Europos Sąjungos

oficialusis leidinys
Teisės aktai

Leidimas
lietuvių kalba

ISSN 1725-5120

L8
53 tomas
2010 m. sausio 13 d.

Turinys

II

Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI
★

★

2010 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 20/2010, kuriuo į saugomų kilmės vietos
nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Arzùa-Ulloa
(SKVN)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2010 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 21/2010, kuriuo į saugomų kilmės vietos
nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Pistacchio Verde di
Bronte (SKVN)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

2010 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 22/2010, kuriuo nustatomos standartinės
importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2010 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 23/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente
(EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi
importo muitai 2009/10 prekybos metais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

(Tęsinys antrajame viršelyje)

Kaina: 3 EUR

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą
laikotarpį.
Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Turinys (tęsinys)

IV Aktai, priimti iki 2009 m. gruodžio 1 d. remiantis EB sutartimi, ES sutartimi ir Europos atominės
energijos bendrijos steigimo sutartimi
★

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2010/16/BUSP/T VR dėl Europos Sąjungos ir
Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo
ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo
programos tikslais pasirašymo Europos Sąjungos vardu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų
tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos
tikslais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

2010/17/EB:
★

2009 m. spalio 29 d. Komisijos sprendimas patvirtinti pagrindinius traukinio mašinisto pažy
mėjimų ir papildomų sertifikatų, numatytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje
2007/59/EB, registrų parametrus (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 8278) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

2010/18/EB:
★

LT

2009 m. lapkričio 26 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi
suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą medinėms grindų dangoms (pranešta dokumentu Nr.
C(2009) 9427) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Tekstas svarbus EEE

32

LT

2010 1 13

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 8/1

II
(Įstatymo galios neturintys teisės aktai)

REGLAMENTAI
KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 20/2010
2010 m. sausio 12 d.
kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas
pavadinimas (Arzùa-Ulloa (SKVN))
EUROPOS KOMISIJA,

(2)

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

Prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr.
510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadi
nimas turi būti įregistruotas,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų
geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1),
ypač į jo 7 straipsnio 4 dalį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

kadangi:

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2
dalies pirma pastraipa ir jo 17 straipsnio 2 dalimi, Ispa
nijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Arzùa-Ulloa“
paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (2).

1 straipsnis

2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 12 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

(1) OL L 93, 2006 3 31, p. 12.
(2) OL C 131, 2009 6 10, p. 25.
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PRIEDAS
Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai
1.3 klasė. Sūriai
ISPANIJA
Arzùa-Ulloa (SKVN)

2010 1 13

LT

2010 1 13

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 8/3

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 21/2010
2010 m. sausio 12 d.
kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas
pavadinimas (Pistacchio Verde di Bronte (SKVN))
EUROPOS KOMISIJA,

(2)

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

Prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr.
510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadi
nimas turi būti įregistruotas,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų
geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1),
ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

kadangi:

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2
dalies pirma pastraipa ir 17 straipsnio 2 dalimi Italijos
paraiška įregistruoti pavadinimą „Pistacchio Verde di
Bronte“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (2).

1 straipsnis

2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 12 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

(1) OL L 93, 2006 3 31, p. 12.
(2) OL C 130, 2009 6 9, p. 16.
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PRIEDAS
Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai
1.6 klasė. Švieži ar perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdinės kultūros
ITALIJA
Pistacchio Verde di Bronte (SKVN)
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 22/2010
2010 m. sausio 12 d.
kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai
nustatyti
kadangi:

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organiza
vimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams
taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organi
zavimo reglamentas“) (1),
atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr.
2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendi
nimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138
straipsnio 1 dalį,

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl
prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai,
kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš
trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems
minėto reglamento XV priedo A dalyje,
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos stan
dartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. sausio 13 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 12 d.
Komisijos vardu,
Pirmininko vardu
Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

(1) OL L 299, 2007 11 16, p. 1.
(2) OL L 350, 2007 12 31, p. 1.
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PRIEDAS
Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti
(EUR/100 kg)
KN kodas

Trečiosios šalies kodas

(1 )

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL
MA
TN
TR
ZZ

122,3
70,7
112,5
96,5
100,5

0707 00 05

EG
JO
MA
TR
ZZ

174,9
115,2
76,9
116,5
120,9

0709 90 70

MA
TR
ZZ

120,9
101,5
111,2

0709 90 80

EG
ZZ

225,1
225,1

0805 10 20

EG
IL
MA
TR
ZZ

49,2
56,2
63,2
53,6
55,6

0805 20 10

MA
TR
ZZ

94,5
64,0
79,3

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

CN
EG
HR
IL
JM
MA
TR
ZZ

52,9
67,7
59,0
68,5
129,2
83,8
71,2
76,0

0805 50 10

EG
MA
TR
US
ZZ

64,3
65,5
73,7
87,7
72,8

0808 10 80

CA
CN
MK
US
ZZ

84,4
91,1
24,7
110,8
77,8

0808 20 50

CN
US
ZZ

55,0
114,0
84,5

(1) Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka
„kitas šalis“.
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 23/2010
2010 m. sausio 12 d.
kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus
produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009/10 prekybos metais
kuriems sirupams 2009/10 prekybos metams buvo
nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 877/2009 (3).
Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti
Komisijos reglamentu (ES) Nr. 14/2010 (4).

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organiza
vimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams
taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organi
zavimo reglamentas“) (1),
atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB)
Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečio
siomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio,
2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,
kadangi:
(1)

Tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai,
taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš
dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr.
951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems
produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo
muitai 2009/10 prekybos metams, numatyti Reglamente (EB)
Nr. 877/2009, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio regla
mento priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. sausio 13 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 12 d.
Komisijos vardu,
Pirmininko vardu
Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

(1) OL L 299, 2007 11 16, p. 1.
(2) OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3) OL L 253, 2009 9 25, p. 3.
(4) OL L 4, 2010 1 8, p. 87.
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PRIEDAS
Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95 tipinių kainų ir
papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2010 m. sausio 13 d.
(EUR)
Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo
produkto

KN kodas

Papildomas muitas už 100 kg neto
atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

43,39

0,00

(1)

43,39

1,89

1701 12 10 (1)

43,39

0,00

1701 12 90 (1)

43,39

1,59

1701 91 00 (2)

49,32

2,67

1701 99 10 (2)

49,32

0,00

(2)

49,32

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22

1701 11 90

1701 99 90

(1) Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.
(2) Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.
(3) Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.
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IV
(Aktai, priimti iki 2009 m. gruodžio 1 d. remiantis EB sutartimi, ES sutartimi ir Europos atominės energijos bendrijos
steigimo sutartimi)

TARYBOS SPRENDIMAS 2010/16/BUSP/TVR
2009 m. lapkričio 30 d.
dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų
duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo
sekimo programos tikslais pasirašymo Europos Sąjungos vardu
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 24 ir 38
straipsnius,
kadangi:
(1)

(2)

(3)

(4)

2009 m. liepos 27 d. Taryba nusprendė įgalioti pirmi
ninkaujančią valstybę narę, padedant Komisijai, pradėti
derybas dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Vals
tijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų
duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į
Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo
programos tikslais. Šios derybos buvo sėkmingos ir
buvo parengtas Susitarimo projektas (toliau – Susita
rimas).
Šis Susitarimas yra svarbus užtikrinant, kad paskirtieji
tarptautinių finansinių mokėjimų pranešimų paslaugų
teikėjai pateiktų Jungtinių Amerikos Valstijų iždui
Europos Sąjungos teritorijoje saugomus finansinių mokė
jimų pranešimų duomenis, būtinus terorizmo prevencijai
ir kovai su juo bei jo finansavimu, griežtai laikantis
apsaugos priemonių privatumo ir asmens duomenų
apsaugos srityse.
Susitarimas turėtų būti pasirašytas, atsižvelgiant į tai, kad
jis bus sudarytas vėliau.
Susitarime numatyta, kad jis bus laikinai taikomas nuo
2010 m. vasario 1 d. Todėl valstybės narės turėtų imtis
priemonių, kad jo nuostatos įsigaliotų nuo tos dienos
pagal galiojančią vidaus teisę. Pasirašant susitarimą bus
pateikta su tuo susijusi deklaracija,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis
Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir
Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl finansinių mokėjimų
pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos
Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo
programos tikslais pasirašymas su sąlyga, kad minėtas susita
rimas bus sudarytas.
Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.
2 straipsnis
Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą
(-us) pasirašyti Susitarimą Europos Sąjungos vardu su sąlyga,
kad jis bus sudarytas.
3 straipsnis
Pagal Susitarimo 15 straipsnį iki Susitarimo įsigaliojimo jo
nuostatos laikinai taikomos nuo 2010 m. vasario 1 d., laikantis
galiojančios vidaus teisės. Pridedama deklaracija dėl laikino
taikymo bus pateikta pasirašymo metu.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.
Tarybos vardu
Pirmininkė
B. ASK
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PRIEDAS
Deklaracija Europos Sąjungos vardu, kuri turi būti pateikta pasirašant Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos
Valstijų susitarimą dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į
Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais
„Šį Susitarimą, kuriuo nenukrypstama nuo Europos Sąjungos ir valstybių narių teisės aktų ar jie juo nepakeičiami, prieš
jam įsigaliojant valstybės narės laikinai taikys gera valia, atsižvelgdamos į galiojančius savo nacionalinės teisės aktus.“
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VERTIMAS

Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų
SUSITARIMAS
dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į
Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais

EUROPOS SĄJUNGA
ir
JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS
(toliau – Šalys),
TROKŠDAMOS užkirsti kelią terorizmui ir jo finansavimui bei su šiais reiškiniais kovoti, visų pirma keisdamosi infor
macija tarpusavyje, kaip viena iš priemonių savo demokratiškoms visuomenėms bei bendroms vertybėms, teisėms ir
laisvėms apsaugoti;
SIEKDAMOS stiprinti ir skatinti Šalių bendradarbiavimą transatlantinės partnerystės dvasia;
PRIMINDAMOS Jungtinių Tautų konvencijas dėl kovos su terorizmu ir jo finansavimo bei atitinkamas Jungtinių Tautų
Saugumo Tarybos rezoliucijas kovos su terorizmu srityje, ypač Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1373 (2001);
PRIPAŽINDAMOS Jungtinių Valstijų iždo departamento (toliau – JAV iždo departamentas) Terorizmo finansavimo sekimo
programos (TFSP) svarbą nustatant ir sulaikant teroristus bei juos finansuojančius subjektus ir tai, kad ją įgyvendinant
buvo gauta daug informacijos, kuri buvo išplatinta kompetentingoms institucijoms visame pasaulyje kovos su terorizmu
tikslais ir kad ši informacija buvo ypač vertinga Europos Sąjungos valstybėms narėms (toliau – valstybės narės);
ATKREIPDAMOS DĖMESĮ į TFSP svarbą vykdant terorizmo prevenciją ir kovojant su juo bei jo finansavimu Europos
Sąjungoje ir kitur, ir į Europos Sąjungos vaidmenį užtikrinant, kad paskirtieji tarptautinių finansinių mokėjimų pranešimų
paslaugų teikėjai leistų naudoti Europos Sąjungos teritorijoje saugomus finansinių mokėjimų pranešimų duomenis, būtinus
terorizmo prevencijai ir kovai su juo bei jo finansavimu, griežtai laikantis apsaugos priemonių privatumo ir asmens
duomenų apsaugos srityse;
ATSIŽVELGDAMOS į Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 dalį dėl pagarbos pagrindinėms teisėms, į proporcingumo
principus bei būtinybę užtikrinti teisę į privatumą bei asmens duomenų apsaugą pagal Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio 2 dalį, Europos Tarybos konvenciją Nr. 108 dėl asmenų apsaugos
ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius;
PABRĖŽDAMOS bendras vertybes, kuriomis vadovaujantis reglamentuojamas privatumas ir asmens duomenų apsauga
Europos Sąjungoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (toliau – Jungtinės Valstijos), įskaitant tai, kad abiem Šalims svarbu
tinkamas procesas ir teisė į veiksmingą žalos atlyginimą dėl nederamų valdžios institucijų veiksmų;
ATKREIPDAMOS dėmesį į tai, kad JAV iždo departamentas tvarkydamas, naudodamas ir platindamas finansinių mokė
jimų pranešimų duomenis pagal TFSP naudoja griežtos kontrolės ir apsaugos priemones, kaip matoma iš JAV iždo
departamento pareiškimo, paskelbto 2007 m. liepos 20 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, ir Jungtinių Valstijų
federalinio registro pareiškimo, paskelbto 2007 m. spalio 23 d.; ir tai atspindi dabartinį Jungtinių Valstijų ir Europos
Sąjungos bendradarbiavimą kovos su pasauliniu terorizmu srityje;
PRIMINDAMOS, kad siekiant garantuoti veiksmingą kiekvieno asmens naudojimąsi savo teisėmis, kiekvienas asmuo,
nepaisant jo pilietybės, siekdamas žalos atlyginimo gali pateikti skundą nepriklausomoje duomenų apsaugos institucijoje,
kitoje panašioje institucijoje, ar nepriklausomame ir nešališkame teisme;
ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad pagal JAV teisę galima administracine ir teismine tvarka siekti žalos atlyginimo už
netinkamą asmens duomenų tvarkymą, be kita ko, pagal 1946 m. Administracinės teisenos aktą (JAV kodekso 5
antraštinės dalies 701 et seq. straipsnius), 1978 m. Generalinio inspektoriaus aktą (JAV kodekso 5 antraštinės dalies
priedą), 2007 m. 9/11 komisijos akto įgyvendinamąsias rekomendacijas (JAV kodekso 42 antraštinės dalies 2000 et
seq. straipsnius), Sukčiavimo naudojant kompiuterius ir piktnaudžiavimo jais aktą (JAV kodekso 18 antraštinės dalies 1030
straipsnį) ir Informacijos laisvės aktą (JAV kodekso 5 antraštinės dalies 552 straipsnį), su pakeitimais;
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PRIMINDAMOS, kad Europos Sąjungoje pagal teisės aktus finansinių įstaigų klientai ir finansinių mokėjimų pranešimų
paslaugų teikėjai yra informuojami apie tai, kad finansinio sandorio įrašuose pateikti asmens duomenys gali būti perduoti
valstybių narių arba trečiųjų šalių valdžios institucijoms teisėsaugos tikslais;
PRIMINDAMOS, kad šis Susitarimas nėra precedentas jokiems būsimiems Jungtinių Valstijų ir Europos Sąjungos ar kurios
nors iš Šalių ir kurios nors valstybės susitarimams dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų arba dėl bet kurios kitos
rūšies duomenų perdavimo ir tvarkymo ar dėl duomenų apsaugos;
PRIPAŽINDAMOS, kad šiuo Susitarimu nenukrypstama nuo galiojančių valstybių narių duomenų apsaugos institucijoms
suteiktų įgaliojimų ginti asmenis jų asmens duomenų tvarkymo srityje; ir
TAIP PAT PATVIRTINDAMOS, kad šis Susitarimas nepažeidžia kitų teisėsaugos arba keitimosi informacija susitarimų tarp
Šalių arba tarp Jungtinių Valstijų ir valstybių narių,
SUSITARĖ:

1 straipsnis
Susitarimo tikslas
1.
Šio Susitarimo tikslas – užtikrinti, visapusiškai laikantis
privatumo ir asmens duomenų apsaugos principų bei kitų
šiame Susitarime išdėstytų sąlygų, kad:

a) asmens ar subjekto veiksmai yra susiję su smurtu ar yra
kitaip pavojingi žmogaus gyvybei ar kelia pavojų turtui ar
infrastruktūrai, ir kurie, atsižvelgiant į jų pobūdį ir aplin
kybes, yra pagrįstai laikomi padarytais turint tikslą:

i) įbauginti gyventojus ar daryti jiems spaudimą;
a) finansinių mokėjimų pranešimų duomenys ir susiję
duomenys, kuriuos Europos Sąjungos teritorijoje saugo
pagal šį Susitarimą bendrai paskirti tarptautinių finansinių
mokėjimų pranešimų paslaugų teikėjai, būtų pateikti JAV
iždo departamento prašymu terorizmo ar terorizmo finansa
vimo prevencijos, tyrimo, nustatymo arba patraukimo
baudžiamojon atsakomybėn už juos tikslais; ir

b) TFSP tikslais gauta atitinkama informacija yra pateikiama
valstybių narių teisėsaugos, visuomenės saugumo ar kovos
su terorizmu institucijoms arba Europolui ar Eurojustui tero
rizmo ar terorizmo finansavimo prevencijos, tyrimo, nusta
tymo arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už juos
tikslais.

2.
Jungtinės Valstijos, Europos Sąjunga ir jos valstybės narės
pagal savo įgaliojimus imasi visų būtinų ir tinkamų priemonių,
kad įvykdytų šio Susitarimo nuostatas ir pasiektų jo tikslą.

ii) įbauginti, įtikinti Vyriausybę ar tarptautinę organizaciją
veikti arba susilaikyti nuo veiksmo arba daryti joms spau
dimą; arba

iii) rimtai destabilizuoti ar sunaikinti pagrindines politines,
konstitucines, ekonomines ar socialines šalies struktūras
ar tarptautinę organizaciją;

b) asmuo ar subjektas padeda vykdyti, finansuoja a punkte
išvardytus veiksmus ar teikia finansinę, materialinę ar tech
nologinę paramą arba finansines ar kitokias paslaugas
siekiant juos vykdyti arba paremti jų vykdymą; arba

c) asmuo ar subjektas padeda, kursto ar mėgina vykdyti a arba
b punktuose išvardytus veiksmus.

3 straipsnis

2 straipsnis
Taikymo sritis
Su terorizmu ar terorizmo finansavimu susijęs elgesys
Šis Susitarimas taikomas finansinių mokėjimų pranešimų ir susi
jusių duomenų gavimui ir jų naudojimui prevencijos, tyrimo,
nustatymo arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tikslais
tais atvejais, kai:

Paskirtųjų paslaugų teikėjų vykdomo duomenų teikimo
užtikrinimas
Europos Sąjunga užtikrina, kad subjektai, pagal šį Susitarimą
Šalių bendrai paskirti tarptautinių finansinių mokėjimų prane
šimų paslaugų teikėjais (toliau – paskirtieji paslaugų teikėjai),
laikydamiesi šio Susitarimo, pateiktų JAV iždo departamentui
prašomus finansinių mokėjimų pranešimų ir susijusius
duomenis terorizmo ar jo finansavimo prevencijos, tyrimo,
nustatymo arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už
juos tikslais (toliau – pateikti duomenys).
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4 straipsnis
JAV

prašymai

paskirtiesiems paslaugų
duomenų pateikimo

teikėjams

dėl

1.
Pagal 2003 m. birželio 25 d. Vašingtone pasirašyto
Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo
dėl savitarpio teisinės pagalbos 8 straipsnį ir susijusio Jungtinių
Amerikos Valstijų ir valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs paskir
tasis paslaugų teikėjas arba kurioje jis laiko prašomus duomenis,
dvišalį dokumentą dėl savitarpio teisinės pagalbos, JAV iždo
departamentas pateikia prašymą, remdamasis vykstančiu tyrimu
dėl tam tikros 2 straipsnyje nurodytos veiklos, kuri buvo įvyk
dyta arba dėl kurios, remiantis išankstine informacija ar įrody
mais, yra priežasčių manyti, kad ji gali būti įvykdyta. Šiuo tikslu
administracine institucija, kuriai gali būti teikiama pagalba,
laikomas JAV Iždo departamentas.

2.
Prašyme kuo aiškiau nurodomi šiuo tikslu būtini
duomenys, kuriuos saugo paskirtasis paslaugų teikėjas Europos
Sąjungos teritorijoje. Duomenys gali apimti tapatybę padedančią
nustatyti informaciją apie sandorio iniciatorių ir (arba) gavėją,
įskaitant vardą ir pavardę, sąskaitos numerį, adresą, nacionalinį
asmens kodą bei kitus asmens duomenis, susijusius su finansi
niais pranešimais.

Prašyme pagrindžiamas šių duomenų poreikis, o pats prašymas
parengiamas kuo tiksliau, kad būtų prašoma pateikti kuo
mažiau duomenų, deramai atsižvelgiant į geografinę, grėsmių
ir pažeidžiamumo analizes.
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Jei prašymas perduotas valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs
paskirtasis paslaugų teikėjas, centrinei institucijai, valstybė
narė, kurioje duomenys saugomi, teikia pagalbą vykdant
prašymą.

Prašoma priemonė vykdoma skubos tvarka.

6.
Jeigu paskirtasis paslaugų teikėjas dėl techninių priežasčių
negali nustatyti, kurie konkretūs duomenys atitinka prašymą, ir
juos perduoti valstybės narės, kuriai pateiktas prašymas, kompe
tentingai institucijai kartu perduodami visi potencialiai svarbūs
duomenys, taikant 5 straipsnio 2 dalį.

7.
Duomenys perduodami tarp valstybės narės, kuriai
pateiktas prašymas, ir Jungtinių Valstijų paskirtų institucijų.

8.
Europos Sąjunga užtikrina, kad paskirtasis paslaugų
teikėjas išsamiai registruotų visus duomenis, kurie valstybės
narės, kuriai pateiktas prašymas, kompetentingai institucijai
perduoti šio Susitarimo tikslais.

9.
Teisėtai pagal šią nuostatą perduotuose duomenyse gali
būti atliekama paieška vykdant kitus tyrimus, susijusius su 2
straipsnyje nurodytų rūšių veikla, visapusiškai laikantis šio Susi
tarimo 5 straipsnio.

5 straipsnis
Pateiktų
3.
JAV teisingumo departamentas perduoda prašymą vals
tybės narės, kurioje yra įsisteigęs paskirtasis paslaugų teikėjas
arba kurioje jis saugo prašomus duomenis, centrinei valdžios
institucijai.

4.
Jungtinės Valstijos tuo pat metu perduoda prašymo kopiją
kitos valstybės narės centrinei institucijai. Jungtinės Valstijos tuo
pat metu taip pat perduoda prašymo kopiją šių valstybių narių
Eurojusto nacionaliniams nariams.

5.
Gavusi pagrįstą prašymą pagal 2 dalį, valstybės narės,
kuriai pateikiamas prašymas, centrinė valdžios institucija patik
rina, ar prašymas atitinka šį Susitarimą ir taikytinus dvišalio
susitarimo dėl savitarpio teisinės pagalbos reikalavimus. Cent
rinei institucijai atlikus tokį patikrinimą, prašymas perduodamas
kompetentingai institucijai vykdyti pagal valstybės narės, kuriai
pateikiamas prašymas, teisės aktus.

duomenų

tvarkymui
priemonės

taikomos

apsaugos

1.
JAV iždo departamentas užtikrina, kad pateikti duomenys
būtų tvarkomi pagal šio Susitarimo nuostatas.

2.
TFSP neapima ir neturi apimti duomenų gavybos ar kito
tipo algoritminio ar automatinio profiliavimo ar kompiuterinio
filtravimo. JAV iždo departamentas užtikrina asmens duomenų
apsaugą toliau nurodytomis apsaugos priemonėmis, kurios
taikomos nediskriminuojant, visų pirma pilietybės ar gyvenamo
sios vietos šalies pagrindu:

a) pateikti duomenys tvarkomi tik terorizmo ar jo finansavimo
prevencijos, tyrimo, nustatymo arba patraukimo baudžia
mojon atsakomybėn už juos tikslais;

b) pateiktų duomenų paieška atliekama tik tuo atveju, jei yra
išankstinės informacijos ar įrodymų, leidžiančių manyti, kad
esama priežastinio ryšio tarp terorizmo ar jo finansavimo ir
paieškos objekto;
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c) kiekviena pateiktų duomenų paieška pagal TFSP yra tiksliai
parengiama, joje pagrindžiamas paieškos subjekto ir tero
rizmo ar jo finansavimo priežastinis ryšys ir ji yra įregist
ruojama, įskaitant tokį priežastinį ryšį su terorizmu ar jo
finansavimu, dėl kurio turi būti pradėta paieška;

d) pateikti duomenys laikomi atskirai nuo kitų duomenų
saugioje fizinėje aplinkoje, kurioje yra įrengtos aukšto
lygio sistemos ir fizinio įsibrovimo kontrolės priemonės,
skirtos užkirsti kelią neautorizuotai prieigai prie duomenų;

e) prieiga prie pateiktų duomenų suteikiama tik terorizmo ar
jo finansavimo analitikams ir TFSP techniniam valdymo ir
priežiūros personalui;

f)

pateiktų duomenų kopijos nedaromos, išskyrus atsargines
kopijas, skirtas atkurti duomenis, jei nelaimės atveju jie
būtų prarasti;

g) pateiktais duomenimis negali būti manipuliuojama, jie
negali būti keičiami, pildomi ir susiejami su jokiomis
kitomis duomenų bazėmis;

h) tiktai pagal TFSP vykdant šį Susitarimą gauta su terorizmu
susijusia informacija keičiamasi tik su teisėsaugos, visuo
menės saugumo ar kovos su terorizmu institucijomis Jung
tinėse Valstijose, Europos Sąjungoje ar trečiosiose valstybėse
terorizmo ar jo finansavimo tyrimo, nustatymo, prevencijos
arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už juos tiks
lais;

i)

šio Susitarimo galiojimo metu JAV iždo departamentas
atlieka peržiūrą siekdamas nustatyti visus neatrinktus
duomenis, kurie nebereikalingi kovos su terorizmu ar jo
finansavimu tikslais. Nustačius tokius duomenis, jų ištry
nimo procedūros pradedamos per du (2) mėnesius nuo
tos datos, kurią jie buvo nustatyti kaip nebereikalingi, ir
užbaigiamos kuo greičiau po to, tačiau bet kuriuo atveju
nė vėliau kaip praėjus aštuoniems (8) mėnesiams nuo nusta
tymo, jei nėra ypatingų technologinių aplinkybių;

l)
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taikant i punktą, visi neatrinkti duomenys, gauti 2007 m.
liepos 20 d. arba vėliau, ištrinami ne vėliau kaip per penke
rius (5) metus nuo tos datos, kurią jie buvo gauti; ir

m) informacijai, gautai iš pateiktų duomenų, įskaitant informa
ciją, kuria keičiamasi pagal h punktą, nustatomas saugojimo
laikotarpis, kuris taikomas konkrečiai Vyriausybinei institu
cijai atsižvelgiant į konkrečias jos taisykles ir įrašų saugo
jimo tvarkaraščius.

6 straipsnis
Tinkamumas
Atsižvelgiant į tai, kad šiame Susitarime nustatyti privatumo ir
asmens duomenų apsaugos įsipareigojimai turi būti vykdomi
visą laiką, JAV iždo departamentas turi užtikrinti tinkamą
duomenų apsaugos lygį tvarkydamas finansinių mokėjimų
pranešimų ir susijusius duomenis, kuriuos Europos Sąjunga
perduoda Jungtinėms Valstijoms Susitarimo tikslais.

7 straipsnis
Spontaniškas informacijos teikimas
1.
JAV iždo departamentas užtikrina, kad, kuo greičiau ir kai
tik įmanoma, atitinkamų valstybių narių teisėsaugos, visuo
menės saugumo ar kovos su terorizmu institucijoms ir atitinka
mais atvejais Europolui pagal jo įgaliojimus būtų pateikta pasi
telkiant TFSP gauta informacija, kuri gali būti naudinga tero
rizmo ar jo finansavimo prevencijos, tyrimo, nustatymo arba
patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už juos Europos Sąjun
goje tikslais. Visa papildoma informacija, kuri gali būti naudinga
terorizmo ar jo finansavimo prevencijos, tyrimo, nustatymo
arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už juos Jungtinėse
Valstijose tikslais, laikantis abipusiškumo principo persiunčiama
Jungtinėms Valstijoms.

2.
Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas veiksmingam keiti
muisi informacija, Europolas gali į JAV iždo departamentą
paskirti ryšių pareigūną. Šalys bendrai nustato sąlygas, susijusias
su ryšių pareigūno statusu ir užduotimis.

8 straipsnis
j)

paaiškėjus, kad buvo perduoti finansinio mokėjimo prane
šimo duomenys, kurių nebuvo prašoma, JAV iždo departa
mentas nedelsdamas ir visam laikui ištrina šiuos duomenis ir
apie tai praneša atitinkamam paskirtajam paslaugų teikėjui ir
valstybės narės, kuriai pateikiamas prašymas, centrinei
valdžios institucijai;

k) taikant i punktą, visi neatrinkti duomenys, gauti iki 2007 m.
liepos 20 d., ištrinami ne vėliau kaip per penkerius (5)
metus nuo nurodytos datos;

ES prašymai atlikti paieškas pagal TFSP
Jei valstybės narės teisėsaugos, visuomenės saugumo ar kovos su
terorizmu institucija, Europolas ar Eurojustas nustato, kad yra
priežasčių manyti, jog asmuo ar subjektas turi priežastinį ryšį su
terorizmu, kaip apibrėžta Tarybos pamatinio sprendimo
2002/475/TVR su pakeitimais, padarytais Tarybos pamatiniu
sprendimu 2008/919/TVR, 1–4 straipsniuose, tokia institucija
gali prašyti atlikti atitinkamos informacijos paiešką pagal TFSP.
JAV iždo departamentas, vykdydamas tokius prašymus, nedels
damas atlieka paiešką pagal 5 straipsnį ir pateikia atitinkamą
informaciją.
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9 straipsnis
Bendradarbiavimas, jei ateityje būtų sukurta lygiavertė ES
sistema
Tuo atveju, jei Europos Sąjungoje arba vienoje ar daugiau jos
valstybių narių būtų įgyvendinama JAV TFSP lygiavertė ES
sistema, pagal kurią būtų reikalaujama perduoti Europos
Sąjungai Jungtinėse Valstijose saugomus finansinių mokėjimų
pranešimų duomenis, JAV iždo departamentas abipusiškumo
pagrindu ir taikydamas tinkamas apsaugos priemones aktyviai
bendradarbiauja su visais tarptautinių finansinių mokėjimų
pranešimų paslaugų teikėjais, kurie yra įsisteigę Jungtinėse Vals
tijose.
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baudžiamojon atsakomybėn, tinkamai atsižvelgiant į atitinkamo
asmens teisėtus interesus.

2.
Šalys imasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad JAV
iždo departamentas ir atitinkama valstybė narė nedelsiant infor
muotų vienas kitą ir prireikus konsultuotųsi tarpusavyje ir su
Šalimis, jei mano, kad asmens duomenys buvo tvarkomi pažei
džiant šį Susitarimą.

3.
Kiekvienas asmuo, manantis, kad jo asmens duomenys
buvo tvarkomi pažeidžiant šį Susitarimą, turi teisę administra
cine ar teismine tvarka siekti veiksmingo žalos atlyginimo pagal
atitinkamai Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir Jungtinių
Valstijų teisės aktus.

10 straipsnis
Bendra peržiūra
1.
Vienos iš Šalių prašymu ir bet kuriuo atveju po šešių (6)
mėnesių Šalys bendrai peržiūri šio Susitarimo įgyvendinimą,
ypač patikrina Susitarime nustatytų įsipareigojimų privatumo
ir asmens duomenų apsaugos srityje vykdymą ir abipusiškumo
nuostatų įgyvendinimą. Peržiūros metu, be kita ko, įvertinamas
pateiktų duomenų proporcingumas atsižvelgiant į jų vertę tero
rizmo ar jo finansavimo tyrimo, prevencijos, nustatymo arba
patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už juos tikslams.

2.
Peržiūros metu Europos Sąjungai atstovauja Europos
Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė, Europos Komi
sija ir du valstybių narių duomenų apsaugos institucijų parei
gūnai, iš kurių bent vienas turi būti iš valstybės narės, kurioje
yra įsisteigęs paskirtasis paslaugų teikėjas. Jungtinėms Valstijoms
atstovauja JAV Iždo departamentas.

3.
Peržiūros tikslais JAV iždo departamentas užtikrina prieigą
prie susijusių dokumentų bei sistemų ir personalo, taip pat
galimybes susipažinti su tiksliais duomenimis apie atrinktų
finansinių mokėjimų pranešimų skaičių ir kiek buvo atvejų,
kada buvo pasikeista informacija. Šalys bendrai nustato
peržiūros sąlygas.

12 straipsnis
Konsultavimasis
1.
Šalys prireikus konsultuojasi, kad Susitarimas būtų
taikomas kuo veiksmingiau, be kita ko, siekdamos kuo lengviau
išspręsti ginčus, kylančius dėl šio Susitarimo aiškinimo ar
taikymo.

2.
Šalys imasi priemonių siekdamos neužkrauti viena kitai
pernelyg didelės naštos, susijusios su šio Susitarimo taikymu.
Vis dėlto, jei našta taptų pernelyg didelė, Šalys nedelsdamos
konsultuojasi siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas šio Susita
rimo taikymui, be kita ko, imtis priemonių, kurių gali reikėti
susidariusiai ir būsimai naštai sumažinti.

3.
Šalys prireikus nedelsdamos konsultuojasi tuo atveju, kai
trečioji šalis, įskaitant kitos šalies valdžios instituciją, pateikia
kaltinimą ar teisinį ieškinį, susijusį su visais šio Susitarimo
poveikio ar įgyvendinimo aspektais.

13 straipsnis
Draudimas nukrypti
Šiuo Susitarimu neketinama nukrypti nuo Jungtinių Valstijų,
Europos Sąjungos ar valstybių narių teisės aktų ar juos iš dalies
keisti. Šis Susitarimas jokiam kitam privačiam ar viešajam asme
niui ar subjektui nesukuria ir nesuteikia jokių teisių ar lengvatų.

11 straipsnis
Žalos atlyginimas

14 straipsnis

1.
Kiekvienas asmuo, pagrįstais laiko tarpais pateikęs
prašymą, turi teisę be apribojimų, pernelyg nedelsiant ir neturė
damas pernelyg didelių išlaidų gauti duomenų apsaugos institu
cijos patvirtinimą, kad buvo atlikti visi būtini patikrinimai
Europos Sąjungoje, siekiant užtikrinti, kad pagal šį Susitarimą
būtų atsižvelgta į to asmens teises duomenų apsaugos srityje, ir
ar jo asmens duomenys buvo tvarkomi nepažeidžiant šio Susi
tarimo. Šiai teisei gali būti taikomos būtinos ir proporcingos
pagal nacionalinę teisę taikytinos priemonės, įskaitant visuo
menės saugumo ar nacionalinio saugumo užtikrinimo prie
mones ar priemones, kuriomis siekiama nepakenkti baudžia
mųjų veikų prevencijai, nustatymui, tyrimui ar patraukimui

Nutraukimas
1.
Bet kuri Šalis bet kuriuo metu gali sustabdyti arba
nutraukti šį Susitarimą apie tai pranešdama diplomatiniais kana
lais. Sustabdymas įsigalioja po dešimties (10) dienų nuo prane
šimo apie tai gavimo dienos. Nutraukimas įsigalioja po trisde
šimties (30) dienų nuo pranešimo apie tai gavimo dienos.

2.
Neatsižvelgiant į šio Susitarimo taikymo sustabdymą ar
nutraukimą, visi JAV iždo departamente laikomi duomenys
toliau tvarkomi pagal šį Susitarimą.
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15 straipsnis
Baigiamosios nuostatos
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4.
Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Šalys deda pastangas, kad
būtų sudarytas ilgalaikis susitarimas, pakeisiantis šį Susitarimą.

1.
Šis Susitarimas įsigalioja pirmą mėnesio dieną po to, kai
Šalys pasikeičia pranešimais apie šiam tikslui skirtų jų vidaus
procedūrų užbaigimą.
2.
Šis Susitarimas iki jo įsigaliojimo pagal 3 dalį laikinai
taikomas nuo 2010 m. vasario 1 d.
3.
Šis Susitarimas nebegalioja ir nebeturi poveikio ne vėliau
kaip nuo 2010 m. spalio 31 d., nebent pagal 14 straipsnį arba
Šalių susitarimu jis būtų nutrauktas anksčiau.

5.
Pasirašytas 2009 m. lapkričio 30 d. Briuselyje dviem origi
naliais egzemplioriais anglų kalba. Šis Susitarimas taip pat
parengiamas bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų,
latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų,
rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių
kalbomis. Abiem Šalims patvirtinus visus tekstus šiomis
kalbomis, jie laikomi autentiškais.

2010 1 13
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KOMISIJOS SPRENDIMAS
2009 m. spalio 29 d.
patvirtinti pagrindinius traukinio mašinisto pažymėjimų ir papildomų sertifikatų, numatytų Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/59/EB, registrų parametrus
(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 8278)
(Tekstas svarbus EEE)

(2010/17/EB)
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(4)

Kompetentingų valdžios institucijų ir suinteresuotųjų
šalių įgaliotiems atstovams turi būti sudaryta galimybė
susipažinti su traukinio mašinisto pažymėjimų ir papil
domų sertifikatų registrais. Skirtinguose registruose
teikiami duomenys ir duomenų formatas turi derėti.
Todėl jie turėtų būti sudaryti naudojantis bendromis
veiklos ir techninėmis specifikacijomis.

(5)

Saugos institucijos, siekdamos palengvinti darbuotojų
sertifikavimo procesą, numatytą 2004 m. balandžio
29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose ir iš
dalies pakeičiančios Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl gele
žinkelio įmonių licencijavimo bei Direktyvą 2001/14/EB
dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo,
mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra
ėmimo ir saugos sertifikavimo (Saugos geležinkeliuose
direktyvos) (2), 10 ir 11 straipsniuose, ir greičiau išduoti
tuose straipsniuose nurodytus saugos sertifikatus, turi
naudotis visa informacija, nurodyta pažymėjimuose,
suderintuose papildomuose sertifikatuose ir pažymėjimų
bei suderintų papildomų sertifikatų registruose.

(6)

Remiantis Direktyvos 2007/59/EB 19 straipsnio 1 dalies
f punktu, traukinio mašinisto pažymėjimų registrą veda ir
atnaujina kompetentingos institucijos arba įgaliotos
įstaigos. Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms vals
tybėms narėms apie jų šiuo tikslu paskirtą įstaigą iš dalies
tam, kad tokios įstaigos galėtų keistis informacija.

(7)

Idealiomis sąlygomis, siekiant visiško registrų suderina
mumo ir galimybės kompetentingoms institucijoms ir
kitiems prieigos teisę turintiems subjektams susipažinti
su informacija, kiekviena valstybė narė turėtų sukurti
kompiuterizuotą traukinio mašinisto pažymėjimų
registrą. Tačiau dėl ekonominių ir techninių priežasčių
tokia sąsaja gali būti sukurta tik atlikus išsamesnį tyrimą.
Visų pirma, būtina susitarti dėl metodų, užtikrinančių
prieigą tik tam tikromis sąlygomis, kaip to reikalaujama
Direktyvoje 2007/59/EB. Antra, siekiant atlikti ekono
minės naudos analizę ir pasiūlyti geriausią sprendimą,
kurį taikant nereikėtų su realiais poreikiais nesuderinamų
administracinių išlaidų, reikia atlikti kelių sandorių
tyrimą. Todėl Europos geležinkelio agentūra pasiūlė
taikyti tarpinį sprendimą, kurio pagrindu būtų galima
keistis informacija paprasčiau, ir tęsti elektroninės sąsajos,
kuri būtų įdiegiama vėlesniame etape, kūrimą.

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 2007/59/EB dėl traukinių mašinistų,
valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje
Bendrijos teritorijoje, sertifikavimo (1), ypač į jos 22 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos geležinkelio agentūros 2008 m. gruo
džio 19 d. rekomendaciją dėl traukinio mašinisto pažymėjimų ir
papildomų sertifikatų registrų pagrindinių parametrų
(ERA/REC/SAF/05–2008),

kadangi:

(1)

Remiantis Direktyvos 2007/59/EB 22 straipsnio 1 dalimi,
kompetentingos valdžios institucijos turi vesti nacionalinį
traukinio mašinisto pažymėjimų registrą arba užtikrina,
kad jis būtų vedamas.

(2)

Remiantis Direktyvos 2007/59/EB 22 straipsnio 2 dalimi,
geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojai turi vesti
bendrovių papildomų sertifikatų registrą arba užtikrina,
kad jis būtų vedamas.

(3)

Direktyvos 2007/59/EB 22 straipsnio 4 dalyje nustatyta,
kad Europos geležinkelio agentūra turi sukurti traukinio
mašinisto pažymėjimų registro, kurį turi sudaryti kompe
tentingos valdžios institucijos, ir papildomų sertifikatų
registro, kurį turi sudaryti geležinkelio įmonės ir infra
struktūros valdytojai, įdarbinantys mašinistus arba su jais
sudarantys paslaugų sutartis, pagrindinius parametrus.
Valstybės narės nacionaliniame traukinio mašinisto pažy
mėjimų registre registruojami visi toje valstybėje narėje
išduoti traukinio mašinisto pažymėjimai.

Prašant išduoti traukinio mašinisto pažymėjimą, siekiant
jį registruoti ir įrašyti atnaujinimus, pakeitimus, informa
ciją apie jo pakeitimą, atnaujinimą, jo galiojimo sustab
dymą ir panaikinimą, turi būti naudojama standartinė
prašymo forma.
(1) OL L 315, 2007 12 3, p. 51.

(2) OL L 220, 2004 6 21, p. 16.
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(8)

Remiantis Direktyvos 2007/59/EB 36 straipsnio 3 dalimi,
toji direktyva netaikoma Kiprui ir Maltai. Todėl šis spren
dimas netaikomas Kiprui ir Maltai tol, kol šiose valstybėse
narėse nebus geležinkelio sistemos.

(9)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Geležin
kelio sąveikos ir saugumo komiteto, įsteigto pagal Direk
tyvos 96/48/EB 21 straipsnį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

2010 1 13

2.
Prireikus Agentūra, remdamasi 1 dalyje nurodytos studijos
rezultatais, parengs tinklo, kuriame bus mažiausiai trys NPR ir
devyni PSR, bandomąją programą.
Agentūra ne trumpiau kaip vienerius metus stebės, kaip yra
naudojamasi bandomąja programa, ir pateikia Komisijai atas
kaitą, o prireikus ir rekomendaciją pakeisti šį sprendimą iš
dalies.
4 straipsnis

1 straipsnis
Tvirtinami I priede nurodyti Traukinio mašinisto pažymėjimų
nacionalinio registro (toliau – NPR) pagrindiniai parametrai.
2 straipsnis
Tvirtinami II priede nurodyti Papildomų sertifikatų nacionalinio
registro (toliau – PSR) pagrindiniai parametrai.
3 straipsnis
1.
Per 24 mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo Europos
geležinkelio agentūra (toliau – Agentūra) atlieka kompiuterinės
programos, atitinkančios NPR ir PSR pagrindinius parametrus ir
palengvinančios kompetentingų valdžios institucijų, geležinkelio
įmonių ir infrastruktūros valdytojų informacijos mainus, gali
mybių studiją.
Galimybių studijoje visų pirma tiriama programos funkcinė ir
techninė sandara, veikimo režimai ir duomenų įvedimo bei susi
pažinimo su jais taisyklės.
Galimybių studija aptariama ir patvirtinama bendradarbiaujant
Direktyvos 2007/59/EB 35 straipsnyje nurodytų kompetentingų
valdžios institucijų atstovams.

Per vienerius metus nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos vals
tybės narės pateikia informaciją Komisijai ir kitoms valstybėms
narėms:
a) apie įstaigą, kuriai suteikta teisė išduoti traukinio mašinisto
pažymėjimus pagal Direktyvos 2007/59/EB 19 straipsnio 1
dalies a punktą;
b) apie įstaigą, kuriai suteikta teisė vesti ir atnaujinti NPR pagal
Direktyvos 2007/59/EB 19 straipsnio 1 dalies f punktą.
5 straipsnis
Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.
Jis netaikomas Kiprui ir Maltai tol, kol jų teritorijoje nebus
geležinkelio sistemos.

Priimta Briuselyje 2009 m. spalio 29 d.
Komisijos vardu
Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas
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I PRIEDAS
TRAUKINIO MAŠINISTO PAŽYMĖJIMŲ NACIONALINIŲ REGISTRŲ PAGRINDINIAI PARAMETRAI (NPR)
1. Pagrindiniai parametrai
Pagrindiniai Traukinio mašinisto pažymėjimų nacionalinių registrų parametrai, kurie yra nustatyti pagal Direktyvos
2007/59/EB 22 straipsnio 4 dalį, yra šie:
— renkami duomenys (2 skyrius),
— duomenų formatas (3 skyrius),
— prieigos teisės (4 skyrius),
— duomenų mainai (5 skyrius),
— duomenų saugojimo laikotarpis (6 skyrius).

2. Renkami duomenys
NPR sudaro 4 skyriai.
1 skyriuje pateikiama informacija apie dabartinį pažymėjimo statusą.
2 skyriuje pateikiama informacija apie išduotą pažymėjimą, laikantis Direktyvos 2007/59/EB I priedo 2 skyriaus reika
lavimų.
3 skyriuje pateikiama pažymėjimo istorinė informacija.
4 skyriuje pateikiama informacija apie pagrindinius reikalavimus ir pirminius tikrinimus, siekiant išduoti pažymėjimą, ir
vėlesnius tikrinimus, siekiant pratęsti pažymėjimo galiojimą.
Renkami duomenys nurodyti 3 skyriaus lentelėje.

3. Duomenų formatas
Toliau nurodyti reikalavimai NPR duomenų formatui.
Reikalavimai yra šie:
Nr.

Nurodoma data
Turinys

Formatas

Reikalavimo statusas

EIN (12 skaičių)

Privaloma

Tekstas

Privaloma

Tekstas

Privaloma

1 skyrius. Dabartinis pažymėjimo statusas
1.

Pažymėjimo numeris

1.1.

Pažymėjimo numeris

2.

Dabartinis pažymėjimo statusas

2.1.

Dabartinio pažymėjimo statuso įrodymas
— Galioja
— Galiojimas sustabdytas (laukiama sprendimo)
— Galiojimas panaikintas

2.2.

Priežastys, dėl kurių pažymėjimo galiojimas yra sustabdytas
arba panaikintas
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2 skyrius. Pagal Direktyvos 2007/59/EB I priedo 2 skyrių teikiama informacija apie dabartinį išduotą pažymėjimą
3.

Pažymėjimo turėtojo pavardė (-ės)

3.1.

Pase arba nacionalinėje asmens tapatybės kortelėje arba
kitame patvirtintame asmens tapatybę įrodančiame doku
mente nurodyta (-os) pavardė (-ės). Gali būti nurodoma
daugiau pavardžių, jei yra toks nacionalinis paprotys.

4.

Pažymėjimo turėtojo vardas (-ai)

4.1.

Pase arba nacionalinėje asmens tapatybės kortelėje arba
kitame patvirtintame asmens tapatybę įrodančiame doku
mente nurodytas vardas (-ai). Gali būti nurodoma ir daugiau
vardų, jei yra toks nacionalinis paprotys.

5.

Pažymėjimo turėtojo gimimo data

5.1.

Pažymėjimo turėtojo gimimo data

6.

Pažymėjimo turėtojo gimimo vieta

6.1.

Tekstas

Privaloma

Tekstas

Privaloma

MMMM-MM-DD

Privaloma

Pažymėjimo turėtojo gimimo vieta

Tekstas

Privaloma

6.2.

Pilietybė

Tekstas

Neprivaloma

7.

Pažymėjimo išdavimo data

7.1.

Nurodykite dabartinio pažymėjimo išdavimo datą

MMMM-MM-DD

Privaloma

8.

Pažymėjimo galiojimo terminas

8.1.

Numatoma galiojančio pažymėjimo galiojimo termino
pabaiga

MMMM-MM-DD

Privaloma

9.

Pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas

9.1.

Pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas (kompeten
tinga valdžios institucija, įgaliotasis subjektas, geležinkelio
įmonė, infrastruktūros valdytojas)

Tekstas

Privaloma

10.

Darbuotojui darbdavio suteiktas identifikavimo numeris

10.1.

Traukinio mašinistui bendrovės suteiktas numeris

Tekstas

Neprivaloma

11.

Pažymėjimo turėtojo nuotrauka

11.1.

Nuotrauka

Originalas arba
nuskaityta elektroniniu
būdu

Privaloma

12.

Pažymėjimo turėtojo parašas

12.1.

Parašas

Originalas ir (arba)
fotokopija ir (arba)
nuskaityta elektroniniu
būdu

Privaloma

13.

Pažymėjimo turėtojo nuolatinė gyvenamoji vieta arba pašto adresas

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Pažymėjimo turėtojo adresas

Gatvė ir namo numeris

Tekstas

Neprivaloma

13.2.

Miestas

Tekstas

Neprivaloma

13.3.

Šalis

Tekstas

Neprivaloma

13.4.

Pašto kodas

Raidinis skaitmeninis
pašto kodas

Neprivaloma

13.5.

Telefono numeris

Tekstas

Neprivaloma

13.6.

E. pašto adresas

Tekstas

Neprivaloma

Kodinė informacija

Privaloma

2010 1 13

13.1.

14.

Papildoma informacija

14.1.

Kompetentingos valdžios institucijos pagal Direktyvos 2007/
59/EB II priedą reikalaujama informacija
9.a.1 laukelis – Mašinisto gimtoji (-osios) kalba (-os)

Tekstas

9.a.2 laukelis – Vieta pažymėjimą išdavusios valstybės narės
įrašams, siekiant nurodyti informaciją, kurios gali būti reika
laujama remiantis nacionaliniais teisės aktais.

Tekstas

15.

Medicininiai apribojimai

15.1.

Kompetentingos valdžios institucijos pagal Direktyvos
2007/59/EB II priedą reikalaujama informacija

Kodinė informacija

Privaloma nešioti akinius ir (arba) kontaktinius lęšius

(kodas b.1)

Privaloma nešioti klausos aparatą (-us)

(kodas b.2)
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Privaloma

3 skyrius. Istorinė informacija apie pažymėjimo statusą ir reguliariai atliekamų tikrinimų rezultatus
16.

Pirmojo išdavimo data

16.1.

Pirmojo išdavimo data

17.

Galiojimo termino pabaiga

17.1.

Galiojimo termino pabaiga (ir numatomas oficialus jo
atnaujinimas)

18.

Nauji įrašai (galimi keli įrašai)

18.1.

Naujo įrašo data

18.2.

Naujo įrašo priežastis

19.

Pakeitimas (-ai) (galimi keli įrašai)

19.1.

Pakeitimo data

19.2.

Pakeitimo priežastis

MMMM-MM-DD

Privaloma

MMMM-MM-DD

Privaloma

MMMM-MM-DD

Privaloma

Tekstas

Privaloma

MMMM-MM-DD

Privaloma

Tekstas

Privaloma
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20.

Galiojimo sustabdymas (-ai) (galimi keli įrašai)

20.1.

Galiojimo sustabdymo laikotarpis

Nuo (data) iki (data)

Privaloma

20.2.

Galiojimo sustabdymo priežastis

Tekstas

Privaloma

21.

Galiojimo panaikinimas (-ai) (galimi keli įrašai)

21.1.

Galiojimo panaikinimo data

MMMM-MM-DD

Privaloma

21.2.

Galiojimo panaikinimo priežastis

Tekstas

Privaloma

22.

Pranešta apie pažymėjimo dingimą

22.1.

Pranešimo data

MMMM-MM-DD

Privaloma

22.2.

Dublikato išdavimo data

MMMM-MM-DD

Privaloma

23.

Pranešta apie pažymėjimo vagystę

23.1.

Pranešimo data

MMMM-MM-DD

Privaloma

23.2.

Dublikato išdavimo data

MMMM-MM-DD

Privaloma

24.

Pranešta apie pažymėjimo sunaikinimą

24.1.

Pranešimo data

MMMM-MM-DD

Privaloma

24.2.

Dublikato išdavimo data

MMMM-MM-DD

Privaloma

4 skyrius. Informacija apie pagrindinius reikalavimus, taikomus išduodant pažymėjimus, ir reguliariai atliekamų tikrinimų rezultatus
25.

Išsilavinimas

25.1.

Pagrindinis reikalavimas

26.

Fizinis tinkamumas

26.1.

Pagrindinis reikalavimas

26.2.

Tikrinimo data

26.3.

Vėlesnis reguliarus tikrinimas

Patvirtinta arba nepatvirtinta

26.4.

(galimi keli įrašai)

26.5.

Kitas tikrinimas

Turimas aukščiausios
pakopos sertifikatas

Tekstas

Privaloma

Pažymėjimas dėl Direktyvos
2007/59/EB II priedo (1.1,
1.2, 1.3 ir 2.1 skyrių) krite
rijų atitikimo

Tekstas

Privaloma

MMMM-MM-DD

Privaloma

Tekstas

Privaloma

Paskutinio tikrinimo data

MMMM-MM-DD

Privaloma

Kito oficialiai numatyto
tikrinimo data

MMMM-MM-DD

Privaloma

2010 1 13
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Pastabos

Pastabos, kuriose konkrečiai
nurodoma:

L 8/23

Tekstas

Privaloma

Tekstas

Privaloma

MMMM-MM-DD

Privaloma

Pareiškimas

Privaloma

MMMM-MM-DD

Privaloma

Tekstas

Privaloma

MMMM-MM-DD

Privaloma

MMMM-MM-DD

Privaloma

— įprastas tvarkaraštis,
— numatomas tvarkaraštis
(remiantis gydytojo
pažymėjimu),
— nauja
informacija
(prireikus taikyti 9.a.2
kodą),
— apribojimo kodo pasi
keitimai,
— Kita
informacija
laukelis jai nurodyti
27.

Profesinis psichologinis tinkamumas darbui

27.1.

Pagrindinis reikalavimas

27.2.

Tikrinimo data

27.3.

Vėlesnis (-i) tikrinimai (-ai)

27.4.

+

Pareiškimas dėl Direktyvos
2007/59/EB II priedo (2.2
skyriaus) kriterijų atitikimo

Tik būtinu atveju (galimi keli
įrašai)
Vėlesnio tikrinimo data

28.

Bendros profesinės žinios

28.1.

Pagrindinis reikalavimas

28.2.

Tikrinimo data

28.3.

Vėlesnis tikrinimas

Pažymėjimas dėl Direktyvos
2007/59/EB IV priedo krite
rijų atitikimo

(tik jeigu to reikalaujama
nacionaliniu lygmeniu)

4. Prieigos teisės
Prieiga prie NPR laikomos informacijos suteikiama tik toliau nurodytoms suinteresuotosioms šalims toliau nurodytais
tikslais:
— kitos valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms, pateikusioms pagrįstą prašymą, kad jos galėtų:
— atlikti jų jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje esančių traukinių patikrą,
— ištirti, ar visi jų jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje eksploatuojami traukiniai atitinka Direktyvą 2007/59/EB,
— Agentūrai, pateikusiai pagrįstą prašymą, kad ji galėtų įvertinti traukinio mašinisto sertifikavimo raidą pagal Direktyvos
2007/59/EB 33 straipsnį, visų pirma dėl registrų tarpusavio ryšio,
— mašinistų darbdaviui, kad jis galėtų patikrinti pažymėjimų statusą pagal Direktyvos 2007/59/EB 22 straipsnio 1 dalies
b punktą,
— geležinkelių įmonėms ir infrastruktūros valdytojams, įdarbinusiems mašinistus arba sudariusiems su jais paslaugų
sutartis, siekiant patikrinti jų pažymėjimų statusą pagal Direktyvos 2007/59/EB 22 straipsnio 1 dalies b punktą,
— traukinių mašinistams, pateikusiems prašymą, kad jie galėtų susipažinti su duomenimis apie save,
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— pagal Direktyvos 2004/49/EB 21 straipsnį įsteigtoms tyrimo tarnyboms, kad jos galėtų ištirti nelaimingus įvykius, visų
pirma kaip tai nurodyta tos direktyvos 20 straipsnio 2 dalies e ir g punktuose.
5. Duomenų mainai
Prieiga prie susijusių duomenų suteikiama gavus oficialų prašymą. Kompetentinga valdžios institucija pateikia duomenis
nedelsdama, užtikrindama saugų informacijos perdavimą ir asmens duomenų apsaugą.
Kompetentingos valdžios institucijos gali suteikti įėjimo į savo interneto svetainę slaptažodį visiems prieigos teisę turin
tiems subjektams, jei buvo užtikrinta, kad jų prašymo priežasčių tikrumas yra patikrintas.
6. Duomenų saugojimo laikotarpis
Visi traukinio mašinisto pažymėjimo duomenys saugomi NP registre mažiausiai 10 metų pasibaigus to pažymėjimo
galiojimui. Jei per tą 10 metų laikotarpį buvo pradėti su traukinio mašinistu susiję tyrimai, duomenys apie jį turi būti
saugomi ir pasibaigus 10 metų laikotarpiui, jei to yra prašoma.
Visi NP registre padaryti pakeitimai yra registruojami.

2010 1 13
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II PRIEDAS
PAGRINDINIAI

TRAUKINIO

MAŠINISTO PAPILDOMŲ SERTIFIKATŲ
PARAMETRAI (PSR)

NACIONALINIŲ

REGISTRŲ

1. Pagrindiniai parametrai
Pagrindiniai Traukinio mašinistų papildomų sertifikatų nacionalinių registrų (PSR) parametrai, nustatyti pagal Direktyvos
2007/59/EB 22 straipsnio 4 dalį, yra šie:
— renkami duomenys (2 skyrius),
— duomenų formatas (3 skyrius),
— prieigos teisės (4 skyrius),
— duomenų mainai (5 skyrius),
— duomenų saugojimo laikotarpis (6 skyrius),
— bankrutavus taikomos procedūros (7 skyrius).
2. Renkami duomenys
PSR sudaro keturi skyriai.
1 skyriuje pateikiama informacija apie traukinio mašinisto turimo pažymėjimo dabartinį statusą.
2 skyriuje pateikiama informacija apie išduotą papildomą sertifikatą, kaip tai nurodyta Direktyvos 2007/59/EB I priedo III
skyriuje.
3 skyriuje pateikiama papildomo sertifikato istorinė informacija.
4 skyriuje pateikiama informacija apie pagrindinius reikalavimus ir pirminius tikrinimus, siekiant išduoti papildomą
sertifikatą, taip pat apie vėlesnius tikrinimus, kurie turės būti registruojami siekiant pratęsti papildomo sertifikato galio
jimą.
Renkami duomenys nurodyti 3 skyriaus lentelėje.
Informacija apie turimas geležinkelio riedmenų, infrastruktūros, ir kalbines žinias, kuri yra vertinama pagal Direktyvos
2007/59/EB atitinkamos dalies nuostatas, nurodoma 2 skyriuje. Tame skyriuje nurodoma kito planuojamo tikrinimo data.
Atėjus vėlesnių tikrinimų datai, pradedamas naujas „dabartinio statuso“ etapas, ir ankstesnė informacija perkeliama į 4
skyrių, kuriame laikoma istorinė informacija.
3. Duomenų formatas
Toliau nurodyti reikalavimai PSR duomenų formatui.
Reikalavimai yra šie:
Nr.

Nurodoma data
Turinys

Formatas

Reikalavimo statusas

EIN (12 skaičių)

Privaloma

1 skyrius. Pažymėjimo nuoroda
1

Pažymėjimo numeris

1.1

Pažymėjimo numeris, pagal kurį randami duomenys nacio
naliniame registre

LT
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2

Dabartinis pažymėjimo statusas

2.1

Pažymėjimo dabartinio statuso įrodymas

Tekstas

2010 1 13

Neprivaloma

— Galioja
— Galiojimas sustabdytas
— Galiojimas panaikintas

2 skyrius. Informacija apie išduotą dabartinį papildomą sertifikatą, kaip nurodyta Direktyvos 2007/59/EB I priedo 3 skyriuje
3

Sertifikato turėtojo pavardė (-ės) (ta pati/tos pačios, kaip ir nurodytoji (-osios) sertifikate)

3.1

Pase arba nacionalinėje asmens tapatybės kortelėje arba
kitame patvirtintame asmens tapatybę įrodančiame doku
mente nurodyta (-os) pavardė (-ės). Gali būti nurodoma ir
daugiau pavardžių, jei yra toks nacionalinis paprotys.

4

Sertifikato turėtojo vardas (-ai) (tas pats/tie patys, kaip ir nurodytasis (-ieji) sertifikate)

4.1

Pase arba nacionalinėje asmens tapatybės kortelėje arba
kitame patvirtintame asmens tapatybę įrodančiame doku
mente nurodytas vardas (-ai). Gali būti nurodoma ir daugiau
vardų, jei yra toks nacionalinis paprotys.

5

Sertifikato turėtojo gimimo data

5.1

Sertifikato turėtojo gimimo data

6

Sertifikato turėtojo gimimo vieta

6.1

Sertifikato turėtojo gimimo vieta

7

Sertifikato išdavimo data

7.1

Dabartinio sertifikato išdavimo data

8

Sertifikato galiojimo terminas

8.1

Numatoma sertifikato galiojimo termino pabaiga, kurią
nustato bendrovė ir kuri yra įtraukta į Direktyvos
2007/59/EB 15 straipsnyje nustatytą procedūrą.

9

Sertifikatą išdavusios institucijos pažymėjimas

9.1

Sertifikatą išdavusios institucijos pavadinimas (geležinkelio
įmonė, infrastruktūros valdytojas, kita)

10

Darbuotojui darbdavio suteiktas identifikavimo numeris

10.1

Traukinio mašinistui bendrovės suteiktas numeris

11

Sertifikato turėtojo nuotrauka

11.1

Nuotrauka

Tekstas

Privaloma

Tekstas

Privaloma

MMMM-MM-DD

Privaloma

Tekstas

Privaloma

MMMM-MM-DD

Privaloma

MMMM-MM-DD

Privaloma

Tekstas

Privaloma

Tekstas

Pasirinktinai

Originalas arba
nuskaityta elektroniniu
būdu

Privaloma

LT
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12

Sertifikato turėtojo parašas

12.1

Parašas

13

Sertifikato turėtojo nuolatinė gyvenamoji vieta arba pašto adresas

13.1

Sertifikato turėtojo adresas

Originalas ir (arba)
fotokopija ir (arba)
nuskaityta elektroniniu
būdu
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Privaloma

Gatvė ir namo numeris

Tekstas

Pasirinktinai

13.2

Miestas

Tekstas

Pasirinktinai

13.3

Šalis

Tekstas

Pasirinktinai

13.4

Pašto kodas

Raidinis skaitmeninis
pašto kodas

Pasirinktinai

13.5

Telefono numeris

13.6

E. pašto adresas

14

Geležinkelio įmonės ar infrastruktūros valdytojo, kurio pavedimu mašinistas gali valdyti traukinius,
adresas

14.1

Geležinkelio įmonės ar infra
struktūros valdytojo adresas

Gatvė ir namo numeris

Tekstas

Privaloma

14.2

Miestas

Tekstas

Privaloma

14.3

Šalis

Tekstas

Privaloma

14.4

Pašto kodas

Raidinis skaitmeninis
pašto kodas

Privaloma

14.5

Asmuo ryšiams

Tekstas

Pasirinktinai

14.6

Telefono numeris

Tekstas

Privaloma

14.7

Fakso numeris

Tekstas

Privaloma

14.8

E. pašto adresas

Tekstas

Privaloma

Tekstas

Privaloma

Tekstas

Privaloma

MMMM-MM-DD

Privaloma

15

Traukinių, kuriuos gali valdyti sertifikato turėtojas, kategorija

15.1

Susijęs (-ę) kodas (-ai)

16

Traukinių, kuriuos gali valdyti sertifikato turėtojas, kategorija

16.1

(pakartotinai pateikti sąrašą, įrašus)

16.2

Prie kiekvieno įrašo nurodyti sekančią numatomą tikrinimo
datą

17

Infrastruktūros, kur sertifikato turėtojas gali valdyti traukinius

17.1

(pakartotinai pateikti sąrašą, įrašus)

17.2

Prie kiekvieno įrašo nurodyti kito numatomo tikrinimo datą

Tekstas

Privaloma

MMMM-MM-DD

Privaloma
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18

Kalbų mokėjimas

18.1

(pakartotinai pateikti sąrašą, įrašus)

18.2

Prie kiekvieno įrašo nurodyti kito numatomo tikrinimo datą

19

Papildoma informacija

19.1

(pakartotinai pateikti sąrašą, įrašus)

20

Papildomi apribojimai

20.1

(pakartotinai pateikti sąrašą, įrašus)

2010 1 13

Tekstas

Privaloma

MMMM-MM-DD

Privaloma

Tekstas

Privaloma

Tekstas

Privaloma

MMMM-MM-DD

Pasirinktinai

MMMM-MM-DD

Privaloma

Tekstas

Privaloma

MMMM-MM-DD

Privaloma

Tekstas

Privaloma

Nuo (data) iki (data)

Privaloma

Tekstas

Privaloma

3 skirsnis. Istorinė informacija apie papildomo sertifikato statusą
21

Pirmojo sertifikatų išdavimo datos

21.1

Pirmojo sertifikato išdavimo data

22

Naujas (i) įrašas (-ai) (galimi keli įrašai)

22.1

Naujo įrašo data

22.2

Naujo įrašo duomenys ir jo priežastys (ištaisyti vienas ar
daugiau papildomo sertifikato duomenų, pvz., mašinisto
namų adresas)

23

Pakeitimas (-ai) (galimi keli įrašai)

23.1

Pakeitimo data

23.2

Pakeitimų priežastys, nurodant konkrečias sertifikato dalis:
— pakeitimai 3 laukelyje „Vairavimo kategorijos“,
— pakeitimai 4 laukelyje „Papildoma informacija“,
— pakeitimai 5 laukelyje: naujos arba sistemingai tikri
namos kalbinės žinios,
— pakeitimai 6 laukelyje „Apribojimai“,
— pakeitimai 7 skiltyje: naujos arba sistemingai tikrinamos
žinios apie riedmenis,
— pakeitimai 8 skiltyje: naujos arba sistemingai tikrinamos
žinios apie infrastruktūrą.

24

Galiojimo sustabdymas (-ai) (galimi keli įrašai)

24.1

Galiojimo sustabdymo trukmė

24.2

Galiojimo sustabdymo priežastis

LT
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25

Galiojimo panaikinimas –(ai) (galimi keli įrašai)

25.1

Panaikinimo data

25.2

Galiojimo panaikinimo priežastis

26

Pranešta apie pažymėjimo dingimą

26.1

L 8/29

MMMM-MM-DD

Privaloma

Tekstas

Privaloma

Pranešimo data

MMMM-MM-DD

Privaloma

26.2

Jei taip, nurodykite dublikato išdavimo datą

MMMM-MM-DD

Privaloma

27

Pranešta apie pažymėjimo vagystę

27.1

Pranešimo data

MMMM-MM-DD

Privaloma

27.2

Dublikato išdavimo data

MMMM-MM-DD

Privaloma

28

Pranešta apie pažymėjimo sunaikinimą

28.1

Pranešimo data

MMMM-MM-DD

Privaloma

28.2

Dublikato išdavimo data

MMMM-MM-DD

Privaloma

4 skirsnis. Istoriniai įrašai apie pagrindinius reikalavimus, taikomus išduodant papildomą sertifikatą, ir reguliariai atliekamų tikrinimų
rezultatus
29

Kalbinė kompetencija

29.1

Pagrindinis reikalavimas

Darbinė (-ės) kalba (-os), kuri
(-ios) yra nurodyta (-os)
išduotame pažymėjime,
patvirtinančiame, kad šios/
šių kalbos (-ų) mokėjimas
atitinka Direktyvos 2007/59/
EB VI priedo 8 skyriuje
nurodytus kriterijus

29.2

Reguliariai atliekamas
tikrinimas

Sertifikato, patvirtinančio
kiekvienos kalbos žinias
(išlaikytas egzaminas), išda
vimo data
Galimi keli įrašai

30

Žinios apie geležinkelio riedmenis

30.1

Pagrindinis reikalavimas

Traukiniai, kurie yra nuro
dyti išduotame pažymėjime,
patvirtinančiame, kad žinios
apie juos atitinka Direktyvos
2007/59/EB V priede nusta
tytus kriterijus

30.2

Reguliariai atliekamas
tikrinimas

Reguliariai atliekamo tikri
nimo data (žinias patvirti
nantis sertifikatas)
Galimi keli įrašai

Tekstas

Privaloma

MMMM-MM-DD

Privaloma

Tekstas

Privaloma

MMMM-MM-DD

Privaloma

LT

L 8/30

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

31

Žinios apie infrastruktūrą

31.1

Pagrindinis reikalavimas

Infrastruktūra, nurodyta
išduotame pažymėjime,
patvirtinančiame, kad žinios
apie ją atitinka Direktyvos
2007/59/EB VI priede
nustatytus kriterijus

31.2

Reguliariai atliekamas
tikrinimas

Reguliariai atliekamo tikri
nimo data (žinias patvirti
nantis sertifikatas)
Galimi keli įrašai

2010 1 13

Tekstas

Privaloma

MMMM-MM-DD

Privaloma

4. Prieigos teisės
Prieiga prie PSR laikomos informacijos suteikiama tik toliau nurodytoms suinteresuotosioms šalims toliau nurodytais
tikslais:
— valstybės narės kompetentingai institucijai pagal Direktyvos 2007/59/EB 22 straipsnio 2 dalies b punktą,
— tų valstybių narių, kuriose geležinkelio įmonė ar infrastruktūros valdytojas vykdo veiklą ir kuriose mašinistas turi teisę
vairuoti mažiausiai vienoje tinklo linijoje, kompetentingoms valdžios institucijoms,
— kad jos galėtų stebėti mašinistų sertifikavimo proceso eigą pagal Direktyvos 2007/59/EB 19 straipsnio 1 dalies g
punktą ir 26 straipsnį,
— kad jos galėtų atlikti patikras pagal Direktyvos 2007/59/EB 19 straipsnio 1 dalies h punktą ir 2 dalį ir 29
straipsnio 1 dalį (šią užduotį gali atlikti įgaliotoji įstaiga),
— traukinių mašinistams, pageidaujantiems susipažinti su turimais duomenimis apie save pagal Direktyvos 2007/59/EB
22 straipsnio 3 dalį,
— pagal Direktyvos 2004/49/EB 21 straipsnį įsteigtoms tyrimo tarnyboms, kad jos galėtų ištirti nelaimingus įvykius, visų
pirma kaip tai nurodyta tos direktyvos 20 straipsnio e ir g punktuose.
Bendrovės, nepažeisdamos asmens duomenų apsaugos reikalavimų, gali suteikti prieigos teisę kitiems naudotojams.

5. Duomenų mainai
Remiantis Direktyva 2007/59/EB, su susijusiais duomenimis gali susipažinti:
a) šalies, kurioje yra įsisteigusi geležinkelio įmonė arba infrastruktūros valdytojas, kompetentingos valdžios institucijos
pagal Direktyvos 2007/59/EB 22 straipsnio 2 dalies b punktą;
b) pateikusios prašymą, kitų valstybių narių kompetentingos institucijos pagal Direktyvos 2007/59/EB 22 straipsnio 2
dalies c punktą;
c) pateikę prašymą, mašinistai pagal Direktyvos 2007/59/EB 22 straipsnio 3 dalį.
Geležinkelio įmonė, infrastruktūros valdytojas arba įgaliotoji įstaiga pateikia duomenis nedelsdama, užtikrindama saugų
informacijos perdavimą ir asmens duomenų apsaugą.
Geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojai gali suteikti įėjimo į savo interneto svetainę slaptažodį visiems prieigos
teisę turintiems subjektams, jei buvo užtikrinta, kad jų priežasčių tikrumas yra patikrintas.
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6. Duomenų saugojimo laikotarpis
Visi duomenys PS registre saugomi ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės sertifikate nurodytos jo galiojimo pabaigos
datos.
Jei per tą 10 metų laikotarpį buvo pradėti su traukinio mašinistu susiję tyrimai, duomenys apie jį turi būti saugomi ir
pasibaigus 10 metų laikotarpiui, jei to yra prašoma.
Visi PS registre padaryti pakeitimai yra registruojami.
7. Bankrutavus taikomos procedūros
Jei geležinkelio įmonė arba infrastruktūros valdytojas bankrutuoja, už papildomų sertifikatų registre esančius duomenis
tampa atsakinga nauja paslaugų teikimą perėmusi bendrovė.
Jei geležinkelio įmonės arba infrastruktūros valdytojos veiklos kita bendrovė neperima, tada papildomų sertifikatų registre
esančius duomenis saugo valstybės narės, kurioje įsisteigusios geležinkelio įmonė arba infrastruktūros valdytojas, kompe
tentinga valdžios institucija.
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KOMISIJOS SPRENDIMAS
2009 m. lapkričio 26 d.
kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą medinėms
grindų dangoms
(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9427)
(Tekstas svarbus EEE)

(2010/18/EB)
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1980/2000 dėl pakeistos Bendrijos
ekologinio ženklo suteikimo sistemos (1), ypač į jo 6 straipsnio
1 dalies antrą pastraipą,
pasikonsultavusi su Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo
valdyba,
kadangi:
(1)

(2)

(3)

Reglamente (EB) Nr. 1980/2000 nustatyta, kad konkretūs
ekologinio ženklo kriterijai, rengiami remiantis Europos
Sąjungos ekologinio ženklinimo valdybos parengtais
kriterijais, turi būti nustatomi pagal gaminių grupes.
Ekologiniai kriterijai, taip pat susiję vertinimo ir patikros
reikalavimai turėtų galioti ketverius metus nuo šio spren
dimo paskelbimo dienos.
Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal
Reglamento (EB) Nr. 1980/2000 17 straipsnį įsteigto
komiteto nuomonę,

Prie šios gaminių grupės nepriskiriami bet kuriame gamybos
etape biocidiniais produktais apdorotos dangos, išskyrus atvejus,
kai tie biocidiniai produktai įtraukti į Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 98/8/EB (2) IA priedą ir kai veikliąją
medžiagą minėtu tikslu leidžiama naudoti pagal Direktyvos
98/8/EB V priedą.
2 straipsnis
Kad medinei grindų dangai pagal Reglamentą (EB) Nr.
1980/2000 būtų suteiktas Bendrijos ekologinis ženklas, ji turi
priklausyti prie gaminių grupės „Medinės grindų dangos“, kaip
apibrėžta šio sprendimo 1 straipsnyje, ir atitikti priede nusta
tytus ekologinius kriterijus.
3 straipsnis
Ekologiniai gaminių grupės „Medinės grindų dangos“ kriterijai,
taip pat susiję vertinimo ir patikros reikalavimai galioja ketverius
metus nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.
4 straipsnis
Administravimo tikslais gaminių grupei „Medinės grindų
dangos“ suteikiamas kodas „35“.
5 straipsnis

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

Šis spendimas skirtas valstybėms narėms.
1 straipsnis

Gaminių grupę „Medinės grindų dangos“ sudaro iš medienos ir
augalų pagamintos dangos, įskaitant medžio ir medienos
dangas, laminato grindis, kamštines dangas ir bambukines
grindis, kurių daugiau kaip 90 % masės (galutinio gaminio)
pagaminta iš medžio, medžio miltelių ir (arba) medienos (arba
augalinės) medžiagos. Tai netaikoma sienų apmušalams, jeigu tai
tinkamai nurodyta, arba išoriniam naudojimui skirtoms
dangoms ar struktūrinę funkciją turinčioms dangoms.

(1) OL L 237, 2000 9 21, p. 1.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu
Stavros DIMAS

Komisijos narys

(2) OL L 123, 1998 4 24, p. 1.
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PRIEDAS
SISTEMA
Kriterijų tikslai
Šiais kriterijais visų pirma skatinama:
— mažinti poveikį buveinėms ir susijusiems ištekliams,
— mažinti energijos sąnaudas,
— mažinti toksiškų medžiagų arba kitokių teršalų išmetimą į aplinką,
— mažinti pavojingų cheminių medžiagų naudojimą medžiagose ir galutiniuose gaminiuose,
— gerinti saugą ir užtikrinti, kad nebūtų keliama pavojaus sveikatai gyvenamojoje aplinkoje,
— skleisti informaciją, kuri padėtų vartotojui veiksmingai vartoti gaminį taip, kad bendras poveikis aplinkai būtų kuo
mažesnis.
Kriterijai nustatomi tokio lygio, kad būtų skatinama ženklinti dangas, kurias gaminant daromas mažas poveikis aplinkai.
Vertinimo ir patikros reikalavimai
Kiekvieno kriterijaus apraše nurodyti konkretūs vertinimo ir patikros reikalavimai.
Prie šios gaminių grupės priklauso medžio ir medienos dangos, laminato grindys, kamštinės dangos ir bambukinės
grindys.
Medžio ir medienos dangos – tai „medžio grindys ar sienų apmušalai, pagaminti iš vieno vientiso medžio gabalo, kuriuose
yra pusių su įlaidu ir išdroža, arba sudaryti iš kelių medžio sluoksnių, kuriuos suklijuojant suformuojama daugiasluoksnė
plokštė. Medžio danga gali būti neapdailinta, sumontuota ji nušlifuojama, o paskui apdailinama vietoje arba iš anksto
apdailinama gamykloje“.
Medžio ir medienos dangų kriterijai gali būti taikomi ir sienų apmušalams, ir grindų dangoms, jeigu gamybos procesai yra
tokie pat, naudojamos tokios pat medžiagos ir taikomi tokie pat gamybos metodai. Kriterijai nustatomi tik vidaus
naudojimui.
Medžio grindų dangų gamybos pramonės atstovai nustato savo poziciją techniniais klausimais Europos standartizacijos
komitete (CEN TK 112).
Laminato grindys – tai „kieta grindų danga, kurios paviršinį sluoksnį sudaro vienas ar daugiau plonų plaušinės medžiagos
(paprastai popieriaus) lakštų, impregnuota kietėjančiomis aminoplastiko dervomis (paprastai melaminu), presuota arba
klijuota ant pagrindo, paprastai apdailinta dengiamuoju sluoksniu“.
Laminato dangų kriterijai gali būti taikomi tik grindų dangoms ir tik skirtoms naudoti viduje.
Laminato grindų dangų gamybos pramonės atstovai nustato savo poziciją techniniais klausimais Europos standartizacijos
komitete (CEN TK 134).
Kamštinės dangos – tai grindų dangos ar sienų apmušalai, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra kamštis. Granuliuota
kamštiena sumaišoma su rišikliu ir paskui apdorojama arba keli kamščio sluoksniai (aglomeruotos kamštienos / kamš
tienos faneros) gali būti supresuoti kartu naudojant klijus.
Kamštines dangas galima suskirstyti į natūralias kamščio plyteles (kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra aglomeruota
kompozitinė kamštiena ir kurios skirtos naudoti su apdaila) ir sukonstruotas kamščio plokštes (iš kelių sluoksnių, įskaitant
plaušų plokštę, kurios pagrindinė sudedamoji dalis yra aglomeruota kamštiena arba kurioje kamštis panaudotas kaip
techninis sprendimas, ir skirtas naudoti su apdailinamuoju išoriniu sluoksniu).
Kamštinių dangų kriterijai gali būti taikomi ir sienų apmušalams, ir grindų dangoms, jeigu gamybos procesai yra tokie pat,
naudojamos tokios pat medžiagos ir taikomi tokie pat gamybos metodai. Kriterijai nustatomi tik vidaus naudojimui.
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Europos „kamštinių“ grindų dangų pramonės atstovai nustato savo poziciją techniniais klausimais Europos standartizacijos
komitete (CEN TK 134).
Bambukinės grindų dangos gaminamos iš bambuko masyvo arba pagrindinė sudedamoji dalis yra bambuko aglomeratai.
Bambukinių dangų kriterijai gali būti taikomi tik grindų dangoms ir tik skirtoms naudoti viduje.
Funkcinis vienetas, su kuriuo turėtų būti siejamos sąnaudos ir produkcija, yra 1 m2 galutinio gaminio.
Tam tikrais atvejais leidžiama taikyti ir kitus nei nustatyta kiekvieno kriterijaus bandymo metodus, tačiau jų lygiavertiš
kumą turi patvirtinti paraišką nagrinėjanti kompetentinga institucija.
Jeigu įmanoma, bandymus turėtų atlikti tinkamai akredituotos laboratorijos arba EN ISO 17025 standarte nurodytus
bendruosius reikalavimus atitinkančios laboratorijos.
Tam tikrais atvejais kompetentingos institucijos gali reikalauti patvirtinamųjų dokumentų ir gali atlikti nepriklausomas
patikras.
MEDINIŲ GRINDŲ DANGŲ KRITERIJAI
1.

ŽALIAVOS
Visas kamštis, bambukas ir pirminė mediena turi būti gauta iš miškų, kurie valdomi įgyvendinant principus ir
priemones, kuriais siekiama sertifikuoti darnųjį miškų valdymą.

1.1. Darnusis miškų valdymas
Gamintojas taiko tvaraus medienos tiekimo politiką ir medienos kilmės atsekimo bei tikrinimo sistemą, kad būtų
galima atsekti medieną nuo miško iki pirmojo priėmimo punkto.
Visos medienos kilmė patvirtinama dokumentais. Gamintojas turi užtikrinti, kad visa mediena būtų gauta iš teisėtų
šaltinių. Mediena neturi būti gauta iš saugomų teritorijų arba iš teritorijų, kuriose vykdomas oficialus priskyrimo
saugomoms teritorijoms procesas, senųjų miškų ir didelės išliekamosios vertės miškų, apibrėžtų nacionalinėse suin
teresuotųjų šalių grupėse, išskyrus atvejus, kai pirkimas aiškiai atitinka nacionalinių išteklių apsaugos teisės aktų
nuostatas.
— Iki 2011 m. birželio 30 d. į rinką su ekologiniu ženklu pateikiamuose mediniuose gaminiuose bent 50 % visos
natūralios medienos ir 20 % iš medienos pagamintų medžiagų turi būti gaunama arba iš darniai valdomų miškų,
kurie yra sertifikuoti nepriklausomos trečiosios šalies pagal miško sertifikavimo sistemas, atitinkančias 1998 m.
gruodžio 15 d. Tarybos rezoliucijos dėl Europos Sąjungos (1) miškininkystės strategijos ir tolesnės jos raidos 15
dalyje nustatytus kriterijus, arba iš perdirbtų medžiagų.
— Nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. į rinką su ekologiniu ženklu pateikiamuose mediniuose
gaminiuose bent 60 % visos natūralios medienos ir 30 % iš medienos pagamintų medžiagų turi būti gaunama
arba iš darniai valdomų miškų, kurie yra sertifikuoti nepriklausomos trečiosios šalies pagal miško sertifikavimo
sistemas, atitinkančias 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos rezoliucijos dėl Europos Sąjungos miškininkystės
strategijos ir tolesnės jos raidos 15 dalyje nustatytus kriterijus, arba iš perdirbtų medžiagų.
— Nuo 2013 m. sausio 1 d. į rinką su ekologiniu ženklu pateikiamuose mediniuose gaminiuose bent 70 % visos
natūralios medienos ir 40 % iš medienos pagamintų medžiagų turi būti gaunama arba iš darniai valdomų miškų,
kurie yra sertifikuoti nepriklausomos trečiosios šalies pagal miško sertifikavimo sistemas, atitinkančias 1998 m.
gruodžio 15 d. Tarybos rezoliucijos dėl Europos Sąjungos miškininkystės strategijos ir tolesnės jos raidos 15
dalyje nustatytus kriterijus, arba iš perdirbtų medžiagų.
V e r t i n i m a s i r p a t i k r a . Pareiškėjas įrodo, kad visi jo pirmą kartą po kriterijuje nustatytų datų rinkai pateikti
mediniai gaminiai su ekologiniu ženklu atitiks atitinkamą sertifikuotos medienos lygį. Jeigu to negalima įrodyti,
kompetentinga institucija išduos ekologinio ženklo licenciją tik laikotarpiui, kurio atžvilgiu gali būti įrodyta atitiktis.
Pareiškėjas pateikia atitinkamus medienos tiekėjo dokumentus, kuriuose nurodomos gaminant grindų dangas
naudotos medienos rūšys, kiekiai ir tiksli kilmė. Pareiškėjas pateikia atitinkamą (-us) sertifikatą (-us), įrodantį (-ius),
kad sertifikavimo sistema teisingai atitinka 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos rezoliucijos dėl Europos Sąjungos
miškininkystės strategijos 15 dalyje nustatytus reikalavimus.
(1) OL C 56, 1999 2 26, p. 1.
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A p i b r ė ž t i s . Iš medienos pagamintos medžiagos – tai medžiagos, pagamintos lipalais ir (arba) klijais sujungiant
vieną ar daugiau iš šių medžiagų: medienos plaušus ir (arba) juostomis supjaustytus arba sukarpytus medienos
lakštus, ir (arba) miškų, plantacijų, pjautinės medienos liekanas, celiuliozės (popieriaus) pramonės liekanas, ir
(arba) perdirbtą medieną. Iš medienos pagamintos medžiagos apima: statybinį kartoną, medienos plaušų plokštes,
vidutinio tankio medienos plaušų plokštes, medžio drožlių plokštes, orientuotų skiedrų plokštes, klijuotą fanerą ir
natūralios medienos plokštes. Sąvoka „iš medienos pagamintos medžiagos“ taip pat apima kompozitines medžiagas,
pagamintas iš medinių plokščių, padengtų plastiku, laminuotu plastiku, metalais arba kitomis dengiančiosiomis
medžiagomis, ir apdailintas (pusiau apdailintas) medienos plokštes.
1.2. Perdirbtos iš medienos ir augalų pagamintos medžiagos (laminato grindims ir daugiasluoksnėms medžio dangoms)
Vartotojo panaudota mediena, skiedros ar plaušai, naudojami gaminant medienos medžiagas (žaliavą), turi atitikti
bent jau Europos plokščių gamintojų federacijos (angl. EPF) Pramonės standarto nuostatas, kaip išdėstyta 2002 m.
spalio 24 d. dokumento „EPF perdirbtos medienos tiekimo sąlygų standartas“ 6 dalyje.
Bendras perdirbtos medžiagos kiekis turi atitikti toliau lentelėje nurodytas ribines vertes:

Elementai ir junginiai

Ribinės vertės
(mg/kg visos sausos plokštės)

Arsenas

25

Kadmis

50

Chromas

25

Varis

40

Švinas

90

Gyvsidabris

25

Fluoras

100

Chloras

1 000

Pentachlorfenolis (PCP)
Deguto alyva (benzo(a)pirenas)

5
0,5

V e r t i n i m a s i r p a t i k r a . Pateikiama deklaracija, kad perdirbtos medienos ar augalinės medžiagos atitinka
tekste nustatytas ribines vertes. Jeigu galima įrodyti, kad nurodytos cheminės medžiagos nebuvo naudotos nė vienoje
iš anksčiau atliktų paruošimo ar apdorojimo procedūrų, galima neatlikti bandymo atitikčiai šiam reikalavimui įrodyti.
1.3. Impregnuojančios cheminės medžiagos ir konservantai
Medinės grindys neimpregnuojamos.
Užbaigus medienos ruošos darbus, natūralioji mediena neapdorojama jokiomis cheminėmis medžiagomis ar prepa
ratais, kurių sudėtyje yra į bet kurį iš šių sąrašų įtrauktų cheminių medžiagų:
— į medžiagų, priskirtų prie 1a klasės (ypač pavojingų), sąrašą, sudarytą pagal PSO rekomenduojamą pesticidų
klasifikaciją pagal pavojingumą,
— į medžiagų, priskirtų prie 1b klasės (labai pavojingų), sąrašą, sudarytą pagal PSO rekomenduojamą pesticidų
klasifikaciją pagal pavojingumą.
Be to, mediena turi būti apdorojama pagal Tarybos direktyvos 79/117/EEB (1) ir Tarybos direktyvos 76/769/EEB (2)
nuostatas.
V e r t i n i m a s i r p a t i k r a . Pareiškėjas pateikia deklaraciją, įrodančią atitiktį šiam kriterijui, naudotų cheminių
medžiagų sąrašą ir kiekvienos iš jų duomenų lapą.
(1) OL L 33, 1979 2 8, p. 36.
(2) OL L 262, 1976 9 27, p. 201.
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1.4. Genetiškai modifikuota mediena
Gaminio sudėtyje neturi būti genetiškai modifikuotos medienos.
V e r t i n i m a s i r p a t i k r a . Pareiškėjas pateikia deklaraciją, kurioje nurodo, kad nenaudota jokios genetiškai
modifikuotos medienos.
2.

PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS

2.1. Pavojingos cheminės medžiagos žaliavinės medienos ir augalų apdorojimui
a) Į medinį gaminį neleidžiama dėti jokių cheminių medžiagų arba preparatų, kuriems paraiškos teikimo metu yra
arba gali būti pritaikyta kuri nors iš šių rizikos frazių (ar jų derinių):
R23 (toksiška įkvėpus),
R24 (toksiška susilietus su oda),
R25 (toksiška prarijus),
R26 (labai toksiška įkvėpus),
R27 (labai toksiška susilietus su oda),
R28 (labai toksiška prarijus),
R39 (pavojinga – sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus),
R40 (nepakankamai įrodytas kancerogeninis poveikis),
R42 (įkvėpus gali sukelti alergiją),
R43 (gali sukelti alergiją susilietus su oda),
R45 (gali sukelti vėžį),
R46 (gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus),
R48 (veikdama ilgą laiką sukelia sunkius sveikatos sutrikimus),
R49 (gali sukelti vėžį įkvėpus),
R50 (labai toksiška vandens organizmams),
R51 (toksiška vandens organizmams),
R52 (kenksminga vandens organizmams),
R53 (gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus),
R60 (kenkia vaisingumui),
R61 (kenkia negimusiam vaikui),
R62 (gali pakenkti vaisingumui),
R63 (gali pakenkti negimusiam vaikui),
R68 (gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus),
kaip nustatyta 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvoje 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, regla
mentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (1) (Pavojingų
cheminių medžiagų direktyva) ir paskesniuose jos pakeitimuose, taip pat atsižvelgiant į Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 1999/45/EB (2) (Pavojingų preparatų direktyva).
(1) OL 196, 1967 8 16, p. 1.
(2) OL L 200, 1999 7 30, p. 1.
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Kitu atveju klasifikuoti galima pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr.
1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir
panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (1).
Šiuo atveju į žaliavas negalima dėti jokių cheminių medžiagų arba preparatų, kuriems paraiškos teikimo metu yra
arba gali būti pritaikyta kuri nors iš šių pavojingumo frazių (ar jų derinių), kurių kodai: H300, H301, H310,
H311, H317 H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F,
H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.
b) Gaminyje neturi būti halogenintų organinių rišamųjų medžiagų, azidirino ir poliaziridinų, taip pat pigmentų ir
priedų, turinčių:
— švino, kadmio, chromo (VI), gyvsidabrio ir jų junginių,
— arseno, boro ir vario,
— organinio alavo.
2.2. Pavojingų cheminių medžiagų naudojimas dengiamajame sluoksnyje ir apdorojant paviršių
Bendrieji reikalavimai
a) 2.1 dalyje Pavojingos cheminės medžiagos žaliavinės medienos ir augalų apdorojimui nustatyti reikalavimai taip
pat taikomi dengiamajam sluoksniui ir paviršiaus apdorojimui.
b) Cheminės medžiagos, kurias cheminių medžiagų gamintojas (tiekėjas) pagal ES klasifikavimo sistemą (Direktyvos
67/548/EEB 28-as pakeitimas) klasifikuoja kaip kenksmingas aplinkai, turi atitikti šias dvi ribines vertes:
— Į paviršiaus apdorojimo chemines medžiagas ir preparatus neturi būti įmaišyta jokių cheminių medžiagų,
kurios pagal Direktyvą 1999/45/EB klasifikuotos kaip kenksmingos aplinkai.
Vis dėlto gaminiuose gali būti iki 5 % lakiųjų organinių junginių (LOJ), kaip apibrėžta Direktyvoje
1999/13/EB (2) (LOJ – tai bet kuris organinis junginys, kurio garų slėgis esant 293,15 K temperatūrai yra
0,01 kPa ar didesnis arba kuris pasižymi atitinkamu lakumu esant konkrečioms naudojimo sąlygoms). Jeigu
produktą reikia skiesti, kiekiai praskiestame produkte neturi viršyti pirmiau minėtų ribinių verčių.
— Sunaudotas aplinkai kenksmingų cheminių medžiagų kiekis (šlapiuose dažuose arba lake) neturi viršyti 14
g/m2 paviršiaus ploto, o sunaudotas LOJ kiekis (šlapiuose dažuose arba lake) neturi viršyti 35 g/m2.
V e r t i n i m a s i r p a t i k r a . Pareiškėjas pateikia atitikties šiam kriterijui deklaraciją, taip pat dokumentus tai
deklaracijai paremti, įskaitant:
— išsamų gaminyje esančių sudedamųjų cheminių medžiagų sąrašą, kuriame nurodo jų kiekius ir CAS numerius,
— visų gaminyje esančių cheminių medžiagų bandymo metodus ir bandymų rezultatus pagal Direktyvą
67/548/EEB,
— deklaraciją, kurioje teigiama, kad nurodytos visos sudedamosios cheminės medžiagos;
— dengiamųjų sluoksnių skaičių ir kiekį, sunaudotą vienam dengiamajam sluoksniui vienam paviršiaus kvadra
tiniam metrui.
Paviršiaus apdorojimo produkto sunaudojimui ir sunaudotam kiekiui apskaičiuoti naudojami šie standartiniai
veiksmingumo laipsniai: purškimo įtaisas be recirkuliacijos – 50 %, purškimo įtaisas su recirkuliacija – 70 %,
elektrostatinis purškimas – 65 %, purškimas panaudojant besisukančią taurę (diskinis purškimas) – 80 %,
dengimas voleliu – 95 %, ištisinis dengimas – 95 %, vakuuminis dengimas – 95 %, panardinimas – 95 %,
skalavimas – 95 %.
c) Laisvojo formaldehido kiekis plokštėse naudotuose produktuose ar preparatuose neviršija 0,3 % masės.
(1) OL L 353, 2008 12 31, p. 1.
(2) OL L 85, 1999 3 29, p. 1.
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Laisvojo formaldehido kiekis faneros plokštėms ar laminuotoms medžio plokštėms skirtoje rišamojoje medžia
goje, lipaluose ir klijuose neviršija 0,5 % masės.

V e r t i n i m a s i r p a t i k r a . Pareiškėjas pateikia atitinkamas deklaracijas, kuriomis patvirtinama, kad laikomasi
pirmiau nurodytų reikalavimų. Pateikiami gamyboje naudotų cheminių produktų saugos duomenų lapai arba
lygiaverčiai dokumentai, kuriuose nurodyta informacija apie pavojaus sveikatai klasifikaciją.

Lipalai
a) 2.1 dalyje Pavojingos cheminės medžiagos žaliavinės medienos ir augalų apdorojimui nustatyti reikalavimai
taikomi ir lipalams.

V e r t i n i m a s i r p a t i k r a . Pareiškėjas pateikia atitinkamas deklaracijas, kuriomis patvirtinama, kad laikomasi
pirmiau nustatytų reikalavimų. Pateikiamas kiekvieno surenkant gaminį naudoto cheminio produkto saugos
duomenų lapas arba lygiaverčiai dokumentai, kuriuose nurodyta informacija apie pavojaus sveikatai klasifikaciją.
Taip pat pateikiamos bandymo ataskaitos arba tiekėjo deklaracija apie laisvojo formaldehido kiekį.

b) LOJ kiekis surenkant gaminį naudojamuose lipaluose neviršija 10 % (pagal masę).

V e r t i n i m a s i r p a t i k r a . Pareiškėjas pateikia deklaraciją, kurioje nurodo visus surenkant gaminį naudotus
lipalus, taip pat patvirtina atitiktį šiam kriterijui.

Formaldehidas
Formaldehido išmetamieji teršalai iš formaldehidą išlaisvinančių paviršiaus apdorojimo cheminių medžiagų ir prepa
ratų nesiekia 0,05 ppm.

V e r t i n i m a s i r p a t i k r a . Pareiškėjas ir (arba) jo tiekėjas pateikia medžiagos saugos duomenų lapą arba
lygiavertę deklaraciją dėl atitikties šiam reikalavimui, taip pat informaciją apie paviršiaus apdorojimo medžiagos
formulę.

Plastifikatoriai
Skirsnio Pavojingų cheminių medžiagų žaliavinės medienos ir augalų apdorojimui 2.1 dalies reikalavimai taip pat
taikomi bet kuriems gamybos procese naudojamiems ftalatams.

Be to, neleidžiama, kad gaminyje būtų di-n-oktilftalato (DNOP), diizononilftalato (DINP) ar diizodecilftalato (DIDP).

V e r t i n i m a s i r p a t i k r a . Pareiškėjas pateikia atitikties šiam kriterijui deklaraciją.

Biocidai
Leidžiama naudoti tik biocidinius produktus, kurių sudėtyje yra biocidinių veikliųjų medžiagų, įtrauktų į Direktyvos
98/8/EB IA priedą ir leistinų naudoti grindų dangose.

V e r t i n i m a s i r p a t i k r a . Pareiškėjas pateikia deklaraciją, kad šio kriterijais reikalavimai atitinkami, ir kartu –
naudotų biocidinių produktų sąrašą.

3.

GAMYBOS PROCESAS

3.1. Energijos sąnaudos
Energijos sąnaudos apskaičiuojamos kaip dangoms gaminti naudojama energija.

Proceso energija, apskaičiuota taip, kaip nurodyta techninio priedėlio A1 skirsnyje, viršija šias ribines vertes (P =
taškai):
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Gaminių grupė
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Riba
(P)

Medžio grindys ir bambukinės dangos

10,5

Laminato grindų dangos

12,5

Kamštinės dangos

9

V e r t i n i m a s i r p a t i k r a . Pareiškėjas apskaičiuoja gamybos proceso energijos sąnaudas pagal Techninio prie
dėlio pateiktus nurodymus ir pateikia susijusius rezultatus bei patvirtinamuosius dokumentus.
3.2. Atliekų tvarkymas
Pareiškėjas pateikia atitinkamus dokumentus apie patvirtintas proceso šalutinių produktų naudojimo procedūras.
Pareiškėjas pateikia ataskaitą, kurioje, be kita ko, pateikiama ši informacija:
— naudojamų atliekų rūšys ir kiekis,
— šalinimo būdas,
— informacija apie pakartotinį atliekų ir antrinių medžiagų naudojimą (gamybos metu arba su gamyba nesusiju
siuose procesuose) naujų gaminių gamyboje.
V e r t i n i m a s i r p a t i k r a . Pareiškėjas pateikia atitinkamus dokumentus, parengtus remiantis, pvz., masių
balanso lapais ir (arba) aplinkosaugos ataskaitų sistemomis; juose nurodomas vidinėmis ar išorinėmis priemonėmis,
pvz., grąžinimo perdirbti, pakartotinio naudojimo ar atnaujinimo (regeneracijos) metodais, pasiektas atliekų naudo
jimo lygis.
4.

NAUDOJIMO ETAPAS

4.1. Pavojingų cheminių medžiagų patekimas į aplinką
Iš dangą sudarančių kamščio, bambuko ar medienos plaušų plokščių į aplinką patenkantis formaldehido kiekis neturi
viršyti 0,05 mg/m3.
V e r t i n i m a s i r p a t i k r a . Pareiškėjas pateikia atitinkamus dokumentus, pagrįstus bandymu pagal kamerinį
metodą pagal EN 717–1.
Lakieji organiniai junginiai (LOJ)
Iš galutinių gaminių į aplinką patenkantis teršalų kiekis turi būti ne didesnis kaip nurodyta toliau:

Cheminė medžiaga

Reikalavimas
(po 3 dienų)

Bendras organinių junginių kiekis sulaikymo intervale
C6–C16 (SLOJ)

0,25 mg/m3 oro

Bendras organinių junginių kiekis sulaikymo intervale
> C16–C22 (SPLOJ)

0,03 mg/m3 oro

Iš viso LOJ be MDK (*)

0,05 mg/m3 oro

(*) MDK = mažiausia dominanti koncentracija; plg. su „Statybos gaminių išmetamų lakiųjų organinių junginių (LOJ) rizikos sveikatai
vertinimo procesas“ (Federalinė aplinkosaugos agentūra).

V e r t i n i m a s i r p a t i k r a . Pareiškėjas pateikia bandymo sertifikatą pagal išmetamųjų teršalų kiekio bandymus
pagal prEN 15052 arba EN ISO 16000–9.
5.

PAKUOTĖ
Pakuotė turi būti pagaminta iš vienos iš šių medžiagų:
— lengvai perdirbamos medžiagos,
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— medžiagų, gautų iš atsinaujinančiųjų išteklių,
— pakartotinai naudoti skirtų medžiagų.
V e r t i n i m a s i r p a t i k r a . Teikiant paraišką pateikiamas gaminio pakuotės aprašymas, taip pat atitinkama
atitikties šiam kriterijui deklaracija.
6.

TINKAMUMAS NAUDOTI
Gaminys turi būti tinkamas naudoti. Šį tinkamumą galima, be kita ko, patvirtinti atitinkamų ISO, CEN arba
lygiaverčių bandymo metodų, pvz., nacionalinių procedūrų, duomenimis.
V e r t i n i m a s i r p a t i k r a . Pateikiamos išsamiai aprašytos bandymo procedūros ir rezultatai, taip pat deklaracija,
kad gaminys tinkamas naudoti, atsižvelgiant į visą kitą informaciją apie tai, kaip galutinis vartotojas geriausiai gali
naudoti gaminį. Laikantis Tarybos direktyvos 89/106/EEB (1) manoma, kad gaminys tinkamas naudoti, jeigu jis
atitinka darniojo standarto, Europos techninio patvirtinimo arba Bendrijos lygiu pripažintos techninės specifikacijos,
kuri nėra darnioji, reikalavimus. Statybos gaminiams suteikiamas EB atitikties ženklas „CE“ suteikia gamintojams
galimybę gauti lengvai atpažįstamą atitikties patvirtinimą ir todėl šiuo atžvilgiu jį galima laikyti pakankamu.

7.

INFORMACIJA VARTOTOJUI
Parduodant gaminį kartu su juo vartotojui pateikiama svarbi informacija apie tai, kaip gaminį tinkamai naudoti
bendrosioms bei techninėms reikmėms ir jį prižiūrėti. Ant pakuotės ir (arba) prie gaminio pridedamuose dokumen
tuose pateikiama ši informacija:
a) informuojama, kad gaminiui suteiktas ES ekologinis ženklas, ir, papildant ženklo 2 skiltyje pateiktą bendrąją
informaciją, trumpai, tačiau konkrečiai paaiškinama, ką tas ženklas reiškia;
b) rekomenduojama, kaip naudoti ir prižiūrėti gaminį. Pateikiant šią informaciją ypač daug dėmesio turėtų būti
skiriama visiems svarbiems nurodymams, visų pirma susijusiems su gaminio priežiūra ir naudojimu. Atitinkamai
reikėtų nurodyti gaminio naudojimo esant nepalankioms sąlygoms charakteristikas, pvz., vandens sugertį,
teplumą, atsparumą cheminėms medžiagoms, būtiną pagrindo paruošimą, valymo nurodymus, rekomenduojamas
valymo priemonių rūšis ir valymo dažnumą. Taip pat reikėtų pateikti visą įmanomą informaciją apie numatomą
gaminio naudojimo trukmę, išreikštą techniniais parametrais, pvz., nurodyti vidurkį arba verčių ribas;
c) nurodoma, kaip gaminys grąžinamas perdirbti arba šalinamas (paaiškinimas pateikiamas siekiant vartotoją infor
muoti apie tokio gaminio galimas geras eksploatacines savybes);
d) pateikiama informacija apie ES ekologinį ženklą ir su juo susijusias gaminių grupes, įskaitant šį (arba lygiavertį)
įrašą: „Daugiau informacijos galima rasti ES ekologinio ženklo interneto svetainėje http://ec.europa.eu/
environment/ecolabel/“.
V e r t i n i m a s i r p a t i k r a . Pareiškėjas pateikia pakuotės ir (arba) pridedamų tekstų pavyzdį.

8.

INFORMACIJA, PATEIKIAMA EKOLOGINIAME ŽENKLE
Ekologinio ženklo 2 skiltyje pateikiamas toks tekstas:
— darniai valdomi miškai ir sumažintas poveikis buveinėms,
— ribotas pavojingų cheminių medžiagų kiekis,
— energetiškai tausus gamybos procesas,
— mažesnis pavojus sveikatai gyvenamojoje aplinkoje.

(1) OL L 40, 1989 2 11, p. 12.
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Techninis priedėlis. Iš medienos ir augalų pagaminta danga
ENERGIJOS SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMAS
Energijos sąnaudos apskaičiuojamos kaip energijos, suvartojamos per gamybos procesą (neįskaitant patalpų šildymo), per
kurį iš bendros žaliavų masės pagaminama galutinė danga, metinis vidurkis. Tai reiškia, pvz., kad energijos sąnaudos
medienos ir augalinių gaminių gamybai skaičiuojamos nuo žaliavų atvežimo į gamyklą iki baigiamųjų operacijų, įskaitant
pakavimą.
Į apskaičiavimą neįtraukiamas žaliavai sunaudotos energijos kiekis (t. y. žaliavos energija).
Lipalams ir lakui ar dengiamiesiems sluoksniams gaminti reikalinga energija į apskaičiavimus neįtraukiama.
Apskaičiavimams pasirinktas mato vienetas – MJ/m2.
Elektros energijos sąnaudos – tai iš išorės tiekėjo perkama elektros energija.
Jeigu gamintojas turi energijos perteklių, kuris parduodamas kaip elektros energija, garas ar šiluma, parduotas kiekis gali
būti atskaitytas iš kuro sąnaudų. Į apskaičiavimus įtraukiamas tik grindų dangos gamyboje faktiškai sunaudotas kuro
kiekis.
Natūraliosios medienos grindys ir bambukinės dangos
Aplinkos parametras

A = mediena iš sertifikuoto darniai valdomo miško (%)
B = atsinaujinančiųjų rūšių kuro dalis (%)
C = elektros energijos sąnaudos (MJ/m2)
D = kuro sąnaudos (MJ/m2)

P ¼

A
B
þ
þ ð4 – 0; 055 Ü CÞ þ ð4 – 0; 022 Ü DÞ
25
25

Laminato grindys
Aplinkos parametras

A = kamštis, bambukas ar mediena iš sertifikuoto darniai valdomo miško (%)
B = perdirbtos medienos žaliavos dalis (%)
C = atsinaujinančiųjų rūšių kuro dalis (%)
D = elektros energijos sąnaudos (MJ/m2)
E = kuro sąnaudos (MJ/m2)

P ¼

A
B
C
þ
þ
þ ð4 – 0; 055 Ü DÞ þ ð4 – 0; 022 Ü EÞ
25
25
25
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Kamštinės dangos
Aplinkos parametras

A = perdirbto kamščio dalis (%)
B = atsinaujinančiųjų rūšių kuro dalis (%)
C = elektros energijos sąnaudos (MJ/m2)
D = kuro sąnaudos (MJ/m2)

P ¼

A
B
þ
þ ð4 – 0; 055 Ü CÞ þ ð4 – 0; 022 Ü DÞ
25
25

Įvairių rūšių kuro energijos kiekis nurodytas toliau lentelėje.
Kuro sąnaudų apskaičiavimo lentelė
Gamybos laikotarpis, metais:
Dienos:
Nuo:
Iki:
Kuras

Kiekis

Mato vienetas

Perskaičiavimo
koeficientas

Šiaudai (15 % drėgnis)

kg

14,5

Granulės (7 % drėgnis)

kg

17,5

Medienos atliekos (20 % drėgnis)

kg

14,7

Medienos skiedros (45 % drėgnis)

kg

9,4

Durpės

kg

20

Gamtinės dujos

kg

54,1

Gamtinės dujos

Nm3

38,8

Butanas

kg

49,3

Žibalas

kg

46,5

Benzinas

kg

52,7

Dyzelinas

kg

44,6

Gazolis

kg

45,2

Sunkusis mazutas

kg

42,7

Nesikoksuojančios anglys

kg

30,6

Antracitas

kg

29,7

Medžio anglys

kg

33,7

Pramoninis koksas

kg

27,9

kWh

3,6

Elektros energija (iš elektros tinklo)
Iš viso energijos (MJ)

Energija
(MJ)

2010 m. prenumeratos kainos (be PVM, įskaitant paprastosios siuntos išlaidas)
ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, tik spausdintinė versija

22 oficialiosiomis ES kalbomis

1 100 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, spausdintinė versija ir metinis
kompaktinis diskas

22 oficialiosiomis ES kalbomis

1 200 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, L serija, tik spausdintinė versija

22 oficialiosiomis ES kalbomis

770 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, mėnesinis kaupiamasis
kompaktinis diskas

22 oficialiosiomis ES kalbomis

400 EUR per metus

Oficialiojo leidinio priedas, S serija (Konkursai ir viešieji pirkimai),
kompaktinis diskas, leidžiamas du kartus per savaitę

daugiakalbis:
23 oficialiosiomis ES kalbomis

300 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, C serija. Konkursai

konkursų kalbomis

50 EUR per metus

Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, leidžiamą oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis, galima prenumeruoti bet
kuria iš 22 kalbų. Jį sudaro L (teisės aktai) ir C (informacija ir pranešimai) serijos.
Kiekviena kalba leidžiamas leidinys prenumeruojamas atskirai.
Oficialieji leidiniai airių kalba parduodami atskirai, remiantis 2005 m. birželio 18 d. Oficialiajame leidinyje
L 156 paskelbtu Tarybos reglamentu (EB) Nr. 920/2005, nurodančiu, kad Europos Sąjungos institucijos laikinai
neįpareigojamos rengti ir skelbti visų aktų airių kalba.
Oficialiojo leidinio priedas (S serija. Konkursai ir viešieji pirkimai) skelbiamas viename daugiakalbiame kompaktiniame diske visomis 23 oficialiosiomis kalbomis.
Pateikę paprastą prašymą Europos Sąjungos oficialiojo leidinio prenumeratoriai gali gauti įvairius Oficialiojo leidinio
priedus. Apie priedų išleidimą prenumeratoriai informuojami pranešime skaitytojui, kuris skelbiamas Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.
2010 metais kompaktinius diskus pakeis skaitmeniniai diskai.

Pardavimas ir prenumerata
Įvairių mokamų leidinių, tokių kaip Europos Sąjungos oficialusis leidinys, galima užsiprenumeruoti mūsų pardavimo
biuruose. Pardavimo biurų sąrašą galima rasti internete adresu
http://publications.europa.eu/others/agents/index_lt.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) – tai tiesioginė ir nemokama prieiga prie Europos Sąjungos teisės
aktų. Šiame tinklalapyje galima skaityti Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, susipažinti su
sutartimis, teisės aktais, precedentine teise bei parengiamaisiais teisės aktais.
Išsamesnės informacijos apie Europos Sąjungą rasite http://europa.eu
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