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I
(Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta)

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1028/2006
(2006. gada 19. jūnijs)
par olu tirdzniecības standartiem
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(4)

Būtu jāparedz skaidrs nošķīrums starp olām, kas ir
derīgas tiešai lietošanai pārtikā, un olām, kas izmantojamas pārtikas vai nepārtikas rūpniecībā. Tādēļ būtu jāizšķir divu šķiru olas: A šķiras un B šķiras olas.

(5)

Patērētājam būtu jāvar atšķirt dažādas kvalitātes un svara
olas un noteikt izmantoto turēšanas veidu, kā noteikts
Komisijas Direktīvā 2002/4/EK (2002. gada 30. janvāris)
par tādu uzņēmumu reģistrāciju, kas tur dējējvistas un uz
kuriem attiecas Padomes Direktīva 1999/74/EK (3). Šī
prasība būtu jāizpilda, marķējot olas un iepakojumus.

(6)

A šķiras olas būtu jāmarķē ar ražotāja pazīšanas numuru,
kā paredzēts Direktīvā 2002/4/EK, lai varētu izsekot olas,
kas laistas tirgū lietošanai pārtikā. Būtu jāmarķē arī B
šķiras, lai novērstu krāpšanu. Tomēr vajadzētu būt
iespējai B šķiras olas marķēt ar norādi, kas nav ražotāja
kods, ja tas ļauj atšķirt dažādas kvalitātes pakāpes.
Saskaņā ar proporcionalitātes principu dalībvalstīm būtu
jāļauj paredzēt atkāpes gadījumos, kad B šķiras olas tirgo
vienīgi to teritorijā.

(7)

Lai novērstu krāpšanu, olas būtu jāmarķē iespējami drīz
pēc to izdēšanas.

(8)

Iepakošanas centros, kas apstiprināti saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (2004. gada 29. aprīlis),
ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz
dzīvnieku izcelsmes pārtiku (4), olas būtu jāšķiro pēc
kvalitātes un svara. Attiecībā uz iepakošanas centriem,
kas apkalpo vienīgi pārtikas vai nepārtikas rūpniecību,
nevajadzētu būt prasībai olas šķirot pēc svara.

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EEK) Nr. 2771/75 (1975. gada
29. oktobris) par olu tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši
tās 2. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Olu tirdzniecības standarti var uzlabot olu kvalitāti un
tādējādi veicināt to pārdošanu. Tādēļ tas ir ražotāju, tirgotāju un patērētāju interesēs, ka attiecībā uz olām piemēro
tirdzniecības standartus.

(2)

Pieredze, kas gūta, piemērojot Padomes Regulu (EEK) Nr.
1907/90 (1990. gada 26. jūnijs) par noteiktiem olu tirdzniecības standartiem (2), ir pierādījusi vajadzību pēc turpmākiem grozījumiem un vienkāršošanas. Tādēļ Regula
(EK) Nr. 1907/90 būtu jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu
regulu.

(3)

Standarti principā būtu jāpiemēro visām Kopienā tirgotajām Gallus gallus sugas vistu olām. Tomēr attiecībā uz
nelieliem daudzumiem ir vēlams dot dalībvalstīm iespēju
šos standartus nepiemērot attiecībā uz olām, ko pārdod,
izmantojot dažus tiešās pārdošanas veidus no ražotāja
tieši galapatērētājam.

(1) OV L 282, 1.11.1975., 49. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 679/2006 (OV L 119, 4.5.2006., 1. lpp.).
(2) OV L 173, 6.7.1990., 5. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 1039/2005 (OV L 172, 5.7.2005., 1. lpp.).

(3) OV L 30, 31.1.2002., 44. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar 2003.
gada Pievienošanās aktu.
(4) OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp. Labotā versija OV L 226,
25.6.2004., 22. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas
Regulu (EK) Nr. 2076/2005 (OV L 338, 22.12.2005., 83. lpp.).
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Lai nodrošinātu to, ka iepakošanas centri ir atbilstīgi
iekārtoti, lai šķirotu olas un iepakotu A šķiras olas,
tiem vajadzētu būt kompetento iestāžu atļaujai un iepakošanas centra kodam, kas atvieglinātu tirgū laisto olu
izsekojamību.
Gan ražotāju, gan patērētāju interesēs ir būtiski, lai no
trešām valstīm importētas olas atbilstu Kopienas standartiem. Dažās trešās valstīs spēkā esošie noteikumi tomēr
var attaisnot atkāpes no minētajiem standartiem, ja ir
nodrošināta tiesību aktu līdzvērtība.
Dalībvalstīm būtu jānorīko kontroles dienesti, kas būtu
atbildīgi par šīs regulas kontroli. Šādas kontroles procedūrām vajadzētu būt vienotām.

(12)

Dalībvalstīm būtu jāparedz noteikumi par sankcijām, kas
piemērojamas par šīs regulas pārkāpumiem.

(13)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem
saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada
28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas
pilnvaru īstenošanas kārtību (1),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

7.7.2006.

2. pants
Definīcijas
Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:
1) “olas” ir olas čaumalā - izņemot saplēstas olas, inkubētas olas
un apstrādātas olas - ko izdējušas Gallus gallus sugas vistas
un kas ir derīgas tiešam patēriņam pārtikā vai izmantošanai
olu produktu ražošanā;
2) “saplēstas olas” ir olas, kam ir plaisas gan čaumalā, gan
apvalkos, un tādēļ to saturs ir redzams;
3) “inkubētas olas” ir olas no brīža, kad tās ievietotas inkubatorā;
4) “tirdzniecība” ir olu glabāšana pārdošanas nolūkā, tostarp
piedāvāšana pārdošanai, uzglabāšana, iepakošana, marķēšana,
piegāde vai jebkāda cita veida nosūtīšana, par maksu vai bez
maksas;
5) “uzņēmējs” ir ražotājs un jebkura cita fiziska vai juridiska
persona, kas iesaistīta olu tirdzniecībā;
6) “ražotne” ir uzņēmums, kur tur dējējvistas un kas ir reģistrēts
atbilstīgi Direktīvai 2002/4/EK;

1. pants
Priekšmets un darbības joma
1.
Ar šo regulu paredz nosacījumus tādu olu tirgošanai
Kopienā, kas ražotās Kopienā vai importētas no trešām valstīm.

7) “iepakošanas centrs” ir iepakošanas centrs Regulas (EK) Nr.
853/2004 nozīmē, kam ir piešķirta atļauja saskaņā ar šīs
regulas 5. panta 2. punktu un kur olas šķiro pēc kvalitātes
un svara;

Šie tirdzniecības nosacījumi attiecas arī uz olām, kas paredzētas
eksportam no Kopienas.

8) “galapatērētājs” ir pēdējais pārtikas produkta patērētājs, kurš
pārtiku neizmantos uzņēmējdarbībā vai darbībā, kas saistīta
ar pārtiku;

2.
Dalībvalstis no šīs regulas prasībām, izņemot 4. panta 3.
punktu, var atbrīvot olas, ko ražotājs tieši pārdod galapatērētājam:

9) “ražotāja kods” ir ražotnes pazīšanas numurs saskaņā ar
Direktīvas 2002/4/EK pielikuma 2. punktu.
3. pants

a) ražotnē; vai
b) attiecīgās dalībvalsts ražošanas reģiona vietējā atklātā tirgū
vai mājās.

Šķirošana pēc kvalitātes un svara
1.

Pēc kvalitātes olas iedala:

— A šķira vai “svaigas”,
Ja piešķir šādu atbrīvojumu, katrs ražotājs var izvēlēties, vai to
piemērot. Ja šo atbrīvojumu piemēro, nedrīkst izmantot nekādus
kvalitātes vai svara šķirošanas apzīmējumus.
Attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar saviem tiesību aktiem var noteikt
definīcijas terminiem “vietējais atklāts tirgus”, “pārdošana mājās”
un “ražošanas reģions”.
(1) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

— B šķira.
2.
A šķiras olas šķiro arī pēc svara. Olas, kas piegādātas
pārtikas vai nepārtikas rūpniecībai, tomēr nav jāšķiro pēc svara.
3.
B šķiras olas piegādā vienīgi pārtikas un nepārtikas rūpniecībai.

7.7.2006.
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4. pants
Olu marķēšana
1.

Olas marķē ar ražotāja kodu.

L 186/3

3.
Ja netiek sniegtas pietiekamas garantijas par noteikumu
līdzvērtību, no attiecīgās trešās valsts importētām olām ir
kods, kas ļauj noteikt izcelsmes valsti, un atzīme, ka turēšanas
veids “nav precizēts”.
7. pants

B šķiras olas marķē ar ražotāja kodu un/vai ar kādu citu atzīmi.

Pārbaudes
Dalībvalstis var atbrīvot no šīs prasības B šķiras olas, ja šīs olas
tirgo vienīgi to teritorijā.

2.
Olu marķēšanu atbilstīgi 1. punktam veic ražotnē vai
pirmajā iepakošanas centrā, kam piegādā olas.

3.
Olas, ko ražotājs pārdod galapatērētājam attiecīgās dalībvalsts ražošanas reģiona vietējā atklātajā tirgū, marķē atbilstīgi 1.
punktam.
Tomēr dalībvalstis var atbrīvot no šīs prasības ražotājus, kuriem
ir ne vairāk kā 50 dējējvistas, ja tirdzniecības vietā ir norādīts
ražotāja vārds vai nosaukums un adrese.

5. pants

1.
Dalībvalstis izraugās kontroles dienestus, kas pārbauda
atbilstību šai regulai.
2.
Šā panta 1. punktā minētie kontroles dienesti visos tirdzniecības posmos pārbauda produktus, uz kuriem attiecas šī
regula. Neatkarīgi no paraugu ņemšanas izlases kārtā pārbaudes
veic, pamatojoties uz riska analīzi, ņemot vērā attiecīgā uzņēmuma veidu un apgrozījumu, kā arī iepriekšējo informāciju par
to, kā uzņēmējs ir ievērojis olu tirdzniecības standartus.
3.
Attiecībā uz A šķiras olām, kas importētas no trešām
valstīm, 2. punktā paredzētās pārbaudes veic muitošanas laikā
pirms to laišanas brīvā apritē.
B šķiras olas, kas importētas no trešām valstīm, laiž brīvā apritē
vienīgi tad, ja muitošanas laikā ir pārbaudīts to galamērķis
pārstrādes rūpniecībā.

Iepakošanas centri
1.
Iepakošanas centri šķiro un iepako olas un marķē to iepakojumus.

2.
Kompetenta iestāde piešķir iepakošanas centriem atļauju
šķirot olas un piešķir iepakošanas centra kodu jebkuram uzņēmējam, kura telpas un tehniskās ierīces ir piemērotas olu šķirošanai pēc kvalitātes un svara. Iepakošanas centriem, kas apkalpo
vienīgi pārtikas vai nepārtikas rūpniecību, nav nepieciešamas
piemērotas tehniskās ierīces olu šķirošanai pēc svara.

8. pants
Sankcijas
Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētās
sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un preventīvas.
9. pants
Saziņa

3.
Šādu atļauju var atsaukt, ja vairs netiek izpildīti nosacījumi, kas paredzēti īstenošanas noteikumos, kuri pieņemti atbilstīgi 11. pantam.

Dalībvalstis un Komisija savstarpēji dara zināmu informāciju,
kas vajadzīga šīs regulas piemērošanai.

6. pants

10. pants

Olu imports

Komiteja

1.
Pēc attiecīgās valsts pieprasījuma Komisija izvērtē olu
tirdzniecības standartus, kas ir spēkā eksportētājās trešās valstīs.
Šo izvērtējumu attiecina uz tirdzniecības un marķēšanas noteikumiem, turēšanas veidiem un kontroli, kā arī īstenošanu. Ja
Komisija konstatē, ka piemērotie noteikumi dod pietiekamas
garantijas attiecībā uz līdzvērtību Kopienas tiesību aktiem, tad
no attiecīgajām valstīm importētas olas marķē ar pazīšanas
numuru, kas līdzvērtīgs ražotāja kodam.

1.
Komisijai palīdz Mājputnu gaļas un olu pārvaldības komiteja.
2.
Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK
4. un 7. pantu.
Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir
viens mēnesis.

2.
Vajadzības gadījumā Komisija risina sarunas ar trešām
valstīm, lai rastu piemērotu veidu, kā sniegt 1. punktā minētās
garantijas un noslēgtu vienošanās par šādām garantijām.

3.

Komiteja pieņem savu reglamentu.
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11. pants
Īstenošanas noteikumi
Saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto procedūru pieņem sīki
izstrādātus šīs regulas īstenošanas noteikumus, jo īpaši par:

7.7.2006.

8) turēšanas veidiem;
9) pārskatiem un reģistru uzturēšanu.
12. pants

1) olu savākšanas biežumu, piegādi, saglabāšanu un turēšanu;
2) kvalitātes kritērijiem, jo īpaši čaumalas izskatu, baltuma un
dzeltenuma konsistenci un gaisa telpas augstumu;
3) šķirošanu pēc svara, tostarp par izņēmumiem;

Atcelšana
1.
Ar šo Regula (EEK) Nr. 1907/90 tiek atcelta no 2007.
gada 1. jūlija.
2.
Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo
regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas iekļauta
pielikumā.

4) olu marķēšanu un atzīmēm uz iepakojumiem, tostarp par
turpmākiem izņēmumiem;

13. pants
Stāšanās spēkā

5) pārbaudēm;
6) tirdzniecību ar trešām valstīm;

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7) paziņojumiem, kas minēti 9. pantā;

To piemēro no 2007. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2006. gada 19. jūnijā
Padomes vārdā —
priekšsēdētājs
J. PRÖLL

LV
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PIELIKUMS
Atbilstības tabula
Šī regula

Regula (EEK) Nr. 1907/90

1. pants

2. pants

2. panta 1. punkts

1. panta 1. punkts

2. panta 2. punkts

—

2. panta 3. punkts

1. panta 2. punkts

2. panta 4. punkts

—

3. pants

—

4. pants

—

5. panta 1. un 3. punkts

5. pants

5. panta 2. punkts

—

6. panta 1. un 2. punkts

3. pants

6. panta 3. punkts

11. pants

6. panta 4. un 5. punkts

—

7. panta 1. punkta a) apakšpunkts

4. panta 1. punkts

7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts

6. pants

7. panta 1. punkta d) apakšpunkts

11. pants

7. panta 2. punkts

—

8. panta 1. punkts

4. panta 1. punkts

8. panta 2. punkts

—

9. pants

—

10. pants

—

11. pants

—

12. pants

—

13. pants

—

14. pants

—

15. pants

—

16. panta 1. punkta pirmais teikums

1. panta 1. punkta otrā daļā

16. panta 2. un 3. punkts

—

17. pants

—

18. pants

7. panta 1. un 2. punkts

19. pants

—

20. pants

11. pants

21. pants

8. pants

22. panta 1. punkts

9. pants

22. panta 2. punkts

11. pants

22.a pants

—

23. pants

12. pants

24. pants

13. pants

Pielikums

Pielikums

II pielikums

—
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PADOMES REGULA (EK) Nr. 1029/2006
(2006. gada 19. jūnijs),
ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1906/90 par dažiem standartiem tirdzniecībā ar mājputnu gaļu
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(3)

Padomes Regulā (EEK) Nr. 1906/90 (8) ir vairākas
atsauces uz Direktīvu 71/118/EEK un Direktīvu 79/112
EEK. Skaidrības labad ir lietderīgi pielāgot šīs atsauces.
Tāpat termina “liemenis” definīcija būtu jāpielāgo Regulas
(EK) Nr. 853/2004 III pielikuma II iedaļas IV nodaļas 7.
panta c) apakšpunktam.

(4)

Regulas (EEK) Nr. 1906/90 1. panta 3. punkta otrajā
ievilkumā no minētās regulas piemērošanas jomas ir
izslēgti pārdošanas veidi, kas minēti Direktīvas
71/118/EEK II nodaļas 3. panta II punktā. Pēdējais minētais noteikums attiecas uz atkāpi, ko dalībvalstis var izvēlēties izmantot attiecībā uz maza apjoma – mazāk nekā
10 000 mājputnu – ražošanu. Kaut arī Regulās (EK) Nr.
852/2004 un (EK) Nr. 853/2004 ir paredzēta atkāpe, kas
nav izvēles un nav ierobežota ar noteiktu skaitu putnu,
Regulā (EEK) Nr. 1906/90 būtu jāsaglabā tāda izvēles
atkāpe, kā Direktīvas 71/118/EEK II nodaļas 3. panta II
punktā paredzētā.

(5)

Regulas (EEK) Nr. 1906/90 6. pantā ir atsauce uz Komisijas Direktīvu 80/879/EEK (1980. gada 3. septembris)
par mājputnu gaļas lielu iesaiņojumu marķēšanu (9).
Minētā direktīva ir atcelta ar Padomes Direktīvu
92/116/EEK (1992. gada 17. decembris), ar ko groza
un papildina Direktīvu 71/118/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē tirdzniecību ar svaigu
mājputnu gaļu (10). Minētā atsauce ir lieka, un tādēļ tā
būtu jāsvītro.

(6)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 1906/90 būtu attiecīgi jāgroza,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EEK) Nr. 2777/75 (1975. gada 29.
oktobris) par mājputnu gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo
īpaši tās 2. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

No 2006. gada 1. janvāra Padomes Direktīva 71/118/EEK
(1971. gada 15. februāris) par dzīvnieku veselības
problēmām, kas ietekmē svaigas mājputnu gaļas ražošanu
un laišanu tirgū (2), ir atcelta ar Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvu 2004/41/EK (3) un aizstāta ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 852/2004
(2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu (4)
un ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.
853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka īpašus
higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes
pārtiku (5).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.
(2)

Padomes Direktīva Nr. 79/112/EEK (1978. gada 18.
decembris) par dalībvalstu to likumu tuvināšanu, kuri
attiecas uz pārtikas produktu marķēšanu, noformējumu
un reklamēšanu gala patērētājam (6) ir atcelta un aizstāta
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/13/EK
(2000. gada 20. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu (7).

(1) OV L 282, 1.11.1975., 77. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 679/2006 (OV L 119, 4.5.2006., 1. lpp.).
(2) OV L 55, 8.3.1971., 23. lpp.
(3) OV L 157, 30.4.2004., 33. lpp. Labotā versija OV L 195, 2.6.2004.,
12. lpp.
(4) OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp. Labotā versija OV L 226, 25.6.2004.,
3. lpp.
(5) OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp. Labotā versija OV L 226,
25.6.2004., 22. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas
Regulu (EK) Nr. 2076/2005 (OV L 338, 22.12.2005., 83. lpp.).
6
( ) OV L 33, 8.2.1979., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Direktīvu 97/4/EK (OV L 43, 14.2.1997., 21. lpp.).
(7) OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti
ar Direktīvu 2003/89/EK (OV L 308, 25.11.2003., 15. lpp.).

1. pants
Ar šo Regulu (EEK) Nr. 1906/90 groza šādi:
1) regulas 1. pantu groza šādi:
a) 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:
“3.

Šī regula neattiecas uz:

a) mājputnu gaļu, kas paredzēta eksportam no Kopienas;
(8) OV L 173, 6.7.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 1101/98 (OV L 157, 30.5.1998., 12. lpp.).
(9) OV L 251, 24.9.1980., 10. lpp.
(10) OV L 62, 15.3.1993., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar 1994.
gada Pievienošanās aktu.
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b) aizkavēti izķidātai mājputnu gaļai, kā minēts Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 853/2004
(2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka īpašus higiēnas
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes
pārtiku (*).
___________
(*) OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp. Labotā versija OV
L 226, 25.6.2004., 22. lpp. Regulā jaunākie grozījumi
izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2076/2005, (OV
L 338, 22.12.2005., 83. lpp.).”;

b) iekļauj šādu punktu:

“3.a
Dalībvalstis var atkāpties no šīs regulas prasībām
gadījumos, kad ražotājs, kas gadā saražo mazāk kā
10 000 putnu, tieši piegādā mājputnu gaļu mazos
daudzumos, kā minēts Regulas (EK) Nr. 853/2004 1.
panta 3. punkta d) apakšpunktā.”;

L 186/7

tirdzniecības dokumentos, kā paredzēts minētās direktīvas
13. panta 1. punkta b) apakšpunktā, norāda šādu informāciju:”;

4) regulas 5. pantu groza šādi:

a) 1. punktā vārdkopu “Direktīvu 79/112/EEK” aizstāj ar
vārdkopu “Direktīvu 2000/12/EK”;

b) 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.
Attiecībā uz svaigu mājputnu gaļu minimālā derīguma termiņu aizstāj ar datuma norādi “izlietot līdz”
saskaņā ar Direktīvas 2000/13/EK 10. pantu.”;

c) 3. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:
2) regulas 2. pantu groza šādi:

a) 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2. “liemenis” nozīmē 1. panta 1. punktā minētās sugas
veselu ķermeni pēc atasiņošanas, noplūkšanas un
iekšu izņemšanas; tomēr nieru izņemšana nav obligāta; izķidāto liemeni var piedāvāt pārdošanai ar vai
bez vēdera dobumā ievietotām ķidām, proti, sirdi,
aknas, šķilvi un kaklu;”;

b) 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4. “fasēta mājputnu gaļa” nozīmē mājputnu gaļu, ko
piedāvā saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti 1.
panta 3. punkta b) apakšpunktā Eiropas Parlamenta
un Padomes Direktīvā 2000/13/EK (2000. gada 20.
marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu
un reklāmu (*).
___________
(*) OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp. Direktīvā jaunākie
grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/89/EK (OV
L 308, 25.11.2003., 15. lpp.).”;

3) regulas 4. panta ievadfrāzi aizstāj ar šādu tekstu:

“Turklāt, lai panāktu atbilstību attiecīgās valsts tiesību aktiem,
kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 2000/13/EK, pievienotajos

“d) kautuves vai izciršanas vienības reģistrācijas numuru
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 4. pantu,
izņemot gadījumus, kad izciršana un kaulu izņemšana notiek tirdzniecības vietā, kā noteikts minētās
regulas 4. panta 2. punkta d) apakšpunktā;”;

d) 4. un 5. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“4.
Ja mājputnu gaļu piedāvā pārdošanai nefasētu,
izņemot gadījumus, kad izciršana un kaulu izņemšana
notiek tirdzniecības vietā, kā noteikts Regulas
853/2004/EK 4. panta 2. punkta d) apakšpunktā, Direktīvas 2000/13/EK 14. pants attiecas uz 3. punktā minētajām norādēm, ja vien minētā izciršana un kaulu izņemšana notiek pēc patērētāja lūguma un viņa klātbūtnē.

5.
Sīki izstrādātus noteikumus par nosaukuma norādīšanu, ar kādu produktu pārdod Direktīvas 2000/13/EK 3.
panta 1. punkta 1) apakšpunkta nozīmē, var pieņemt
saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2777/75 17. pantā paredzēto kārtību.”;

5) regulas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“6. pants
Atkāpjoties no 3., 4. un 5. panta, nav jāšķiro mājputnu gaļa
vai jānorāda papildu informācija, kas norādīta minētajos
pantos, veicot piegādes izciršanas vai apstrādes uzņēmumiem.”
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2. pants
Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luxsemburgā, 2006. gada 19. jūnijā
Padomes vārdā —
priekšsēdētājs
J. PRÖLL

7.7.2006.
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1030/2006
(2006. gada 6. jūlijs),
ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem
un dārzeņiem
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK)
Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas
režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta
1. punktu,
tā kā:
(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas
daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti
kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas
vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem
no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas
vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK)
Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2006. gada 7. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2006. gada 6. jūlijā
Komisijas vārdā —
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
J. L. DEMARTY

(1) OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti
ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).
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PIELIKUMS
Komisijas 2006. gada 6. jūlija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu
atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem
(EUR/100 kg)
KN kods

Trešās valsts kods (1)

0702 00 00

052
204
999

67,5
28,7
48,1

0707 00 05

052
999

93,2
93,2

0709 90 70

052
999

83,8
83,8

0805 50 10

388
528
999

58,2
55,3
56,8

0808 10 80

388
400
404
508
512
524
528
720
800
804
999

87,3
114,5
94,7
87,3
81,2
54,1
87,1
114,4
145,8
99,7
96,6

0808 20 50

388
512
528
720
999

103,9
94,6
90,7
35,0
81,1

0809 10 00

052
999

192,0
192,0

0809 20 95

052
068
608
999

313,5
95,0
218,2
208,9

0809 40 05

624
999

146,4
146,4

Standarta ievešanas vērtība

(1) Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē
“citas izcelsmes vietas”.
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1031/2006
(2006. gada 4. jūlijs),
ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas
statistiku par informācijas sabiedrību
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21.
aprīļa Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku
par informācijas sabiedrību, un jo īpaši tās 8. pantu (1),

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu,
ko sniegusi Statistikas programmu komiteja, kas izveidota
ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

tā kā:
(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 808/2004 tika izveidota vienota
sistēma, lai regulāri apkopotu Kopienas statistiku par
informācijas sabiedrību.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 808/2004 8. panta
1. punktu ir vajadzīgi īstenošanas pasākumi, lai noteiktu
datus, kas jāiesniedz minētās regulas 3. un 4. pantā
minētās statistikas sagatavošanai, un to nosūtīšanas
termiņus.

Dati, kas nosūtāmi Kopienas statistikas sagatavošanai par informācijas sabiedrību, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 808/2004
3. panta 2. punktā un 4. pantā, ir precizēti šīs regulas I un II
pielikumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 4. jūlijā
Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Joaquín ALMUNIA

(1) OV L 143, 30.4.2004., 49. lpp.

(2) OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.
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I PIELIKUMS
1. modulis: Uzņēmumi un informācijas sabiedrība
1. TĒMAS UN TO RAKSTUROJUMS
a)

Tēmas, kuras jāietver par 2007. pārskata gadu un kuras izraugās no Regulas (EK) Nr. 808/2004 I pielikumā
sniegtā saraksta, ir šādas:
— IKT sistēmas un to izmantošana uzņēmumos;
— interneta un citu elektronisko sakaru tīklu izmantošana uzņēmumos;
— e-komercijas un elektroniskās tirdzniecības procesi;
— IKT kompetence uzņēmuma vienībā un IKT prasmju pieprasījums.

b) Par uzņēmumiem vāc šādus rādītājus.
IKT sistēmas un to izmantošana uzņēmumos
Rādītāji, kas jāsavāc par visiem uzņēmumiem:
— datoru izmantošana.
Rādītāji, kas jāsavāc par uzņēmumiem, kuri izmanto datorus:
— (pēc izvēles) to nodarbināto personu procentuālais daudzums, kuri lieto datoru vismaz reizi nedēļā;
— bezvadu lokālā tīkla esība;
— kabeļu lokālā tīkla esība;
— intraneta esība;
— ārtīkla esība;
— IT sistēmas esība pasūtījumu veikšanas un/vai saņemšanas pārvaldībai.
Rādītāji, kas jāsavāc par uzņēmumiem, kuri izmanto IT sistēmu pasūtījumu veikšanai un/vai saņemšanai:
— pasūtījumu pārvaldības IT sistēma, kas saistīta ar krājumu atjaunošanai paredzēto preču atkārtotas pasūtīšanas
iekšējo sistēmu;
— pasūtījumu pārvaldības IT sistēma, kas saistīta ar faktūrrēķinu nosūtīšanas un maksājumu sistēmām;
— pasūtījumu pārvaldības IT sistēma, kas saistīta ar ražošanas, loģistikas vai pakalpojumu darbību pārvaldību;
— pasūtījumu pārvaldības IT sistēma, kas saistīta ar piegādātāju uzņēmējdarbības sistēmām;
— pasūtījumu pārvaldības IT sistēma, kas saistīta ar klientu uzņēmējdarbības sistēmām.
Interneta un citu elektronisko sakaru tīklu izmantošana uzņēmumos
Rādītāji, kas jāsavāc par uzņēmumiem, kuri izmanto datorus:
— piekļuve internetam.
Rādītāji, kas jāsavāc par uzņēmumiem, kuros ir piekļuve internetam:
— to nodarbināto personu procentuālais daudzums, kuras vismaz reizi nedēļā izmanto globālo tīmekli;
— interneta pieslēgums: parastais modems;
— interneta pieslēgums: ISDN;
— interneta pieslēgums: DSL;
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— interneta pieslēgums: citi fiksētie interneta savienojumi;
— interneta pieslēgums: mobilais savienojums;
— interneta izmantošana banku darījumiem un finanšu pakalpojumu saņemšanai;
— interneta izmantošana mācību un izglītošanās nolūkos;
— interneta izmantošana tirgus uzraudzības nodrošināšanai;
— interneta izmantošana saziņai ar valsts iestādēm iepriekšējā kalendārajā gadā;
— pašu tīmekļa vietnes esība.
Rādītāji, kas jāsavāc par uzņēmumiem, kuri ar interneta starpniecību savstarpēji sadarbojās ar valsts iestādēm
iepriekšējā kalendārajā gadā:
— interneta izmantošana informācijas iegūšanai no valsts iestāžu tīmekļa vietnēm iepriekšējā kalendārajā gadā;
— interneta izmantošana veidlapu iegūšanai no valsts iestāžu tīmekļa vietnēm iepriekšējā kalendārajā gadā;
— interneta izmantošana aizpildītu veidlapu nosūtīšanai valsts iestādēm iepriekšējā kalendārajā gadā;
— interneta izmantošana piedāvājumu iesniegšanai elektroniskā piedāvājumu sistēmā (elektroniskā veidā organizēts publiskais iepirkums) iepriekšējā kalendārajā gadā.
Rādītāji, kas jāsavāc par uzņēmumiem, kuriem ir tīmekļa vietne:
— tīmekļa vietne savu ražojumu tirdzniecībai;
— tīmekļa vietne, kuras uzdevums ir atvieglot piekļuvi katalogiem un cenu lapām;
— tīmekļa vietne garantijas pakalpojumu nodrošināšanai.
E-komercijas un elektroniskās tirdzniecības procesi
Rādītāji, kas jāsavāc par uzņēmumiem, kuri izmanto datorus:
— ERP lietojumprogrammatūras izmantošana;
— CRM programmatūras izmantošana, lai uzglabātu, apstrādātu un analizētu informāciju par klientiem;
— CRM programmatūras izmantošana datu iegūšanai;
— brīvās/atklātās pirmkoda programmas ieviešana operētājsistēmu līmenī;
— e-rēķinu izmantošana, nosūtot;
— e-rēķinu izmantošana, saņemot;
— uzlabotu e-parakstu (ciparparakstu) izmantošana.
Rādītāji, kas jāsavāc par uzņēmumiem, kuriem ir pieeja internetam un kuri nav klasificēti NACE 1.1. red. J sekcijā:
— iepriekšējā kalendārajā gadā veikuši pasūtījumus, izmantojot internetu;
— iepriekšējā kalendārajā gadā saņēmuši pasūtījumus, izmantojot internetu.
Rādītāji, kas jāsavāc par uzņēmumiem, kuri veikuši pasūtījumus, izmantojot internetu, un kuri nav klasificēti
NACE 1.1. red. J sekcijā:
— to kopējo pirkumu procentuālais daudzums, kas, izdarot pasūtījumus internetā, veikti iepriekšējā kalendārajā
gadā, procentuālās klasēs ([0;1[, [1;5[, [5;10[, [10;25[, [25;100]).
Rādītāji, kas jāsavāc par uzņēmumiem, kuri saņēmuši pasūtījumus, izmantojot internetu, un kuri nav klasificēti
NACE 1.1. red. J sekcijā:
— tā kopējā apgrozījuma procentuālais daudzums iepriekšējā kalendārajā gadā, kas panākts ar pasūtījumiem, kuri
saņemti, izmantojot internetu;
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— drošības protokolu (SSL/TLS) izmantošana, saņemot pasūtījumus internetā.
Rādītāji, kas jāsavāc par uzņēmumiem, kuri izmanto datorus un kuri nav klasificēti NACE 1.1. red. J sekcijā:
— veikuši pasūtījumus, izmantojot datortīklus (izņemot internetu), iepriekšējā kalendārajā gadā;
— saņēmuši pasūtījumus, izmantojot datortīklus (izņemot internetu), iepriekšējā kalendārajā gadā.
Rādītāji, kas jāsavāc par uzņēmumiem, kuri veikuši pasūtījumus, izmantojot datortīklus (izņemot internetu), un
kuri nav klasificēti NACE 1.1. red. J sekcijā:
— to kopējo pirkumu procentuālais daudzums, kas iepriekšējā kalendārajā gadā veikti, izmantojot datortīklos
(izņemot internetu) izdarītus pasūtījumus, procentuālās klasēs ([0;1[, [1;25[, [25;50[, [50;75[, [75;100]).
Rādītāji, kas jāsavāc par uzņēmumiem, kuri saņēmuši pasūtījumus, izmantojot datortīklus (izņemot internetu), un
kuri nav klasificēti NACE 1.1. red. J sekcijā:
— tā kopējā apgrozījuma procentuālais daudzums iepriekšējā kalendārajā gadā, kas panākts ar pasūtījumiem, kuri
saņemti, izmantojot datortīklus (izņemot internetu).
IKT kompetence uzņēmuma vienībā un IKT prasmju pieprasījums
Rādītāji, kas jāsavāc par uzņēmumiem, kuri izmanto datorus:
— IKT/IT speciālistu nodarbināšana;
— darbinieku pieņemšana darbā vai meklēšana darbam, kurā nepieciešamas IKT speciālista prasmes, iepriekšējā
kalendārajā gadā;
— darbinieku pieņemšana darbā vai meklēšana darbam, kurā nepieciešamas IKT lietotāja prasmes, iepriekšējā
kalendārajā gadā;
— apmācības nodrošināšana IKT speciālista prasmju attīstīšanai vai uzlabošanai, iepriekšējā kalendārajā gadā;
— apmācības nodrošināšana IKT lietotāja prasmju attīstīšanai vai uzlabošanai, iepriekšējā kalendārajā gadā;
— ārējie piegādātāji tādu IKT funkciju veikšanai, kurām nepieciešami IKT/IT speciālisti, iepriekšējā kalendārajā
gadā;
— piegādātāji no uzņēmuma izveidotām ārvalstu filiālēm tādu IKT funkciju veikšanai, kurām nepieciešami IKT/IT
speciālisti, iepriekšējā kalendārajā gadā;
— piegādātāji no citiem ārvalstu uzņēmumiem tādu IKT funkciju veikšanai, kurām nepieciešami IKT/IT speciālisti,
iepriekšējā kalendārajā gadā;
— (pēc izvēles) ārējie piegādātāji tādu funkciju veikšanai uzņēmumā, kurām nepieciešami IKT lietotāji, iepriekšējā
kalendārajā gadā;
— (pēc izvēles) ārējie piegādātāji no uzņēmuma izveidotām ārvalstu filiālēm tādu funkciju veikšanai uzņēmumā,
kurām nepieciešami IKT lietotāji, iepriekšējā kalendārajā gadā;
— (pēc izvēles) ārējie piegādātāji no citiem ārvalstu uzņēmumiem tādu funkciju veikšanai uzņēmumā, kurām
nepieciešami IKT lietotāji, iepriekšējā kalendārajā gadā.
Rādītāji, kas jāsavāc par uzņēmumiem, kuri nodarbina IKT/IT speciālistus:
— nodarbināto IKT/IT speciālistu procentuālais daudzums salīdzinājumā ar nodarbināto personu kopējo skaitu.
Rādītāji, kas jāsavāc par uzņēmumiem, kuri pieņēmuši darbā vai meklējuši IKT/IT speciālistus:
— grūti aizpildāmās vakances darbam, kurā nepieciešami IKT/IT speciālisti, iepriekšējā kalendārajā gadā.
Rādītāji, kas jāsavāc par uzņēmumiem, kuri pieņēmuši darbā vai meklējuši darbiniekus darbam, kurā nepieciešamas prasmes IKT lietošanā:
— grūti aizpildāmās vakances, jo kandidātiem trūkst IKT izmantošanas prasmes, iepriekšējā kalendārajā gadā.
Rādītāji, kas jāsavāc par uzņēmumiem, kuri iesaistījuši ārvalstu piegādātājus IKT funkciju veikšanai:
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— iesaistījuši ārvalstu piegādātāju IKT/IT speciālistus no citām ES dalībvalstīm, iepriekšējā kalendārajā gadā;
— iesaistījuši ārvalstu piegādātāju IKT/IT speciālistus no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, iepriekšējā kalendārajā
gadā;
— (pēc izvēles) IKT funkcijas, ko veic ārvalstu piegādātāju IKT/IT speciālisti: IKT pārvaldība, iepriekšējā kalendārajā gadā;
— (pēc izvēles) IKT funkcijas, ko veic ārvalstu piegādātāju IKT/IT speciālisti, iepriekšējā kalendārajā gadā: IKT
izveidošana un ieviešana;
— (pēc izvēles) IKT funkcijas, ko veic ārvalstu piegādātāju IKT/IT speciālisti, iepriekšējā kalendārajā gadā: IKT
darbība;
— (pēc izvēles) IKT funkcijas, ko veic ārvalstu piegādātāju IKT/IT speciālisti, iepriekšējā kalendārajā gadā: citas.
(Pēc izvēles) Rādītāji, kas jāsavāc par uzņēmumiem, kuri iesaistījuši ārvalstu piegādātājus, lai veiktu darbību
uzņēmumā:
— (pēc izvēles) darbība uzņēmumā, ko veic ārvalstu piegādātāju IKT lietotāji, iepriekšējā kalendārajā gadā:
tirdzniecība un tirgvedība, klientu apkalpošanas dienesti;
— (pēc izvēles) darbība uzņēmumā, ko veic ārvalstu piegādātāju IKT lietotāji, iepriekšējā kalendārajā gadā: izpēte
un attīstība, produktu izstrāde un tehnoloģija;
— (pēc izvēles) darbība uzņēmumā, ko veic ārvalstu piegādātāju IKT lietotāji, iepriekšējā kalendārajā gadā: citas
(ne IKT) darbības uzņēmumā;
— (pēc izvēles) iesaistījuši ārvalstu piegādātāju IKT/IT lietotājus no citām ES dalībvalstīm iepriekšējā kalendārajā
gadā;
— (pēc izvēles) iesaistījuši ārvalstu piegādātāju IKT/IT lietotājus no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, iepriekšējā
kalendārajā gadā.
Rādītāji, kas jāsavāc par uzņēmumiem, kuros ir grūti aizpildāmas vakances darbam, kurā nepieciešami IKT/IT
speciālisti:
— iemesli, kādēļ ir grūti aizpildāmas vakances darbam, kurā nepieciešami IKT/IT speciālisti, iepriekšējā kalendārajā gadā: kandidātu trūkums vai maz kandidātu;
— iemesli, kādēļ ir grūti aizpildāmas vakances darbam, kurā nepieciešami IKT/IT speciālisti, iepriekšējā kalendārajā gadā: kvalifikācijas trūkums;
— iemesli, kādēļ ir grūti aizpildāmas vakances darbam, kurā nepieciešami IKT/IT speciālisti, iepriekšējā kalendārajā gadā: darba pieredzes trūkums;
— iemesli, kādēļ ir grūti aizpildāmas vakances darbam, kurā nepieciešami IKT/IT speciālisti, iepriekšējā kalendārajā gadā: pārāk augstas atalgojuma prasības;
— (pēc izvēles) iemesli, kādēļ ir grūti aizpildāmas vakances darbam, kurā nepieciešami IKT/IT speciālisti, iepriekšējā kalendārajā gadā: citi.
c)

No alternatīviem avotiem jāsavāc vai jāiegūst šāda pamatinformācija par uzņēmumiem.
Rādītāji, kas jāsavāc par visiem uzņēmumiem:
— uzņēmuma galvenā ekonomiskā darbība iepriekšējā kalendārajā gadā;
— nodarbināto personu skaits iepriekšējā kalendārajā gadā;
— atrašanās vieta – 1. mērķa/mērķa, kas nav 1. mērķis, reģions iepriekšējā kalendārajā gadā.
Rādītāji, kas jāsavāc par uzņēmumiem, kuri nav klasificēti NACE 1.1. red. J. sekcijā:
— kopējais preču un pakalpojumu iepirkums (vērtības izteiksmē, izņemot PVN) iepriekšējā kalendārajā gadā;
— kopējais apgrozījums (vērtības izteiksmē, izņemot PVN) iepriekšējā kalendārajā gadā.
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2. PIEMĒROŠANAS JOMA
Rādītāji, kas definēti šā pielikuma 1. punkta b) un c) apakšpunktā, ir jāsavāc vai jāiegūst par uzņēmumiem, kas
klasificēti pēc norādītajām ekonomiskajām darbībām, pēc norādītā uzņēmuma lieluma un pēc norādītās ģeogrāfiskās
darbības jomas.

a)

Ekonomiskā darbība: uzņēmumi, kas klasificēti pēc šādām NACE 1.1. red. kategorijām:

NACE kategorija

Apraksts

D sekcija

“Apstrādes rūpniecība”

F sekcija

“Būvniecība”

G sekcija

“Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; mehānisko transportlīdzekļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts”

55.1. un 55.2. grupa

“Viesnīcas” un “Kempingi un citas īslaicīgas apmešanās vietas”

I sekcija

“Transports, glabāšana un sakari”

65.12. klase

“Cita monetārā starpniecība”

65.22. klase

“Citi kreditēšanas pakalpojumi”

66.01. klase

“Dzīvības apdrošināšana”

66.03. klase

“Pārējie apdrošināšanas veidi, izņemot dzīvības apdrošināšanu”

K sekcija

“Darījumi ar nekustamo īpašumu un uzņēmējdarbība”

92.1. un 92.2. grupa

“Ar kino un video saistīta darbība” un “Radio un televīzijas darbība”

Pēc izvēles jāiekļauj uzņēmumi, kas klasificēti pēc norādītajām NACE 1.1. red. kategorijām:

NACE kategorija

Apraksts

E sekcija

“Elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgāde”

55.3., 55.4. un 55.5. grupa

“Restorāni”, “Bāri” un “Ēdnīcas”

92.3. līdz 92.7. grupa (ieskaitot)

“Atpūtas, kultūras un sporta aktivitātes”, izņemot “Kinofilmas un video
darbības” un “Radio un televīzijas darbības”

93. nodaļa

“Citas pakalpojumu darbības”

67.12., 67.13. un 67.2. klase

“Finanšu starpniecības palīgdarbības”, izņemot “Finanšu tirgu administrēšanu”

b) Uzņēmuma lielums: uzņēmumi, kuros nodarbinātas 10 personas vai mazāk; uzņēmumi, kuros nodarbinātas
mazāk par 10 personām, jāietver pēc izvēles.

c)

Ģeogrāfiskā darbības joma: uzņēmumi, kas atrodas jebkurā dalībvalsts teritorijas daļā.

3. PĀRSKATA PERIODI
To rādītāju pārskata periods, kuri attiecas uz iepriekšējo kalendāro gadu, ir 2006. gads. Pārējo datu pārskata periods ir
2007. gada janvāris.

4. DALĪJUMS
Šā pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā minētās tēmas un to rādītājus atspoguļo atsevišķi šādā sadalījumā.
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Ekonomiskās darbības dalījums: datus sniedz šādā NACE 1.1. red. summāro rādītāju dalījumā.

NACE summēšana

DA + DB + DC + DD + DE
DF + DG + DH
DI + DJ
DK + DL + DM + DN
F
50
51
52
55.1 + 55.2
60 + 61 + 62 + 63
64
65.12 + 65.22
66.01 + 66.03
72
70 + 71 + 73 + 74
92.1 + 92.2
(Pēc izvēles) 22
(Pēc izvēles) 40 + 41
(Pēc izvēles) 55.3 + 55.4 + 55.5
(Pēc izvēles) 67.12 + 67.13 + 67.2
(Pēc izvēles) 92.3 to 92.7
(Pēc izvēles) 93

b) Lieluma klases dalījums: datus sniedz šādā lieluma klašu dalījumā, ņemot vērā nodarbināto personu skaitu.

Lieluma klase

(Pēc izvēles) Nodarbinātas mazāk nekā 10 personas
(Pēc izvēles) Nodarbinātas mazāk nekā 5 personas
(Pēc izvēles) Nodarbinātas 5 līdz 9 personas
Nodarbinātas 10 personas vai vairāk
Nodarbinātas 10 līdz 49 personas
Nodarbinātas 50 līdz 249 personas
Nodarbinātas 250 personas vai vairāk

c)

Ģeogrāfiskais dalījums: datus sniedz šādā reģionālo grupu dalījumā.

Reģionālā grupa

1. mērķa reģioni (ieskaitot 1. mērķa pārejas reģionus)
Reģioni, kas nav 1. mērķa reģioni
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5. REGULARITĀTE
Datus par 2007. gadu sniedz vienu reizi.
6. TERMIŅI
a)

Apkopotos datus, kuriem vajadzības gadījumā pievieno Regulas (EK) Nr. 808/2004 6. pantā minēto atzīmi par
konfidencialitāti vai neuzticamību, līdz 2007. gada 5. oktobrim nosūta Eiropas Kopienu Statistikas birojam. Datu
kopa ir jāpabeidz, jāapstiprina un jāpieņem līdz minētajai dienai. Tabulā iekļautajā datorlasāmajā formā ievēro
Eiropas Kopienu Statistikas biroja sniegtos norādījumus.

b) Regulas (EK) Nr. 808/2004 6. pantā minētos metadatus līdz 2007. gada 31. maijam nosūta Eiropas Kopienu
Statistikas birojam. Metadatu sagatavošanā ievēro Eiropas Kopienu Statistikas biroja noteikto ziņojuma modeli.
c)

Regulas (EK) Nr. 808/2004 7. panta 4. punktā minēto ziņojumu par nosūtīto datu kvalitāti līdz 2007. gada
5. novembrim nosūta Eiropas Kopienu Statistikas birojam. Ziņojumā par nosūtīto datu kvalitāti ievēro Eiropas
Kopienu Statistikas biroja noteikto ziņojuma modeli.
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II PIELIKUMS
2. modulis: Privātpersonas, mājsaimniecības un informācija sabiedrība
1. TĒMAS UN TO RAKSTUROJUMS
a) Tēmas, kas jāietver par 2007. pārskata gadu un kas izraudzītas no Regulas (EK) Nr. 808/2004 II pielikumā sniegtā
saraksta, ir šādas:
— privātpersonu un/vai mājsaimniecību pieeja IKT sistēmām un to izmantošana;
— dažādiem mērķiem paredzēta interneta izmantošana, ko veic privātpersonas un/vai mājsaimniecības;
— IKT drošība;
— IKT kompetence;
— IKT un interneta izmantošanas šķēršļi.
b) Vāc šādus rādītājus.
Privātpersonu un/vai mājsaimniecību pieeja IKT sistēmām un to izmantošana
Rādītāji, kas jāsavāc par visām mājsaimniecībām:
— piekļuve IKT ierīcēm mājās: dators;
— piekļuve internetam mājās neatkarīgi no tā, vai to izmanto vai ne.
Rādītāji, kas jāsavāc par mājsaimniecībām, kurām ir piekļuve internetam mājās:
— ierīces, ko izmanto, lai piekļūtu internetam mājās: galddators;
— ierīces, ko izmanto, lai piekļūtu internetam mājās: portatīvais dators;
— ierīces, ko izmanto, lai piekļūtu internetam mājās: televizors ar īpašu interneta ierīci;
— ierīces, ko izmanto, lai piekļūtu internetam mājās: spēļu pults;
— ierīces, ko izmanto, lai piekļūtu internetam mājās: citi līdzekļi (pēc izvēles: atsevišķs ziņojums, izmantojot
mobilo telefonu ar interneta iespējām vai izmantojot rokas datoru);
— pieslēguma veids, ko izmanto, lai piekļūtu internetam mājās: modems vai ISDN;
— pieslēguma veids, ko izmanto, lai piekļūtu internetam mājās: DSL (piem., ADSL, SHDSL u.c.);
— pieslēguma veids, ko izmanto, lai piekļūtu internetam mājās: citi platjoslas pieslēgumi (piem., kabelis, UMTS
u.c.);
— pieslēguma veids, ko izmanto, lai piekļūtu internetam mājās: šauras frekvenču joslas mobilais telefons (GPRS
u.c.).
Rādītāji, kas jāsavāc par visām privātpersonām:
— kad pēdējoreiz izmantots dators (pēdējo trīs mēnešu laikā; pirms trim mēnešiem līdz vienam gadam; vairāk nekā
pirms gada; nekad nav izmantots dators);
— mobilā telefona izmantošana.
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Rādītāji, kas jāsavāc par visām privātpersonām, izņemot pensionārus:
— pašnovērtējums saistībā ar to, vai privātpersonas datorprasmes ir pietiekamas, ja viņš/viņa ir meklējis/meklējusi
darbu vai vēlējies/vēlējusies mainīt darbu gada laikā (jā; nē; nav piemērojams).
Rādītāji, kas jāsavāc par tām privātpersonām, kuras pēdējos trīs mēnešos ir izmantojušas datoru:
— datorlietošanas biežums (katru dienu vai gandrīz katru dienu; vismaz reizi nedēļā (bet ne katru dienu); vismaz
reizi mēnesī (bet ne katru nedēļu); retāk nekā reizi mēnesī);
— datora lietošanas vieta pēdējos trīs mēnešos: mājās;
— datora lietošanas vieta pēdējos trīs mēnešos: ierastajā vietā darbā (kas nav mājās);
— datora lietošanas vieta pēdējos trīs mēnešos: izglītības iestādē;
— datora lietošanas vieta pēdējos trīs mēnešos: citas personas mājā;
— datora lietošanas vieta pēdējos trīs mēnešos: citās vietās.
Dažādiem mērķiem paredzēta interneta izmantošana, ko veic privātpersonas un/vai mājsaimniecības
Rādītāji, kas jāsavāc par visām privātpersonām:
— kad pēdējoreiz izmantots internets (pēdējo trīs mēnešu laikā; pirms trim mēnešiem līdz vienam gadam; vairāk
nekā pirms gada; nekad nav izmantots internets).
Rādītāji, kas jāsavāc par privātpersonām, kuras jau lieto internetu:
— kad pēdējoreiz notikusi interneta komercijas darbība privātiem nolūkiem (pēdējo trīs mēnešu laikā; pirms trim
mēnešiem līdz vienam gadam; vairāk nekā pirms gada; nekad nav veikts pirkums vai pasūtījums).
Rādītāji, kas jāsavāc par tām privātpersonām, kuras pēdējos trīs mēnešos ir izmantojušas internetu:
— interneta izmantošanas biežums pēdējo trīs mēnešu laikā (katru dienu vai gandrīz katru dienu; vismaz reizi
nedēļā (bet ne katru dienu); vismaz reizi mēnesī (bet ne katru nedēļu); retāk nekā reizi mēnesī);
— interneta izmantošanas vieta pēdējos trīs mēnešos: mājās;
— interneta izmantošanas vieta pēdējos trīs mēnešos: darba vietā (kas nav mājās);
— interneta izmantošanas vieta pēdējos trīs mēnešos: izglītības iestādē;
— interneta izmantošanas vieta pēdējos trīs mēnešos: citas personas mājā;
— interneta izmantošanas vieta pēdējos trīs mēnešos: citās vietās (pēc izvēles: atsevišķs ziņojums par šādām vietām:
publiskā bibliotēka; pasts; valsts iestāde, rātsnams vai valsts aģentūra; sabiedriska vai brīvprātīga organizācija;
interneta kafejnīca; “karstais punkts”);
— mobilo ierīču izmantošana, lai piekļūtu internetam: mobilais telefons ar GPRS;
— mobilo ierīču izmantošana, lai piekļūtu internetam: mobilais telefons ar UMTS (3G);
— mobilo ierīču izmantošana, lai piekļūtu internetam: rokas dators (plaukstdators, PDA (personālais ciparasistents));

7.7.2006.

7.7.2006.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— mobilo ierīču izmantošana, lai piekļūtu internetam: portatīvais dators (klēpjdators) ar bezvadu savienojumu,
atrodoties prom no mājām vai darba;
— interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos elektroniskā pasta nosūtīšanai un/vai saņemšanai;
— interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos zvanīšanai, izmantojot internetu;
— interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos citām saziņas darbībām (virtuālo tērzēšanas
telpu izmantošana, kurjeru izmantošana utt.);
— interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai atrastu informāciju par precēm un pakalpojumiem;
— interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai izmantotu ar ceļošanu un izmitināšanu
saistītus pakalpojumus;
— interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai tīmekļa vietnē klausītos radio vai skatītos
televīziju;
— interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai spēlētu vai lejuplādētu spēles, attēlus, filmas
vai mūziku;
— interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai lejupielādētu programmatūru;
— interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai lasītu vai lejupielādētu tiešsaistes režīmā
pieejamas avīzes un žurnālus;
— interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai meklētu darbu vai nosūtītu darba pieteikumu;
— interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai meklētu ar veselību saistītu informāciju;
— interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai atrastu citu informāciju vai tiešsaistes
pakalpojumu;
— interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos interneta bankas pakalpojumu izmantošanai;
— (pēc izvēles) interneta izmantošana pēdējos trīs mēnešos preču vai pakalpojumu pārdošanai;
— interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai iegūtu valsts iestāžu tīmekļa vietnēs piedāvāto informāciju;
— interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai lejupielādētu oficiālās veidlapas no valsts
iestāžu tīmekļa vietnēm;
— interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai aizpildītās veidlapas nosūtītu valsts iestādēm;
— interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai meklētu informāciju par izglītības, apmācības
vai kursu iespējām;
— interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai izglītotos tiešsaistē (jebkurā jomā);
— interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai konsultētos internetā saistībā ar mācībām;
— iesaistīšanās kursos (jebkāda apmācība, ne vien apmācība, izmantojot datoru vai internetu, tostarp skola vai
universitāte) pēdējo trīs mēnešos;
— interese vairāk izmantot internetu.
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Rādītāji, kas jāsavāc par privātpersonām, kuras privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos izmantojušas internetu, lai
tiešsaistē lasītu vai lejupielādētu laikrakstus un ziņu izdevumus:
— interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai tiešsaistē lasītu vai lejupielādētu laikrakstus
un ziņu izdevumus, kurus privātpersona abonējusi, lai regulāri tos saņemtu.
Rādītāji, kas jāsavāc par tām privātpersonām, kuras pēdējos trīs mēnešos ir izmantojušas internetu un kuras
iesaistījušās kursos pēdējos trīs mēnešos:
— interneta izmantošana pēdējos trīs mēnešos, lai veiktu izpēti kā daļu no apmācības kursa vai privātpersonas
izglītības;
— interneta izmantošana pēdējos trīs mēnešos, lai ar citiem studentiem apmainītos ar ziņojumiem, kas attiecas uz
kursiem;
— interneta izmantošana pēdējos trīs mēnešos, lai lejupielādētu mācību saturu, kas atrodams internetā;
— interneta izmantošana pēdējos trīs mēnešos, lai uzzinātu par kursiem nepieciešamo grāmatu vai rakstu pieejamību bibliotēkā.
Rādītāji, kas jāsavāc par tām privātpersonām, kuras pēdējos divpadsmit mēnešos ir izmantojušas internetu komerciālu darbību veikšanai internetā:
— interneta izmantošana pārtikas preču pasūtīšanai;
— interneta izmantošana mājsaimniecības preču pasūtīšanai;
— interneta izmantošana filmu un vai mūzikas pasūtīšanai (atsevišķi jānorāda, vai to piegādā tiešsaistes režīmā);
— interneta izmantošana grāmatu, žurnālu, avīžu vai e-mācību materiālu pasūtīšanai (atsevišķi jānorāda, vai tos
piegādā tiešsaistes režīmā);
— interneta izmantošana apģērbu vai sporta preču pasūtīšanai;
— interneta izmantošana datoru programmatūru vai jaunāko versiju pasūtīšanai (atsevišķi jānorāda, vai tās piegādā
tiešsaistes režīmā);
— interneta izmantošana datortehnikas pasūtīšanai;
— interneta izmantošana elektronisko iekārtu pasūtīšanai;
— interneta izmantošana akciju vai daļu, finanšu vai apdrošināšanas pakalpojumu pasūtīšanai;
— interneta izmantošana ceļojumu vai atvaļinājuma mītnes pasūtīšanai;
— interneta izmantošana pasākumu biļešu pasūtīšanai;
— interneta izmantošana loteriju vai derību pakalpojumu pasūtīšanai;
— interneta izmantošana citu pakalpojumu vai preču pasūtīšanai.
IKT drošība
Rādītāji, kas jāsavāc par tām privātpersonām, kuras pēdējos trīs mēnešos ir izmantojušas internetu:
— izmantojot internetu pēdējos divpadsmit mēnešos, konstatēts tāds datorvīruss, kura dēļ zaudēta informācija vai
laiks;
— cik bieži tiek veidotas datora drošības kopijas vai dublējumdatnes (dokumenti, attēli utt.), piemēram, disketē, CD
vai diskvietnē interneta serveros (vienmēr vai gandrīz vienmēr; dažreiz; nekad vai gandrīz nekad; nav piemērojams, jo privātpersona neglabā datnes datorā).
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IKT kompetence
Rādītāji, kas jāsavāc par privātpersonām, kuras jebkad ir izmantojušas datoru:
— pēdējais mācību kurss par jebkuru datorlietojuma aspektu, kura ilgums bija vismaz trīs stundas (pēdējos trīs
mēnešos; pirms trim mēnešiem līdz vienam gadam; pirms viena līdz trīs gadiem; vairāk nekā pirms trim gadiem;
nekad nav izmantots);
— datoriemaņas datnes vai mapes pārkopēšanai vai pārvietošanai;
— datoriemaņas, lai izmantotu kopēšanas un ievietošanas (copy un paste) instrumentus informācijas pavairošanai vai
pārvietošanai dokumentā;
— datoriemaņas aritmētisko pamatformulu izmantošanai izklājlapā;
— datoriemaņas datņu saspiešanai (vai tilpsaspiedei);
— datoriemaņas jaunu ierīču, piemēram, printera un modema pieslēgšanai un uzstādīšanai;
— datoriemaņas datorprogrammas uzrakstīšanai, izmantojot speciālu programmēšanas valodu;
— datoriemaņas datoru pieslēgšanai lokālajam tīklam;
— datoriemaņas ar datoriem saistītu problēmu konstatēšanai un risināšanai (piemēram, ja datori darbojas ļoti lēni).
Rādītāji, kas jāsavāc par privātpersonām, kuras jebkad ir izmantojušas internetu:
— iemaņas darbā ar internetu, izmantojot meklētājprogrammu, lai atrastu informāciju;
— iemaņas darbā ar internetu, lai nosūtītu e-pastu, kuram ir pievienotas datnes;
— iemaņas darbā ar internetu, lai nosūtītu ziņojumus uz virtuālās tērzēšanas telpām, ziņu grupām vai tiešsaistes
režīmā esošajiem diskusiju forumiem;
— iemaņas darbā ar internetu, lai to izmantotu tālruņa zvanu veikšanai;
— iemaņas darbā ar internetu, lai kopīgi lietotu vienādranga datni, apmainoties ar filmām, mūziku u.c.;
— iemaņas darbā ar internetu, lai izveidotu tīmekļa vietni;
— iemaņas darbā ar internetu, lai atrastu, lejupielādētu un instalētu programmatūru;
— iemaņas darbā ar internetu, lai novērstu vīrusu, spiegprogrammatūru un reklāmprogrammatūru nokļūšanu
datorā.
Rādītāji, kas jāsavāc par tām privātpersonām, kurām ir prasmes vienā vai vairākās datora un interneta izmantošanas
jomās:
— veids, kā šīs iemaņas ir iegūtas: oficiālā izglītības iestādē;
— veids, kā šīs iemaņas ir iegūtas: mācību kursos pieaugušo izglītības centrā (bet ne pēc darba devēja ierosinājuma);
— veids, kā šīs iemaņas ir iegūtas: arodapmācības kursi (pēc darba devēja ierosinājuma);
— veids, kā šīs iemaņas ir iegūtas: pašmācība, izmantojot grāmatas, CD-ROM u.c. materiālus;
— veids, kā šīs iemaņas ir iegūtas: pašmācība, izmantojot mācīšanos darot;
— veids, kā šīs iemaņas ir iegūtas: neformāla kolēģu, radu un draugu palīdzība;
— veids, kā šīs iemaņas ir iegūtas: cits.
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IKT un interneta izmantošanas šķēršļi
Rādītāji, kas jāsavāc par tām mājsaimniecībām, kurām ir piekļuve internetam mājās, bet kuras neizmanto platjoslas
savienojumu:
— šķēršļi interneta piekļuvei mājās, izmantojot platjoslas savienojumu: pārāk dārgi;
— šķēršļi interneta piekļuvei mājās, izmantojot platjoslas savienojumu: nav vajadzības;
— šķēršļi interneta piekļuvei mājās, izmantojot platjoslas savienojumu: nav pieejams manā apgabalā;
— šķēršļi interneta piekļuvei mājās, izmantojot platjoslas savienojumu: iespēja piekļūt platjoslas savienojumam citur
(piemēram, darbā);
— šķēršļi interneta piekļuvei mājās, izmantojot platjoslas savienojumu: neviens no iepriekš minētajiem šķēršļiem,
bet gan cits šķērslis.
Rādītāji, kas jāsavāc par tām privātpersonām, kuras pēdējos trīs mēnešos ir izmantojušas internetu un kuras vēlas
izmantot internetu biežāk:
— šķēršļi biežākai interneta izmantošanai: nepietiekamas svešvalodu zināšanas;
— šķēršļi biežākai interneta izmantošanai: laika trūkums;
— šķēršļi biežākai interneta izmantošanai: pārāk lēns savienojums;
— šķēršļi biežākai interneta izmantošanai: papildu savienojuma vai lejupielādējamā apjoma maksa;
— šķēršļi biežākai interneta izmantošanai: maksa par tiešsaistes saturu;
— šķēršļi biežākai interneta izmantošanai: saturs (kas ir tas, kas nešķiet pietiekami interesants, lai biežāk izmantotu
internetu);
— šķēršļi biežākai interneta izmantošanai: prasmes vai zināšanu trūkums (piemēram, vietnes nav ērtas lietotājam
vai ir pārāk sarežģītas);
— šķēršļi biežākai interneta izmantošanai: drošība un privātums.
Rādītāji, kas jāsavāc par tām privātpersonām, kuras pēdējos trīs gados jebkad ir izmantojušas internetu, bet nav
izmantojušas apmācību (vismaz trīs stundu apmērā) par to, kā lietot datoru:
— šķēršļi apmācībai datora lietošanā: nav bijusi nepieciešamība to izmantot, jo ir pietiekamas datorprasmes;
— šķēršļi apmācībai datora lietošanā: nav bijusi nepieciešamība to izmantot, jo privātpersona reti izmanto datoru.
Rādītāji, kas jāsavāc par tām privātpersonām, kuras pēdējos trīs gados jebkad ir izmantojušas internetu, bet nav
izmantojušas apmācību (vismaz trīs stundu apmērā) par to, kā lietot datoru, lai gan, iespējams, ir bijusi tāda
vajadzība:
— šķēršļi apmācībai datora lietošanā: laika trūkums;
— šķēršļi apmācībai datora lietošanā: kursu izmaksas;
— šķēršļi apmācībai datora lietošanā: nav pieejami atbilstoši kursi;
— šķēršļi apmācībai datora lietošanā: kursi ir pārāk sarežģīti.
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2. PIEMĒROŠANAS JOMA
a) Statistikas vienības, kuras jāizraugās, lai sagatavotu šā pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā minētos rādītājus, kas
attiecas uz mājsaimniecībām, ir mājsaimniecības, kurās ir vismaz viens loceklis vecumā no 16 līdz 74 gadiem.
b) Statistikas vienības, kuras jāizraugās, lai sagatavotu šā pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā minētos rādītājus, kas
attiecas uz privātpersonām, ir privātpersonas vecumā no 16 līdz 74 gadiem.
c) Ģeogrāfiskās robežas aptver mājsaimniecības un/vai privātpersonas, kuras dzīvo jebkurā dalībvalsts teritorijas daļā.
3. PĀRSKATA PERIODS
Vācamās statistikas pārskata periods ir 2007. gada pirmais ceturksnis.
4. DALĪJUMS
a) Par šā pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā minētajām tēmām un to rādītājiem, kas attiecas uz mājsaimniecībām,
jāsavāc šādi pamatrādītāji:
— ģeogrāfiskā atrašanās vieta: dzīvo 1. mērķa reģionos (ieskaitot 1. mērķa pārejas reģionus); dzīvo citos reģionos;
— urbanizācijas līmenis: dzīvo blīvi apdzīvotos rajonos; dzīvo vidēji blīvi apdzīvotos rajonos; dzīvo maz apdzīvotos rajonos;
— mājsaimniecības tips: personu skaits mājsaimniecībā (rādītāji jāsavāc atsevišķi: tādu bērnu skaits, kas jaunāki par
16 gadiem);
— (pēc izvēles) mājsaimniecības ikmēneša neto ienākumi (jāsavāc vērtības veidā vai izmantojot kvartiles).
b) Par šā pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā minētajām tēmām un to rādītājiem, kas attiecas uz privātpersonām,
jāsavāc šādi pamatrādītāji:
— ģeogrāfiskā atrašanās vieta: dzīvo 1. mērķa reģionos (ieskaitot 1. mērķa pārejas reģionus), dzīvo citos reģionos;
— urbanizācijas līmenis: dzīvo blīvi apdzīvotos rajonos; dzīvo vidēji blīvi apdzīvotos rajonos; dzīvo maz apdzīvotos rajonos;
— dzimums: vīriešu dzimuma; sieviešu dzimuma;
— vecuma grupa: jaunāki par 16 gadiem (pēc izvēles); 16 līdz 24 gadi; 25 līdz 34 gadi; 35 līdz 44 gadi; 45 līdz 54
gadi; 55 līdz 64 gadi; 65 līdz 74 gadi; vecāki par 74 gadiem (pēc izvēles);
— augstākais pabeigtas izglītības līmenis saskaņā ar Starptautisko standartizēto izglītības klasifikāciju (ISCED 97):
zems (ISCED 0, 1 vai 2); vidējs (ISCED 3 vai 4); augsts (ISCED 5 vai 6);
— nodarbinātības stāvoklis: nodarbinātais vai pašnodarbinātais, ieskaitot ģimenē strādājošos; bezdarbnieks;
studenti, kuri nav darbaspēks; citi, kuri nav darbaspēks;
— nodarbošanās saskaņā ar Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju (ISCO-88 (COM)): strādnieki, kalpotāji; IKT jomā iesaistītie darbinieki, IKT jomā neiesaistītie darbinieki.
5. REGULARITĀTE
Datus par 2007. gadu iesniedz vienu reizi.
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6. REZULTĀTU NOSŪTĪŠANAS TERMIŅI
a) Apkopotos datus, kuriem vajadzības gadījumā pievieno Regulas (EK) Nr. 808/2004 6. pantā minēto atzīmi par
konfidencialitāti vai neuzticamību, līdz 2007. gada 5. oktobrim nosūta Eiropas Kopienu Statistikas birojam. Datu
kopa ir jāpabeidz, jāapstiprina un jāpieņem līdz minētajai dienai. Tabulā iekļautajā datorlasāmajā formā ievēro
Eiropas Kopienu Statistikas biroja sniegtos norādījumus.

b) Regulas (EK) Nr. 808/2004 6. pantā minētos metadatus līdz 2007. gada 31. maijam nosūta Eiropas Kopienu
Statistikas birojam. Metadatu sagatavošanā ievēro Eiropas Kopienu Statistikas biroja noteikto ziņojuma modeli.

c) Regulas (EK) Nr. 808/2004 7. panta 4. punktā minēto ziņojumu par nosūtīto datu kvalitāti līdz 2007. gada
5. novembrim nosūta Eiropas Kopienu Statistikas birojam. Ziņojumā par nosūtīto datu kvalitāti ievēro Eiropas
Kopienu Statistikas biroja noteikto ziņojuma modeli.
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1032/2006
(2006. gada 6. jūlijs),
ar ko nosaka prasības lidojuma datu apmaiņas automātiskajām sistēmām, lai paziņotu, koordinētu un
nodotu lidojumus starp gaisa satiksmes vadības vienībām
(Dokuments attiecas uz EEZ)

2082/2000, ar kuru pieņem Eurocontrol standartus un
groza Direktīvu 97/15/EK, ar ko pieņem Eurocontrol standartus un groza Padomes Direktīvu 93/65/EEK (3),
padarot tā lietošanu obligātu visā Kopienā iegādājoties
jaunu lidojuma datu apstrādes sistēmu. Tā kā Regula
(EK) Nr. 2082/2000 no 2005. gada 20. oktobra tika
atcelta, Kopienas tiesību akti ir jāatjauno, lai nodrošinātu
attiecīgo noteikumu atbilstību.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10.
marta Regulu (EK) Nr. 552/2004 par Eiropas gaisa satiksmes
pārvaldības tīkla savietojamību (savietojamības regula) (1), un jo
īpaši tās 3. panta 1. punktu,

(4)

Šai regulai nav jāattiecas uz militārām operācijām un
mācībām, kā minēts Regulas (EK) Nr. 549/2004 1.
panta 2. punktā.

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10.
marta Regulu (EK) Nr. 549/2004, ar ko nosaka pamatu Eiropas
vienotās gaisa telpas izveidošanai (pamatregula) (2), un jo īpaši
tās 8. panta 2. punktu,

(5)

Dalībvalstu Paziņojumā par militāriem jautājumiem, kas
skar Eiropas vienoto gaisa telpu (4), dalībvalstis uzņēmās
saistības savstarpēji sadarboties, ievērojot valstu militārās
prasības, lai visi gaisa telpas izmantotāji visās dalībvalstīs
pilnībā un vienādi piemērotu gaisa telpas elastīgas izmantošanas koncepciju.

(6)

Lai piemērotu Regulas (EK) Nr. 549/2004 2. panta 22.
punktā definētās gaisa telpas elastīgas izmantošanas
koncepciju nepieciešams izveidot sistēmas lidojuma datu
savlaicīgai apmaiņai starp gaisa satiksmes pakalpojumu
vienībām un kontrolējošām militārām vienībām.

(7)

Lidojumu rajona centriem jāievieš automatizēti paziņošanas un sākotnējās koordinācijas procesi, lai nodrošinātu
konsekventu lidojumu informāciju gan nododošās
vienībās, gan saņēmējās vienības un lai atbalstītu plānotas
lidojumu nodošanas koordināciju. Tas ietilpa Regulā (EK)
Nr. 2082/2000 noteiktajos standartos un tādējādi jāpiemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(8)

Sākotnējās koordinācijas procesā pārraidītā lidojumu
informācija regulāri jāatjauno. Tādēļ pakāpeniski jāievieš
automatizēti procesi, kas ļautu pārskatīt informāciju par
lidojumiem, uz kuriem iepriekš attiecās sākotnējās koordinācijas process, vai atcelt koordināciju, kad pārņēmēja
vienība vairs nav saistīta ar lidojumu.

tā kā:

(1)

(2)

(3)

Gaisa satiksmes pārvaldības darbībai ir vajadzīgi droši un
efektīvi mehānismi lidojumu paziņošanai, koordinācijai
un nodošanai starp gaisa satiksmes vadības vienībām.
Šo mehānismu nodrošināšanai Eiropas gaisa satiksmes
pārvaldības tīklā nepieciešama automātiska lidojuma
datu apmaiņa starp lidojuma datu apstrādes sistēmām.
Pašreizējās situācijas pārbaudē Kopienā ir konstatēts, ka
dažās dalībvalstīs šie mehānismi vēl nav apmierinošā
līmenī, un tiem vajadzīgi papildu uzlabojumi. Tādēļ jānosaka prasības lidojuma datu apstrādes sistēmām attiecībā
uz lidojuma datu apmaiņas funkciju savietojamību,
darbības rezultātiem un pakalpojuma kvalitāti.

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 549/2004 8. panta 1.
punktam Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijai
(Eurocontrol) ir piešķirtas pilnvaras izstrādāt prasības lidojuma datu apmaiņas automātiskajām sistēmām, lai paziņotu, koordinētu un nodotu lidojumus. Šīs regulas
pamatā ir no pilnvarām izrietošais 2005. gada 31.
marta ziņojums.

Eurocontrol standarts datu apmaiņai tiešsaistē tika pievienots Komisijas 2000. gada 6. septembra Regulai (EK) Nr.

(1) OV L 96, 31.3.2004., 26. lpp.
(2) OV L 96, 31.3.2004., 1. lpp.

(3) OV L 254, 9.10.2000., 1. lpp.
(4) OV L 96, 31.3.2004., 9. lpp.
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Arī citas gaisa satiksmes vadības vienības, kas nav lidojumu rajona centri, varētu gūt labumu, ieviešot lidojumu
paziņošanas, sākotnējās koordinācijas, koordinācijas
pārskatīšanas un koordinācijas atcelšanas automatizētus
procesus. Ja tās izvēlas ieviest šos procesus, nepieciešamība nodrošināt Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla
(turpmāk – EATMN) savietojamību nozīmē, ka šīm
vienībām jāpiemēro tās pašas prasības, kuras piemēro
lidojumu rajona centriem.

(17)

7.7.2006.

Šajā regulā paredzētie pasākumi atbilst Vienotās gaisa
telpas komitejas atzinumam, kura izveidota ar Regulas
(EK) Nr. 549/2004 5. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Priekšmets un darbības joma
(10)

Savlaicīgai lidojuma datu apmaiņai starp gaisa satiksmes
pakalpojumu vienībām un kontrolējošām militārām
vienībām jābūt balstītai uz automatizēto procesu pakāpenisku ieviešanu. Pirmais solis ir ieviest lidojumu pamatdatu pārraidi starp šādām civilām un militārām vienībām
ar iespēju to atjaunot vajadzības gadījumā.

1.
Ar šo regulu nosaka prasības lidojuma datu automātiskai
apmaiņai, lai paziņotu, koordinētu un nodotu lidojumus starp
gaisa satiksmes vadības vienībām, kā arī civilajai un militārajai
koordinācijai.

2.
(11)

(12)

(13)

(14)

Ir noteikti papildu automatizētie procesi, kuri vēl vairāk
uzlabotu koordināciju starp gaisa satiksmes vadības
vienībām vai gaisa satiksmes pakalpojumu vienībām un
kontrolējošām militārām vienībām. Ja tās izvēlas
piemērot papildu automatizētos procesus, nepieciešamība
nodrošināt EATMN savietojamību nozīmē, ka attiecībā
uz šiem procesiem tām jāpiemēro saskaņotas prasības.

Šīs regulas īstenošanai būtu jāļauj turpmāka attīstība
augstāku savietojamības līmeņu sasniegšanai.

Lai saglabātu un uzlabotu esošo darbību drošības līmeni
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka attiecīgie dalībnieki veic
drošības novērtējumu, tai skaitā apdraudējuma identificēšanas, riska novērtēšanas un mazināšanas darbu. Lai šīs
darbības saskaņoti ieviestu šajā regulā iekļautajās sistēmās
ir nepieciešams noteikt īpašas drošības prasības visām
obligātajām savietojamības, darbības rezultātu un pakalpojumu kvalitātes prasībām.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 552/2004 3. panta 3. punkta
d) apakšpunktu savietojamības īstenošanas noteikumos
jāapraksta īpašās atbilstības novērtēšanas procedūras,
kas jāizmanto, lai novērtētu komponentu lietošanas atbilstību vai piemērotību, kā arī sistēmu pārbaudi.

Šo regulu piemēro:

a) lidojuma datu apstrādes sistēmām, kuras izmanto gaisa
satiksmes vadības vienības, kas sniedz pakalpojumus parastajai gaisa satiksmei;

b) lidojuma datu apmaiņas sistēmām, kas nodrošina koordinēšanas procedūras starp gaisa satiksmes pakalpojumu
vienībām un kontrolējošām militārām vienībām.

3.
Šo regulu nepiemēro lidojuma datu apmaiņai starp gaisa
satiksmes vadības vienībām, kas izmanto 2. punktā noteiktās
lidojuma datu apstrādes sistēmas, kurām lidojuma dati, uz
kuriem attiecas šī regula, tiek saskaņoti ar kopīgas sistēmas
palīdzību.

2. pants
Definīcijas
1.
Šīs regulas nolūkam tiek piemērotas Regulā (EK) Nr.
549/2004 minētās definīcijas.

2.
Līdztekus 1. punktā minētajām definīcijām, piemēro sekojošas definīcijas:

1) “paziņošana” ir nododošās vienības datu pārraide saņēmējas
vienības sistēmas atjaunināšanai, gatavojoties koordinācijai;
(15)

(16)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 552/2004 10. panta 1. un 2.
punktu pārejas noteikumu piemērošanas laiku var
precizēt attiecīgajos savietojamības īstenošanas noteikumos.

Ražotājiem un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem
jādod laiks izveidot jaunus komponentus un sistēmas
saskaņā ar jaunajām tehniskajām prasībām.

2) “koordinācija” ir koordinācija starp gaisa satiksmes vadības
vienībām par plānotu lidojuma kopējas robežas šķērsošanu,
lai nodrošinātu lidojumu drošību;

3) “gaisa satiksmes vadības vienība” (turpmāk – “ATC vienība”)
ir lidojumu rajona centrs, pieejas kontroles vienība vai
lidlauka vadības tornis;
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4) “civilā un militārā koordinācija” ir koordinācija starp civilajām un militārajām iestādēm, kas ir pilnvarotas pieņemt
lēmumus un vienoties par turpmāko rīcību;

16) “sekundārais novērošanas radiolokators” (turpmāk – “SSR”)
ir novērošanas radiolokatoru sistēma, kas izmanto raidītājus
vai uztvērējus un uztvērējraidītājus;

5) “lidojuma datu apstrādes sistēma” ir gaisa satiksmes pakalpojumu sistēmas daļa, kas saņem, automātiski apstrādā un
nodod gaisa satiksmes vadības vienību dispečerpunktiem
lidojuma plāna datus un ar tiem saistītos paziņojumus;

17) “vienošanās dokuments” ir vienošanās starp divām kaimiņu
ATC vienībām, kurā noteikts, kā jākoordinē attiecīgie ATC
pienākumi;

6) “gaisa satiksmes pakalpojumu vienība” (turpmāk – “ATS
vienība”) ir civilā vai militārā vienība, kas atbild par gaisa
satiksmes pakalpojumu sniegšanu;

7) “kontrolējoša militārā vienība” ir jebkura nekustama vai
pārvietojama militāra vienība, kas nodrošina militāro gaisa
satiksmi un/vai veic citas darbības, kurām to īpašā rakstura
dēļ nepieciešama gaisa telpas rezervēšana vai ierobežošana;

18) “vadības nodošanas punkts” ir punkts gaisa kuģa lidojuma
trajektorijā, kurā atbildību par gaisa satiksmes pakalpojumu
sniegšanu gaisa kuģim nodod nākamajai ATC vienībai;

19) “koordinācijas dati” ir operatīvos darbiniekus interesējošie
dati saistībā ar lidojumu paziņošanas, koordinācijas un
nodošanas procesu, un civilo un militāro koordinācijas
procesu;

8) “nododošā vienība” ir gaisa satiksmes vadības vienība, kas
nodod atbildību par gaisa satiksmes vadības pakalpojumu
sniegšanu gaisa kuģim nākamajai ATC vienībai lidojuma
maršruta veikšanas periodā;

20) “lidojuma nodošanas līmenis” ir lidojuma līmenis, par ko
vienojas koordinācijas laikā, ja lidojums ir līmenī, vai atļautais lidojuma līmenis, uz kuru lidojums virzās, ja koordinācijas punktā tas ir augšupejošs vai lejupejošs;

9) “saņēmēja vienība” ir gaisa satiksmes vadības vienība, kas
saņem datus;

21) “pārņēmēja vienība” ir nākamā gaisa satiksmes vadības
vienība, kurai jāpārņem gaisa kuģa vadība;

10) “robeža” ir horizontāla vai vertikāla plakne, kas norobežo
gaisa telpu, kurā ATC vienība sniedz gaisa satiksmes pakalpojumus;

22) “koordinācijas punkts” (turpmāk – “COP”) ir punkts uz
robežas vai tās tuvumā, ko izmanto ATC vienības un uz
kuru atsaucas koordinācijas procesā;

11) “lidojumu rajona centrs” (turpmāk – “ACC”) ir vienība, kas
izveidota, lai sniegtu gaisa satiksmes vadības pakalpojumus
kontrolētiem lidojumiem tās atbildības dispečerzonās;

23) “informētā vienība” ir ATC vienība, kas ir saņēmusi paziņojuma informāciju;

12) “dispečerpunkts” ir mēbelēta telpa ar tehnisko aprīkojumu,
kurā gaisa satiksmes pakalpojumu personāla loceklis veic
savus darba pienākumus;

13) “lidojuma plāns” ir detalizēta informācija, ko gaisa
satiksmes pakalpojumu vienības saņem par paredzamo
gaisa kuģa lidojumu vai lidojuma posmu;

14) “brīdinājums” ir paziņojums, kas parādās dispečerpunktā uz
ekrānpults, ja nenostrādā automatizētā koordinācija;

15) “provizoriskie aprēķini” ir koordinācijas punkts, gaisa kuģa
aprēķinātais laiks un tā paredzamais lidojuma līmenis koordinācijas punktā;

24) “korelācija” ir process, kas paredz lidojuma plāna datu
piesaisti radiolokatora ekrānā novērojamai tā paša lidojuma
ceļa līnijai;

25) “atbrīvojums” ir gaisa kuģi nododošā dispečera pilnvara
pārņēmējas vienības dispečeram dot kontroles instrukcijas
gaisa kuģim, pirms tas sasniedz kontroles nodošanas
punktu;

26) “pieejamība” ir pakāpe, kādā sistēma vai komponents ir
operacionāls un pieejams, kad tas ir nepieciešams lietošanai;

27) “uzticamība” ir iespējamība, ka iekārtas uz zemes darbojas
paredzētajā pielaides līmenī.
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3. pants
Savietojamības un darbības rezultātu prasības
1.
Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji nodrošina, lai 1.
panta 2. punkta a) apakšpunktā minētās sistēmas, kas apkalpo
ACC, atbilstu I pielikuma A un B daļā noteiktajām savietojamības un darbības rezultātu prasībām.

2.
Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji, kas vienošanās
dokumentā ir apņēmušies ieviest paziņošanas, sākotnējās koordinācijas, koordinācijas pārskatīšanas, koordinācijas atcelšanas,
lidojuma pamatdatu vai to izmaiņu procesus starp ATC
vienībām, izņemot ACC, nodrošina, lai 1. panta 2. punkta a)
apakšpunktā minētās sistēmas atbilstu I pielikuma A un B daļā
noteiktajām savietojamības un darbības rezultātu prasībām.

3.
Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji, kas vienošanās
dokumentā ir apņēmušies ieviest pirmspacelšanās paziņošanas
un koordinācijas, frekvences maiņas vai sakaru uzņemšanas
manuālajā režīmā procesus, nodrošina, lai 1. panta 2. punkta
a) apakšpunktā minētās sistēmas atbilstu I pielikuma A un C
daļā noteiktajām savietojamības un darbības rezultātu prasībām.

4.
Dalībvalstis nodrošina, lai 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētās sistēmas atbilstu I pielikuma A un B daļā
noteiktajām savietojamības un darbības rezultātu prasībām attiecībā uz lidojuma pamatdatiem un to izmaiņu procesiem.

7.7.2006.

2.
Lidojumam, uz kuru attiecas koordinācijas pārskatīšana,
lidojuma nodošanas nosacījumi, par kuriem ir panākta vienošanās, ir operacionāli saistoši abām ATC vienībām, ja vien koordinācija nav atcelta vai nosacījumi nav atkārtoti pārskatīti.

3.
Ja pārskatīšanas pabeigšanas vai koordinācijas atcelšanas
process nav apstiprināts saskaņā ar piemērojamām pakalpojumu
kvalitātes prasībām, nododošā vienība uzsāk mutisku koordināciju.

6. pants
Drošības prasības
Dalībvalstīm jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka
pirms tiek veiktas jebkādas izmaiņas pastāvošajās lidojuma
datu apmaiņas automātiskajās sistēmās, uz kurām attiecas šī
regula, vai pirms jaunu sistēmu ieviešanas, dalībnieki, uz kuriem
tas attiecas, veic drošības novērtējumu, tai skaitā apdraudējuma
identificēšanas, riska novērtēšanas un mazināšanas darbu.

Veicot šo drošības novērtējumu, III pielikumā noteiktās drošības
prasības jāņem vērā kā šādu prasību minimumu.

7. pants
Komponentu atbilstība vai lietošanas piemērotība

5.
Kad gaisa satiksmes pakalpojumu vienības un kontrolējošās militārās vienības ir ieviesušas starp to sistēmām, kas
minētas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā, šķērsošanas nolūka
paziņošanas, šķērsošanas atļaujas pieprasījuma, šķērsošanas pretpriekšlikuma vai šķērsošanas atcelšanas procesus, dalībvalstis
nodrošina, lai šīs sistēmas atbilstu I pielikuma A un C daļā
noteiktajām savietojamības un darbības rezultātu prasībām.

4. pants
Pakalpojumu kvalitātes prasības
1.
Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji nodrošina, lai 1.
panta 2. punkta a) apakšpunktā minētās sistēmas atbilstu II
pielikumā noteiktajām prasībām attiecībā uz pakalpojumu kvalitāti.

2.
Dalībvalstis nodrošina, lai 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētās sistēmas atbilstu II pielikumā noteiktajām
prasībām attiecībā uz pakalpojumu kvalitāti.

5. pants

Pirms izdot EK atbilstības deklarāciju vai deklarāciju par lietošanas piemērotību, kas minēta Regulas (EK) Nr. 552/2004 5.
pantā, 1. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minēto sistēmu
komponentu ražotāji novērtē šo komponentu atbilstību vai
lietošanas piemērotību atbilstīgi IV pielikuma A daļā noteiktajām prasībām.

8. pants
Sistēmu pārbaude
1.
Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji, kas var pierādīt V
pielikuma nosacījumu izpildi, veic 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto sistēmu pārbaudi atbilstīgi IV pielikuma B daļā
noteiktajām prasībām.

2.
Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji, kas nevar pierādīt
V pielikuma nosacījumu izpildi, uztic 1. panta 2. punkta a)
apakšpunktā minēto sistēmu pārbaudi pilnvarotai iestādei. Šī
pārbaude tiek veikta atbilstīgi IV pielikuma C daļā noteiktajām
prasībām.

Saistītās procedūras
1.
Lidojumam uz kuru attiecas sākotnējā koordinācija, lidojuma nodošanas nosacījumi, par kuriem ir panākta vienošanās,
ir operacionāli saistoši abām ATC vienībām, ja vien koordinācija
nav atcelta vai pārskatīta.

3.
Dalībvalstis nodrošina, lai 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto sistēmu pārbaude pierādītu to atbilstību šajā
regulā noteiktajām savietojamības, darbības rezultātu, pakalpojumu kvalitātes un drošības prasībām.
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Atbilstība

2.
Regulas (EK) Nr. 552/2004 10. panta 2. punktā paredzētos pārejas noteikumus piemēro 1. panta 2. punktā minētajām sistēmām no 2012. gada 31. decembra.

Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu
atbilstību šai regulai.

11. pants

9. pants

10. pants

Stāšanās spēkā

Pārejas noteikumi

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

1.
Regulas (EK) Nr. 552/2004 10. panta 1. punktā paredzētos pārejas noteikumus piemēro 1. panta 2. punktā minētajām Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla (turpmāk –
EATMN) sistēmām sākot no šīs regulas spēkā stāšanās dienas
attiecībā uz paziņošanas un sākotnējās koordinācijas procesiem.

No 2009. gada 1. janvāra šo regulu piemēro visām 1. panta
2. punktā minētajām EATMN sistēmām attiecībā uz koordinācijas pārskatīšanas, koordinācijas atcelšanas, lidojuma pamatdatu
un to izmaiņu procesiem.

Tos piemēro EATMN sistēmām no 2009. gada 1. janvāra attiecībā uz koordinācijas pārskatīšanas, koordinācijas atcelšanas,
lidojuma pamatdatu un to izmaiņu procesiem.

No 2012. gada 31. decembra šo regulu piemēro 1. panta
2. punktā minētajām EATMN sistēmām, kuras ir ekspluatācijā
pirms šī datuma.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 6. jūlijā
Komisijas vārdā —
priekšsēdētāja vietnieks
Jacques BARROT
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I PIELIKUMS
Savietojamības un darbības rezultātu prasības
(minētas 3. pantā)
A DAĻA. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS
1.

SISTĒMAS PRASĪBAS

1.1. Sistēma sniedz visu nepieciešamo informāciju, lai vizualizētu, apstrādātu un apkopotu attiecīgajos procesos pārraidīto sistēmas informāciju.
1.2. Sistēma var automātiski saņemt, saglabāt, apstrādāt, izvēlēties, parādīt uz ekrānpults un nodot lidojuma informāciju
par paziņošanas, koordinācijas un nodošanas, un civilās un militārās koordinācijas procesiem.
1.3. Ja neizdodas informācijas apmaiņa vai tiek konstatētas neatbilstības, sistēma pārraida brīdinājumu.
1.4. Sistēma var dot brīdinājumus par sistēmas informācijas apmaiņu attiecīgajiem dispečerpunktiem.
1.5. Sistēma dod iespēju ATC darbiniekiem izmainīt lidojumu informāciju atbilstīgi procesiem.
1.6. Sistēma var dot ATC darbiniekiem informāciju par attiecīgās sistēmas informācijas apmaiņas procesu stāvokli.
2.

SISTĒMAS INFORMĀCIJAS APMAIŅAS DATU REĢISTRĒŠANA

2.1. Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs reģistrē sistēmas informācijas apmaiņas datus tā, lai būtu iespējama reģistrēto datu atlase un vizualizēšana.

B DAĻA. SISTĒMAS INFORMĀCIJAS APMAIŅAS ATBALSTĪTO OBLIGĀTO PROCESU PRASĪBAS
1.

PAZIŅOŠANA

1.1.

Attiecīgā lidojuma informācija

1.1.1. Paziņošanas process ietver kā minimums šādu informāciju:
— gaisa kuģa identifikācija,
— SSR darba režīms un kods (ja dati ir pieejami),
— izlidošanas lidlauks,
— provizoriskie aprēķini,
— galamērķa lidlauks,
— gaisa kuģa numurs un tips,
— lidojuma tips,
— aparatūras funkcionālās spējas un statuss.
1.1.2. Informācijā par “aparatūras funkcionālajām spējām un statusu” obligāti ietver samazinātu vertikālo diferencēšanas
minimumu (turpmāk – “RVSM”) un funkcionālo spēju 8,33 KHz kā minimums.
1.1.3. Informācijā par “aparatūras funkcionālajām spējām un statusu” var ietvert citus datus saskaņā ar vienošanās
dokumentiem.
1.2.

Piemērošanas noteikumi

1.2.1. Katram atbilstošajam lidojumam, kas plāno šķērsot robežu, vismaz vienu reizi veic paziņošanas procesu, ja vien uz
lidojumu neattiecas paziņošana pirms pacelšanās un koordinācijas process.
1.2.2. Atbilstības kritēriji paziņojumam par lidojumu robežas šķērsošanu ir jābūt saskaņā ar vienošanās dokumentiem.

7.7.2006.

LV

7.7.2006.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1.2.3. Ja paziņošanas procesu nevar veikt abpusēji apstiprinātā laikā pirms sākotnējā koordinācijas procesa, darbību
pārņem sākotnējās koordinācijas procesā.
1.2.4. Paziņošanas process tiek veikts pirms sākotnējās koordinācijas procesa.
1.2.5. Paziņošanas process tiek atkārtots katru reizi, ja pirms sākotnējās koordinācijas procesa tiek izmainīti šādi dati:
— COP,
— paredzamais SSR kods vadības nodošanas punktā,
— galamērķa lidlauks,
— gaisa kuģa tips,
— aparatūras funkcionālās spējas un statuss.
1.2.6. Ja tiek atklāta neatbilstība starp nodotajiem datiem un attiecīgajiem datiem saņēmējā sistēmā vai šāda informācija
nav pieejama, saņemot nākamos sākotnējās koordinācijas datus, jāveic korekcijas un neatbilstība attiecīgajā pozīcijā
jāizlabo.
1.3.

Laika kritēriji paziņošanas procesa uzsākšanai

1.3.1. Paziņošanas procesu uzsāk parametrā noteiktās minūtes pirms paredzamā laika COP.
1.3.2. Paziņošanas parametram(-iem) jābūt iekļautam(-iem) vienošanās dokumentos starp attiecīgajām ATC vienībām.
1.3.3. Paziņošanas parametru(-us) var noteikt katram koordinācijas punktam atsevišķi.
2.

SĀKOTNĒJĀ KOORDINĀCIJA

2.1.

Attiecīgā lidojuma informācija

2.1.1. Sākotnējās koordinācijas process kā minimums ietver šādu informāciju:
— gaisa kuģa identifikācija,
— SSR darba režīms un kods,
— izlidošanas lidlauks,
— provizoriskie aprēķini,
— galamērķa lidlauks,
— gaisa kuģa numurs un tips,
— lidojuma tips,
— aparatūras funkcionālās spējas un statuss.
2.1.2. Informācijā par “aparatūras funkcionālajām spējām un statusu” obligāti ietver RVSM un funkcionālo spēju 8,33
KHz kā minimums.
2.1.3. Informācijā par “aparatūras funkcionālajām spējām un statusu” var ietvert citus datus, kas abpusēji apstiprināti
vienošanās dokumentos.
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Piemērošanas noteikumi

2.2.1. Visiem atbilstošajiem lidojumiem, kas plāno šķērsot robežu, veic sākotnējās koordinācijas procesu.
2.2.2. Atbilstības kritērijiem lidojumu robežas šķērsošanas sākotnējai koordinācijai jābūt saskaņā ar vienošanās dokumentiem.
2.2.3. Ja vien sākotnējās koordinācijas process jau nav uzsākts manuāli, to uzsāk automātiski:
— abpusēji noteiktā laika perioda parametrā pirms paredzamā laika koordinācijas punktā vai
— laikā, kad lidojums ir abpusēji noteiktā attālumā no koordinācijas punkta,
saskaņā ar vienošanās dokumentiem.
2.2.4. Lidojuma sākotnējās koordinācijas procesu veic tikai vienu reizi, ja vien nav uzsākts koordinācijas atcelšanas
process.
2.2.5. Pēc koordinācijas atcelšanas procesa var atkārtoti uzsākt sākotnējās koordinācijas procesu ar to pašu vienību.
2.2.6. Par pabeigtu sākotnējās koordinācijas procesu, ieskaitot apstiprinājumu no saņēmējas vienības, paziņo nododošajai
vienībai, kā rezultātā lidojums tiek uzskatīts par “koordinētu”.
2.2.7. Ja sākotnējā koordinācija procesa beigas neizdodas apstiprināt saskaņā ar piemērojamām pakalpojumu kvalitātes
prasībām, par lidojuma koordināciju atbildīgajā nododošās vienības dispečerpunktā pienāk brīdinājums.
2.2.8. Informācijai par sākotnējo koordināciju jābūt pieejamai saņēmējas vienības attiecīgajā dispečerpunktā.
3.

KOORDINĀCIJAS PĀRSKATĪŠANA

3.1.

Attiecīgā lidojuma informācija

3.1.1. Koordinācijas pārskatīšanas process nodrošina sasaisti ar iepriekš koordinēto lidojumu.
3.1.2. Koordinācija sniedz šādu lidojuma informāciju, ja tā ir mainīta:
— SSR darba režīms un kods,
— paredzētais laiks un lidojuma līmenis,
— aparatūras funkcionālās spējas un statuss.
3.1.3. Pēc abpusējas vienošanās koordinācijas pārskatīšanas dati sniedz šādu informāciju, ja tā ir mainīta:
— koordinācijas punkts,
— maršruts.
3.2.

Piemērošanas noteikumi

3.2.1. Koordinācijas pārskatīšanas procesu var veikt vienu vai vairākas reizes vienībā, kas tajā brīdī veic lidojuma koordinēšanu.
3.2.2. Koordinācijas pārskatīšanas procesu veic, ja:
— paredzētais laiks koordinācijas punktā pārsniedz iepriekš ziņoto vairāk par abpusēji noteikto pieļaujamo normu,
— nodošanas līmenis(-ņi), SSR kods vai aparatūras funkcionālās spējas un statuss atšķiras no iepriekš ziņotā.
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3.2.3. Pēc abpusējas vienošanās koordinācijas pārskatīšanas procesu veic, ja ir novērotas jebkādas izmaiņas:
— koordinācijas punktā,
— maršrutā.
3.2.4. Par pabeigtu koordinācijas pārskatīšanas procesu, ieskaitot apstiprinājumu no saņēmējas vienības, paziņo nododošajai vienībai.
3.2.5. Ja koordinācija procesa pārskatīšanas beigas neizdodas apstiprināt saskaņā ar piemērojamām pakalpojumu kvalitātes prasībām, par lidojuma koordināciju atbildīgajā nododošās vienības dispečerpunktā pienāk brīdinājums.
3.2.6. Koordinācijas pārskatīšanas procesu veic nekavējoties pēc attiecīgo datu saņemšanas vai atjaunošanas.
3.2.7. Koordinācijas pārskatīšanas process tiek aizkavēts pēc tam, kad lidojums ir abpusēji noteiktā laikā/attālumā no
vadības nodošanas punkta saskaņā ar vienošanās dokumentiem.
3.2.8. Informācijai par koordinācijas pārskatīšanu jābūt pieejamai saņēmējas vienības attiecīgajā dispečerpunktā.
4.

KOORDINĀCIJAS ATCELŠANA

4.1.

Attiecīgā lidojuma informācija

4.1.1. Koordinācijas atcelšanas process nodrošina sasaisti ar iepriekšēju paziņošanas vai koordinācijas procesu, kas tiek
atcelts.
4.2.

Piemērošanas noteikumi

4.2.1. Koordinācijas atcelšanas procesu koordinētajam lidojumam vienībā veic, ja:
— vienība vairs nav nākamā vienība koordinācijas secībā,
— nosūtītāja vienība ir atcēlusi lidojuma plānu un koordinācija vairs nav būtiska,
— koordinācijas atcelšanas informācija ir saņemta no iepriekšējās vienības attiecībā uz lidojumu.
4.2.2. Koordinācijas atcelšanas procesu paziņotajam lidojumam vienībā var veikt, ja:
— vienība vairs nav nākamā vienība koordinācijas secībā,
— nosūtītāja vienība ir atcēlusi lidojuma plānu un koordinācija vairs nav būtiska,
— koordinācijas atcelšanas informācija ir saņemta no iepriekšējās vienības attiecībā uz lidojumu,
— lidojums ir ceļā novēlojies un pārskatīto aprēķinu nevar noteikt automātiski.
4.2.3. Par pabeigtu koordinācijas atcelšanas procesu, ieskaitot apstiprinājumu no saņēmējas vienības, paziņo nododošajai
vienībai.
4.2.4. Ja koordinācija procesa atcelšanas beigas neizdodas apstiprināt saskaņā ar piemērojamām pakalpojumu kvalitātes
prasībām, par lidojuma koordināciju atbildīgajā nododošās vienības dispečerpunktā pienāk brīdinājums.
4.2.5. Informācijai par koordinācijas atcelšanu jābūt pieejamai informētās vienības vai vienības, kas ir atcēlusi koordināciju, attiecīgajā dispečerpunktā.
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Attiecīgā lidojuma informācija
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5.1.1. Lidojuma pamatdatu process kā minimums ietver šādu informāciju:
— gaisa kuģa identifikācija,
— SSR darba režīms un kods.
5.1.2. Jebkāda papildu informācija, kuru nodrošina lidojuma pamatdatu process, ir jāparedz abpusējās vienošanās dokumentā.
5.2.

Piemērošanas noteikumi

5.2.1. Lidojuma pamatdatu procesu veic automātiski katram atbilstošajam lidojumam.
5.2.2. Atbilstības kritērijiem lidojuma pamatdatiem jābūt saskaņā ar vienošanās dokumentiem.
5.2.3. Par pabeigtu lidojuma pamatdatu procesu, ieskaitot apstiprinājumu no saņēmējas vienības, paziņo nododošajai
vienībai.
5.2.4. Ja lidojuma pamatdatu procesa beigas neizdodas apstiprināt saskaņā ar piemērojamām pakalpojumu kvalitātes
prasībām, atbilstošajā nododošās vienības dispečerpunktā pienāk brīdinājums.
6.

LIDOJUMA PAMATDATU IZMAIŅAS

6.1.

Attiecīgā lidojuma informācija

6.1.1. Lidojuma pamatdatu izmaiņu process nodrošina sasaisti ar lidojumu, kuram iepriekš veikts lidojuma pamatdatu
process.
6.1.2. Jebkāda cita lidojuma pamatdatu izmaņu procesā iegūta informācija un ar tās iegūšanu saistītie kritēriji ir jāparedz
abpusējās vienošanās dokumentā.
6.2.

Piemērošanas noteikumi

6.2.1. Lidojuma pamatdatu izmaiņu procesu veic tikai lidojumam, par kuru iepriekš paziņots lidojuma pamatdatu
procesā.
6.2.2. Lidojuma pamatdatu izmaiņu procesu automātiski uzsāk atbilstīgi abpusēji apstiprinātiem kritērijiem.
6.2.3. Par pabeigtu lidojuma pamatdatu izmaņu procesu, ieskaitot apstiprinājumu no saņēmējas vienības, paziņo nododošajai vienībai.
6.2.4. Ja lidojuma pamatdatu izmaiņu procesa beigas neizdodas apstiprināt saskaņā ar piemērojamām pakalpojumu
kvalitātes prasībām, par atbilstošajā nododošās vienības dispečerpunktā pienāk brīdinājums.
6.2.5. Informācijai par lidojuma pamatdatu izmaiņu procesu jābūt pieejamai saņēmējas vienības attiecīgajā dispečerpunktā.

C DAĻA. SISTĒMAS INFORMĀCIJAS APMAIŅAS ATBALSTĪTO FAKULTATĪVO PROCESU PRASĪBAS
1.

PIRMSPACELŠANĀS PAZIŅOŠANA UN KOORDINĀCIJA

1.1.

Attiecīgā lidojuma informācija

1.1.1. Pirmspacelšanās paziņošanas un koordinācijas process kā minimums ietver šādu informāciju:
— gaisa kuģa identifikācija,
— SSR darba režīms un kods (ja dati ir pieejami),
— izlidošanas lidlauks,
— paredzētais pacelšanās laiks vai provizoriskie aprēķini pēc abpusējas vienošanās,
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— galamērķa lidlauks,
— gaisa kuģa numurs un tips.
1.1.2. Informācija no termināļa manevru zonas (TMA) vadības vienības vai ACC pirmspacelšanās paziņošanas un koordinācijas procesā ietver:
— lidojuma tipu,
— aparatūras funkcionālās spējas un statusu.
1.1.3. Informācijā par “aparatūras funkcionālajām spējām un statusu” ietver RVSM un funkcionālo spēju 8,33 KHz, kā
minimums.
1.1.4. Informācijā par “aparatūras funkcionālajām spējām un statusu” var ietvert citus datus, kas abpusēji apstiprināti
vienošanās dokumentos.
1.2.

Piemērošanas noteikumi

1.2.1. Pirmspacelšanās paziņošanas un koordinācijas procesu veic vienu vai vairākas reizes katram atbilstošajam lidojumam, kas plāno šķērsot robežas, ja lidojuma laiks no pacelšanās līdz koordinācijas punktam nav pietiekams, lai
veiktu sākotnējo koordinācijas vai paziņošanas procesu.
1.2.2. Atbilstības kritēriji lidojumu, kas šķērso robežu, pirmspacelšanās paziņojumam un lidojumu koordinācijai jābūt
noteiktiem vienošanās dokumentos.
1.2.3. Pirmspacelšanās paziņošanas un koordinācijas process tiek atkārtots katru reizi, kad pirms pacelšanās tiek izmainīti
jebkādi dati, uz kuriem attiecas iepriekšējas pirmspacelšanās paziņošanas un koordinācijas process.
1.2.4. Par pabeigtu pirmspacelšanās paziņošanas un koordinācijas procesu, ieskaitot apstiprinājumu no saņēmējas
vienības, paziņo nododošajai vienībai.
1.2.5. Ja pirmspacelšanās paziņošanas un koordinācijas procesa beigas neizdodas apstiprināt saskaņā ar piemērojamām
pakalpojumu kvalitātes prasībām, par lidojuma paziņošanu/koordināciju atbildīgajā nododošās vienības dispečerpunktā pienāk brīdinājums.
1.2.6. Informācijai par pirmspacelšanās paziņošanu un koordināciju jābūt pieejamai informētās vienības attiecīgajā dispečerpunktā.
2.

FREKVENCES MAIŅA

2.1.

Attiecīgā lidojuma informācija

2.1.1. Frekvences maiņas process kā minimums ietver šādu informāciju:
— gaisa kuģa identifikācija.
2.1.2. Frekvences maiņas process ietver šādu informāciju, ja dati ir pieejami:
— atbrīvojuma norāde,
— atļautais lidojuma līmenis,
— piešķirtais kurss/ceļa līnija vai tiešā lidojuma atļauja,
— piešķirtais ātrums,
— piešķirtais augstuma uzņemšanas/samazināšanas ātrums.
2.1.3. Pēc abpusējas vienošanās frekvences maiņas dati ietver šādu informāciju:
— pašreizējā ceļa līnijas pozīcija,
— paziņotā frekvence.
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Piemērošanas noteikumi

2.2.1. Nododošais dispečers manuāli uzsāk frekvences maiņas procesu.
2.2.2. Par pabeigtu frekvences maiņas procesu, ieskaitot apstiprinājumu no saņēmējas vienības, paziņo nododošajai ATC
vienībai.
2.2.3. Ja frekvences maiņas procesa beigas neizdodas apstiprināt saskaņā ar piemērojamām pakalpojumu kvalitātes
prasībām, nododošās ATC vienības attiecīgajā dispečerpunktā pienāk brīdinājums.
2.2.4. Informācijai par frekvences maiņu nekavējoties jābūt pieejamai saņēmējam dispečeram.
3.

SAKARU UZŅEMŠANA MANUĀLAJĀ REŽĪMĀ

3.1.

Attiecīgā lidojuma informācija

3.1.1. Process sakaru uzņemšanai manuālajā režīmā kā minimums ietver gaisa kuģa identifikācijas informāciju.
3.2.

Piemērošanas noteikumi

3.2.1. Pārņēmēja vienība uzsāk procesu sakaru uzņemšanai manuālajā režīmā, kad sakari ir nodibināti.
3.2.2. Par pabeigtu procesu sakaru uzņemšanai manuālajā režīmā, ieskaitot apstiprinājumu no nododošās vienības, paziņo
pārņēmējai ATC vienībai.
3.2.3. Ja procesa sakaru uzņemšanai manuālajā režīmā beigas neizdodas apstiprināt saskaņā ar piemērojamām pakalpojumu kvalitātes prasībām, pārņēmējas ATC vienības attiecīgajā dispečerpunktā pienāk brīdinājums.
3.2.4. Informācija par sakaru uzņemšanu manuālajā režīmā nekavējoties tiek nodota nododošās vienības dispečeram.
4.

ŠĶĒRSOŠANAS NOLŪKA PAZIŅOJUMS

4.1.

Attiecīgā lidojuma informācija

4.1.1. Šķērsošanas nolūka paziņojuma process kā minimums ietver šādu informāciju:
— gaisa kuģa identifikācija,
— SSR darba režīms un kods,
— gaisa kuģa numurs un tips,
— atbildīgā sektora identifikators,
— šķērsošanas maršruts, ieskaitot provizoriskos aprēķinus un lidojuma līmeni katrā maršruta punktā.
4.2.

Piemērošanas noteikumi

4.2.1. Šķērsošanas nolūka paziņojuma procesu uzsāk dispečers manuāli vai automātiski, kā noteikts vienošanās dokumentos.
4.2.2. Par pabeigtu šķērsošanas nolūka paziņojuma procesu, ieskaitot apstiprinājumu no informētās vienības, paziņo
vienībai, kas nodod paziņojumu.
4.2.3. Ja šķērsošanas nolūka paziņojuma procesa beigas neizdodas apstiprināt saskaņā ar piemērojamām pakalpojumu
kvalitātes prasībām, paziņojumu nododošajā vienībā pienāk brīdinājums.
4.2.4. Informācijai par šķērsošanas nolūka paziņojumu jābūt pieejamai informētās vienības attiecīgajā dispečerpunktā.
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5.

ŠĶĒRSOŠANAS ATĻAUJAS PIEPRASĪJUMS

5.1.

Attiecīgā lidojuma informācija

5.1.1. Šķērsošanas atļaujas pieprasījuma process kā minimums ietver šādu informāciju:
— gaisa kuģa identifikācija,
— SSR darba režīms un kods,
— gaisa kuģa numurs un tips,
— atbildīgā sektora identifikators,
— šķērsošanas maršruts, ieskaitot provizoriskos aprēķinus un lidojuma līmeni katrā maršruta punktā.
5.1.2. Pēc abpusējas vienošanās šķērsošanas atļaujas pieprasījums ietver informāciju par aparatūras funkcionālajām spējām
un statusu.
5.1.3. Informācijā par “aparatūras funkcionālajām spējām un statusu” kā minimums ietver funkcionālo spēju RVSM.
5.1.4. Informācijā par “aparatūras funkcionālajām spējām un statusu” pēc abpusējas vienošanās var ietvert citus datus.
5.2.

Piemērošanas noteikumi

5.2.1. Šķērsošanas atļaujas pieprasījumu sāk pēc dispečera ieskatiem saskaņā ar nosacījumiem vienošanās dokumentos.
5.2.2. Par pabeigtu šķērsošanas atļaujas pieprasījuma procesu, ieskaitot apstiprinājumu no pieprasījumu saņēmējas
vienības, paziņo pieprasītājai vienībai.
5.2.3. Ja šķērsošanas atļaujas pieprasījuma procesa beigas neizdodas apstiprināt saskaņā ar piemērojamām pakalpojumu
kvalitātes prasībām, pieprasītājas vienības attiecīgajā dispečerpunktā pienāk brīdinājums.
5.2.4. Informācijai par šķērsošanas atļaujas pieprasījumu jābūt pieejamai pieprasījumu saņēmējas vienības attiecīgajā
dispečerpunktā.
5.3.

Operacionālā atbilde

5.3.1. Uz šķērsošanas atļaujas pieprasījumu atbild ar:
— piedāvātā maršruta/gaisa telpas šķērsošanas detaļu akceptu vai
— pretpriekšlikumu, ieskaitot citu/citas maršrutu/gaisa telpas šķērsošanas detaļas, kā noteikts tālāk 6. iedaļā, vai
— piedāvātā maršruta/gaisa telpas šķērsošanas detaļu noraidījumu.
5.3.2. Ja operacionālā atbilde nav saņemta abpusēji noteiktā laika posmā, pieprasītājas vienības attiecīgais dispečerpunkts
izsūta brīdinājumu.
6.

ŠĶĒRSOŠANAS PRETPRIEKŠLIKUMS

6.1.

Attiecīgā lidojuma informācija

6.1.1. Šķērsošanas pretpriekšlikuma process nodrošina sasaisti ar lidojumu, kuram iepriekš veikta koordinācija.
6.1.2. Šķērsošanas pretpriekšlikuma process kā minimums ietver šādu informāciju:
— gaisa kuģa identifikācija,
— šķērsošanas maršruts, ieskaitot provizoriskos aprēķinus un lidojuma līmeni katrā maršruta punktā.
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Piemērošanas noteikumi

6.2.1. Šķērsošanas pretpriekšlikums piedāvā jaunu lidojuma līmeni un/vai maršrutu.
6.2.2. Par pabeigtu šķērsošanas pretpriekšlikuma procesu, ieskaitot apstiprinājumu no sākotnējās pieprasītājas vienības,
paziņo pretpriekšlikumu izteikušajai vienībai.
6.2.3. Ja šķērsošanas pretpriekšlikuma procesa beigas neizdodas apstiprināt saskaņā ar piemērojamām pakalpojumu
kvalitātes prasībām, pretpriekšlikumu izteikušās vienības attiecīgajā dispečerpunktā pienāk brīdinājums.
6.2.4. Informācijai par šķērsošanas pretpriekšlikumu jābūt pieejamai sākotnējās pieprasītājas vienības attiecīgajā dispečerpunktā.
6.3.

Operacionālā atbilde

6.3.1. Sākotnējā pieprasītāja vienība pēc šķērsošanas pretpriekšlikuma informācijas veiksmīgas apstrādes apstiprinājuma
saņemšanas izsūta operacionālo atbildi.
6.3.2. Operacionālā atbilde uz šķērsošanas pretpriekšlikumu attiecīgi ir apstiprinājums vai noraidījums.
6.3.3. Ja operacionālā atbilde nav saņemta abpusēji noteiktā laika posmā, pretpriekšlikumu izteikušās vienības attiecīgais
dispečerpunkts izsūta brīdinājumu.
7.

ŠĶĒRSOŠANAS ATCELŠANA

7.1.

Attiecīgā lidojuma informācija

7.1.1. Šķērsošanas atcelšanas process nodrošina sasaisti ar iepriekšēju paziņošanas vai koordinācijas procesu, kas tiek
atcelts.
7.2.

Piemērošanas noteikumi

7.2.1. Par lidojumu atbildīgā vienība uzsāk šķērsošanas atcelšanas procesu gadījumā, ja:
— iepriekš lidojuma pamatdatu procesā paziņotais lidojums tomēr nešķērsos informētās vienības gaisa telpu vai
vairs neattiecas uz informēto vienību,
— šķērsošana nenotiks šķērsošanas paziņojumā noteiktajā maršrutā,
— šķērsošana nenotiks saskaņā ar apspriežamajiem nosacījumiem vai saskaņā ar nosacījumiem, par kuriem
panākta vienošanās pēc gaisa telpas šķērsošanas dialoga.
7.2.2. Šķērsošanas atcelšanas procesu uzsāk automātiski vai manuāli ar dispečera palīdzību saskaņā ar vienošanās dokumentiem.
7.2.3. Par pabeigtu šķērsošanas atcelšanas procesu, ieskaitot apstiprinājumu no informētās vienības/vienības, kura saņēmusi pieprasījumu, paziņo atceļošajai vienībai.
7.2.4. Ja šķērsošanas atcelšanas procesa beigas neizdodas apstiprināt saskaņā ar piemērojamām pakalpojumu kvalitātes
prasībām, atceļošās vienības attiecīgajā dispečerpunktā pienāk brīdinājums.
7.2.5. Informācijai par šķērsošanas atcelšanu jābūt pieejamai informētās vienības/vienības, kura saņēmusi pieprasījumu,
attiecīgajā dispečerpunktā.
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II PIELIKUMS
Pakalpojumu kvalitātes prasības
(minētas 4. pantā)
1.

Pieejamība, uzticamība, datu drošība un datu integritāte

1.1. Sistēmas informācijas apmaiņas iekārtām jābūt pieejamām vienības darba laikā.
1.2. Par visiem paredzētajiem dīkstāves periodiem savstarpēji jāvienojas abām iesaistītajām vienībām.
1.3. Sistēmas informācijas apmaiņas savienojumam jāuzrāda vismaz 99,86 % uzticamība.
1.4. Tās informācijas drošība un integritāte, ar kuru apmainās, izmantojot sistēmas informācijas apmaiņas iekārtas,
jānodrošina piemērotā līmenī atbilstīgi atzītai praksei.
2.

Procesa laiks

2.1. Procesa laiks ir intervāls starp procesa uzsākšanu un brīdi, kad uzsācēja vienība saņem prasīto apstiprinājumu.
2.2. Procesa laiks neietver operacionālās atbildes, ja tādas ir pieprasītas.
2.3. Par maksimālo procesa laiku pirms brīdinājuma nosūtīšanas vienojas abpusēji.

III PIELIKUMS
Drošības prasības
(minētas 6. pantā)
1. Sistēmas informācijas apmaiņas ieviešana un “zeme–zeme” runas sakaru savienojumi iespēju robežās izslēdz vienlaicīgas kļūdas iespēju.
2. I pielikuma B daļas 3.2.4., 3.2.5., 4.2.3., 4.2.4., 5.2.3., 5.2.4., 6.2.3. un 6.2.4. punktā noteiktās savietojamības un
darbības rezultātu prasības tiek uzskatītas arī par drošības prasībām.
3. Koordinācijas pārskatīšanas, koordinācijas atcelšanas, lidojuma pamatdatu un to izmaiņu procesos II pielikumā
noteiktās pakalpojumu kvalitātes prasības tiek uzskatītas arī par drošības prasībām.
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IV PIELIKUMS
A DAĻA. ATBILSTĪBAS VAI LIETOŠANAS PIEMĒROTĪBAS NOVĒRTĒJUMA PRASĪBAS 7. PANTĀ MINĒTAJIEM KOMPONENTIEM
1. Pārbaudes pasākumiem jāpierāda komponentu atbilstība šīs regulas savietojamības un darbības rezultātu, pakalpojumu
kvalitātes un drošības prasībām vai to lietošanas piemērotībai, pārbaudot komponentus darbībā testēšanas vidē.

2. Ražotājs veic atbilstības novērtēšanu, un jo īpaši:

— nosaka piemērotu testēšanas vidi,

— pārbauda, vai testu plānā aprakstīti komponenti testēšanas vidē,

— pārbauda, vai testu plānā ietvertas visas piemērojamās prasības,

— nodrošina tehnisko dokumentu un testu plāna konsekvenci un kvalitāti,

— sagatavo testu veikšanu, darbiniekus, testēšanas platformas uzstādīšanu un konfigurāciju,

— veic kontroli un testus, kā norādīts testu plānā,

— sagatavo ziņojumu par kontroles un testu rezultātiem.

3. Ražotājs nodrošina, lai komponenti, kas īsteno informācijas apmaiņu, atbalstot lidojumu paziņošanas, koordinācijas un
nodošanas procesus un civilās un militārās koordinācijas procesus, testēšanas vidē atbilstu šīs regulas savietojamības un
darbības rezultātu, pakalpojumu kvalitātes un drošības prasībām.

4. Apstiprinot veiksmīgu atbilstības vai lietošanas piemērotības pārbaudi, ražotājs uz savu atbildību sagatavo EK atbilstības deklarāciju vai deklarāciju par lietošanas piemērotību, īpaši uzsverot komponenta atbilstību šīs regulas prasībām
un saistītajiem izmantošanas nosacījumiem saskaņā ar savietojamības regulas III pielikuma 3. punktu.

B DAĻA. PRASĪBAS 8. PANTA 1. PUNKTĀ MINĒTO SISTĒMU PĀRBAUDEI
1. Sistēmu pārbaude pierāda šo sistēmu atbilstību šīs regulas savietojamības un darbības rezultātu, pakalpojumu kvalitātes
un drošības prasībām mākslīgi radītā vidē, kas atspoguļo šo sistēmu darbības kontekstu.

2. Sistēmām, kas īsteno informācijas apmaiņu, atbalstot lidojumu paziņošanas, koordinācijas un nodošanas procesus un
civilās un militārās koordinācijas procesus, veic pārbaudi atbilstīgi praksē atzītām testu metodēm.

3. Testu ierīcēm, ko izmanto, lai pārbaudītu sistēmas, kas īsteno informācijas apmaiņu, atbalstot lidojumu paziņošanas,
koordinācijas un nodošanas procesu un civilās un militārās koordinācijas procesu, ir piemērotas funkcionālās spējas.

4. Pārbaudot sistēmas, kas īsteno informācijas apmaiņu, atbalstot lidojumu paziņošanas, koordinācijas un nodošanas
procesus un civilās un militārās koordinācijas procesus, iegūst tehniskos datus, kas prasīti savietojamības regulas IV
pielikuma 3. punktā, un šādus datus:

— īstenošanas apraksts,

— kontroles un testu pārskats pirms sistēmas nodošanas ekspluatācijā.
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5. Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs veic pārbaudi, un jo īpaši:

— izveido piemērotu mākslīgi radītu operatīvo un tehnisko vidi, kas atspoguļo reālo operatīvo vidi,

— pārbauda, vai testu plānā aprakstīts, kā informācijas apmaiņa, ar ko atbalsta lidojumu paziņošanas, koordinācijas un
nodošanas procesus un civilās un militārās koordinācijas procesus, tiek integrēta sistēmā, kas pārbaudīta mākslīgi
radītā operatīvā un tehniskā vidē,

— pārbauda, vai testu plānā pilnībā ietvertas šīs regulas savietojamības un darbības rezultātu, pakalpojumu kvalitātes
un drošības prasības,

— nodrošina tehnisko dokumentu un testu plāna konsekvenci un kvalitāti,

— sagatavo testu veikšanu, darbiniekus, testēšanas platformas uzstādīšanu un konfigurāciju,

— veic kontroli un testus, kā norādīts testu plānā,

— sagatavo pārskatu par kontroles un testu rezultātiem.

6. Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs nodrošina, lai, īstenojot informācijas apmaiņu, ar ko atbalsta lidojumu paziņošanas, koordinācijas un nodošanas procesus un civilās un militārās koordinācijas procesus, sistēmās, kas darbojas
mākslīgi radītā operatīvā vidē, tiktu ņemtas vērā šīs regulas savietojamības un darbības rezultātu, pakalpojumu kvalitātes un drošības prasības.

7. Apstiprinot veiksmīgu atbilstības pārbaudi, aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs sagatavo sistēmas EK verificēšanas
deklarāciju un to kopā ar tehnisko dokumentāciju iesniedz valsts uzraudzības iestādei, kā noteikts savietojamības
regulas 6. pantā.

C DAĻA. PRASĪBAS 8. PANTA 2. PUNKTĀ MINĒTO SISTĒMU PĀRBAUDEI
1. Sistēmu pārbaude pierāda šo sistēmu atbilstību šīs regulas savietojamības un darbības rezultātu, pakalpojumu kvalitātes
un drošības prasībām mākslīgi radītā vidē, kas atspoguļo šo sistēmu darbības kontekstu.

2. Sistēmām, kas īsteno informācijas apmaiņu, atbalstot lidojumu paziņošanas, koordinācijas un nodošanas procesus un
civilās un militārās koordinācijas procesus, veic pārbaudi atbilstīgi praksē atzītām testu metodēm.

3. Testu ierīcēm, ko izmanto, lai pārbaudītu sistēmas, kas īsteno informācijas apmaiņu, atbalstot lidojumu paziņošanas,
koordinācijas un nodošanas procesu un civilās un militārās koordinācijas procesu, ir piemērotas funkcionālās spējas.

4. Pārbaudot sistēmas, kas īsteno informācijas apmaiņu, atbalstot lidojumu paziņošanas, koordinācijas un nodošanas
procesus un civilās un militārās koordinācijas procesus, iegūst tehniskos datus, kas prasīti savietojamības regulas IV
pielikuma 3. punktā, un šādus datus:

— īstenošanas apraksts,

— kontroles un testu pārskats pirms sistēmas nodošanas ekspluatācijā.
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5. Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs izveido piemērotu mākslīgi radītu operatīvo un tehnisko vidi, kas atspoguļo
reālo operatīvo vidi, un uztic pārbaudes veikšanu pilnvarotai iestādei.
6. Pilnvarotā iestāde veic pārbaudi, un jo īpaši:
— pārbauda, vai testu plānā aprakstīts, kā informācijas apmaiņa, ar ko atbalsta lidojumu paziņošanas, koordinācijas un
nodošanas procesus un civilās un militārās koordinācijas procesus, tiek integrēta sistēmā, kas pārbaudīta mākslīgi
radītā operatīvā un tehniskā vidē,
— pārbauda, vai testu plānā pilnībā ietvertas šīs regulas savietojamības un darbības rezultātu, pakalpojumu kvalitātes
un drošības prasības,
— nodrošina tehnisko dokumentu un testu plāna konsekvenci un kvalitāti,
— sagatavo testu veikšanu, darbiniekus, testēšanas platformas uzstādīšanu un konfigurāciju,
— veic kontroli un testus, kā norādīts testu plānā,
— sagatavo pārskatu par kontroles un testu rezultātiem.
7. Pilnvarotā iestāde nodrošina, lai, īstenojot informācijas apmaiņu, ar ko atbalsta lidojumu paziņošanas, koordinācijas un
nodošanas procesus un civilās un militārās koordinācijas procesus, sistēmās, kas darbojas mākslīgi radītā operatīvā vidē,
tiktu ņemtas vērā šīs regulas savietojamības un darbības rezultātu, pakalpojumu kvalitātes un drošības prasības.
8. Apstiprinot veiksmīgu pārbaudes pabeigšanu, pilnvarotā iestāde sagatavo atbilstības sertifikātu par paveiktajiem uzdevumiem.
9. Pēc tam aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs sagatavo sistēmas EK verificēšanas deklarāciju un to kopā ar tehnisko
dokumentāciju iesniedz valsts uzraudzības iestādei, kā noteikts savietojamības regulas 6. pantā.
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V PIELIKUMS
8. pantā minētie nosacījumi
1. Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējam organizācijā jāievieš ziņošanas metodes, kuras nodrošina un uzskatāmi
pierāda pārbaudes objektivitāti un neatkarību.
2. Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējam jānodrošina, lai pārbaudē iesaistītais personāls veiktu pārbaudi ar visaugstāko
iespējamo profesionālo godīgumu un tehnisko kompetenci un bez jebkāda spiediena vai motivācijas, jo īpaši finansiāla
rakstura motivācijas, kas varētu iespaidot to slēdzienus vai pārbaudes rezultātus, jo īpaši no tādām personām vai
personu grupām, kuras ietekmē šo pārbaužu rezultāti.
3. Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējam jānodrošina, lai pārbaudē iesaistītajam personālam būtu pieejama aparatūra,
ar ko pienācīgi veikt vajadzīgās pārbaudes.
4. Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējam jānodrošina, lai pārbaudē iesaistītais personāls būtu atbilstīgi tehniski un
profesionāli sagatavots, ar pietiekamu izpratni par veicamo pārbaužu prasībām, attiecīgu pieredzi šādu operāciju
veikšanā un spētu sagatavot deklarācijas, protokolus un ziņojumus, lai pierādītu, ka pārbaudes ir veiktas.
5. Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējam jānodrošina, lai pārbaudē iesaistītais personāls veiktu pārbaudi objektīvi.
Personāla atalgojums nedrīkst būt atkarīgs no veikto pārbaužu skaita vai no šādu pārbaužu rezultātiem.

L 186/45

L 186/46

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7.7.2006.

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1033/2006
(2006. gada 4. jūlijs),
ar ko nosaka prasības attiecībā uz lidojuma plānu sastādīšanas procedūrām lidojuma sagatavošanas
fāzē vienotajā Eiropas gaisa telpā
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(EK) Nr. 551/2004 par gaisa telpas organizāciju un
izmantošanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (3).

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
(4)

Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (turpmāk –
“ICAO”) ir noteikusi lidojumu plānu iesniegšanas,
pieņemšanas un izplatīšanas procedūras, kas būtu jāievieš,
lai tās varētu saskaņoti piemērot vienotās Eiropas gaisa
telpas ietvaros. Šīs procedūras jāpapildina ar noteikumiem, saskaņā ar kuriem operatoriem, pilotiem, gaisa
satiksmes pakalpojumu vienībām un dažādiem lidojumu
plānu autoriem ir pienākums nodrošināt, ka tiek saglabāta to rīcībā esošo lidojumu plānu galveno elementu
konsekvence līdz lidojuma sagatavošanas fāzes beigām
attiecībā uz lidojumiem, kuri izlido no gaisa telpas, uz
kuru attiecas šī regula. Šiem galvenajiem elementiem
jābūt skaidri noteiktiem.

(5)

Eurocontrol pārraudzībā ir izveidots centralizēts lidojumu
plānošanas apstrādes un izplatīšanas dienests, kura
darbību nodrošina Integrētā lidojuma plānu sākotnējās
apstrādes sistēma (turpmāk – “IFPS”). Dalībvalstīm būtu
jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka IFPS
sniedz informāciju, kas sekmē lidojumu plānu galveno
elementu konsekvenci.

(6)

Ja IFPS nesaņem lidojumu plānu tiem gaisa kuģiem, kuri
ielido gaisa telpā, uz kuru attiecas šī regula, no blakusesošajām gaisa telpām, var rasties līdzīgs risks, kādu izraisa
nekonsekvence lidojumu plāna datos, kuri ir gaisa
satiksmes pakalpojumu vienību, operatoru un pilotu
rīcībā attiecībā uz gaisa kuģiem, kuri izlido no šīs gaisa
telpas. Šādos gadījumos gaisa satiksmes pakalpojumu
vienībām jāsniedz IFPS attiecīgie lidojuma dati, lai
novērstu šādu risku.

(7)

Lai saglabātu un uzlabotu esošo darbību drošības līmeni
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka attiecīgie dalībnieki veic
drošības novērtējumu, tai skaitā apdraudējuma identificēšanas, riska novērtēšanas un mazināšanas darbu.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi atbilst Vienotās gaisa
telpas komitejas atzinumam, kura izveidota ar Regulas
(EK) Nr. 549/2004 5. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10.
marta Regulu (EK) Nr. 552/2004 par Eiropas gaisa satiksmes
pārvaldības tīkla savietojamību (savietojamības regula) (1)) , un jo
īpaši tās 3. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10.
marta Regulu (EK) Nr. 549/2004, ar ko nosaka pamatu Eiropas
vienotās gaisa telpas izveidošanai (pamatregula) (2), un jo īpaši
tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Vairākos Komisijas un Eiropas Aeronavigācijas drošības
organizācijas (Eurocontrol) veiktajos pētījumos uzsvērts,
ka pastāv ievērojama nekonsekvence lidojumu plānu
datos, kas ir par lidojumu drošību atbildīgo dalībnieku
rīcībā, it īpaši gaisa satiksmes pakalpojumu vienību,
operatoru un pilotu. Šī nekonsekvence var ietekmēt
Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmas drošību un
efektivitāti. Turklāt lielāka konsekvence lidojumu plānu
datos sekmētu vienotu darbību, jaunu darbības koncepciju ieviešanu, it īpaši gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības
jomā, kā arī palielinātu drošību. Tāpēc jāparedz attiecīgi
pasākumi, lai samazinātu lidojumu plānu datu nekonsekvenču skaitu.

(2)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 549/2004 8. panta 1.
punktam Eurocontrol ir piešķirtas pilnvaras izstrādāt lidojuma plānu prasības lidojuma sagatavošanas fāzē vienotajā Eiropas gaisa telpā. Šīs regulas pamatā ir no pilnvarām izrietošais 2005. gada 17. marta marta ziņojums.

(3)

Skaidri jādefinē teritoriālā darbības joma atbilstīgi Eiropas
Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regulai

(1) OV L 96, 31.3.2004., 26. lpp.
(2) OV L 96, 31.3.2004., 1. lpp.

(3) OV L 96, 31.3.2004., 20. lpp.
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IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.
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tors iesniedzis gaisa satiksmes pakalpojumu vienībām saglabāšanai un vairākkārtējai izmantošanai;
1. pants

Priekšmets un darbības joma
1.
Ar šo regulu nosaka prasības par lidojumu plānu procedūrām lidojumu sagatavošanas fāzē, lai nodrošinātu konsekvenci
lidojumu plānos, daudzkārtējos lidojumu plānos un ar tiem
saistītajā precizējošo ziņojumu apmaiņā starp operatoriem, pilotiem un gaisa satiksmes pakalpojumu vienībām, izmantojot integrēto lidojuma plānu sākotnējās apstrādes sistēmu, vai nu līdz
brīdim, kad saņemta pirmā gaisa satiksmes vadības atļauja lidojumiem, kurus veic no gaisa telpas, uz kuru attiecas šī regula, vai
līdz ielidošanas brīdim tajā gaisa telpā attiecībā uz citiem lidojumiem.
2.
Šī regula piemērojama visiem lidojumiem, kurus paredzēts
izmantot vai kurus izmanto vispārējai gaisa satiksmei atbilstīgi
instrumentālo lidojumu noteikumiem gaisa telpā, kas definēta
Regulas (EK) Nr. 551/2004 3. panta 1. punktā.

4) “operators” ir persona, organizācija vai uzņēmums, kas ir
iesaistīts vai piedāvā iesaistīties gaisa kuģu darbībā;
5) “gaisa satiksmes pakalpojumu vienība” (turpmāk – “ATS
vienība”) ir civilā vai militārā vienība, kas atbild par gaisa
satiksmes pakalpojumu sniegšanu;
6) “integrētā lidojuma plānu sākotnējās apstrādes sistēma”
(turpmāk – “IFPS”) ir Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības
tīkla sistēma, kura paredz centralizētu lidojumu plānošanas
apstrādes un izplatīšanas dienestu, kurš nodrošina lidojumu
plānu saņemšanu, apstiprināšanu un izplatīšanu, gaisa telpā,
uz kuru attiecas šī regula;
7) “gaisa satiksmes vadības atļauja” (turpmāk – “ATC atļauja”)
ir atļauja gaisa kuģim turpināt darbību saskaņā ar gaisa
satiksmes vadības vienības noteiktajiem nosacījumiem;

3.
Šī regula attiecas uz katru no šiem dalībniekiem, kas ir
iesaistīti lidojumu plānu iesniegšanā, grozīšanā, pieņemšanā un
izplatīšanā:

8) “instrumentālo lidojumu noteikumi” ir instrumentālo lidojumu noteikumi atbilstoši definīcijai 1944. gada Čikāgas
Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 2. pielikumā (1);

a) operatori un pārstāvji, kas rīkojas to vārdā;

9) “gaisa satiksmes vadības vienība” (turpmāk – “ATC vienība”)
ir lidojumu rajona centrs, pieejas kontroles vienība vai
lidlauka vadības tornis;

b) piloti un pārstāvji, kas rīkojas to vārdā;
c) gaisa satiksmes pakalpojumu vienības, kas sniedz pakalpojumus vispārējai gaisa satiksmei, kura notiek saskaņā ar
instrumentālo lidojumu noteikumiem.
2. pants

10) “lidojuma plāna galvenie elementi” ir šādi lidojuma plāna
elementi:
a) gaisa kuģa identifikācija;
b) izlidošanas lidlauks;

Definīcijas
1.
Šīs regulas nolūkam tiek piemērotas Regulā (EK) Nr.
549/2004 minētās definīcijas.

c) aprēķinātais bremžu paliktņu noņemšanas datums;
d) aprēķinātais bremžu paliktņu noņemšanas laiks;

2.
Līdztekus 1. punktā minētajām definīcijām, piemēro sekojošas definīcijas:
1) “lidojuma plāns” ir detalizēta informācija, ko gaisa
satiksmes pakalpojumu vienības saņem par paredzamo
gaisa kuģa lidojumu vai lidojuma posmu;
2) “lidojuma sagatavošanas fāze” ir laika posms, sākot ar
pirmo lidojuma plāna iesniegšanu līdz pirmajai gaisa
satiksmes vadības atļaujas izsniegšanai;
3) “daudzkārtējs lidojumu plāns” ir lidojumu plāns, kas saistīts
ar vairākiem, bieži notiekošiem, regulāri veiktiem individuāliem lidojumiem ar identiskām pamata pazīmēm, ko opera-

e) galamērķa lidlauks;
f) maršruts, kurā nav iekļautas termināļa zonas procedūras;
g) lidošanas ātrums (-i) un pieprasītais lidojuma līmenis (-i);
h) gaisa kuģa tips un astes turbulences kategorija;
i) lidojumu noteikumi un lidojuma veids;
j) gaisa kuģa aprīkojums un ar to saistītās spējas;
(1) Desmitais izdevums – 2005. gada jūlijs, www.icao.int
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11) “autors” ir persona vai organizācija, kas IFPS iesniedz lidojuma plānus un jebkādus saistītus precizējošus ziņojumus,
ieskaitot pilotus, operatorus un pārstāvjus, kas rīkojas to
vārdā, kā arī ATS vienības;
12) “sākotnējais lidojuma plāns” ir lidojuma plāns, ko sākotnēji
iesniedzis autors, ar izmaiņām, ja tādas ir, kuras ierosināja
un pieņēma piloti, operatori, ATS vienība vai centralizēts
lidojuma plānošanas apstrādes un lidojuma plānu izplatīšanas dienests lidojuma sagatavošanas fāzes laikā;
13) “gaisa kuģa identifikācija” ir burtu, ciparu grupa vai to
kombinācija, kas ir vai nu identiska gaisa kuģa izsaukuma
zīmei, vai ir tās kodēts ekvivalents, kura izmantojama
“gaiss-zeme” sakaros un kura tiek izmantota gaisa kuģa
identificēšanai gaisa satiksmes pakalpojumu “zeme–zeme”
sakaros.
14) “aprēķinātais bremžu paliktņu noņemšanas datums” ir aprēķinātais datums, kurā gaisa kuģis uzsāks ar izlidošanu saistītu kustību.
15) “aprēķinātais bremžu paliktņu noņemšanas laiks” ir aprēķinātais laiks, kurā gaisa kuģis uzsāks ar izlidošanu saistītu
kustību.
16) “termināļa zonas procedūras” ir instrumentālā standartizlidošana un instrumentālās standartielidošanas maršruti, kas
noteikti ICAO Operatīvo pakalpojumu kārtībā (PANS-OPS,
dok. Nr. 8168 – 1. sējums – ceturtais izdevums – 1993 –
iekļaujot grozījumu Nr. 13).

7.7.2006.

3.
Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka IFPS paziņo visām saistītajām ATS vienībām pieņemto
lidojuma plānu un jebkādas pieņemtās lidojuma sagatavošanas
fāzes izmaiņas lidojuma plāna galvenajos elementos un saistītajos precizējošajos ziņojumos.

4.
Gadījumā, ja autors nav operators vai pilots, tas nodrošina,
lai lidojuma plāna pieņemšanas nosacījumi un jebkādas IFPS
paziņotās nepieciešamās izmaiņas šajos nosacījumos tiek paziņotas operatoram vai pilotam, kas ir iesniedzis lidojuma plānu.

5.
Operators nodrošina, lai lidojuma plāna pieņemšanas
nosacījumi un jebkādas IFPS autoram paziņotās nepieciešamās
izmaiņas šajos nosacījumos ir iekļautas plānotajā lidojuma veikšanā un paziņotas pilotam.

6.
Operators pirms lidojuma veikšanas nodrošina, lai sākotnējā lidojuma plāna saturs pareizi atspoguļo paredzēto lidojuma
veikšanu.

7.
ATC vienības lidojuma sagatavošanas fāzes laikā, izmantojot IFPS paziņo, par jebkādām nepieciešamajām izmaiņām
iepriekš no IFPS saņemtajos lidojumu plānos un saistītajos
precizējošajos ziņojumos, kas ietekmē maršrutu vai lidojuma
līmeni, lidojuma plāna galvenos elementus, kuri varētu ietekmēt
drošu lidojuma veikšanu.

Lidojuma sagatavošanas fāzē ATC vienība nevar veikt nekādas
citas izmaiņas lidojuma plānā vai to atcelt to nekoordinējot ar
operatoru.

3. pants
Savietojamība un izpildījuma prasības
1.
Pielikumā minētie ICAO noteikumi attiecas uz lidojumu
plānu iesniegšanu, pieņemšanu un izplatīšanu katram lidojumam, uz kuru attiecas šī regula, un uz visiem lidojuma
plāna galveno elementu grozījumiem lidojuma sagatavošanas
fāzē saskaņā ar šo regulu.
2.
Dalībvalstīm jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu,
ka, saņemot lidojumu plānu vai tā izmaiņas, IFPS:

8.
Dalībvalstīm jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu,
ka, IFPS paziņo lidojuma plāna autoram par jebkādām nepieciešamajām izmaiņām lidojuma sagatavošanas fāzē, kas minētas
7. punkta pirmajā daļā.

9.
Ja ATS vienības nav iepriekš saņēmušas lidojuma plānu no
IFPS par gaisa kuģi, kas ielido gaisa telpā, par kuru tās atbild,
tad attiecībā uz šādiem lidojumiem atbilstošās vienības, izmantojot IFPS, paziņo vismaz gaisa kuģa identifikāciju, gaisa kuģa
tipu, ielidošanas vietu to atbildības zonā, laiku un lidojuma
līmeni dotajā brīdī, kā arī maršrutu un galamērķa lidlauku.

a) pārbauda tā atbilstību formāta un datu nosacījumiem;
4. pants
b) pārbauda tā pabeigtību un, ciktāl iespējams, tā pareizību;

c) vajadzības gadījumā veic darbības, lai nodrošinātu lidojuma
plāna atbilstību gaisa satiksmes pakalpojumiem; un

d) informē autoru par lidojuma plāna vai tā izmaiņu pieņemšanu.

Drošības prasības
Dalībvalstīm jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka
pirms tiek veiktas jebkādas izmaiņas pastāvošajās lidojumu
plānu procedūrās lidojuma sagatavošanas fāzē, uz kurām
attiecas šī regula, vai pirms jebkādas jaunu procedūru ieviešanas,
dalībnieki, uz kuriem tas attiecas, veic drošības novērtējumu, tai
skaitā apdraudējuma identificēšanas, riska novērtēšanas un mazināšanas darbu.
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Papildu prasības

4.
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka
centralizētais lidojumu plānošanas apstrādes un izplatīšanas
dienests:

1.
ATS vienības nodrošina, lai lidojumu plānošanā iesaistītais
personāls ir pienācīgi informēts par šīs regulas attiecīgajiem
noteikumiem, un ir atbilstoši apmācīts savu darba funkciju veikšanai.

a) izstrādā un uztur darbības rokasgrāmatas, kurās ir vajadzīgās
instrukcijas un informācija, lai tā attiecīgais personāls varētu
piemērot šīs regulas noteikumus savā darbā;

5. pants

2.
Dalībvalstīm jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu,
ka personāls, kas strādā ar IFPS un ir iesaistīts lidojuma plānošanā ir pienācīgi informēts par šīs regulas attiecīgajiem noteikumiem, un tas ir atbilstoši apmācīts savu darba funkciju veikšanai.
3.

b) nodrošina, ka a) apakšpunktā minētās rokasgrāmatas ir
pieejamas un tiek atjauninātas un ka to atjaunināšana un
izplatīšana tiek veikta atbilstīgi kvalitātes un dokumentu
konfigurācijas vadībai;
c) nodrošina darba metožu un darba procedūru atbilstību attiecīgajiem noteikumiem, kas minēti šajā regulā.

ATS vienības:

a) izstrādā un uztur darbības rokasgrāmatas, kurās ir vajadzīgās
instrukcijas un informācija, lai to attiecīgais personāls varētu
piemērot šīs regulas noteikumus;
b) nodrošina, ka a) apakšpunktā minētās rokasgrāmatas ir
pieejamas un tiek atjauninātas un ka to atjaunināšana un
izplatīšana tiek veikta atbilstīgi kvalitātes un dokumentu
konfigurācijas vadībai;
c) nodrošina darba metožu un darba procedūru atbilstību attiecīgajiem noteikumiem, kas minēti šajā regulā.

5.
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu
atbilstību šai regulai.
6. pants
Stāšanās spēkā un piemērošana
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2009. gada 1. janvāva.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 4. jūlijā
Komisijas vārdā —
priekšsēdētāja vietnieks
Jacques BARROT
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PIELIKUMS
ICAO noteikumi, kas minēti 3. panta 1. punktā
1. ICAO 2. pielikuma – Lidojumu noteikumi (desmitais izdevums – 2005. gada jūlijs) – 3. nodaļas 3.3. punkts
(“Lidojumu plāni”).
2. ICAO PANS-ATM dok. Nr. 4444 (četrpadsmitais izdevums – 2001) 4. nodaļas 4. punkts (“Lidojuma plāns”) un
11. nodaļas 11.4.2.2. punkts (“Raidītie lidojuma plāna ziņojumi un saistītie precizējošie ziņojumi”).
3. Reģionālās papildu procedūras 3. nodaļa (“Lidojumu plāni”) un 14. nodaļas 14.1.4. punkts (“Lidojuma informācijas
reģionu robežu novērtējums”), dok. Nr. 7030/4 – EUR, 1. daļa, “Lidojumu, gaisa satiksmes pakalpojumu un meklēšanas, un glābšanas noteikumi” (ceturtais izdevums 1987. – ar iekļautu grozījumu Nr. 210).

7.7.2006.
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1034/2006
(2006. gada 6. jūlijs),
ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu
eksportu
(4)

Situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašas prasības var
prasīt kompensācijas diferenciāciju dažiem produktiem
atkarībā no to galamērķa.

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembris Regulu (EK)
Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas
izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

(5)

Kompensāciju nosaka reizi mēnesī. To starplaikā var
mainīt.

tā kā:

(6)

Šo noteikumu piemērošana pašreizējai tirgus situācijai
labības nozarē un jo īpaši šo produktu kursiem vai
cenām Kopienā un pasaules tirgū liek noteikt kompensāciju kā norādīts pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības
pārvaldības komitejas atzinumu,

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantu starpību starp Regulas 1. pantā minēto produktu kursu vai
cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var
segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Kompensācijas jānosaka, ņemot vērā faktorus, kas minēti
1. pantā Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā
(EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK)
Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz
eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (2).

(3)

Attiecībā uz kviešu un rudzu miltiem, putraimiem un
rupja maluma miltiem, šiem produktiem piemērojamo
kompensāciju aprēķina, ņemot vērā attiecīgo produktu
ražošanai nepieciešamo labības daudzumu. Šie daudzumi
ir noteikti Regulā (EK) Nr. 1501/95.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Eksporta kompensācijas Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. panta
a), b) un c) apakšpunktā minētajiem produktiem, kurus izved
dabīgā veidā, izņemot iesalu, ir norādītas pielikumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2006. gada 7. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2006. gada 6. jūlijā
Komisijas vārdā —
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
J. L. DEMARTY

(1) OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).
(2) OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).
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PIELIKUMS
Komisijas 2006. gada 6. jūlija Regulai, ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu,
putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju
summa

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100

—
A00
—
A00
A00
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
C01

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

—
0
—
0
0
—
0
—
0
—
0
—
—
—
2,74

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju
summa

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

2,56

1101 00 15 9150
1101 00 15 9170

C01
C01

EUR/t
EUR/t

2,36
2,18

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

2,04

1101 00 15 9190
1101 00 90 9000

—
—

EUR/t
EUR/t

—
—

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700
1102 10 00 9900

A00
—

EUR/t
EUR/t

0
—

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900
1103 11 90 9200

—
A00

EUR/t
EUR/t

—
0

1103 11 90 9800

—

EUR/t

—

NB: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).
C01: Visas trešās valstis, izņemot Albāniju, Bulgāriju, Rumāniju, Horvātiju, Bosniju-Hercegovinu, Melnkalni, Serbiju, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku,
Lihtenšteinu un Šveici.
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1035/2006
(2006. gada 6. jūlijs)
par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 935/2006 minētajā konkursā
miem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (3), Komisija uz iesniegto piedāvājumu pamata var
nolemt nepiešķirt līgumtiesības.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK)
Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas
izveidi (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. panta pirmo daļu,

(2)

Ņemot vērā jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā
minētos kritērijus, nav jānosaka maksimālā kompensācija.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības
pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

tā kā:
(1)

(3)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 935/2006 (2) ir atvērts
konkurss par kompensācijas piešķiršanu par miežu
eksportu uz dažām trešām valstīm.
Saskaņā ar 7. pantu Komisijas 1995. gada 29. jūnija
Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas
(EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā
uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasāku-

1. pants
Netiek piešķirtas līgumtiesības saistībā ar piedāvājumiem,
kas iesniegti no 2006. gada 30. jūnija līdz 6. jūlijam Regulā
(EK) Nr. 935/2006 paredzētajā konkursā par miežu eksporta
kompensāciju.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2006. gada 7. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 6. jūlijā
Komisijas vārdā —
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
J. L. DEMARTY

(1) OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti
ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005.,
11. lpp.).
(2) OV L 172, 24.6.2006., 3. lpp.

(3) OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1036/2006
(2006. gada 6. jūlijs),
ar ko nosaka parasto kviešu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 936/2006 minētajā
konkursā
pieteikumu iesniedzējiem, kuru piedāvājums ir vienāds
vai mazāks par maksimālo kompensāciju.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr.
1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1),
un jo īpaši tās 13. panta 3. punkta pirmo daļu,
tā kā:
(1)

(2)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 936/2006 (2) ir atvērts
konkurss par kompensācijas piešķiršanu par parasto
kviešu eksportu uz dažām trešām valstīm.
Saskaņā ar 7. pantu Komisijas 1995. gada 29. jūnija
Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas
(EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā
uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (3), Komisija uz iesniegto piedāvājumu pamata var
izlemt noteikt maksimālo eksporta kompensāciju, ņemot
vērā Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā minētos kritērijus. Šajā gadījumā līgumtiesības piešķir tam vai tiem

(3)

Minēto kritēriju piemērošana pašreizējai attiecīgo labības
tirgu situācijai liek noteikt maksimālo eksporta kompensāciju.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības
pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Piedāvājumiem, kas iesniegti no 2006. gada 30. jūnijā līdz 7.
jūlijam Regulā (EK) Nr. 936/2006 minētā konkursa ietvaros,
parasto kviešu eksporta maksimālā kompensācija ir 2,00 EUR/t.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2006. gada 7. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 6. jūlijā
Komisijas vārdā —
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
J. L. DEMARTY

(1) OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).
(2) OV L 172, 24.6.2006., 3. lpp.
(3) OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1037/2006
(2006. gada 6. jūlijs),
ar ko groza ievedmuitas nodokli labības nozarē, ko piemēro no 2006. gada 7. jūlija
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

(2)

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr.
1784/2003, ar ko izveido labības tirgu kopējo organizāciju (1),
ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr.
1249/96, ar ko izstrādā Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92
piemērošanas noteikumus attiecībā uz ievedmuitas nodokli
labības nozarē (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,
tā kā:
(1)

Ievedmuita labības nozarē ir noteikta ar Komisijas Regulu
(EK) Nr. 1008/2006 (3).

Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 1. punktā paredzēts,
ka gadījumā, ja tās piemērošanas laikā vidējais aprēķinātais ievedmuitas daudzums par 5 EUR/t atšķiras no
fiksētās ievedmuitas, tiek piemērota attiecīga korekcija.
Šāda atšķirība ir notikusi. Tādēļ jāpielāgo ievedmuita,
kas noteikta Regulā (EK) Nr. 1008/2006,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulas (EK) Nr. 1008/2006 I un II pielikumu aizstāj ar šīs
regulas I un II pielikumu.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2006. gada 7. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2006. gada 6. jūlijā
Komisijas vārdā —
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
J. L. DEMARTY

(1) OV L 270, 29.9.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar
(EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).
(2) OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi
ar Regulu (EK) Nr. 1110/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 12.
(3) OV L 179, 1.7.2006., 48. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar
(EK) Nr. 1012/2006 (OV L 180, 4.7.2006., 16. lpp.).

Regulu
izdarīti
lpp.).
Regulu

LV

L 186/56

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

7.7.2006.

I PIELIKUMS
Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no
2006. gada 7. jūlija

KN kods

1001 10 00

1001 90 91
ex 1001 90 99

(1)

Preču nosaukums

Ievedmuita (1)
(EUR/t)

Augstas kvalitātes cietie kvieši

0,00

vidējas kvalitātes

0,00

zemas kvalitātes

14,89

Parastas kviešu sēklas

0,00

Parasti augstas kvalitātes kvieši, izņemot sēklu

0,00

1002 00 00

Rudzi

43,12

1005 10 90

Kukurūzas sēklas, izņemot hibrīdu

56,38

1005 90 00

Kukurūza, izņemot sēklas (2)

56,38

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīdu sēšanai

49,93

Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu (Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkts), importētājs var saņemt nodevu samazinājumu:
— 3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūrā, vai
— 2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.
(2) Importētājs saņem vienotas likmes samazinājumu 24 EUR/t, ja tiek pildīti nosacījumi, kas izstrādāti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā.
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II PIELIKUMS
Muitas nodokļu aprēķināšanas elementi
(30.6.2006–5.7.2006)
1) Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:
Mineapole

Čikāga

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Mineapole

HRS2

YC3

HAD2

vidējā
kvalitāte (*)

zema
kvalitāte (**)

ASV mieži 2

149,09 (***)

71,68

146,48

136,48

116,48

88,25

Subsīdija par Persijas līča reģionu (EUR/t)

—

14,42

—

—

Subsīdija par Lielo Ezeru reģionu (EUR/t)

26,67

—

—

—

Biržas kotējumi

Produkti (% proteīnu 12 % mitrumā)
Kotējums (EUR/t)

(*) Atskaitījums 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 1. punkts)
(**) Atskaitījums 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 3. pants)
(***) Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts)

2) Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:
Frakts/izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama 19,55 EUR/t; Lielo Ezeru reģions–Roterdama 25,65 EUR/t.
3) Subsīdijas Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 2. punkta trešās daļas nozīmē:

0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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II
(Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta)

EIROPAS PARLAMENTS

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMS
(2006. gada 18. janvāris)
par izmeklēšanas komitejas izveidi saistībā ar sabiedrības “Equitable Life Assurance Society” krīzi
(2006/469/EK)
EIROPAS PARLAMENTS,

Ņemot vērā EK līguma 193. pantu,
Ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 1995. gada 19. aprīļa Lēmumu 95/167/EK, Euratom,
EOTK par sīki izstrādātiem Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesību izmantošanas noteikumiem (1),
Ņemot vērā Reglamenta 176. pantu,
Ņemot vērā, ka šo prasību iesniedza 213 Eiropas Parlamenta deputāti,
Ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2005. gada 14. decembra lēmumu, kurā tā principā piekrita izveidot
izmeklēšanas komiteju saistībā ar pieņēmumiem, kas izteikti lūgumrakstā Nr. 0611/2004, ko iesniedzis
Artūrs Vaits (Arthur White, Lielbritānija), un lūgumrakstā Nr. 0029/2005, ko iesniedzis Pols Braitvaits (Paul
Braithwaite, Lielbritānija) “Equitable Members' Action Group” (EMAG) vārdā, kā arī citos lūgumrakstos par to
pašu tematu, kurus turpmāk iesniedza personas no Vācijas un Īrijas un kuri visi attiecās uz sabiedrību
“Equitable Life Assurance Society” (“Equitable Life”),
IR NOLĒMIS ŠĀDI.

1. pants
Ar šo izveido izmeklēšanas komiteju, lai izmeklētu pieņēmumus par Kopienas tiesību pārkāpumiem vai
Kopienas tiesību aktu nepareizu piemērošanu saistībā ar sabiedrības “Equitable Life” krīzi, neskarot valsts vai
Kopienas tiesu kompetenci.
2. pants
Izmeklēšanas komiteja:
— izmeklē pieņēmumus par Padomes Direktīvas 92/96/EEK (1992. gada 10. novembris) par normatīvo un
administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo dzīvības apdrošināšanu, un ar ko groza Direktīvas
79/267/EEK un 90/619/EEK (Trešā dzīvības apdrošināšanas direktīva) (2), kas tagad ir kodificēta Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/83/EK (2002. gada 5. novembris) par dzīvības apdrošināšanu (3),
pārkāpumiem vai tās nepareizu piemērošanu, ko Apvienotās Karalistes kompetentās iestādes ir pieļāvušas
saistībā ar sabiedrību “Equitable Life”, īpaši attiecībā uz regulatīvo režīmu un apdrošināšanas uzņēmumu
finansiālā stāvokļa, tostarp maksātspējas, pienācīgas uzraudzības nodrošināšanu, pienācīgu tehnisko
noteikumu paredzēšanu un šo noteikumu izpildei vajadzīgo aktīvu nodrošināšanu,
(1) OV L 113, 19.5.1995., 1. lpp.
(2) OV L 360, 9.12.1992., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu
2002/87/EK (OV L 35, 11.2.2003., 1. lpp.).
(3) OV L 345, 19.12.2002., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2005/68/EK (OV L 323, 9.12.2005.,
1. lpp.).
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— šajā sakarā izvērtē, vai Komisija ir pienācīgi izpildījusi tās pienākumu uzraudzīt pareizu un savlaicīgu
Kopienas tiesību aktu transponēšanu, un nosaka, vai radušos situāciju ir sekmējuši sistemātiski trūkumi,
— izvērtē pieņēmumus, ka Lielbritānijas regulatori vairāku gadu garumā – vismaz kopš 1989. gada – visu
laiku nav aizsargājuši apdrošinājuma ņēmējus, neveicot stingru sabiedrības “Equitable Life” grāmatvedības, noteikumu paredzēšanas prakses un finanšu stāvokļa pārraudzību,
— izvērtē to patērētāju sūdzību statusu, kuri ir Eiropas pilsoņi, bet nav Apvienotās Karalistes pilsoņi, un
Apvienotās Karalistes un/vai tiesību aktos pieejamo līdzekļu atbilstību attiecībā uz apdrošinājuma ņēmējiem no citām dalībvalstīm,
— sniedz priekšlikumus, ko izmeklēšanas komiteja uzskata par nepieciešamiem šajā jautājumā.
3. pants
Izmeklēšanas komiteja 4 mēnešu laikā pēc darba uzsākšanas sniedz Parlamentam pagaidu ziņojumu, lai 12
mēnešu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas sniegtu Parlamentam galīgo ziņojumu.
4. pants
Izmeklēšanas komiteja sastāvēs no 22 Eiropas Parlamenta deputātiem.

Strasbūrā, 2006. gada 18. janvārī
Eiropas Parlamenta vārdā —
priekšsēdētājs
J. BORRELL FONTELLES
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