. lpp.
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▼M1
Datu struktūra datu par pesticīdu izmantošanu lauksaimniecībā nosūtī
šanai Komisijai (Eurostat) ir norādīta II pielikumā.
▼B
3. pants
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalīb
valstīs.
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▼M1
I PIELIKUMS
Statistikas datu struktūra par pesticīdu laišanu tirgū
Nosūtāmajā datu struktūrā iekļauj šādu informāciju:
Numurs

Lauks

Piezīmes

1

Valsts

Piemēram, Francija

2

Gads

Datu pārskata gads (piemēram,
2010. gads)

3

Galvenā grupa

Kodi uzskaitīti Regulas (EK)
Nr. 1185/2009 III pielikumā

4

Līdzekļu kategorijas

5

Ķīmisko vielu klase

6

Darbīgā viela

7

Novērojuma vērtība (pārdotais
daudzums)

Vielu kilogramos

8

Laukam Nr. 3, 4, 5 un 6
pievieno
konfidencialitātes
atzīmi

Atzīme
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▼M1
II PIELIKUMS
Statistikas datu struktūra par pesticīdu izmantošanu lauksaimniecībā
Nosūtāmajā datu struktūrā iekļauj šādu informāciju:
Numurs

Lauks

Piezīmes

1

Valsts

Piemēram, Francija

2

Gads

Datu pārskata gads (piemēram,
2010. gads)

3

Kultūra

Atsevišķu kultūru dalījumā

4

Aktīvā viela

Kodi uzskaitīti Regulas (EK)
Nr. 1185/2009 III pielikumā

5

Novērojuma vērtība: kultūrai
izmantotās vielas daudzums

Vielu kilogramos

6

Novērojuma vērtība: tādas Hektāros
kultūras platība, kas ir apstrā
dāta ar šo vielu

7

Konfidencialitātes atzīme

Atzīme

