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REGLAMENTAI
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/1094
2015 m. gegužės 5 d.
kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant pramoninių
šaldymo spintų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos
energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (1), ypač į jos
10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2010/30/ES nustatyta, kad Komisija turi priimti deleguotuosius aktus dėl su energija susijusių
gaminių, kurie turi didelį energijos taupymo potencialą ir kurių veiksmingumo lygiai atliekant lygiavertes
funkcijas labai skiriasi, ženklinimo;

(2)

pramoninių šaldymo spintų suvartojama elektros energija sudaro didelę visos Sąjungoje suvartojamos energijos
dalį, o lygiavertes funkcijas atliekančios pramoninės šaldymo spintos labai skiriasi energijos vartojimo
efektyvumu. Suvartojamos energijos kiekį galima gerokai sumažinti; todėl pramoninėms šaldymo spintoms turėtų
būti taikomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimai;

(3)

kad gamintojai būtų paskatinti didinti tokių gaminių energijos vartojimo efektyvumą, galutiniai naudotojai būtų
skatinami pirkti efektyviai energiją vartojančius gaminius ir siekiant prisidėti prie vidaus rinkos veikimo, turėtų
būti nustatytos pramoninių šaldymo spintų ženklinimo ir gaminio energijos vartojimo efektyvumo standartinės
informacijos nuostatos;

(4)

apskaičiuota, kad dėl bendro šio reglamento ir Komisijos reglamento (ES) 2015/1095 (2) 2020 m. bus per metus
sutaupyta 1,8 TWh energijos, o 2030 m. – 4,1 TWh, arba atitinkamai 0,7 ir 1,4 mln. tonų CO2 ekvivalento,
palyginti su tuo atveju, jei nebūtų taikoma jokių priemonių;

(5)

etiketėje pateikiama informacija turėtų būti gauta taikant patikimas, tikslias ir pakartojamas matavimo
procedūras, pagrįstas pripažintais pažangiausiais metodais, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) Nr. 1025/2012 (3) I priede išvardytų Europos standartizacijos organizacijų priimtus darniuosius standartus,
jei jų yra;

(1) OL L 153, 2010 6 18, p. 1.
(2) 2015 m. gegužės 5 d. Komisijos reglamento (ES) 2015/1095, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2009/125/EB nustatomi pramoninių šaldymo spintų, staigaus šaldymo spintų, kondensavimo agregatų ir procesinių aušintuvų
ekologinio projektavimo reikalavimai (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 19).
(3) 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies
keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB,
97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, p. 12).
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(6)

šiame reglamente turėtų būti nustatyta standartizuota pramoninių šaldymo spintų etiketės forma ir vienodas
etiketėje pateikiamos informacijos turinys;

(7)

be to, šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos pramoninių šaldymo spintų vardinių parametrų lentelės ir techninių
dokumentų reikalavimai;

(8)

šiuo reglamentu taip pat turėtų būti nustatyti informacijos, kurią privaloma nurodyti parduodant pramonines
šaldymo spintas bet kokiu nuotolinės prekybos būdu, jas reklamuojant ir teikiant tokių gaminių techninę
reklaminę medžiagą, reikalavimai;

(9)

dera numatyti šio reglamento nuostatų peržiūrą atsižvelgiant į technologijų pažangą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Dalykas ir taikymo sritis
1.
Šiuo reglamentu nustatomi pramoninių šaldymo spintų ženklinimo ir papildomos informacijos apie gaminį
pateikimo reikalavimai.
2.
Šis reglamentas taikomas iš elektros tinklo maitinamoms pramoninėms šaldymo spintoms, įskaitant spintas,
parduodamas maisto produktams ir pašarui šaldyti.
3.

Šis reglamentas netaikomas šiems gaminiams:

a) pramoninėms šaldymo spintoms, kurios daugiausia maitinamos ne iš elektros tinklo, o kitų energijos šaltinių;
b) pramoninėms šaldymo spintoms, veikiančioms su atskirtuoju kondensavimo agregatu;
c) atvirosioms šaldymo spintoms, jei atvirumas yra esminis jų pagrindinių funkcijų reikalavimas;
d) specialiai suprojektuotoms maisto apdorojimo spintoms, jei išimčiai taikyti neužtenka vien to, kad yra specialus
maisto apdorojimo skyrius, kurio naudingasis tūris yra mažesnis kaip 20 % bendrojo spintos naudingojo tūrio;
e) užšaldytiems maisto produktams atšildyti kontroliuojamomis sąlygomis specialiai skirtoms spintoms, kai išimčiai
taikyti neužtenka vien to, kad joje yra užšaldytiems produktams atšildyti kontroliuojamomis sąlygomis specialiai
skirtas atskiras skyrius;
f)

salotų vitrinoms;

g) aptarnavimo prekystaliams ir kitoms panašių formų spintoms, kurios, be šaldymo ir laikymo, yra visų pirma skirtos
maisto produktams rodyti ir parduoti;
h) spintoms, kuriose nenaudojamas garo kompresijos šaldymo ciklas;
i)

pagal individualaus kliento reikalavimus ir užsakymą gaminamoms vienetinės gamybos pramoninėms šaldymo
spintoms, kurios nėra lygiavertės kitoms pramoninėms šaldymo spintoms, remiantis I priedo 9 apibrėžtimi;

j)

šaldytuvams su integruotais šaldikliais;

k) statinio oro šaldymo spintoms;
l)

įmontuojamosioms šaldymo spintoms;

m) stelažų šaldymo spintoms ir spintoms su durimis priešingose pusėse;
n) skryniniams šaldikliams.
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2 straipsnis
Apibrėžtys
Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:
a) pramoninė šaldymo spinta – vieną arba daugiau skyrių, prieinamų per vienas arba daugiau durų ar stalčių, turintis
izoliuotas šaldymo įrenginys, kuris, veikdamas aušinimo arba šaldymo temperatūros režimu, gali nuolat išlaikyti
nustatytų ribų maisto produktų temperatūrą; jame naudojamas garo kompresijos ciklas; įrenginio paskirtis – laikyti
maisto produktus ne buitinėmis sąlygomis, tačiau jis neskirtas maisto produktams demonstruoti ir nepritaikytas
naudotis klientams;
b) maisto produktai – maistas, sudedamosios dalys, gėrimai, įskaitant vyną, ir kiti pirmiausia vartojimui skirti
produktai, kurie turi būti šaldomi tam tikra temperatūra;
c) įmontuojamoji šaldymo spinta – tvirtinamasis izoliuotas šaldymo įrenginys, kuris skirtas įmontuoti į spintą,
paruoštą nišą sienoje arba panašioje vietoje ir kuriam reikalinga baldų apdaila;
d) stelažų šaldymo spinta – pramoninė šaldymo spinta su vienu specialiu skyriumi, į kurį galima įstumti ratinius
stelažus su produktais;
e) spinta su durimis priešingose pusėse – pramoninė šaldymo spinta, kurią galima atidaryti iš abiejų pusių;
f) statinio oro šaldymo spinta – pramoninė šaldymo spinta be dirbtinio vidaus oro cirkuliavimo, specialiai
suprojektuota laikyti nuo temperatūros labai priklausomus maisto produktus arba tam, kad nebūtų išdžiovinti
nesandarioje pakuotėje laikomi maisto produktai, jei vieno statinio oro skyriaus šaldymo spintoje nepakanka tam,
kad šaldymo spinta būtų laikoma statinio oro šaldymo spinta;
g) atviroji šaldymo spinta – pramoninė šaldymo spinta, kurios šaldomą ertmę iš išorės galima pasiekti neatidarius durų
arba stalčiaus, tačiau kuri neatitinka šios sąvokos, jeigu joje tėra vienas skyrius, kurį iš išorės galima pasiekti
neatidarius durų arba stalčiaus ir kurio naudingasis tūris yra mažesnis nei 20 % bendrojo pramoninės šaldymo
spintos viso tūrio;
h) salotų virtina – pramoninė šaldymo spinta, vertikalioje plokštumoje turinti vienas ar daugiau durų arba stalčių
priekių, o viršutiniame paviršiuje turinti išpjovas, į kurias galima įstatyti laikino laikymo indus, į kuriuos galima
lengvai įdėti ir iš jų galima lengvai išimti maistą, pavyzdžiui, picos garnyrą arba, be kita ko, salotų sudedamąsias dalis;
i) kombinuotoji šaldymo spinta – pramoninė šaldymo spinta su dviem arba daugiau skirtingos temperatūros skyrių,
kuriuose šaldomi ir laikomi maisto produktai;
j) šaldytuvas su integruotu šaldikliu – kombinuotoji šaldymo spinta su bent vienu tik vėsinimo temperatūros režimu
veikiančiu skyriumi ir vienu tik šaldymo temperatūros režimu veikiančiu skyriumi;
k) skryninis šaldiklis – maisto produktų šaldiklis, kurio skyrius (-iai) pasiekiamas (-i) pro įrenginio viršų arba kuriame
įrengti tiek iš viršaus atidaromi skyriai, tiek vertikalūs skyriai, tačiau kurio iš viršaus atidaromo (-ų) skyriaus (-ių)
bendrasis tūris yra didesnis nei 75 % viso bendrojo įrenginio tūrio.

3 straipsnis
Tiekėjų pareigos ir tvarkaraštis
1.
Nuo 2016 m. liepos 1 d. tiekėjai, pramonines šaldymo spintas tiekiantys rinkai arba perduodantys jas naudoti,
užtikrina, kad būtų laikomasi šių reikalavimų:
a) kiekviena pramoninė šaldymo spinta pateikiama su spausdinta etikete, kurioje pateikiama III priede nustatytos formos
informacija;
b) prekiautojams pateikiama kiekvieno pramoninės šaldymo spintos modelio elektroninė etiketė, kurioje pateikiama
III priede nustatytos formos informacija;
c) pateikiama IV priede nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;
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d) prekiautojams pateikiama kiekvieno pramoninės šaldymo spintos modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų
lentelė, nustatyta IV priede;
e) valstybių narių institucijų prašymu joms pateikiami V priede nustatyti techniniai dokumentai;
f) visoje tam tikro pramoninės šaldymo spintos modelio reklamoje, kurioje pateikiama informacijos apie energiją arba
kainas, daroma nuoroda į to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasę;
g) visoje tam tikro pramoninės šaldymo spintos modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jos
konkretūs techniniai parametrai, daroma nuoroda į to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasę.
2.

III priede nustatytos etiketės prie rinkai tiekiamų pramoninių šaldymo spintų pridedamos pagal šį tvarkaraštį:

— nuo 2016 m. liepos 1 d. – 1 arba 2 etiketė,
— nuo 2019 m. liepos 1 d. – 2 etiketė.

4 straipsnis
Prekiautojų pareigos
Prekiautojai pramoninėmis šaldymo spintomis užtikrina, kad:
a) pardavimo vietoje kiekviena pramoninė šaldymo spinta būtų su tiekėjų pagal 3 straipsnio 1 dalį pateikta etikete,
rodoma ant įrenginio priekinio šono arba viršaus taip, kad būtų aiškiai matoma;
b) parduodamos, išnuomojamos arba įsigyti išperkamąja nuoma siūlomos pramoninės šaldymo spintos, kurių galutinis
naudotojas negali apžiūrėti, yra pateikiamos su informacija, kurią tiekėjai pateikia pagal VI priedą, išskyrus kai
pasiūlymas teikiamas internetu – tuomet taikomos VII priedo nuostatos;
c) visoje tam tikro pramoninės šaldymo spintos modelio reklamoje, kurioje pateikiama informacijos apie energiją arba
kainas, daroma nuoroda į to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasę;
d) visoje tam tikro pramoninės šaldymo spintos modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jos
konkretūs techniniai parametrai, daroma nuoroda į to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasę.

5 straipsnis
Matavimas ir skaičiavimas
Pagal 3 ir 4 straipsnius pateiktina informacija nustatoma patikimais, tiksliais ir pakartojamais matavimo ir skaičiavimo
procesais, grindžiamais pripažintais pažangiausiais metodais, kaip nurodyta IX priede.

6 straipsnis
Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra
Valstybės narės atitiktį deklaruotai energijos vartojimo efektyvumo klasei, metiniam suvartojamos energijos kiekiui, taip
pat tūriui įvertina taikydamos X priede nustatytą procedūrą.

7 straipsnis
Peržiūra
Komisija peržiūri šį reglamentą atsižvelgdama į technologijų pažangą ne vėliau kaip po penkerių metų nuo jo
įsigaliojimo. Peržiūrint reglamentą visų pirma įvertinama:
a) įvairių tipų įrenginių rinkos dalies pokyčiai;
b) X priede nustatytos patikros nuokrypos;
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c) ar dera įvesti šaldytuvų su integruotu šaldikliu standartinio metinio energijos suvartojimo nustatymo metodą;
d) ar dera įvesti patikslintą šaldymo prekystalio standartinio metinio energijos suvartojimo nustatymo metodą.
8 straipsnis
Įsigaliojimas ir taikymas
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2015 m. gegužės 5 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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I PRIEDAS

II–X prieduose vartojamų terminų apibrėžtys
II–X prieduose vartojamų terminų apibrėžtys:
1) naudingasis tūris – didžiausiai maisto produktų įkrovai skirtas tūris;
2) vėsinimo temperatūra – šaldymo spintoje laikomų maisto produktų nuolatinė temperatūra yra – 1 – + 5 °C;
3) šaldymo temperatūros režimas – šaldymo spintoje laikomų maisto produktų nuolatinė temperatūra yra mažesnė nei
– 15 °C, o tai laikoma aukščiausia šilčiausios pakuotės bandymo temperatūra;
4) daugiafunkcė šaldymo spinta – pramoninė šaldymo spinta, kurioje arba kurios atskirame skyriuje atvėsintiems ir
užšaldytiems maisto produktams gali būti nustatyta skirtinga temperatūra;
5) vertikalioji šaldymo spinta – ne žemesnė nei 1 050 mm pramoninė šaldymo spinta su vienomis arba daugiau
priekinių durų ar stalčių, per kuriuos pasiekiamas tas pats skyrius;
6) šaldymo prekystalis – žemesnė nei 1 050 mm pramoninė šaldymo spinta su vienomis arba daugiau priekinių durų
ar stalčių, per kuriuos pasiekiamas tas pats skyrius;
7) nedidelės galios šaldymo spinta (vadinamoji pusiau pramoninė šaldymo spinta) – pramoninė šaldymo spinta, pajėgi
tik nuolat išlaikyti vėsinimo arba šaldymo temperatūrą visame (-uose) jos skyriuje (-iuose), kai aplinkos sąlygos
atitinka 3 klimato klasę, kaip nustatyta IX priedo 3 lentelėje; šaldymo spinta, kuri gali išlaikyti temperatūrą, kai
aplinkos sąlygos atitinka 4 klimato klasę, nelaikoma nedidelės galios šaldymo spinta;
8) didelės galios šaldymo spinta – pramoninė šaldymo spinta, pajėgi nuolat palaikyti vėsinimo arba šaldymo
temperatūrą visame (-uose) skyriuje (-iuose), kai aplinkos sąlygos atitinka 5 klimato klasę, kaip nustatyta IX priedo
3 lentelėje;
9) lygiavertė pramoninė šaldymo spinta – rinkai pateiktas pramoninės šaldymo spintos modelis, kurio naudingasis
tūris, techninės, efektyvumo ir veikimo charakteristikos, taip pat skyrių tipai ir tūris yra tokie patys kaip kito
pramoninės šaldymo spintos modelio, kurį tas pats gamintojas pateikė rinkai su kitu komerciniu kodu.
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II PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo klasės
Pramoninės šaldymo spintos energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal jos energijos vartojimo efektyvumo
indeksą (EEI) 1 lentelėje.

1 lentelė
Pramoninių šaldymo spintų energijos vartojimo efektyvumo klasės
Energijos vartojimo efektyvumo klasė

EEI

A+++

EEI < 5

A++

5 ≤ EEI < 10

A+

10 ≤ EEI < 15

A

15 ≤ EEI < 25

B

25 ≤ EEI < 35

C

35 ≤ EEI < 50

D

50 ≤ EEI < 75

E

75 ≤ EEI < 85

F

85 ≤ EEI < 95

G

95 ≤ EEI < 115

EEI apskaičiuojamas, kaip nustatyta VIII priede.
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III PRIEDAS

Etiketės
1.

1 etiketė. Pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo A iki G klasifikuojamos pramoninės šaldymo
spintos

Etiketėje pateikiama ši informacija:
I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo;

III. pagal II priedą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma
energijos vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo
efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;
IV. pagal IX priedą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis suvartojamos energijos
kiekis galutinės energijos kilovatais (kWh per metus);
V.

visų vėsinimo skyrių, veikiančių vėsinimo temperatūros režimu, naudingųjų tūrių suma litrais; jei vėsinimo
temperatūros režimu veikiančių skyrių nėra, vietoj vertės tiekėjas deklaruoja „-L“;
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VI. visų skyrių, veikiančių šaldymo temperatūros režimu, naudingųjų tūrių suma litrais; jei šaldymo temperatūros
režimu veikiančių skyrių nėra, vietoj vertės tiekėjas deklaruoja „-L“;
VII. klimato klasė (3, 4 arba 5), sausuoju termometru išmatuota temperatūra (°C) ir santykinis drėgnumas ( %), kaip
nurodyta IX priedo 3 lentelėje.
Etiketės forma atitinka nustatytąją 3 punkte. Daroma išimtis – jei modeliui buvo suteiktas ES ekologinis ženklas (1),
galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.
2.

2 etiketė. Pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki G klasifikuojamos pramoninės
šaldymo spintos

Etiketėje pateikiama 1 punkte nurodyta informacija.
Etiketės forma atitinka nustatytąją 3 punkte. Daroma išimtis – jei modeliui buvo suteiktas ES ekologinis ženklas,
galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.
(1) Pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (OL L 27,
2010 1 30, p. 1).
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Pramoninių šaldymo spintų etiketės forma

Čia:
a) Etiketė yra bent 110 mm pločio ir 220 mm aukščio. Jei spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis
tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.
b) Etiketės fonas yra baltos spalvos.
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c) Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda), pavyzdžiui, 00-70-X-00
reiškia 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.
d) Etiketė atitinka visas šias specifikacijas (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):
ES etiketės apvado linija. 5 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm;
ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00;
Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00;
Piktograma atitinka pavaizduotąją (ES logotipas ir energijos ženklas). 92 mm (plotis) × 17 mm
(aukštis);
Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, 92,5 mm ilgio;
A–G skalė
Rodyklė. 7 mm aukščio, 0,75 mm tarpelis, spalvos:
aukščiausia klasė – X-00-X-00,
antra klasė – 70-00-X-00,
trečia klasė – 30-00-X-00,
ketvirta klasė – 00-00-X-00,
penkta klasė – 00-30-X-00,
šešta klasė – 00-70-X-00,
žemiausios klasės – 00-X-X-00;
Tekstas. Šriftas Calibri bold, 19 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklo „+“ šriftas – Calibri bold, 13 pt,
viršutiniu indeksu, baltos spalvos, sulygiuota vienoje eilutėje;
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
Rodyklė. 26 mm plotis × 14 mm aukštis, 100 % juodos;
Tekstas. Šriftas Calibri bold, 29 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklo „+“ šriftas – Calibri bold, 18 pt,
viršutiniu indeksu, baltos spalvos, sulygiuota vienoje eilutėje;
Energija
Tekstas. Šriftas Calibri regular, 11 pt, 100 % juodos;
Metinis suvartojamos energijos kiekis
Apvadas.

2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm;

Vertė.

Šriftas Calibri bold, 32 pt, 100 % juodos;

Antra eilutė. Šriftas Calibri regular, 14 pt, 100 % juodos;
Visų skyrių, veikiančių vėsinimo temperatūros režimu, naudingųjų tūrių suma
Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm;
Vertė.

Šriftas Calibri bold, 25 pt, 100 % juodos; šriftas Calibri regular, 17 pt, 100 % juodos;

Klimato klasė, sausuoju termometru išmatuota temperatūra ir santykinis drėgnumas
Apvadas.

2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm;

Vertė.

Šriftas Calibri bold, 25 pt, 100 % juodos;

Antra eilutė. Šriftas Calibri regular, 14 pt, 100 % juodos;
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Visų skyrių, veikiančių šaldymo temperatūros režimu, naudingųjų tūrių suma
Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm;
Vertė.

Šriftas Calibri bold, 25 pt, 100 % juodos; šriftas Calibri regular, 17 pt, 100 % juodos;

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas
Tiekėjo modelio žymuo
Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio žymuo telpa 90 × 15 mm plote
Reglamento numeris
Tekstas. Šriftas Calibri bold, 11 pt.

IV PRIEDAS

Gaminio vardinių parametrų lentelė
1. Pramoninės šaldymo spintos vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka;
informacija pateikiama ir gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente:
a) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
b) tiekėjo modelio žymuo;
c) modelio tipas pagal I priedo apibrėžtis;
d) modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo indeksas pagal II priedą;
e) jei modeliui pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio
ženklo kopiją;
f) pagal IX priedą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas šaldymo spintos per 24 valandas
suvartojamos energijos kiekis (E24h) ir metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh);
g) kiekvieno skyriaus naudingasis tūris;
h) klimato klasė pagal IX priedo 3 lentelę;
i) prierašas nedidelės galios šaldymo spintų vardinių parametrų lentelėse: „Šis įrenginys yra skirtas naudoti iki 25 °C
temperatūros aplinkoje, todėl nėra tinkamas naudoti kaitriose virtuvėse, kuriose naudojama pramoninė įranga“;
j) prierašas didelės galios šaldymo spintų vardinių parametrų lentelėse: „Šis įrenginys yra skirtas naudoti iki 40 °C
temperatūros aplinkoje“.
2. Keliems to paties tiekėjo pramoninės šaldymo spintos modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę.
3. Vardinių parametrų lentelėje nurodomą informaciją galima pateikti kaip spalvotą ar nespalvotą etiketės kopiją,
pastaruoju atveju taip pat pateikiama 1 punkte nurodyta informacija, kurios nėra etiketėje.
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V PRIEDAS

Techniniai dokumentai
1. 3 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytuose techniniuose dokumentuose pateikiama:
a) tiekėjo pavadinimas ir adresas;
b) pramoninės šaldymo spintos modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti;
c) prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus;
d) prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos;
e) tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;
f) IX priede nustatytų techninių parametrų matavimo ir skaičiavimo rezultatai.
2. Jei į pramoninės šaldymo spintos modelio techninius dokumentus įtraukta informacija gauta skaičiavimu, grindžiamu
lygiaverčiu pramoninės šaldymo spintos modeliu, techniniuose dokumentuose pateikiami duomenys apie tokį
skaičiavimą ir bandymus, kuriuos atliko tiekėjai, kad patikrintų atlikto skaičiavimo tikslumą. Į techninę informaciją
taip pat įtraukiamas visų kitų lygiaverčių pramoninės šaldymo spintos modelių, kurių informacija nustatyta tokiu
pačiu pagrindu, sąrašas.
3. Šių techninių dokumentų informacija gali būti sujungiama su techniniais dokumentais, pateikiamais laikantis
Direktyva 2009/125/EB nustatytų priemonių.

VI PRIEDAS

Informacija, pateikiama, kai galutinis naudotojas negali apžiūrėti siūlomo gaminio, išskyrus
internetą
1. Kai galutiniai naudotojai negali apžiūrėti siūlomo gaminio, išskyrus internetą, informacija pateikiama šia tvarka:
a) pagal II priedą nustatyta modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė;
b) pagal IX priedą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis suvartojamos energijos
kiekis (kWh per metus);
c) kiekvieno skyriaus naudingasis tūris;
d) klimato klasė pagal IX priedą.
2. Jei pateikiama kita į vardinių parametrų lentelę įtraukta informacija, jos forma ir pateikimo eilės tvarka turi atitikti
nurodytąsias IV priede.
3. Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama šiame priede nurodyta informacija, turi būti tokie, kad
informaciją būtų lengva perskaityti.
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VII PRIEDAS

Informacija, pateiktina, kai gaminiai parduodami, nuomojami arba nuomojami išperkamąja nuoma
internete
1. Šio priedo 2–5 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a) rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas,
kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;
b) įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele,
užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;
c) jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšečių, nešiojamųjų kompiuterių
be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;
d) alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai
rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.
2. Pagal 3 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarkaraštį rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta
3 straipsnio 1 dalies b punkto reikalavimus atitinkanti reikiama etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai
matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga III priedo 3 punkte nustatytam dydžiui. Etiketė gali būti rodoma naudojant
įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas.
Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame
ekrane išskleidus paveikslėlį.

3. Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a) yra etiketėje pavaizduoto gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;
b) kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu pažymėta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir
c) paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų:

4. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:

a) rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis;
b) paveikslėlis yra susietas su etikete;
c) etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;
d) etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame
ekrano rodinyje;
e) jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;
f) etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;
g) jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio energijos vartojimo
efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.
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5. Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio 1 dalies d punkto reikalavimus
atitinkanti reikiama gaminio vardinių parametrų lentelė. Gaminio vardinių parametrų lentelė yra tokio dydžio, kad
būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Gaminio vardinių parametrų lentelei parodyti gali būti naudojamas įdėtinis rodinys,
tuomet nuoroda, kuria pasiekiama gaminio vardinių parametrų lentelė, aiškiai ir įskaitomai pažymėta įrašu „Gaminio
vardinių parametrų lentelė“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio vardinių parametrų lentelė pasirodo vieną kartą
spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.

VIII PRIEDAS

Pramoninių šaldymo spintų energijos vartojimo efektyvumo indekso apskaičiavimo metodas
Pramoninės šaldymo spintos modelio energijos vartojimo efektyvumo indeksui (EEI) apskaičiuoti pramoninės šaldymo
spintos metinis suvartojamos energijos kiekis lyginamas su jos standartiniu metiniu suvartojamos energijos kiekiu.
EEI apskaičiuojamas taip:
EEI = (AEC/SAEC) × 100
Čia:
AEC = E24h × af × 365
AEC

– šaldymo spintos metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus)

E24h – šaldymo spintos per 24 val. suvartojamos elektros energijos kiekis
af

– korekcijos koeficientas, taikytinas tik nedidelės galios šaldymo spintoms pagal IX priedo 2 punktą;

SAEC = M × Vn + N
SAEC – šaldymo spintos standartinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus)
Vn

– įrenginio naudingasis tūris, t. y. visų šaldymo spintos skyrių naudingųjų tūrių suma litrais.

M ir N vertės pateiktos 2 lentelėje.

2 lentelė
M ir N koeficiento vertės
Kategorija

M vertė

N vertė

Vertikalaus tipo, vėsinimui

1,643

609

Vertikalaus tipo, šaldymui

4,928

1 472

Prekystalio tipo, vėsinimui

2,555

1 790

Prekystalio tipo, šaldymui

5,840

2 380
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IX PRIEDAS

Matavimas ir skaičiavimas
1. Šio reglamento reikalavimų laikymosi ir patikros, ar laikomasi tų reikalavimų, tikslais matavimas ir skaičiavimas
atliekamas pagal darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant
kitus patikimus, tikslius ir pakartojamus metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius
metodus. Jie atitinka šiame priede nustatytas technines apibrėžtis, sąlygas, lygtis ir parametrus.
2. Siekiant nustatyti pramoninių šaldymo spintų metinio suvartojamos energijos kiekio ir energijos vartojimo
efektyvumo indekso vertes, matavimas atliekamas šiomis sąlygomis:
— bandomųjų paketų temperatūra yra – 1 °C – + 5 °C vėsinimo spintoms ir mažesnė kaip – 15 °C šaldymo
spintoms,
— aplinkos sąlygos atitinka 3 lentelėje nustatytą 4 klimato klasę, išskyrus nedidelės galios šaldymo spintas – jos
bandomos 3 klimato klasę atitinkančiomis aplinkos sąlygomis. Gautiems nedidelės galios šaldymo spintų
bandymo rezultatams pritaikomas 1,2 korekcijos koeficientas, kai nedidelės galios šaldymo spinta veikia vėsinimo
temperatūros režimu, ir 1,1 korekcijos koeficientas, kai nedidelės galios šaldymo spinta veikia šaldymo
temperatūros režimu.
— Pramoninės šaldymo spintos bandomos nustačius:
— vėsinimo temperatūros režimą, jei tai yra kombinuotoji šaldymo spinta, turinti bent vieną skyrių, pritaikytą
veikti tik vėsinimo temperatūros režimu,
— vėsinimo temperatūros režimą, jei tai yra pramoninė šaldymo spinta, turinti tik vieną skyrių, pritaikytą veikti
tik vėsinimo temperatūros režimu,
— visais kitais atvejais – šaldymo temperatūros režimą.
3. 3, 4 ir 5 klimato klasių aplinkos sąlygos parodytos 3 lentelėje.

3 lentelė
3, 4 ir 5 klimato klasių aplinkos sąlygos
Bandymo patalpos
klimato klasė

Sausuoju termometru
išmatuota temperatūra,
°C

Santykinis drėgnumas,
%

Rasos taškas, °C

Vandens garų masė
sausame ore, g/kg

3

25

60

16,7

12,0

4

30

55

20,0

14,8

5

40

40

23,9

18,8
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X PRIEDAS

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra
Patikros procedūra, kurią valstybių narių valdžios institucijos taiko, kad įvertintų atitiktį 3 ir 4 straipsniuose nustatytiems
reikalavimams.
1. Valstybių narių institucijos išbando vieną tam tikro modelio prietaisą.
2. Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei yra šių reikalavimų atitiktis:
a) išmatuotasis tūris yra ne daugiau kaip 3 % mažesnis už vardinę vertę;
b) išmatuotoji suvartojamos energijos kiekio vertė yra ne daugiau nei 10 % didesnė už vardinę vertę (E24h).
3. Jei 2 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos išbando dar tris atsitiktine tvarka
atrinktus to paties modelio vienetus. Kitaip, pasirinkti papildomi trys vienetai gali būti vieno arba kelių skirtingų
modelių, kurie techniniuose dokumentuose išvardyti kaip lygiaverčiai gaminiai.
4. Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei yra šių reikalavimų atitiktis:
a) trijų gaminių išmatuotojo tūrio vidurkis yra ne daugiau kaip 3 % mažesnis už vardinę vertę;
b) trijų įrenginių išmatuotosios suvartojamos energijos kiekio vertės vidurkis yra ne daugiau nei 10 % didesnis už
vardinę vertę (E24h).
5. Jei nepasiekiami 4 punkte nurodyti rezultatai, laikoma, kad minėtas modelis ir lygiaverčiai pramoninės šaldymo
spintos modeliai šio reglamento reikalavimų neatitinka. Valstybių narių valdžios institucijos per mėnesį po sprendimo
dėl modelio neatitikties priėmimo pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai bandymų rezultatus ir kitą
susijusią informaciją.
Valstybių narių valdžios institucijos taiko VIII ir IX prieduose nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.
Šiame priede nustatytos nuokrypos reiškia leidžiamą patikros bandymo matavimo rezultatų svyravimą ir yra taikomos
tik valstybių narių valdžios institucijoms atliekant matuojamų parametrų patikrą, o tiekėjas jų nenaudoja tam, kad
nustatytų techniniuose dokumentuose nurodomas vertes arba kad aiškindamas šias vertes pasiektų geresnę ženklinimo
klasę arba bet kokiomis kitomis priemonėmis nurodytų geresnius veikimo rodiklius.
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1095
2015 m. gegužės 5 d.
kuriuo dėl ekologinio projektavimo reikalavimų, taikomų pramoninėms šaldymo spintoms,
staigaus šaldymo spintoms, kondensavimo agregatams ir procesiniams aušintuvams, įgyvendinama
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

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

pagal Direktyvą 2009/125/EB Komisija turėtų nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus su energija
susijusiems gaminiams, kurių pardavimo ir prekybos apimtis yra didelė, kurie daro didelį poveikį aplinkai ir
kuriuos būtų galima gerokai patobulinti projektuojant: sumažinti jų poveikį aplinkai nepatiriant pernelyg didelių
išlaidų;

(2)

pagal 2008 m. spalio 21 d. Direktyvą 2009/125/EB (2) Komisija nustatė pirmąjį darbo planą 2009–2011
metams, kuriame nurodomi šaldymo ir užšaldymo įrenginiai, įskaitant pramonines šaldymo spintas, staigaus
šaldymo spintas, kondensavimo agregatus ir procesinius aušintuvus, dėl kurių pirmiausia turėtų būti priimtos
įgyvendinimo priemones;

(3)

Komisija atliko įprastai Sąjungoje naudojamų šaldymo ir užšaldymo įrenginių, įskaitant pramonines šaldymo
spintas, staigaus šaldymo spintas, kondensavimo agregatus ir procesinius aušintuvus, techninių, aplinkosauginių ir
ekonominių aspektų parengiamąjį tyrimą. Tyrimas parengtas drauge su suinteresuotosiomis šalimis iš Sąjungos ir
trečiųjų valstybių, o rezultatai paskelbti viešai;

(4)

buvo atskirtas penktasis gaminys iš šaldymo ir užšaldymo įrenginių grupės – šaldymo kambariai, nes šaldymo
kambariams būdingos unikalios charakteristikos, nors jie ir priklauso šiai grupei, tad šiuo metu šis reglamentas
jiems neturėtų būti taikomas;

(5)

kalbant apie pramonines šaldymo spintas, nebūtina nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimų tiesiogiai
išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui, susijusiam su naudojamais šaldalais, nes namų ūkių ir
komercinių šaldytuvų rinkoje vis dažniau naudojami mažą visuotinio atšilimo potencialą turintys šaldalai, todėl
šiuo pavyzdžiu galėtų pasekti ir pramoninių šaldymo spintų sektorius;

(6)

procesinių aušintuvų atveju reikėtų nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus tiesiogiai išmetamam
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui, susijusiam su naudojamais šaldalais, nes taip rinka toliau būtų
skatinama naudoti mažą visuotinio atšilimo potencialą turinčius šaldalus, kurie dažnai dar ir taupesni energijos
požiūriu;

(7)

kondensavimo agregatų atveju yra nepatentuotų technologijų, kurios padeda sumažinti tiesiogiai išmetamą
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, jeigu naudojami šaldalai, kurių žalingas poveikis aplinkai yra mažesnis.
Tačiau šių technologijų ekonominis efektyvumas ir poveikis energijos vartojimo efektyvumui, jas naudojant
kondensavimo agregatuose, vis dar nėra visiškai nustatyti, nes šios technologijos paplitusios nežymiai arba šiuo
metu jų dalis kondensavimo agregatų rinkoje yra visai nedidelė;

(1) OL L 285, 2009 10 31, p. 10.
(2) COM(2008) 660 galutinis.
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(8)

kadangi šaldalams taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 842/2006 (1) ir kadangi
2012 m. lapkričio 7 d. Komisija pasiūlė peržiūrėti minėtą reglamentą, šiame reglamente neturėtų būti nustatyta
jokių konkrečių šaldalų naudojimą ribojančių priemonių. Tačiau, nustatant ekologinio projektavimo reikalavimus
kondensavimo agregatams ir procesiniams aušintuvams, reikėtų pasiūlyti lengvatų, kad rinka būtų skatinama
vystyti šaldalus, kurių žalingas poveikis aplinkai yra mažesnis, naudojančias technologijas, kadangi lengvatomis
kondensavimo agregatams ir procesiniams aušintuvams, kuriuose naudojami mažą visuotinio atšilimo potencialą
turintys šaldalai, būtų nustatyti ne tokie griežti būtiniausi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai. Atliekant
būsimą peržiūrą, vadovaujantis atitinkamais galiojančiais teisės aktais bus vertinamas gaminiams, kuriuose
naudojami didelį visuotinio atšilimo potencialą turintys šaldalai, taikomas režimas;

(9)

šio reglamento tikslais nustatyta, kad aplinkosaugos požiūriu yra svarbus eksploatuojant pramonines šaldymo
spintas, staigaus šaldymo spintas, kondensavimo agregatus ir procesinius aušintuvus suvartojamos energijos
kiekis;

(10)

parengiamojo tyrimo duomenimis, pramoninėms šaldymo spintoms, staigaus šaldymo spintoms, kondensavimo
agregatams ir procesiniams aušintuvams nebūtina taikyti reikalavimų dėl kitų Direktyvos 2009/125/EB I priedo
1 dalyje nurodytų ekologinio projektavimo kriterijų;

(11)

2012 m. apskaičiuota, kad metinis kondensavimo agregatų, procesinių aušintuvų ir pramoninių šaldymo spintų
Sąjungoje suvartojamos elektros energijos kiekis yra 116,5 TWh (teravatvalandžių), o tai atitinka į aplinką
išmetamus 47 mln. tonų CO2. Jeigu nebus imtasi konkrečių priemonių, tikėtina, kad 2020 m. metinis
suvartojamos energijos kiekis sieks 134,5 TWh, o 2030 m. – 154,5 TWh, o tai atitiks 54,5 ir 62,5 mln. tonų
CO2. Numatoma, kad dėl bendro šiame reglamente ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/1094 (2),
kuriuo dėl pramoninių šaldymo spintų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo papildoma Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, poveikio iki 2020 m. metinis elektros energijos suvartojimas
sumažėtų 6,3 TWh, o iki 2030 m. – 15,6 TWh, palyginti su tuo, jeigu nebūtų imtasi jokių priemonių;

(12)

remiantis parengiamojo tyrimo duomenimis, energijos suvartojimas eksploatavimo etapu gali būti gerokai
sumažintas naudojant ekonomiškai efektyvias nepatentuotas technologijas, dėl kurių sumažėja bendros šių
gaminių įsigijimo ir eksploatavimo sąnaudos;

(13)

pagal ekologinio projektavimo reikalavimus visoje Sąjungoje turėtų būti suderinti pramoninėms šaldymo
spintoms, staigaus šaldymo spintoms, kondensavimo agregatams ir procesiniams aušintuvams taikomi energijos
vartojimo efektyvumo reikalavimai; tai padėtų sklandžiau veikti vidaus rinkai ir pagerinti šių gaminių aplinko
sauginį veiksmingumą;

(14)

ekologinio projektavimo reikalavimai neturėtų paveikti pramoninių šaldymo spintų, staigaus šaldymo spintų,
kondensavimo agregatų ir procesinių aušintuvų funkcijų ar sumažinti galutinių vartotojų galimybes juos įsigyti ir
daryti neigiamo poveikio sveikatai, saugai ar aplinkai;

(15)

ekologinio projektavimo reikalavimai turėtų būti diegiami laipsniškai, kad gamintojai turėtų pakankamai laiko
pritaikyti gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, konstrukciją. Terminai turėtų būti nustatyti atsižvelgiant į
sąnaudų poveikį gamintojams ir užtikrinant, kad šio reglamento tikslai būtų pasiekti laiku;

(16)

gaminių parametrai turėtų būti išmatuoti ir apskaičiuoti taikant patikimus, tikslius ir atkuriamus metodus, atsi
žvelgiant į pripažintus pažangiausius matavimo ir skaičiavimo metodus. Vadovaujantis Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvoje 98/34/EB (3) nustatyta tvarka prie tokių metodų priskiriami Komisijos prašymu Europos
standartizavimo institucijų priimti darnieji standartai, kai jie yra priimti;

(17)

nustatant metinio pramoninių šaldymo spintų suvartojamos energijos kiekio vertes, vartojama šaldymo
temperatūros apibrėžtis. nors atsižvelgiama į maisto saugą, ji nėra susijusi su maisto saugą reglamentuojančiais
teisės aktais;

(18)

pagal Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnio 2 dalį šiuo reglamentu nustatomos taikytinos atitikties vertinimo
procedūros;

(1) 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų (OL L 161, 2006 6 14, p. 1).
(2) 2015 m. gegužės 5 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1094, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2010/30/ES nustatant pramoninių šaldymo spintų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (žr. šio Oficialiojo
leidinio p. 2).
(3) 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos apie techninius standartus,
reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (OL L 204, 1998 7 21, p. 37).
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(19)

gamintojai turėtų Direktyvos 2009/125/EB IV ir V prieduose nurodytuose techniniuose dokumentuose pateikti
informaciją, susijusią su šiame reglamente nustatytais reikalavimais, kad būtų lengviau tikrinti atitiktį reikala
vimams;

(20)

siekiant dar labiau sumažinti pramoninių šaldymo spintų, staigaus šaldymo spintų, kondensavimo agregatų ir
procesinių aušintuvų poveikį aplinkai, gamintojai turėtų pateikti informaciją apie išardymą, perdirbimą ar
šalinimą;

(21)

be šiame reglamente nustatytų teisiškai privalomų reikalavimų, reikėtų nurodyti turimų geriausių technologijų
lyginamuosius standartus, siekiant užtikrinti, kad informacija apie pramoninių šaldymo spintų, kondensavimo
agregatų ir procesinių aušintuvų aplinkosauginį veiksmingumą per jų gyvavimo ciklą būtų plačiai paplitusi ir
lengvai prieinama;

(22)

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

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Dalykas ir taikymo sritis
1.
Šiuo reglamentu nustatomi ekologinio projektavimo reikalavimai, taikomi pateikiant rinkai pramonines šaldymo
spintas ir staigaus šaldymo spintas.
Šis reglamentas taikomas iš tinklo maitinamoms elektrinėms staigaus šaldymo spintoms ir pramoninio šaldymo
spintoms, įskaitant maisto produktams ir pašarui šaldyti skirtas spintas.
Tačiau jis netaikomas šiems produktams:
a) pramoninėms šaldymo spintoms, kurios daugiausia maitinamos iš kitų nei elektros šaltinių;
b) pramoninėms šaldymo spintoms, veikiančioms su atskirtuoju kondensavimo agregatu;
c) atvirosioms spintoms, kai atvirumas yra esminis reikalavimas, taikomas jų pagrindinėms funkcijoms;
d) maistui perdirbti specialiai skirtoms spintoms, kai išimčiai taikyti neužtenka vien to, kad jose yra specialiai maistui
perdirbti skirtas atskiras skyrius, kurio naudingasis tūris yra mažesnis nei 20 % bendrojo spintos naudingojo tūrio;
e) užšaldytiems maisto produktams atšildyti kontroliuojamomis sąlygomis specialiai skirtoms spintoms, kai išimčiai
taikyti neužtenka vien to, kad jose yra specialiai užšaldytiems produktams atšildyti kontroliuojamomis sąlygomis
skirtas atskiras skyrius;
f)

salotų vitrinoms;

g) prekystaliams ir kitoms panašaus pavidalo spintoms, kurios, be šaldymo ir laikymo, yra visų pirma skirtos maisto
produktų demonstravimui ir pardavimui;
h) spintoms, kuriose netaikomas garo kompresijos šaldymo ciklas;
i)

staigaus šaldymo spintoms ir patalpoms, kuriose telpa daugiau nei 300 kg maisto produktų;

j)

nuolat veikiantiems staigaus šaldymo įrenginiams;

k) pagal individualaus kliento reikalavimus ir užsakymą gaminamoms vienetinės gamybos pramoninėms šaldymo
spintoms ir staigaus šaldymo spintoms, kurios nėra lygiavertės kitoms pramoninėms šaldymo spintoms, remiantis
I priedo 10 apibrėžtimi, arba staigaus šaldymo spintoms, remiantis I priedo 11 apibrėžtimi;
l)

įmontuojamosioms šaldymo spintoms;

m) stelažų šaldymo spintoms ir spintoms su durimis priešingose pusėse;

L 177/22

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2015 7 8

n) statinio oro šaldymo spintoms;
o) skryniniams šaldikliams.
2.
Šiuo reglamentu taip pat nustatomi ekologinio projektavimo reikalavimai, taikomi pateikiant rinkai žemos arba
vidutinės, arba abiejų tipų temperatūros sąlygomis veikiančius kondensavimo agregatus.
Tačiau jis netaikomas šiems produktams:
a) kondensavimo agregatams su garintuvu, kuris gali būti integruotas, pvz., į vieną bloką, arba gali būti atskirtasis, pvz.,
sudarytas iš kelių blokų;
b) kompresoriniams įrenginiams be kondensatoriaus;
c) kondensavimo agregatams, kurių kondensatoriaus pusėje oras nenaudojamas kaip šilumnešis.
3.
Šiuo reglamentu taip pat nustatomi ekologinio projektavimo reikalavimai, taikomi pateikiant rinkai žemos arba
vidutinės temperatūros sąlygomis veikti skirtus procesinius aušintuvus.
Tačiau jis netaikomas šiems produktams:
a) procesiniams aušintuvams, skirtiems veikti aukštos temperatūros sąlygomis;
b) procesiniams aušintuvams, naudojantiems tik garinamąjį kondensavimą;
c) vietoje pagal užsakymą surenkamiems vienetinės gamybos procesiniams aušintuvams;
d) absorbciniams aušintuvams.

2 straipsnis
Apibrėžtys
1.

Vartojamų terminų apibrėžtys:

a) pramoninė šaldymo spinta – vieną arba daugiau skyrių, prieinamų per vienas arba daugiau durų ar stalčių, turintis
izoliuotas šaldymo įrenginys, kuris, veikdamas aušinimo arba šaldymo temperatūros režimu, gali nuolat išlaikyti
nustatytų ribų maisto produktų temperatūrą; jame naudojamas garo kompresijos ciklas; įrenginio paskirtis – laikyti
maisto produktus ne buitinėmis sąlygomis, tačiau jis neskirtas maisto produktams demonstruoti ir nepritaikytas
naudotis klientams;
b) staigaus šaldymo spinta – izoliuotas šaldymo įrenginys, visų pirma skirtas karštiems maisto produktams staigiai
atvėsinti iki žemesnės nei 10 °C temperatūros ir jiems užšaldyti iki žemesnės nei – 18 °C;
c) staigaus šaldymo patalpa – patalpa, kurios durys ir vidus yra pakankamai erdvūs, kad asmuo galėtų įeiti, ir kuri visų
pirma yra skirta karštiems maisto produktams staigiai atvėsinti iki žemesnės nei 10 °C temperatūros ir jiems
užšaldyti iki žemesnės nei – 18 °C;
d) pajėgumas (staigaus šaldymo spintos) – maisto kiekis, kurį, naudojant staigaus šaldymo spintą, galima apdoroti
vienu kartu atvėsinant iki žemesnės nei 10 °C temperatūros ir užšaldant iki žemesnės nei – 18 °C;
e) nuolat veikiantis staigaus šaldymo įrenginys – staigaus šaldymo spinta su juostiniu konvejeriu, kuriuo maisto
produktai tiekiami, kad vyktų nepertraukiamas jų staigaus atvėsinimo arba užšaldymo procesas;
f)

maisto produktai – maistas, sudedamosios dalys, gėrimai, įskaitant vyną, ir kiti pirmiausia vartojimui skirti
produktai, kurie turi būti šaldomi tam tikra temperatūra;

g) įmontuojamoji šaldymo spinta – tvirtinamasis izoliuotas šaldymo įrenginys, kuris skirtas įmontuoti į spintą,
paruoštą nišą sienoje arba panašioje vietoje ir kuriam reikalinga baldų apdaila;
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h) stelažų šaldymo spinta – pramoninė šaldymo spinta su vienu specialiu skyriumi, į kurį galima įstumti ratinius
stelažus su produktais;
i)

spinta su durimis priešingose pusėse – pramoninė šaldymo spinta, kurią galima atidaryti iš abiejų pusių;

j)

statinio oro šaldymo spinta – pramoninė šaldymo spinta be dirbtinio vidaus oro cirkuliavimo, specialiai
suprojektuota laikyti nuo temperatūros labai priklausomus maisto produktus arba tam, kad nebūtų išdžiovinti
nesandarioje pakuotėje laikomi maisto produktai, jei vieno statinio oro skyriaus šaldymo spintoje nepakanka tam,
kad šaldymo spinta būtų laikoma statinio oro šaldymo spinta;

k) didelės galios šaldymo spinta – pramoninė šaldymo spinta, galinti nuolat palaikyti aušinimo arba šaldymo
temperatūrą visame (-uose) skyriuje (-iuose), kai aplinkos sąlygos atitinka 5 klimato klasę, kaip nustatyta IV priedo
3 lentelėje;
l)

atviroji šaldymo spinta – pramoninė šaldymo spinta, kurios šaldomą ertmę iš išorės galima pasiekti neatidarius
durų arba stalčiaus, tačiau kuri neatitinka šios sąvokos, jeigu joje tėra vienas skyrius, kurį iš išorės galima pasiekti
neatidarius durų arba stalčiaus ir kurio naudingasis tūris yra mažesnis nei 20 % bendrojo pramoninės šaldymo
spintos viso tūrio;

m) salotų virtina – pramoninė šaldymo spinta, vertikalioje plokštumoje turinti vienas ar daugiau durų arba stalčių
priekių, o viršutiniame paviršiuje turinti išpjovas, į kurias galima įstatyti laikino laikymo indus, į kuriuos galima
lengvai įdėti ir iš jų galima lengvai išimti maistą, pavyzdžiui, picos garnyrą arba, be kita ko, salotų sudedamąsias
dalis;
n) skryninis šaldiklis – maisto produktų šaldiklis, kurio skyrius (-iai) pasiekiamas (-i) pro įrenginio viršų arba kuriame
įrengti tiek iš viršaus atidaromi skyriai, tiek vertikalūs skyriai, tačiau kurio iš viršaus atidaromo (-ų) skyriaus (-ių)
bendrasis tūris yra didesnis nei 75 % viso bendrojo įrenginio tūrio;
o) kondensavimo agregatas – bent iš vieno elektrinio kompresoriaus ir vieno kondensatoriaus sudarytas gaminys, kuris
gali ataušinti ir šaldymo įrenginio arba sistemos viduje nuolat palaikyti žemą arba vidutinę temperatūrą, kai prie
garintuvo ir plėtimo įtaiso prijungtas gaminys veikia garo kompresijos ciklu;
p) žema temperatūra – temperatūros sąlygos, kuriomis kondensacinis agregatas gali pasiekti vardinę šaldymo galią,
ataušindamas iki – 35 °C prisotintųjų garų temperatūros;
q) vidutinė temperatūra – temperatūros sąlygos, kuriomis kondensacinis agregatas gali pasiekti vardinę šaldymo galią,
ataušindamas iki – 10 °C prisotintųjų garų temperatūros;
r) vardinė šaldymo galia – šaldymo galia (kW), kurią prie garintuvo ir plėtimo įtaiso prijungtas ir pilnutine apkrova
veikiantis kondensavimo agregatas gali pasiekti per garo kompresijos ciklą, matuojant standartinėmis vardinėmis
veikimo sąlygomis, kai vardinė aplinkos temperatūra yra 32 °C;
s) procesinis aušintuvas – įrenginys, sudarytas bent iš vieno kompresoriaus ir vieno garintuvo, kuris gali ataušinti
skystį ir palaikyti pastovią jo temperatūrą ir taip aušinti šaldymo įrenginį arba sistemą; į jį gali būti integruotas
kondensatorius, šaldalo kontūro aparatinė įranga ir kita papildoma įranga arba jų gali ir nebūti;
t)

žema temperatūra – temperatūros sąlygos, kuriomis procesinis aušintuvas gali pasiekti vardinę šaldymo galią,
ataušindamas iki – 25 °C vidaus šilumokaičio išėjimo angos temperatūros;

u) vidutinė temperatūra – temperatūros sąlygos, kuriomis procesinis aušintuvas gali pasiekti vardinę šaldymo galią,
standartinėmis vardinėmis veikimo sąlygomis ataušindamas iki – 8 °C vidaus šilumokaičio išėjimo angos
temperatūros;
v) aukšta temperatūra – temperatūros sąlygos, kuriomis procesinis aušintuvas gali pasiekti vardinę šaldymo galią,
ataušindamas iki 7 °C vidaus šilumokaičio išėjimo angos temperatūros;
w) vardinė šaldymo galia (kW) – šaldymo galia, kurią gali pasiekti pilnutine apkrova veikiantis procesinis aušintuvas,
matuojant standartinėmis vardinėmis veikimo sąlygomis, kai oru aušinamų aušintuvų vardinė aplinkos temperatūra
yra 35 °C, o vandeniu aušinamų aušintuvų vandens įleidimo angos temperatūra prie kondensatoriaus yra 30 °C.
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x) kompresorinis įrenginys – įtaisas, sudarytas bent iš vieno elektra varomo šaldymo kompresoriaus ir valdymo
sistemos;
y) absorbcinis aušintuvas – procesinis aušintuvas, kuriame šaldymas vyksta absorbcijos būdu, naudojant šilumą kaip
energijos šaltinį;
z) garinamasis kondensacinis aušintuvas – procesinis aušintuvas su garinamuoju kondensatoriumi, kuriame šaldalas
atvėsinamas pučiant orą ir tuo pačiu metu purškiant vandenį.

3 straipsnis
Ekologinio projektavimo reikalavimai ir jų taikymo tvarkaraštis
1.

Pramoninių šaldymo spintų ir staigaus šaldymo spintų ekologinio projektavimo reikalavimai yra nustatyti II priede.

2.

Kondensavimo agregatų ekologinio projektavimo reikalavimai yra nustatyti V priede.

3.

Procesinių aušintuvų ekologinio projektavimo reikalavimai yra nustatyti VII priede.

4.

Ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi pagal šį tvarkaraštį:

a) nuo 2016 m. liepos 1 d.:
1) kondensaciniai agregatai atitinka V priedo 1 dalies a punkte ir 2 dalyje nustatytus reikalavimus;
2) procesiniai aušintuvai atitinka VII priedo 1 dalies a punkte ir 2 dalyje nustatytus reikalavimus;
3) pramoninės šaldymo spintos atitinka II priedo 1 dalies a punkto i papunktyje ir 2 dalies a punkte nustatytus
reikalavimus;
4) didelės galios šaldymo spintos atitinka II priedo 1 dalies b punkte ir 2 dalies a punkte nustatytus reikalavimus;
5) staigaus šaldymo spintos atitinka II priedo 2 dalies b punkte nustatytus reikalavimus;
b) nuo 2018 m. sausio 1 d.:
1) pramoninės šaldymo spintos atitinka II priedo 1 dalies a punkto ii papunktyje nustatytus reikalavimus;
c) nuo 2018 m. liepos 1 d.:
1) kondensaciniai agregatai atitinka V priedo 1 dalies b punkte nustatytus reikalavimus;
2) procesiniai aušintuvai atitinka VII priedo 1 dalies b punkte nustatytus reikalavimus;
d) nuo 2019 m. liepos 1 d.:
1) pramoninės šaldymo spintos atitinka II priedo 1 dalies a punkto iii papunktyje nustatytus reikalavimus.
5.
Pramoninių šaldymo spintų atitiktis ekologinio projektavimo reikalavimams nustatoma ir apskaičiuojama taikant
III ir IV prieduose nurodytus metodus.
6.
Kondensacinių agregatų atitiktis ekologinio projektavimo reikalavimams nustatoma ir apskaičiuojama taikant
VI priede nurodytus metodus.
7.
Procesinių aušintuvų atitiktis ekologinio projektavimo reikalavimams nustatoma ir apskaičiuojama taikant
VIII priede nurodytus metodus.

4 straipsnis
Atitikties vertinimas
1.
Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta atitikties įvertinimo procedūra – tos direktyvos IV priede
nustatyta projektavimo vidaus kontrolės sistema arba V priede nustatyta valdymo sistema.
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2.
Atitikties įvertinimo tikslais pagal Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnį į techninius dokumentus įtraukiama šio
reglamento II priedo 2 dalyje, V priedo 2 dalies b punkte ir VII priedo 2 dalies b punkte nurodyta informacija.

5 straipsnis
Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra
Siekdamos nustatyti, ar laikomasi šio reglamento II, V ir VII priede nustatytų reikalavimų, valstybių narių institucijos,
atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, taiko IX, X
ir XI prieduose nurodytą patikros procedūrą.

6 straipsnis
Lyginamieji standartai
Įsigaliojant šiam reglamentui rinkoje esančių efektyviausių pramoninių šaldymo spintų, kondensavimo agregatų ir
procesinių aušintuvų lyginamieji standartai pateikiami XII priede.

7 straipsnis
Peržiūra
Komisija ne vėliau kaip per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos jį persvarsto atsižvelgdama į
technologijų pažangą ir peržiūros rezultatus pateikia konsultacijų forumui. Atliekant peržiūrą įvertinama:
1. pramoninėms šaldymo spintoms taikytinų reikalavimų įvedimo tikslingumas, visų pirma:
a) 1 straipsnio 1 dalyje nurodytoms spintoms taikytinų ekologinio projektavimo reikalavimų;
b) didelės galios šaldymo spintoms taikytinų griežtesnių reikalavimų;
c) informacijos apie pramoninės šaldymo spintos maisto produktų šaldymo galią reikalavimų;
d) šaldytuvų su integruotu šaldikliu standartinio metinio energijos suvartojimo nustatymo metodo;
e) šaldymo prekystalio standartinio metinio energijos suvartojimo nustatymo patikslinto metodo;
2. staigaus šaldymo spintoms taikytinų ekologinio projektavimo reikalavimų įvedimo tikslingumas;
3. šaldymo kambariams taikytinų ekologinio projektavimo reikalavimų įvedimo tikslingumas;
4. kondensacinių agregatų ir procesinių aušintuvų atveju:
a) ekologinio projektavimo reikalavimų tiesiogiai išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui, susijusiam su
šaldalais, įvedimo tikslingumas;
b) ekologinio projektavimo reikalavimų kondensaciniams agregatams, kurių vardinė šaldymo galia yra mažesnė nei
0,1 kW esant žemai temperatūrai ir 0,2 kW esant vidutinei temperatūrai, ir kondensaciniams agregatams, kurių
vardinė šaldymo galia yra didesnė nei 20 kW esant žemai temperatūrai ir 50 kW esant vidutinei temperatūrai,
įvedimo tikslingumas;
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c) ekologinio projektavimo reikalavimų kondensaciniams agregatams, parduodamiems su garintuvu, kompresoriniais
įrenginiais be kondensatoriaus, ir kondensaciniams agregatams, kuriuose oras kondensatoriui nenaudojamas kaip
šilumnešis, įvedimo tikslingumas;
d) ekologinio projektavimo reikalavimų garinamąjį kondensavimą naudojantiems procesiniams aušintuvams ir
absorbavimo technologiją naudojantiems procesiniams aušintuvams įvedimo tikslingumas;
5. ar patikrinti paskelbti naujesnės redakcijos šaltiniai, kuriuose pateikiamos visuotinio atšilimo potencialo vertės
visiems gaminiams;
6. taikant išmatuotų energijos suvartojimo verčių patikros procedūrą visiems gaminiams leidžiamų nuokrypų dydžiai.
8 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2015 m. gegužės 5 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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I PRIEDAS

II–XII prieduose vartojamų terminų apibrėžtys
II–XII prieduose vartojamų terminų apibrėžtys:

Apibrėžtys, susijusios su pramoninėmis šaldymo spintomis ir staigaus šaldymo spintomis

1)

naudingasis tūris – didžiausiai maisto produktų įkrovai skirtas tūris;

2)

vėsinimo temperatūros režimas – šaldymo spintoje laikomų maisto produktų nuolatinė temperatūra yra
– 1 – + 5 °C;

3)

šaldymo temperatūros režimas – šaldymo spintoje laikomų maisto produktų nuolatinė temperatūra yra mažesnė
nei – 15 °C, o tai laikoma aukščiausia šilčiausios pakuotės bandymo temperatūra;

4)

daugiafunkcė šaldymo spinta – pramoninė šaldymo spinta, kurioje arba kurios atskirame skyriuje atvėsintiems ir
užšaldytiems maisto produktams gali būti nustatyta skirtinga temperatūra;

5)

kombinuotoji šaldymo spinta – pramoninė šaldymo spinta su dviem arba daugiau skirtingos temperatūros skyrių,
kuriuose šaldomi ir laikomi maisto produktai;

6)

šaldytuvas su integruotu šaldikliu – kombinuotoji šaldymo spinta su bent vienu tik vėsinimo temperatūros režimu
veikiančiu skyriumi ir vienu tik šaldymo temperatūros režimu veikiančiu skyriumi;

7)

vertikalioji šaldymo spinta – ne žemesnė nei 1 050 mm pramoninė šaldymo spinta su vienomis arba daugiau
priekinių durų ar stalčių, per kuriuos pasiekiamas tas pats skyrius;

8)

šaldymo prekystalis – žemesnė nei 1 050 mm pramoninė šaldymo spinta su vienomis arba daugiau priekinių durų
ar stalčių, per kuriuos pasiekiamas tas pats skyrius;

9)

nedidelės galios šaldymo spinta (vadinamoji pusiau pramoninė šaldymo spinta) – pramoninė šaldymo spinta, pajėgi
tik nuolat išlaikyti vėsinimo arba šaldymo temperatūrą visame (-uose) jos skyriuje (-iuose), kai aplinkos sąlygos
atitinka 3 klimato klasę, kaip nustatyta IV priedo 3 lentelėje; šaldymo spinta, kuri gali išlaikyti temperatūrą, kai
aplinkos sąlygos atitinka 4 klimato klasę, nelaikoma nedidelės galios šaldymo spinta;

10) lygiavertė pramoninė šaldymo spinta – rinkai pateikta pramoninė šaldymo spinta, kurios naudingasis tūris,
techninės, efektyvumo ir veikimo charakteristikos, taip pat skyrių tipai ir tūris yra tokie patys kaip kito pramoninės
šaldymo spintos modelio, kurį tas pats gamintojas pateikė rinkai su kitu komerciniu kodu.
11) lygiavertė staigaus šaldymo spinta – rinkai tiekiamas staigaus šaldymo spintos modelis, kurio techninės,
efektyvumo ir veikimo charakteristikos yra tokios pačios kaip kito staigaus šaldymo spintos modelio, kurį tas pats
tiekėjas pateikė rinkai su kitu komerciniu kodu.

Su kondensavimo agregatais susijusios apibrėžtys

12) vardinė vėsinimo galia (PA) – vėsinimo galia (kW šimtųjų tikslumu), kurią garo kompresijos ciklo sąlygomis gali
pasiekti kondensavimo agregatas, prijungtas prie garintuvo ir praplėtimo prietaiso ir veikiantis pilnutinės apkrovos
sąlygomis, matuojant standartinėmis vardinėmis veikimo sąlygomis, kai vardinė aplinkos temperatūra yra 32 °C;
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13) vardinė vartojamoji galia (DA) – elektrinė vartojamoji galia (kW šimtųjų tikslumu), reikalinga kondensavimo
agregatui (įskaitant kompresorių, kondensatoriaus ventiliatorių (-ius) ir pagalbinius prietaisus), kad būtų gauta
vardinė vėsinimo galia;
14) vardinis veiksmingumo koeficientas (COPA) – vardinė vėsinimo galia (kW), padalyta iš vardinės vartojamosios galios
(kW šimtųjų tikslumu);
15) veiksmingumo koeficientas COPB, COPC ir COPD – šaldymo galia (kW), padalyta iš vartojamosios galios (kW šimtųjų
tikslumu) B, C ir D galios taškuose;
16) sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEPR) – kondensavimo agregato, skirto šaldyti standar
tinėmis vardinėmis veikimo sąlygomis, efektyvumo koeficientas, nustatytas atsižvelgiant į apkrovos ir aplinkos
temperatūros pokyčius per metus ir apskaičiuotas kaip metinio šaldymo poreikio ir metinio suvartojamos elektros
energijos kiekio santykis šimtųjų tikslumu;
17) metinis šaldymo poreikis – kiekvieno intervalo šaldymo poreikio suma, padauginta iš atitinkamo skaičiaus intervalo
valandų;
18) intervalo šaldymo poreikis – šaldymo poreikis už kiekvieną intervalą per metus, apskaičiuotas kaip vardinė
vėsinimo galia, padauginta iš dalinės apkrovos koeficiento ir išreikšta kW šimtųjų tikslumu;
19) dalinė apkrova (Pc(Tj)) – šaldymo apkrova konkrečios aplinkos temperatūros sąlygomis Tj, apskaičiuota kaip
pilnutinė apkrova, padauginta iš dalinės apkrovos koeficiento, atitinkančio tą pačią aplinkos temperatūrą Tj (kW
šimtųjų tikslumu);
20) dalinės apkrovos koeficientas (PR(Tj)) esant konkrečiai aplinkos temperatūrai Tj – aplinkos temperatūra Tj atėmus
5 °C, padalyta iš vardinės aplinkos temperatūros atėmus 5 °C ir, kai temperatūra vidutinė, padauginta iš 0,4 ir
pridėta prie 0,6, o kai temperatūra žema, padauginta iš 0,2 ir pridėta prie 0,8. Jeigu aplinkos temperatūra aukštesnė
nei vardinė aplinkos temperatūra, dalinės apkrovos koeficientas turi būti 1. Jeigu aplinkos temperatūra žemesnė nei
5 °C, dalinės apkrovos koeficientas esant vidutinei temperatūrai yra 0,6, o esant žemai temperatūrai – 0,8. Dalinės
apkrovos koeficientas gali būti išreikštas tūkstantųjų tikslumu arba procentine dalimi, padauginus iš 100 (dešimtųjų
tikslumu);
21) metinis suvartojamos elektros energijos kiekis apskaičiuojamas sudedant kiekvieno intervalo šaldymo poreikio ir
atitinkamo intervalo naudingumo koeficiento santykius ir padauginant iš atitinkamo intervalo valandų skaičiaus;
22) aplinkos temperatūra – sausuoju termometru išmatuota oro temperatūra (Celsijaus laipsniais);
23) intervalas (binj) – aplinkos temperatūros Tj ir intervalo valandų hj derinys, kaip nurodyta VI priedo 6 lentelėje;
24) intervalo valandos (hj) – valandos per metus, kuriomis kiekvieno intervalo atveju gaunama aplinkos temperatūra,
kaip nustatyta VI priedo 6 lentelėje;
25) vardinė aplinkos temperatūra – aplinkos temperatūra, išreikšta Celsijaus laipsniais, kuriai esant dalinės apkrovos
koeficientas yra lygus 1. Ji yra lygi 32 °C;
26) intervalo veiksmingumo koeficientas (COPj) – veiksmingumo koeficientas, taikomas kiekvienam intervalui per
metus, gaunamas remiantis daline apkrova, deklaruotu šaldymo poreikiu ir deklaruotu veiksmingumo koeficientu,
taikomu nurodytiems intervalams, kitų intervalų atveju apskaičiuojamas tiesiškai interpoliuojant ir prireikus
pataisius atsižvelgiant į blogėjimo koeficientą;
27) deklaruotas šaldymo poreikis – šaldymo poreikis esant ribotam skaičiui nurodytų intervalų, apskaičiuojamas kaip
vardinė vėsinimo galia, padauginta iš atitinkamo dalinės apkrovos koeficiento;
28) deklaruotas veiksmingumo koeficientas – veiksmingumo koeficientas esant ribotam skaičiui nurodytų intervalų,
apskaičiuojamas kaip deklaruota vėsinimo galia, padalyta iš deklaruotos vartojamosios galios;
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29) deklaruota vėsinimo galia – agregato pasiekta vėsinimo galia, reikalinga konkrečiam šaldymo poreikiui patenkinti
esant ribotam nurodytų intervalų skaičiui, išreikšta kW šimtųjų tikslumu;
30) deklaruota vartojamoji galia – elektrinė vartojamoji galia, reikalinga kondensavimo agregatui, kad būtų pasiekta
deklaruota vėsinimo galia, išreikšta kW šimtųjų tikslumu;
31) blogėjimo koeficientas (Cdc) yra lygus 0,25 ir reiškia efektyvumo sumažėjimo dėl kondensavimo agregatų ciklinio
veikimo (neveikimo), būtino norint užtikrinti reikiamą dalinę apkrovą, jeigu agregato galios valdymo įtaisas negali
išsikrauti iki reikiamos dalinės apkrovos, matą;
32) galios valdymas – galėjimas keisti kondensavimo agregato galią, keičiant šaldymo ciklui reikalingo šaldalo tūrio
srautą, nurodomas kaip pastovus, jei tūrio srauto pakeisti neįmanoma, nurodomas kaip pakopinis, jeigu tūrio
srautas keičiamas arba kinta palaipsniui, bet ne daugiau kaip dviem pakopomis, arba kaip kintamas, jei tūrio srautas
keičiamas arba kinta trimis arba daugiau pakopų.

Su procesiniais aušintuvais susijusios apibrėžtys

33) vardinė vėsinimo galia (PA, kW šimtųjų tikslumu) – vėsinimo galia, kurią gali pasiekti pilnutinės apkrovos sąlygomis
veikiantis procesinis aušintuvas, matuojant standartinėmis vardinėmis veikimo sąlygomis, kai oru aušinamų
aušintuvų vardinė aplinkos temperatūra yra 35 °C, o vandeniu aušinamų aušintuvų vandens įleidimo angos
temperatūra prie kondensatoriaus yra 30 °C;
34) vardinė vartojamoji galia (DA) – elektrinė vartojamoji galia (kW šimtųjų tikslumu), kurios reikia procesiniam
aušintuvui (įskaitant kompresorių, kondensatoriaus ventiliatorių (-ius) arba siurblį (-ius), garintuvo siurblį (-ius) ir
pagalbinius įtaisus), siekiant gauti vardinę šaldymo galią;
35) vardinis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EERA) – vardinė vėsinimo galia (kW), padalyta iš vardinės
vartojamosios galios (kW šimtųjų tikslumu);
36) sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEPR) – procesinio aušintuvo, skirto šaldyti standartinėmis
vardinėmis veikimo sąlygomis, efektyvumo koeficientas, nustatytas atsižvelgiant į apkrovos ir aplinkos temperatūros
pokyčius per metus ir apskaičiuotas kaip metinio šaldymo poreikio ir metinio suvartojamos elektros energijos
kiekio santykis šimtųjų tikslumu;
37) metinis šaldymo poreikis – kiekvieno intervalo šaldymo poreikio suma, padauginta iš atitinkamo skaičiaus intervalo
valandų;
38) intervalo šaldymo poreikis – vardinė intervalo galia už kiekvieną intervalą per metus, padauginta iš dalinės apkrovos
koeficiento, išreikšta kW šimtųjų tikslumu;
39) dalinė apkrova (Pc(Tj)) – šaldymo apkrova konkrečios aplinkos temperatūros sąlygomis Tj, apskaičiuota kaip
pilnutinė apkrova, padauginta iš dalinės apkrovos koeficiento, atitinkančio tą pačią aplinkos temperatūrą Tj (kW
šimtųjų tikslumu);
40) dalinė apkrova (PR(Tj)) konkrečios aplinkos temperatūros Tj sąlygomis:
a) jeigu naudojami procesiniai aušintuvai su oru aušinamais kondensatoriais, tai – aplinkos temperatūra Tj atėmus
5 °C, padalyta iš vardinės aplinkos temperatūros atėmus 5 °C, padauginta iš 0,2 ir pridėta prie 0,8. Jeigu
aplinkos temperatūra aukštesnė nei vardinė aplinkos temperatūra, dalinės apkrovos koeficientas turi būti 1. Jeigu
aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C, dalinės apkrovos koeficientas turi būti 0,8;
b) jeigu naudojami procesiniai aušintuvai su vandeniu aušinamu kondensatoriumi, vandens įleidimo angos
temperatūra Tj atėmus 9 °C, padalinta iš vardinės vandens įleidimo angos temperatūros (30 °C) atėmus 9 °C,
padauginta iš 0,2 ir pridėta prie 0,8. Jeigu aplinkos temperatūra aukštesnė nei vardinė aplinkos temperatūra,
dalinės apkrovos koeficientas turi būti 1. Jeigu aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C (vandens įleidimo angos
temperatūra prie kondensatoriaus yra 9 °C), dalinės apkrovos koeficientas yra 0,8.
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Dalinės apkrovos koeficientas gali būti išreikštas tūkstantųjų tikslumu arba procentine dalimi, padauginus iš
100 (dešimtųjų tikslumu);
41) metinis suvartojamos elektros energijos kiekis apskaičiuojamas sudedant kiekvieno intervalo šaldymo poreikio ir
atitinkamo intervalo energijos vartojimo efektyvumo indekso santykius ir padauginant iš atitinkamo intervalo
valandų skaičiaus;
42) aplinkos temperatūra:
a) jeigu naudojami procesiniai aušintuvai su oru aušinamu kondensatoriumi, sausuoju oro termometru išmatuota
temperatūra Celsijaus laipsniais;
b) jeigu naudojami procesiniai aušintuvai su vandeniu aušinamu kondensatoriumi, vandens įleidimo angos
temperatūra prie kondensatoriaus Celsijaus laipsniais;
43) intervalas (binj) – aplinkos temperatūros Tj ir intervalo valandų hj derinys, kaip nurodyta VIII priede;
44) intervalo valandos (hj) – valandos per metus, kuriomis kiekvieno intervalo atveju gaunama aplinkos temperatūra,
kaip nustatyta VIII priede;
45) vardinė aplinkos temperatūra – aplinkos temperatūra, išreikšta Celsijaus laipsniais, kuriai esant dalinės apkrovos
koeficientas yra lygus 1. Ji yra lygi 35 °C. Jeigu procesiniai aušintuvai aušinami oru, vandens įleidimo angos
temperatūra prie kondensatoriaus turi būti lygi 35 °C, o jeigu procesiniai aušintuvai aušinami vandeniu, vandens
įleidimo angos temperatūra prie kondensatoriaus turi būti lygi 30 °C;
46) intervalo energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EERj) – energijos vartojimo efektyvumo koeficientas,
taikomas kiekvienam intervalui per metus, gaunamas remiantis daline apkrova, deklaruotu šaldymo poreikiu ir
deklaruotu energijos vartojimo efektyvumo koeficientu, taikomu nurodytiems intervalams, kitų intervalų atveju
apskaičiuojamas tiesiškai interpoliuojant ir prireikus pataisius atsižvelgiant į blogėjimo koeficientą;
47) deklaruotas šaldymo poreikis – šaldymo poreikis esant ribotam skaičiui nurodytų intervalų, apskaičiuojamas kaip
vardinė vėsinimo galia, padauginta iš atitinkamo dalinės apkrovos koeficiento;
48) deklaruotas energijos vartojimo efektyvumo koeficientas – energijos vartojimo efektyvumo koeficientas, taikomas
ribotam skaičiui nustatytų intervalų;
49) deklaruota vartojamoji galia – elektrinė vartojamoji galia, reikalinga procesinių aušintuvui, kad būtų pasiekta
deklaruota vėsinimo galia;
50) deklaruotoji vėsinimo galia – aušintuvo pasiekiama vėsinimo galia, reikalinga siekiant gauti deklaruotą vėsinimo
poreikį;
51) blogėjimo koeficientas (Cd) – veiksmingumo sumažėjimo dėl procesinių aušintuvų ciklinio kondicionavimo esant
dalinei apkrovai matas; jei Cc nustatomas ne matavimo būdu, numatytoji blogėjimo koeficiento Cc vertė yra lygi 0,9;
52) galios valdymas – galėjimas pakeisti procesinių aušintuvo galią, keičiant vardinį šaldalo tūrio srautą, nurodomas kaip
pastovus, jei procesinio aušintuvo tūrio srauto pakeisti neįmanoma, nurodomas kaip pakopinis, jeigu srautas
keičiamas arba kinta palaipsniui, bet ne daugiau kaip dviem pakopomis, arba kaip kintamas, jei tūrio srautas
keičiamas arba kinta trimis arba daugiau pakopų.

Bendrosios apibrėžtys

53) visuotinio atšilimo potencialas (GWP) – 1 kg šaldalo, naudojamo garų suspaudimo cikle, apskaičiuoto poveikio
visuotiniam atšilimui matas, išreiškiamas kg CO2 ekvivalento per 100 metų laikotarpį;
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54) fluorintų šaldalų atveju bus taikomos Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos priimtoje ketvirtojoje vertinimo
ataskaitoje paskelbtos GWP vertės (1) (2007 m. TKKK 100 metų laikotarpiui nustatytos GWP vertės);
55) nefluorintų dujų atveju bus taikomos TKKK priimtoje pirmojoje vertinimo ataskaitoje paskelbtos ir 100 metų
laikotarpiui nustatytos GWP vertės;
56) šaldalų mišinių atveju GWP vertės apskaičiuojamos pagal Reglamento (EB) Nr. 842/2006 I priede pateiktą formulę,
taikant Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos priimtoje ketvirtojoje vertinimo ataskaitoje paskelbtas vertes
(2007 m. TKKK 100 metų laikotarpiui nustatytos GWP vertės);
57) pirmiau paminėtuose šaltiniuose nenurodytų šaldalų atveju remiamasi Mokslinio vertinimo grupės (MVG) 2010 m.
vertinimo ataskaita (2) pagal Monrealio protokolą ir Jungtinių Tautų aplinkos programos 2010 m. šaldymo, oro
kondicionavimo ir šilumos siurblių ataskaita (3) (arba naujesnėmis redakcijomis).

(1) TKKK ketvirtasis klimato kaitos vertinimas, 2007 m. Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos ataskaita http://www.ipcc.ch/
publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml.
(2) http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/index.shtml.
(3) http://ozone.unep.org/teap/Reports/RTOC/.
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II PRIEDAS

Ekologinio projektavimo reikalavimai pramoninėms šaldymo spintoms ir staigaus šaldymo
spintoms
1. ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI

a) Pramoninės šaldymo spintos, kurioms taikomas šis reglamentas, išskyrus didelės galios spintas ir šaldytuvus su
integruotais šaldikliais, turi atitikti šias energijos vartojimo efektyvumo indekso (EEI) ribines vertes:
i)

nuo 2016 m. liepos 1 d.: EEI < 115

ii) nuo 2018 m. sausio 1 d.: EEI < 95
iii) nuo 2019 m. liepos 1 d.: EEI < 85
pramoninės šaldymo spintos EEI apskaičiuojamas III priede aprašyta tvarka.
b) Nuo 2016 m. liepos 1 d. didelės galios spintų EEI yra ne mažesnis nei 115.

2. INFORMACIJOS APIE GAMINIUS REIKALAVIMAI

a) Nuo 2016 m. liepos 1 d. montuotojams ir galutiniams vartotojams skirtose instrukcijose ir viešose gamintojų, jų
įgaliotųjų atstovų ir importuotojų interneto svetainėse pateikiama ši informacija apie pramonines šaldymo spintas:
i)

įrenginio rūšis, būtent, ar jis yra vertikalaus ar prekystalio tipo;

ii)

jei taikoma, ar tai yra didelės ar nedidelės galios šaldymo spinta, ar šaldytuvas su integruotu šaldikliu;

iii) numatomas šaldymo spintos temperatūros režimas – vėsinimo, šaldymo ar kelių tipų;
iv)

kiekvieno skyriaus naudingasis tūris litrais dešimtųjų tikslumu;

v)

metinis šaldymo spintos suvartojamos elektros energijos kiekis (kWh per metus);

vi)

šaldymo spintos energijos vartojimo efektyvumo indeksas, išskyrus šaldytuvus su integruotu šaldikliu, kurių
atveju nurodomas orientacinis per parą suvartojamos energijos kiekis, išbandant vėsinimo temperatūros
režimo sąlygomis skyrius, pritaikytus veikti tik vėsinimo temperatūros režimu, o pritaikytus veikti tik
šaldymo temperatūros režimu – šaldymo temperatūros režimo sąlygomis;

vii) jei tai yra nedidelės galios šaldymo spintos, nurodoma, kad „Šis įrenginys yra skirtas naudoti iki 25 °C
temperatūros aplinkoje, todėl nėra tinkamas naudoti kaitriose virtuvėse, kuriose naudojama pramoninė
įranga“;
viii) jei tai yra didelės galios šaldymo spintos, nurodoma, kad „Šis įrenginys yra skirtas naudoti iki 40 °C
temperatūros aplinkoje“;
ix) bet kokias specialias atsargumo priemones, kurių reikia imtis naudojant ir prižiūrint šaldymo spintą, siekiant
optimalaus energijos vartojimo efektyvumo;
x)

šaldalo šaldymo spintoje tipas, pavadinimas ir visuotinio atšilimo potencialas (GWP);

xi) šaldalo užpildas kg šimtųjų tikslumu;
xii) informacija apie perdirbimą ar šalinimą pasibaigus eksploatavimo laikui.
1 lentelėje pateikiamas pavyzdys, kaip pateikti prašomą informaciją.

2015 7 8

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

L 177/33

1 lentelė
Informacijos apie pramonines šaldymo spintas reikalavimai

Modelis (-iai): [modelio (-ių), kuriam (-iems) skirta informacija, identifikavimo duomenys]
Numatoma paskirtis

Saugojimas

Temperatūros režimas

vėsinimo/šaldymo/kelių tipų

Rūšis

Vertikalaus/prekystalio tipo

(kai taikoma)
didelės galios/nedidelės galios
šaldalas (-ai): [šaldalo (-ų) identifikavimo duomenys, įskaitant GWP]
Punktas

Sutartinis ženklas

Vertė

Vienetas

Metinis suvartojamos elektros energijos kie
kis

AEC

x,xx

KWh

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas

EEI

x,xx

Naudingasis tūris

VN

x.x

litras

Vėsinamas tūris

VNRef

x.x

litras

Šaldomas tūris

VNFrz

x.x

litras

x,xx

kg

(jei taikoma)

Šaldalo užpildas
Kontaktiniai
nys

duome Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas.

b) Nuo 2016 m. liepos 1 d. montuotojams ir kitiems profesionaliems vartotojams, jų įgaliotiems atstovams arba
importuotojams skirtose viešose gamintojų interneto svetainėse pateikiama ši informacija apie pramonines
šaldymo spintas:
i)

jų įrengimas, kad būtų galima užtikrinti optimalų įrenginio energijos suvartojimą;

ii) neardomasis išardymas atliekant techninę priežiūrą;
iii) išardymas ir išmontavimas pasibaigus eksploatavimo laikui.
c) Nuo 2016 m. liepos 1 d. montuotojams ir galutiniams vartotojams skirtose instrukcijose ir viešose gamintojų, jų
įgaliotųjų atstovų ir importuotojų interneto svetainėse pateikiama ši preliminari informacija apie staigaus šaldymo
spintas:
i)

šaldymo spintos talpa maisto produktų kilogramais šimtųjų tikslumu pilnutinės apkrovos sąlygomis;

ii) standartinis temperatūros ciklas, rodantis, nuo kokios ir iki kokios temperatūros °C laipsniais ketinama
ataušinti maisto produktus ir per kiek minučių;
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iii) suvartojamos elektros energijos kiekis kWh vienam maisto produktų kilogramui šimtųjų tikslumu per
standartinį temperatūros ciklą;
iv) jeigu tai yra įmontuotoji įranga, šaldalo šaldymo spintoje tipas, pavadinimas bei GWP ir šaldalo užpildas (kg)
šimtųjų tikslumu. Jeigu įranga yra skirta naudoti su nuotoliniu kondensavimo agregatu (pateikiamu atskirai
nuo pačios staigaus šaldymo spintos), numatomo šaldalo užpildas, kai jis naudojamas su rekomenduojamu
kondensavimo agregatu, ir numatomo šaldalo tipas, pavadinimas bei GWP.
d) Atitikčiai pagal 4 straipsnį įvertinti skirtuose techniniuose dokumentuose pateikiama ši informacija:
i)

a ir c punktuose nurodyti elementai, susiję atitinkamai su pramoninėmis šaldymo spintomis ir staigaus
šaldymo spintomis;

ii) jeigu į konkrečiam modeliui skirtą techninių dokumentų rinkinį įtraukta informacija gaunama apskaičiavimo
būdu, remiantis konstrukcija, ar ekstrapoliuojant kitų lygiaverčių šaldymo įrenginių duomenis arba abiem
būdais, dokumentuose pateikiami su tokiais apskaičiavimais ir (arba) ekstrapoliavimu ir tiekėjų atliktais
bandymais, kuriais siekta patikrinti apskaičiavimų tikslumą, susiję duomenys. Į informaciją, jei ji gauta
remiantis tuo pačiu pagrindu, taip pat įtraukiamas visų kitų lygiaverčių modelių sąrašas;
iii) šių techninių dokumentų informacija gali būti sujungiama su techniniais dokumentais, pateikiamais laikantis
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES (1) nustatytų priemonių.

(1) 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir
kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (OL L 153, 2010 6 18, p. 1).
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III PRIEDAS

Pramoninių šaldymo spintų energijos vartojimo efektyvumo indekso apskaičiavimo metodas
Siekiant apskaičiuoti pramoninės šaldymo spintos energijos vartojimo efektyvumo indeksą (EEI), metinis šaldymo spintos
suvartojamos elektros energijos kiekis lyginamas su jos standartiniu metiniu energijos suvartojimu.
EEI apskaičiuojamas taip:
EEI = (AEC/SAEC) × 100
čia:
AEC = E24h × af × 365
AEC – šaldymo spintos metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus);
E24h – per parą šaldymo spintos suvartojamos elektros energijos kiekis
af = korekcijos koeficientas, taikytinas tik nedidelės galios šaldymo spintoms pagal IV priedo 2 dalies b punktą;
SAEC = M × Vn + N
SAEC – šaldymo spintos standartinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus);
Vn – įrenginio naudingasis tūris, t. y. visų šaldymo spintos skyrių naudingųjų tūrių suma litrais.
M ir N vertės pateiktos 2 lentelėje.

2 lentelė
M ir N koeficiento vertės

Rūšis

M vertė

N vertė

Vertikalaus tipo, vėsinimui

1,643

609

Vertikalaus tipo, šaldymui

4,928

1 472

Prekystalio tipo, vėsinimui

2,555

1 790

Prekystalio tipo, šaldymui

5,840

2 380
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IV PRIEDAS

Matavimai ir skaičiavimai, susiję su pramoninėmis šaldymo spintomis
1. Laikantis šio reglamento reikalavimų ir tikrinant, ar jų laikomasi, matavimas ir skaičiavimas atliekamas pagal
darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus patikimus,
tikslius ir pakartojamus metodus, kurie priderinti prie visuotinai pripažintų pažangiausių metodų. Pramoninių
šaldymo spintų atveju, jie turi atitikti 2 ir 3 dalyse nurodytas sąlygas ir techninius parametrus.
2. Siekiant nustatyti pramoninių šaldymo spintų metinio suvartojamos energijos kiekio ir energijos vartojimo
efektyvumo indekso vertes, matavimas atliekamas šiomis sąlygomis:
a) vėsinimo spintoms skirtų bandomųjų paketų temperatūra turi būti – 1 + – 5 °C, o šaldymo spintoms – mažesnė
nei – 15 °C;
b) aplinkos sąlygos turi atitikti 3 lentelėje nustatytą 4 klimato klasę, išskyrus nedidelės galios šaldymo spintas – jos
bandomos 3 klimato klasę atitinkančiomis aplinkos sąlygomis. Gautiems nedidelės galios šaldymo spintų
bandymo rezultatams, nurodant informaciją pagal II priedo 2 dalies a punktą), turėtų būti pritaikytas 1,2 dydžio
korekcijos koeficientas, kai nedidelės galios šaldymo spinta veikia vėsinimo temperatūros režimu, ir 1,1 dydžio
korekcijos koeficientas, kai nedidelės galios šaldymo spinta veikia šaldymo temperatūros režimu;
c) pramoninės šaldymo spintos bandomos nustačius:
— vėsinimo temperatūros režimą, jei tai yra kombinuotoji šaldymo spinta, turinti bent vieną skyrių, pritaikytą
veikti tik vėsinimo temperatūros režimu;
— vėsinimo temperatūros režimą, jei tai yra pramoninė šaldymo spinta, turinti tik vieną skyrių, pritaikytą veikti
tik vėsinimo temperatūros režimu;
— visais kitais atvejais – šaldymo temperatūros režimą.
3. 3, 4 ir 5 klimato klasių aplinkos sąlygos parodytos 3 lentelėje.

3 lentelė
3, 4 ir 5 klimato klasių aplinkos sąlygos

Bandymo
patalpos
klimato klasė

Sausuoju termometru
išmatuota temperatūra,
°C

Santykinis drėgnumas, %

Rasos taškas, °C

Vandens garų masė
sausame ore, g/kg

3

25

60

16,7

12,0

4

30

55

20,0

14,8

5

40

40

23,9

18,8
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V PRIEDAS

Kondensavimo agregatų ekologinio projektavimo reikalavimai
1. ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI

a) Nuo 2016 m. liepos 1 d. kondensavimo agregatų veiksmingumo koeficientas (COP) ir sezoninis energijos
vartojimo efektyvumo koeficientas (SEPR) neturi būti mažesni už šias vertes:
Temperatūros reži
mas

Vardinė galia PA

Taikomas koeficientas

Vertė

0,2 kW≤ PA ≤ 1 kW

COP

1,20

1 kW< PA ≤ 5 kW

COP

1,40

5 kW< PA ≤ 20 kW

SEPR

2,25

20 kW< PA ≤ 50 kW

SEPR

2,35

0,1 kW≤ PA ≤ 0,4 kW

COP

0,75

0,4 kW< PA ≤ 2 kW

COP

0,85

2 kW< PA ≤ 8 kW

SEPR

1,50

8 kW< PA ≤ 20 kW

SEPR

1,60

Vidutinė

Žema

b) Nuo 2018 m. liepos 1 d. kondensavimo agregatų veiksmingumo koeficientas (COP) ir sezoninis energijos
vartojimo efektyvumo koeficientas (SEPR) neturi būti mažesni už šias vertes:
Temperatūros reži
mas

Vardinė galia PA

Taikomas koeficientas

Vertė

0,2 kW≤ PA ≤ 1 kW

COP

1,40

1 kW< PA ≤ 5 kW

COP

1,60

5 kW< PA ≤ 20 kW

SEPR

2,55

20 kW< PA ≤ 50 kW

SEPR

2,65

0,1 kW≤ PA ≤ 0,4 kW

COP

0,80

0,4 kW< PA ≤ 2 kW

COP

0,95

2 kW< PA ≤ 8 kW

SEPR

1,60

8 kW< PA ≤ 20 kW

SEPR

1,70

Vidutinė

Žema

c) Kondensavimo agregatų, kuriuos ketinama užpildyti šaldalu, kurio visuotinio atšilimo potencialas yra mažesnis nei
150, COP ir SEPR vertės už 1 dalies a punkte nurodytas vertes gali būti mažesnės ne daugiau kaip 15 %, už
1 dalies b punkte – ne daugiau kaip 10 %
d) Kondensavimo agregatai, galintys veikti tiek vidutinės ir žemos temperatūros sąlygomis, turi atitikti kiekvienai
deklaruotai kategorijai taikomus reikalavimus.
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2. INFORMACIJOS APIE GAMINIUS REIKALAVIMAI

Nuo 2016 m. liepos 1 d. pateikiama tokia informacija apie gaminius (kondensavimo agregatus):
a) montuotojams ir galutiniams vartotojams skirtose instrukcijose ir viešose gamintojų, jų įgaliotųjų atstovų ir
importuotojų interneto svetainėse pateikiami šie duomenys:
i)

numatoma garinimo temperatūra Celsijaus laipsniais (vidutinė temperatūra – –10 °C, žema temperatūra – –
35 °C);

ii)

kondensacinių įrenginių, kurių vardinė vėsinimo galia esant vidutinei ir žemai temperatūrai yra mažesnė nei
5 kW ir atitinkamai 2 kW:
— vardinis COP esant pilnutinei apkrovai ir 32 °C aplinkos temperatūrai šimtųjų tikslumu ir vardinė
vėsinimo galia bei vartojamoji galia kW šimtųjų tikslumu;
— vardinio COP vertė esant pilnutinei apkrovai ir 25 °C aplinkos temperatūrai šimtųjų tikslumu ir
atitinkama vėsinimo galia bei vartojamoji galia kW šimtųjų tikslumu;

iii) kondensavimo agregatų, kurių vardinė šaldymo galia esant vidutinei ir žemai temperatūrai yra aukštesnė nei
5 kW ir atitinkamai 2 kW:
— SEPR vertė šimtųjų tikslumu;
— metinis suvartojamos elektros energijos kiekis (kWh per metus);
— vardinė vėsinimo galia, vardinė vartojamoji galia ir vardinis COP;
— deklaruota vėsinimo galia ir deklaruota vartojamoji galia kW tūkstantųjų tikslumu ir COP vertė šimtųjų
tikslumu B, C ir D galios taškuose;
iv)

jeigu kondensavimo agregatus numatyta naudoti 35 °C viršijančios aplinkos temperatūros sąlygomis, COP
vertė esant pilnutinei apkrovai ir 43 °C aplinkos temperatūrai šimtųjų tikslumu ir atitinkama vėsinimo galia
bei vartojamoji galia kW šimtųjų tikslumu;

v)

kondensavimo agregatui numatyto (-ų) naudoti šaldalo (-ų) tipas (-ai) ir pavadinimas (-ai);

vi)

bet kokios specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis prižiūrint kondensavimo agregatą;

vii) visas specialias saugumo priemones, kurių reikia imtis siekiant optimizuoti kondensavimo agregato
efektyvumą, kai jis yra įmontuotas į šaldymo įrenginį;
viii) informacija apie perdirbimą ir šalinimą pasibaigus eksploatavimo laikui;
b) montuotojams ir kitiems profesionaliems vartotojams, jų įgaliotiems atstovams arba importuotojams skirtose
viešose gamintojų interneto svetainėse pateikiama ši informacija:
i)

jų įrengimas, kad būtų galima užtikrinti optimalų įrenginio energijos suvartojimą;

ii) neardomasis išardymas atliekant techninę priežiūrą;
iii) išardymas ir išmontavimas pasibaigus eksploatavimo laikui.
c) Atitikčiai pagal 4 straipsnį įvertinti techniniuose dokumentuose pateikiama ši informacija:
i) a punkte nurodyti elementai;
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ii) jei su tam tikru modeliu susijusi informacija gauta atliekant skaičiavimus remiantis konstrukcija arba ekstrapo
liuojant pagal kitų derinių duomenis, išsamūs tokių skaičiavimų arba ekstrapoliavimo, taip pat skaičiavimų
tikslumui patikrinti atliktų bandymų duomenys, įskaitant matematinio modelio, pagal kurį apskaičiuotos tokių
derinių eksploatacinės charakteristikos, ir matavimų, atliktų siekiant patikrinti tą modelį, duomenis;
4 ir 5 lentelėse pateikiami pavyzdžiai, kaip pateikti prašomą informaciją.

4 lentelė
Informacijos apie kondensavimo agregatus, kurių vardinė šaldymo galia esant vidutinei ir žemai
temperatūrai yra mažesnė nei 5 kW ir atitinkamai 2 kW, reikalavimai

Modelis (-iai): [modelio (-ių), kuriam (-iems) skirta informacija, identifikavimo duomenys]
Šaldalas (-ai): [kondensavimo agregatui numatyto (-ų) naudoti šaldalo (-ų) tipas (-ai) ir pavadinimas (-ai)]
Punktas

Garinimo temperatūra (*)

Sutartinis ženklas

t

Vertė

– 10 °C

Vienetas

– 35 °C

°C

Parametrai esant pilnutinei apkrovai ir 32 °C aplinkos temperatūrai
Vardinė vėsinimo galia

PA

x,xxx

x,xxx

kW

Vardinė vartojamoji galia

DA

x,xxx

x,xxx

kW

COPA

x,xx

x,xx

Vardinis COP

Parametrai esant pilnutinei apkrovai ir 25 °C aplinkos temperatūrai
Vėsinimo galia

P2

x,xxx

x,xxx

kW

Vartojamoji galia

D2

x,xxx

x,xxx

kW

COP2

x,xx

x,xx

COP

Parametrai esant pilnutinei apkrovai ir 43 °C aplinkos temperatūrai
(jei taikoma)
Vėsinimo galia

P3

x,xxx

x,xxx

kW

Vartojamoji galia

D3

x,xxx

x,xxx

kW

COP3

x,xx

x,xx

COP
Kiti parametrai
Galios valdymas

pastovus/žingsninis/kintamas

Kontaktiniai duome
Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas.
nys
(*) Jeigu kondensavimo agregatai skirti eksploatuoti nustačius tik vienokią garinimo temperatūrą, gali būti išbraukta viena iš dviejų
su „Verte“ susijusių skilčių.
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5 lentelė
Informacijos apie kondensavimo įrenginius, kurių vardinė vėsinimo galia esant vidutinei ir žemai
temperatūrai yra didesnė nei 5 kW ir atitinkamai 2 kW, reikalavimai
Modelis (-iai): [modelio (-ių), kuriam (-iems) skirta informacija, identifikavimo duomenys]
Šaldalas (-ai): [kondensavimo agregatui numatyto (-ų) naudoti šaldalo (-ų) tipas (-ai) ir pavadinimas (-ai)]
Punktas

Sutartinis ženk
las

Vertė

Vienetas

Garinimo temperatūra (*)

t

–10 °C

–35 °C

°C

Metinis suvartojamos elektros energijos kie
kis

Q

x

x

kWh per me
tus

Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo
koeficientas

SEPR

x,xx

x,xx

Parametrai esant pilnutinei apkrovai ir 32 °C aplinkos temperatūrai
(A taškas)
Vardinė vėsinimo galia

PA

x,xx

x,xx

kW

Vardinė vartojamoji galia

DA

x,xx

x,xx

kW

COPA

x,xx

x,xx

Vardinis COP

Parametrai esant dalinei apkrovai ir 25 °C aplinkos temperatūrai
(B taškas)
Deklaruota vėsinimo galia

PB

x,xx

x,xx

kW

Deklaruota vartojamoji galia

DB

x,xx

x,xx

kW

COPB

x,xx

x,xx

Deklaruotas COP

Parametrai esant dalinei apkrovai ir 15 °C aplinkos temperatūrai
(C taškas)
Deklaruota vėsinimo galia

Pc

x,xx

x,xx

kW

Deklaruota vartojamoji galia

Dc

x,xx

x,xx

kW

COPC

x,xx

x,xx

Deklaruotas COP

Parametrai esant dalinei apkrovai ir 5 °C aplinkos temperatūrai
(D taškas)
Deklaruota vėsinimo galia

PD

x,xx

x,xx

kW

Deklaruota vartojamoji galia

DD

x,xx

x,xx

kW

COPD

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

Deklaruotas COP

Parametrai esant pilnutinei apkrovai ir 43 °C aplinkos temperatūrai
(jei taikoma)
Vėsinimo galia

P3

kW
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D3

x,xx

x,xx

COP3

x,xx

x,xx

kW

Kiti parametrai
Galios valdymas

pastovus/žingsninis/kintamas

Blogėjimo koeficientas, taikomas pastovios ir pa
kopinės galios agregatams
Kontaktiniai duomenys

Cdc

0,25

Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas.

(*) Jeigu kondensavimo agregatai skirti eksploatuoti nustačius tik vienokią garinimo temperatūrą, gali būti išbraukta viena iš dviejų
su „Verte“ susijusių skilčių.
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VI PRIEDAS

Su kondensavimo agregatais susijęs matavimas ir skaičiavimas
1. Laikantis šio reglamento reikalavimų ir tikrinant, ar jų laikomasi, matavimas ir skaičiavimas atliekamas pagal
darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus patikimus,
tikslius ir pakartojamus metodus, kurie priderinti prie visuotinai pripažintų pažangiausių metodų. Jie atitinka
2 punkte nustatytas sąlygas ir techninius parametrus.
2. Nustatant vėsinimo galios, vartojamosios galios, veiksmingumo koeficiento ir sezoninio energijos vartojimo
efektyvumo koeficiento vertes, matuojama taikant šias sąlygas:
a) vardinė išorinio šilumokaičio (kondensatoriaus) aplinkos temperatūra turi būti 32 °C;
b) vidaus šilumokaičio (garintuvo) prisotintųjų garų temperatūra, esant žemai temperatūrai, turi būti – 35 °C, o esant
vidutinei – 10 °C;
c) kai taikytina, aplinkos temperatūros pokyčiai per metus, būdingi vidutinėms klimato sąlygoms Sąjungoje, ir
atitinkamas valandų, kuriomis yra tokia temperatūra, skaičius jei šias temperatūras, turi atitikti nurodytuosius
6 lentelėje;
d) kai taikytina, atsižvelgiama į cikliškumo sukeltą energijos vartojimo efektyvumo pablogėjimo poveikį, atsižvelgiant
į kondensavimo agregato galios valdymo tipą.
6 lentelė
Su kondensavimo agregatais susijęs lauko temperatūros kitimas per metus vidutinėmis klimato sąlygomis
Europoje
j

Tj

hj

j

Tj

hj

j

Tj

hj

1

– 19

0,08

15

–5

56,61

29

9

371,63

2

– 18

0,41

16

–4

76,36

30

10

377,32

3

– 17

0,65

17

–3

106,07

31

11

376,53

4

– 16

1,05

18

–2

153,22

32

12

386,42

5

– 15

1,74

19

–1

203,41

33

13

389,84

6

– 14

2,98

20

0

247,98

34

14

384,45

7

– 13

3,79

21

1

282,01

35

15

370,45

8

– 12

5,69

22

2

275,91

36

16

344,96

9

– 11

8,94

23

3

300,61

37

17

328,02

10

– 10

11,81

24

4

310,77

38

18

305,36

11

–9

17,29

25

5

336,48

39

19

261,87

12

–8

20,02

26

6

350,48

40

20

223,90

13

–7

28,73

27

7

363,49

41

21

196,31

14

–6

39,71

28

8

368,91

42

22

163,04
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j

Tj

hj

j

Tj

hj

j

Tj

hj

43

23

141,78

49

29

43,35

55

35

2,09

44

24

121,93

50

30

31,02

56

36

1,21

45

25

104,46

51

31

20,21

57

37

0,52

46

26

85,77

52

32

11,85

58

38

0,40

47

27

71,54

53

33

8,17

48

28

56,57

54

34

3,83
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VII PRIEDAS

Procesinių aušintuvų ekologinio projektavimo reikalavimai
1. ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI

a) Nuo 2016 m. liepos 1 d. procesinių aušintuvų sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEPR)
neturi būti mažesnis už šias vertes:
Šilumnešis kondensatoriaus
pusėje

Temperatūros režimas

Vardinė vėsinimo galia
PA

Mažiausia SEPR vertė

Oras

Vidutinė

PA ≤ 300 kW

2,24

PA > 300 kW

2,80

PA ≤ 200 kW

1,48

PA > 200 kW

1,60

PA ≤ 300 kW

2,86

PA > 300 kW

3,80

PA ≤ 200 kW

1,82

PA > 200 kW

2,10

Žema

Vanduo

Vidutinė

Žema

b) Nuo 2018 m. liepos 1 d. procesinių aušintuvų sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEPR)
neturi būti mažesnis už šias vertes:
Šilumnešis kondensatoriaus
pusėje

Temperatūros režimas

Vardinė vėsinimo galia
PA

Mažiausia SEPR vertė

Oras

Vidutinė

PA ≤ 300 kW

2,58

PA > 300 kW

3,22

PA ≤ 200 kW

1,70

PA > 200 kW

1,84

PA ≤ 300 kW

3,29

PA > 300 kW

4,37

PA ≤ 200 kW

2,09

PA > 200 kW

2,42

Žema

Vanduo

Vidutinė

Žema

c) Procesinių aušintuvų, kuriuos ketinama užpildyti šaldalu, kurio visuotinio atšilimo potencialas yra mažesnis nei
150, SEPR vertės už 1 dalies a ir b punktuose nurodytas vertes gali būti mažesnės ne daugiau nei 10 %
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2. INFORMACIJOS APIE GAMINIUS REIKALAVIMAI

Nuo 2016 m. liepos 1 d. pateikiama tokia informacija apie gaminius (procesinius aušintuvus):
a) montuotojams ir galutiniams vartotojams skirtose instrukcijose ir viešose gamintojų, jų įgaliotųjų atstovų ir
importuotojų interneto svetainėse pateikiami šie duomenys:
i)

numatoma garinimo temperatūra Celsijaus laipsniais (vidutinė temperatūra – 8 °C, žema temperatūra
– 25 °C);

ii)

procesinių aušintuvų tipas (aušinimas oru arba vandeniu);

iii) vardinė vėsinimo galia, vardinė vartojamoji galia kW šimtųjų tikslumu;
iv)

vardinis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EERA) šimtųjų tikslumu;

v)

deklaruota vėsinimo galia ir deklaruota vartojamoji galia (kW šimtųjų tikslumu) B, C ir D galios taškuose;

vi)

deklaruotas EER šimtųjų tikslumu B, C ir D galios taškuose;

vii) SEPR vertė šimtųjų tikslumu;
viii) metinis suvartojamos elektros energijos kiekis (kWh per metus);
ix) procesiniam aušintuvui numatyto (-ų) naudoti šaldalo (-ų) tipas (-ai) ir pavadinimas (-ai);
x)

bet kokios specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis prižiūrint procesinį aušintuvą;

viii) informacija apie perdirbimą ir šalinimą pasibaigus eksploatavimo laikui;
b) montuotojams ir kitiems profesionaliems vartotojams, jų įgaliotiems atstovams arba importuotojams skirtose
viešose gamintojų interneto svetainėse pateikiama ši informacija:
i)

jų įrengimas, kad būtų galima užtikrinti optimalų įrenginio energijos suvartojimą;

ii) neardomasis išardymas atliekant techninę priežiūrą;
iii) išardymas ir išmontavimas pasibaigus eksploatavimo laikui;
c) atitikčiai pagal 4 straipsnį įvertinti techniniuose dokumentuose pateikiama ši informacija:
i) a punkte nurodyti elementai;
ii) jei su tam tikru modeliu susijusi informacija gauta atliekant skaičiavimus remiantis konstrukcija arba ekstrapo
liuojant pagal kitų derinių duomenis, išsamūs tokių skaičiavimų arba ekstrapoliavimo, taip pat skaičiavimų
tikslumui patikrinti atliktų bandymų duomenys, įskaitant matematinio modelio, pagal kurį apskaičiuotos tokių
derinių eksploatacinės charakteristikos, ir matavimų, atliktų siekiant patikrinti tą modelį, duomenis.

7 lentelė
Informacijos apie procesinius aušintuvus reikalavimai
Modelis (-iai): [modelio (-ių), kuriam (-iems) skirta informacija, identifikavimo duomenys]
Kondensacijos tipas [aušinama oru/aušinama vandeniu]
Šaldalas (-ai): procesiniam aušintuvui numatyto (-ų) naudoti šaldalo (-ų) tipas (-ai) ir pavadinimas (-ai)]
Punktas

Temperatūros režimas
Sezoninis energijos vartojimo
efektyvumo koeficientas

Sutartinis ženklas

Vertė

Vienetas

t

– 8 °C

– 25 °C

SEPR

x,xx

x,xx

°C
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Metinis suvartojamos
energijos kiekis

elektros

Q

x
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x

kWh per metus

Parametrai esant pilnutinei apkrovai ir vardinei aplinkos temperatūrai
(A taškas)
Vardinė vėsinimo galia

PA

x,xx

x,xx

kW

Vardinė vartojamoji galia

DA

x,xx

x,xx

kW

EERA

x,xx

x,xx

Deklaruota vėsinimo galia

PB

x,xx

x,xx

kW

Deklaruota vartojamoji galia

DB

x,xx

x,xx

kW

EERB

x,xx

x,xx

Deklaruota vėsinimo galia

Pc

x,xx

x,xx

kW

Deklaruota vartojamoji galia

Dc

x,xx

x,xx

kW

EERC

x,xx

x,xx

Deklaruota vėsinimo galia

PD

x,xx

x,xx

kW

Deklaruota vartojamoji galia

DD

x,xx

x,xx

kW

EERD

x,xx

x,xx

Vardinis EER
Parametrų B galios taške

Deklaruotas EER
Parametrai C galios taške

Deklaruotas EER
Parametrai D galios taške

Deklaruotas EER
Kiti parametrai
Galios valdymas

pastovus/pakopinis (**)/kintamas

Blogėjimo koeficientas, taikomas pa
stovios ir pakopinės galios agrega
tams (*)
Kontaktiniai duomenys

Cc

x,xx

x,xx

Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas.

(*) Jei Cc nustatomas ne matavimo būdu, numatytoji blogėjimo koeficiento Cc vertė yra lygi 0,9; Jei pasirenkama numatytoji Cc
vertė, ciklo bandymų rezultatų pateikti nereikia. Antraip reikalaujama pateikti vėsinimo ciklo bandymo vertę.
(**) Dėl pakopinių galios įrenginių kiekviename iš skilties, susijusios su vėsinimo galia ir EER, laukelyje, nurodomos dvi vertės, ats
kirtos pasviruoju brūkšniu („/“).
Jeigu procesiniai aušintuvai skirti eksploatuoti nustačius tik vienokį temperatūros režimą, gali būti išbraukta viena iš dviejų su
„Verte“ susijusių skilčių.

2015 7 8

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 177/47

VIII PRIEDAS

Su procesiniais aušintuvais susijęs matavimas ir skaičiavimas
1. Laikantis šio reglamento reikalavimų ir tikrinant, ar jų laikomasi, matavimas ir skaičiavimas atliekamas pagal
darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus patikimus,
tikslius ir pakartojamus metodus, kurie priderinti prie visuotinai pripažintų pažangiausių metodų. Jie atitinka
2 ir 3 punktuose nustatytas sąlygas ir techninius parametrus.
2. Nustatant vėsinimo galios, vartojamosios galios, energijos vartojimo efektyvumo koeficiento ir sezoninio energijos
vartojimo efektyvumo koeficiento vertes, matuojama taikant šias sąlygas:
a) oru aušinamų aušintuvų atveju vardinė išorės šilumokaičio aplinkos temperatūra turi būti 35 °C, o vandeniu
aušinamų aušintuvų vandens įleidimo angos temperatūra prie kondensatoriaus yra 30 °C;
b) vidaus šilumokaičio skysčio išleidimo temperatūra, esant žemai temperatūrai, turi būti – 25 °C, o esant vidutinei
– 8 °C;
c) aplinkos temperatūros kitimas per metus, būdingas vidutinėms klimato sąlygoms Sąjungoje, ir atitinkamas
valandų, kuriomis yra tokia temperatūra, skaičius atitinka nurodytuosius VI priedo 6 lentelėje;
d) atsižvelgiama į cikliškumo sukeltą energijos vartojimo efektyvumo pablogėjimo poveikį, atsižvelgiant į
kondensavimo agregato galios valdymo tipą.

L 177/48

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2015 7 8

IX PRIEDAS

Pramoninių šaldymo spintų rinkos priežiūros tikslais atliekama patikrinimo procedūra
Atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, valstybių narių
institucijos, tikrindamos atitiktį II priede nustatytiems reikalavimams, taiko toliau nustatytą patikros procedūrą.
1. Valstybių narių institucijos išbando po vieną tam tikro modelio gaminį.
2. Laikoma, kad modelis atitinka taikomus II priede nustatytus reikalavimus, jei:
a) deklaruotos vertės atitinka II priede nustatytus reikalavimus;
b) išmatuotasis tūris už vardinę vertę mažesnis ne daugiau kaip 3 %;
c) išmatuotoji suvartojamos energijos kiekio vertė yra ne daugiau nei 10 % didesnė už vardinę vertę (E24h).
3. Jei 2 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos išbando dar tris atsitiktine tvarka
atrinktus to paties modelio vienetus. Kitaip, pasirinkti papildomi trys vienetai gali būti vieno arba kelių skirtingų
modelių, kurie techniniuose dokumentuose išvardyti kaip lygiaverčiai gaminiai.
4. Laikoma, kad modelis atitinka taikomus II priede nustatytus reikalavimus, jei:
a) trijų įrenginių išmatuotojo tūrio vidurkis už vardinę vertę mažesnis ne daugiau nei 3 %;
b) trijų įrenginių išmatuotosios suvartojamos energijos kiekio vertės vidurkis yra ne daugiau nei 10 % didesnis už
vardinę vertę (E24h).
5. Jei nepasiekiami 4 punkte nurodyti rezultatai, laikoma, kad minėtas modelis ir lygiaverčiai pramoninės šaldymo
spintos modeliai šio reglamento reikalavimų neatitinka. Valstybių narių valdžios institucijos per mėnesį po sprendimo
dėl modelio neatitikties priėmimo kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai pateikia bandymų rezultatus ir kitą
susijusią informaciją.
Valstybių narių institucijos laikosi III ir IV prieduose nustatytų matavimo ir skaičiavimo metodų.
Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama
išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas jų nenaudoja kaip leidžiamų nuokrypų techniniuose dokumentuose pateikiamoms
reikšmėms nustatyti. Etiketėje arba vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės
nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.
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X PRIEDAS

Kondensavimo agregatų rinkos priežiūros tikslais taikoma tikrinimo procedūra
Atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, valstybių narių
institucijos, tikrindamos atitiktį V priede nustatytiems reikalavimams, taiko toliau nustatytą patikros procedūrą.
1. Valstybių narių institucijos išbando po vieną tam tikro modelio gaminį.
2. Laikoma, kad kondensavimo agregatas atitinka taikomus V priede nustatytus reikalavimus, jei:
a) deklaruotos vertės atitinka V priede nustatytus reikalavimus;
b) jeigu tai yra kondensavimo agregatai, kurių vardinė šaldymo galia yra didesnė nei 2 kW, esant žemai temperatūrai,
ir 5 kW, esant vidutinei temperatūrai, sezoninis energijos vartojimo efektyvumo indeksas (SEPR) už deklaruotą
vertę nėra mažesnis daugiau nei 10 %, A punktą matuojant vardinės šaldymo galios sąlygomis;
c) jeigu tai yra kondensavimo agregatai, kurių vardinė vėsinimo galia yra mažesnė nei 2 kW, esant žemai
temperatūrai, ir 5 kW, esant vidutinei temperatūrai, vardinis veiksmingumo koeficientas (COPA) už deklaruotą
vertę neturi būti mažesnis daugiau nei 10 %, matuojant vardinės vėsinimo galios sąlygomis;
d) jeigu tai yra kondensavimo agregatai, kurių vardinė vėsinimo galia yra mažesnė nei 2 kW, esant žemai
temperatūrai, ir 5 kW, esant vidutinei temperatūrai, veiksmingumo koeficientai (COPB, COPc, COPD) už deklaruotą
vertę neturi būti mažesni daugiau nei 10 %, matuojant deklaruotos vėsinimo galios sąlygomis.
3. Jeigu nepasiekiamas 2 punkte nurodytas rezultatas, valstybių narių institucijos išbando tris papildomus atsitiktine
tvarka atrinktus to paties modelio įrenginius.
4. Laikoma, kad kondensavimo agregatas atitinka taikomus V priede nustatytus reikalavimus, jei:
a) jeigu tai yra kondensavimo agregatai, kurių vardinė šaldymo galia yra didesnė nei 2 kW, esant žemai temperatūrai,
ir 5 kW, esant vidutinei temperatūrai, trijų įrenginių vidutinis sezoninis energijos vartojimo efektyvumo indeksas
(SEPR) už deklaruotą vertę nėra mažesnis daugiau nei 10 %, A punktą matuojant vardinės šaldymo galios
sąlygomis;
b) jeigu tai yra kondensavimo agregatai, kurių vardinė vėsinimo galia yra mažesnė nei 2 kW, esant žemai
temperatūrai, ir 5 kW, esant vidutinei temperatūrai, trijų įrenginių vidutinis vardinis veiksmingumo koeficientas
(COPA) už deklaruotą vertę neturi būti mažesnis daugiau nei 10 %, matuojant vardinės vėsinimo galios sąlygomis;
c) jeigu tai yra kondensavimo agregatai, kurių vardinė vėsinimo galia yra mažesnė nei 2 kW, esant žemai
temperatūrai, ir 5 kW, esant vidutinei temperatūrai, trijų įrenginių veiksmingumo koeficientų (COPB, COPc, COPD)
vidurkiai už deklaruotą vertę neturi būti mažesni daugiau nei 10 %, matuojant deklaruotos vėsinimo galios
sąlygomis.
5. Jeigu nepasiekiami 4 punkte nurodyti rezultatai, laikoma, kad modelis neatitinka šio reglamento reikalavimų.
Valstybių narių valdžios institucijos laikosi VI priede nustatytų matavimo ir skaičiavimo metodų.
Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama
išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas jų, kaip leidžiamų nuokrypų, nenaudoja techniniuose dokumentuose
pateikiamoms reikšmėms nustatyti.
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XI PRIEDAS

Procesinių aišintuvų rinkos priežiūros tikslais taikoma tikrinimo procedūra
Atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, valstybių narių
valdžios institucijos, tikrindamos atitiktį VII priede nustatytiems reikalavimams, taiko toliau nustatytą patikros
procedūrą.
1. Valstybių narių institucijos išbando po vieną tam tikro modelio gaminį.
2. Laikoma, kad procesinis aušintuvas atitinka taikomus VII priede nustatytus reikalavimus, jei:
a) deklaruotos vertės atitinka VII priede nustatytus reikalavimus;
b) sezoninis energijos vartojimo efektyvumo indeksas (SEPR) už deklaruotą vertę nėra mažesnis daugiau nei 10 %,
A punktą matuojant vardinės šaldymo galios sąlygomis;
c) energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EERA) už deklaruotą vertę neturi būti mažesnis daugiau nei 10 %,
matuojant vardinės vėsinimo galios sąlygomis.
3. Jeigu nepasiekiamas 2 punkte nurodytas rezultatas, valstybių narių institucijos išbando tris papildomus atsitiktine
tvarka atrinktus to paties modelio įrenginius.
4. Laikoma, kad procesinis aušintuvas atitinka taikomus VII priede nustatytus reikalavimus, jei:
a) trijų įrenginių vidutinis sezoninis energijos vartojimo efektyvumo indeksas (SEPR) už deklaruojamą vertę nėra
mažesnis daugiau nei 10 %, A punktą matuojant vardinės šaldymo galios sąlygomis;
b) trijų įrenginių vidutinis energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EERA) už deklaruotą vertę neturi būti mažesnis
daugiau nei 10 %, matuojant vardinės vėsinimo galios sąlygomis.
5. Jeigu nepasiekiami 4 punkte nurodyti rezultatai, laikoma, kad modelis neatitinka šio reglamento reikalavimų.
Valstybių narių valdžios institucijos laikosi VIII priede nustatytų matavimo ir skaičiavimo metodų.
Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama
išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas jų, kaip leidžiamų nuokrypų, nenaudoja techniniuose dokumentuose
pateikiamoms reikšmėms nustatyti.
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XII PRIEDAS

6 straipsnyje nurodyti orientaciniai etalonai
1. Nustatyta, kad įsigaliojant šiam reglamentui geriausios rinkoje esančios pramoninių šaldymo spintų technologijos,
atsižvelgiant į jų energijos vartojimo efektyvumo indeksą (EEI), yra šios:
Naudingasis tūris (litrais)

Metinis suvartojamos ener
gijos kiekis

EEI

Vertikalaus tipo, vėsinimui

600

474,5

29,7

Prekystalio tipo, vėsinimui

300

547,5

21,4

Vertikalaus tipo, šaldymui

600

1 825

41,2

Prekystalio tipo, šaldymui

200

1 460

41,0

2. Nustatyta, kad įsigaliojant šiam reglamentui geriausios rinkoje kondensavimo agregatų technologijos, užtikrinančios
vardinį veiksmingumo koeficientą ir sezoninį energijos vartojimo efektyvumo koeficientą, yra šios:
Temperatūros režimas

Vidutinė

Žema

Vardinė galia PA

Taikomas koeficientas

Etalono vertė

0,2 kW ≤ PA ≤ 1 kW

COP

1,9

1 kW < PA ≤ 5 kW

COP

2,3

5 kW < PA ≤ 20 kW

SEPR

3,6

20 kW < PA ≤ 50 kW

SEPR

3,5

0,1 kW ≤ PA ≤ 0,4 kW

COP

1,0

0,4 kW < PA ≤ 2 kW

COP

1,3

2 kW < PA ≤ 8 kW

SEPR

2,0

8 kW < PA ≤ 20 kW

SEPR

2,0

3. Nustatyta, kad įsigaliojant šiam reglamentui geriausios rinkoje procesinių aušintuvų technologijos, užtikrinančios
sezoninį energijos vartojimo efektyvumo koeficientą, yra šios:
Šilumnešis kondensato
riaus pusėje

Temperatūros režimas

Vidutinė
Oras
Žema

Vidutinė
Vanduo
Žema

Vardinė vėsinimo galia
PA

Mažiausia SEPR vertė

PA ≤ 300 kW

3,4

PA > 300 kW

3,7

PA ≤ 200 kW

1,9

PA > 200 kW

1,95

PA ≤ 300 kW

4,3

PA > 300 kW

4,5

PA ≤ 200 kW

2,3

PA > 200 kW

2,7

L 177/52

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

2015 7 8

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1096
2015 m. liepos 7 d.
kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai
nustatyti
EUROPOS KOMISIJA,

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

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

(2)

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

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

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

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 7 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 671.
(2) OL L 157, 2011 6 15, p. 1.

2015 7 8

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

L 177/53

PRIEDAS
Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti
(EUR/100 kg)
KN kodas

Trečiosios šalies kodas ( )

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

20,6

MA

160,0

MK

48,9

ZZ

76,5

TR

120,2

ZZ

120,2

AR

108,1

TR

108,0

UY

135,9

ZA

138,2

ZZ

122,6

AR

89,3

BR

105,8

CL

132,3

NZ

156,3

US

121,0

ZA

129,9

ZZ

122,4

AR

117,9

0709 93 10
0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

0809 10 00
0809 29 00
0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

1

CL

138,9

NZ

235,1

ZA

120,9

ZZ

153,2

TR

238,6

ZZ

238,6

TR

258,9

ZZ

258,9

CL

181,4

ZZ

181,4

CL

126,8

IL

241,9

ZZ

184,4

(1) Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų no
menklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, su
sijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.
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SPRENDIMAI
KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2015/1097
2015 m. balandžio 8 d.
dėl priemonių, kurių Danija ketina imtis pagal Direktyvos 2010/13/ES dėl valstybių narių
įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės
žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos)
14 straipsnį, suderinamumo su Sąjungos teise
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/13/ES dėl valstybių narių
įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų
teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą) (1), ypač į jos 14 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Direktyvos 2010/13/ES 29 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

2015 m. sausio 6 d. raštu Danija pranešė Komisijai apie tam tikras priemones, kurių ji ketina imtis pagal
Direktyvos 2010/13/ES 14 straipsnio 1 dalį;

(2)

Komisija per tris mėnesius nuo to pranešimo gavimo patikrino, ar tos priemonės neprieštarauja Sąjungos teisei,
visų pirma atsižvelgdama į priemonių proporcingumą ir nacionalinės konsultavimosi procedūros skaidrumą;

(3)

nagrinėdama priemones, Komisija atsižvelgė į turimus Danijos audiovizualinės rinkos duomenis, ypač į poveikį
televizijos rinkai;

(4)

itin reikšmingų visuomenei renginių sąrašą Danija parengė aiškiai ir skaidriai po plataus masto viešų konsultacijų;

(5)

remdamasi Danijos valdžios institucijų pateiktais išsamiais įrodymais ir žiūrimumo duomenimis, Komisija
patikrino, ar nustatytų renginių sąrašas, parengtas pagal Direktyvos 2010/13/ES 14 straipsnio 1 dalį, tenkina bent
du iš toliau nurodytų kriterijų, kurie laikomi patikimais tokių renginių reikšmingumo visuomenei rodikliais: i)
ypatingas visuotinis atgarsis valstybėje narėje, o ne vien tik reikšmingas renginys tiems, kurie paprastai domisi
atitinkama sporto šaka ar veikla; ii) bendrai pripažįstama išskirtinė kultūrinė reikšmė valstybės narės
gyventojams, visų pirma kaip kultūrinės tapatybės katalizatoriaus; iii) nacionalinės rinktinės dalyvavimas
atitinkamame renginyje vykstant tarptautinės reikšmės varžyboms ar turnyrui ir iv) renginys tradiciškai
transliuojamas per nemokamą televiziją ir sulaukiantis didelio žiūrovų dėmesio;

(6)

į itin reikšmingų visuomenei renginių sąrašą, apie kurį pranešta, įtraukti kai kurie iš nustatytų renginių, kurie
laikomi itin reikšmingais visuomenei renginiais, pavyzdžiui, vasaros ir žiemos olimpinės žaidynės. Anot Danijos
valdžios institucijų, vasaros ir žiemos olimpinės žaidynės pritraukia daug televizijos žiūrovų ir tradiciškai
transliuojamos nemokamais televizijos kanalais. Danijoje jos sulaukia ypatingo visuotinio atgarsio, nes jomis itin
domisi plačioji visuomenė, o ne tik tie, kurie paprastai domisi sporto renginiais;

(1) OL L 95, 2010 4 15, p. 1.
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(7)

Pasaulio futbolo taurės ir Europos vyrų futbolo čempionato finalo ir pusfinalių rungtynės taip pat yra laikomos
itin reikšmingais visuomenei renginiais. Be to, į sąrašą įtrauktos visos tų renginių rungtynės, kuriuose dalyvauja
Danijos rinktinė, taip pat Danijos rinktinės atkrentamosios rungtynės. Anot Danijos valdžios institucijų, šie
renginiai pritraukia daug televizijos žiūrovų ir tradiciškai transliuojami nemokamais televizijos kanalais. Danijoje
jie sulaukia ypatingo visuotinio atgarsio, nes jais itin domisi plačioji visuomenė, o ne tik tie, kurie paprastai
domisi sporto renginiais. Dalyvaudama juose, nacionalinė rinktinė dalyvauja didelės svarbos tarptautiniame
turnyre;

(8)

finalai, pusfinaliai ir visos rungtynės, kuriuose dalyvauja Danijos rinktinė, taip pat Pasaulio ir Europos moterų
rankinio čempionatų atkrentamosios rungtynės, kuriose dalyvauja Danijos rinktinė, pritraukia daug televizijos
žiūrovų ir tradiciškai transliuojamos nemokamais televizijos kanalais. Be to, šios rungtynės sulaukia išskirtinio ir
plataus Danijos visuomenės susidomėjimo – jos įdomios net tiems žiūrovams, kurie paprastai nesidomi šiuo
sportu. Jose žaisdama, nacionalinė rinktinė dalyvauja didelės svarbos tarptautiniame turnyre. Išskirtinį ir platų
susidomėjimą sustiprina tai, kad Danijos rinktinė šiuose turnyruose yra pasiekusi reikšmingų rezultatų;

(9)

finalai, pusfinaliai ir visos rungtynės, kuriuose dalyvauja Danijos rinktinė, taip pat Pasaulio ir Europos vyrų
rankinio čempionatų atkrentamosios rungtynės, kuriose dalyvauja Danijos rinktinė, pritraukia daug televizijos
žiūrovų ir tradiciškai transliuojamos nemokamais televizijos kanalais. Be to, šios rungtynės sulaukia išskirtinio ir
plataus Danijos visuomenės susidomėjimo – jos įdomios net tiems žiūrovams, kurie paprastai nesidomi šiuo
sportu. Jose žaisdama, nacionalinė rinktinė dalyvauja didelės svarbos tarptautiniame turnyre. Išskirtinį ir platų
susidomėjimą sustiprina tai, kad Danijos rinktinė šiuose turnyruose yra pasiekusi reikšmingų rezultatų;

(10)

nustatytos priemonės neviršija to, kas būtina šiam tikslui, t. y. apsaugoti teisę į informaciją ir užtikrinti galimybę
didelei visuomenės daliai per televiziją stebėti itin reikšmingus visuomenei renginius, pasiekti. Šioje išvadoje
atsižvelgiama į sąlygas, kuriomis bus transliuojami aptariami renginiai, taip pat į „reikalavimus atitinkančio
transliuotojo“ apibrėžtį, arbitražo vaidmenį sprendžiant ginčus, kylančius įgyvendinant priemones, ir į tai, kad
vykdomasis potvarkis, kuriame bus pateiktas renginių sąrašas, bus taikomas renginiams, dėl kurių išimtinių teisių
sutartys sudarytos po vykdomojo potvarkio įsigaliojimo. Todėl galima daryti išvadą, kad poveikis nuosavybės
teisei, kaip numatyta Europos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnyje, neviršija to, kas yra iš esmės susiję su
renginių įrašymu į renginių sąrašą, numatytą Direktyvos 2010/13/ES 14 straipsnio 1 dalyje;

(11)

dėl tų pačių priežasčių Danijos priemonės atrodo proporcingos, kad būtų galima pateisinti nukrypimą nuo
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 straipsnyje nustatytos pagrindinės laisvės teikti paslaugas. Viršesniu
viešuoju interesu siekiama užtikrinti visuomenei galimybę stebėti itin reikšmingų visuomenei renginių
transliacijas. Be to, Danijos priemonės nėra diskriminacinės ir jomis neribojama rinka kitų valstybių narių
transliuotojų, teisių turėtojų ar kitų ūkio subjektų atžvilgiu;

(12)

nustatytos priemonės yra suderinamos su Sąjungos konkurencijos taisyklėmis. Reikalavimus atitinkantys išvardytų
renginių transliuotojai nustatomi remiantis objektyviais kriterijais, pagal kuriuos sudaromos faktinės ir
potencialios konkurencijos sąlygos įsigyti šių renginių transliavimo teises. Be to, nustatytų renginių skaičius nėra
toks neproporcingai didelis, kad iškreiptų konkurenciją nemokamos televizijos ir mokamos televizijos galutinės
grandies rinkose. Todėl galima manyti, kad poveikis konkurencijos laisvei neviršija to, kas yra iš esmės susiję su
renginių įrašymu į renginių sąrašą, numatytą Direktyvos 2010/13/ES 14 straipsnio 1 dalyje;

(13)

apie priemones, kurių Danija ketina imtis, Komisija informavo kitas valstybes nares, o patikrinimo rezultatus
pateikė Direktyvos 2010/13/ES 29 straipsniu įsteigtam komitetui. Komitetas priėmė palankią nuomonę,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis
1.
Priemonės, kurių Danija ketina imtis pagal Direktyvos 2010/13/ES 14 straipsnio 1 dalį ir apie kurias ji pranešė
Komisijai pagal tos direktyvos 14 straipsnio 2 dalį, dera su Sąjungos teise.
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Danijos priimtos priemonės skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2015 m. balandžio 8 d.
Komisijos vardu
Günther OETTINGER

Komisijos narys
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PRIEDAS
POTVARKIS DĖL NAUDOJIMOSI ITIN REIKŠMINGŲ VISUOMENEI RENGINIŲ TRANSLIAVIMO PER
TELEVIZIJĄ TEISĖMIS

Remiantis Radijo ir televizijos transliavimo veiklos įstatymo 90 skirsnio 1 dalimi ir 93 skirsnio 2 dalimi (žr. 2014 m.
kovo 20 d. įstatyminį dekretą Nr. 255), nustatoma:

TAIKYMO SRITIS

1 skirsnis. 1. Šiame potvarkyje numatomas televizijos transliuotojų naudojimasis išimtinėmis teisėmis transliuoti itin
reikšmingus visuomenei renginius. Televizijos transliuotojais laikomos įmonės, vykdančios su
programomis susijusią veiklą pagal Radijo ir televizijos transliavimo veiklos įstatymo 1 ir 2 skirsnius.
2. Išimtinėmis teisėmis transliuoti tokius renginius draudžiama naudotis taip, kad didelė visuomenės dalis
per nemokamą televiziją negalėtų stebėti tiesioginės arba netiesioginės renginių transliacijos.

ITIN REIKŠMINGI VISUOMENEI RENGINIAI

2 skirsnis. Šiame potvarkyje itin reikšmingas visuomenei renginys – tai sporto renginys, tenkinantis bent dvi iš toliau
nurodytų sąlygų:
1. jis įdomus ne tik tiems, kurie paprastai stebi atitinkamos (-ų) sporto šakos (-ų) įvykius per televiziją;
2. jis priklauso sporto šakai, kuriai tradiciškai tenka svarbi vieta Danijos sporto kultūroje;
3. jį paprastai stebi daug žiūrovų.
3 skirsnis. Itin reikšmingais visuomenei renginiais laikomi:
1. vasaros ir žiemos olimpinės žaidynės: visos žaidynės, įskaitant atidarymo ir uždarymo ceremonijas,
nepažeidžiant 7 skirsnio 2 dalies;
2. Pasaulio ir Europos (vyrų) futbolo čempionatų galutinių etapų rungtynės: visos rungtynės, kuriose
dalyvauja Danija, taip pat pusfinaliai ir finalai;
3. Pasaulio ir Europos (vyrų ir moterų) rankinio čempionatų galutinių etapų rungtynės: visos rungtynės,
kuriose dalyvauja Danija, taip pat pusfinaliai ir finalai;
4. Pasaulio ir Europos (vyrų) futbolo čempionatų atrankos rungtynės, kuriose dalyvauja Danija;
5. Pasaulio ir Europos (vyrų ir moterų) rankinio čempionatų atrankos rungtynės, kuriose dalyvauja Danija.

NAUDOJIMASIS TRANSLIAVIMO PER TELEVIZIJĄ TEISĖMIS

4 skirsnis. Laikoma, kad didelė visuomenės dalis negali stebėti renginio per nemokamą televiziją, jeigu nėra tenkinamos
šios sąlygos:
1. renginys transliuojamas televizijos kanalu (-ais), kurį (-iuos) transliacijos metu, naudodamiesi anteninės,
palydovinės, kabelinės arba IP ir (arba) šviesolaidinės televizijos paslaugomis, per savo televizorių (-ius)
faktiškai gali žiūrėti iš viso 90 % visų namų ūkių ir
2. namų ūkiai neturi mokėti už renginio transliacijos žiūrėjimą, išskyrus:
a) žiniasklaidos licencijos mokestį ir, jei toks taikomas,
b) abonentinį mokestį televizijos platintojams su sąlyga, kad šie platintojai atitinkamą kanalą siūlo
pigiausiame pakete, arba
c) abonentinį mokestį už galimybę žiūrėti vieną kanalą, jei abonemente nenumatyta sąlyga užsisakyti
programų paketą.
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5 skirsnis. 1. Televizijos transliuotojai, kurie nėra pajėgūs pasinaudoti išimtinėmis teisėmis transliuoti itin reikšmingą
visuomenei renginį taip, kad būtų laikomasi 1 skirsnio 2 dalyje nustatyto naudojimosi teisėmis
apribojimo (žr. 4 skirsnį), ir kurie turi įsigiję išimtines teises transliuoti itin reikšmingą visuomenei renginį
(žr. 3 skirsnį), šiomis išimtinėmis teisėmis pasinaudoti gali tik jei, susitarę su televizijos transliuotojais, jie
gali užtikrinti, kad nenutiks taip, kad didelė visuomenės dalis negalės per nemokamą televiziją stebėti
tiesioginės arba netiesioginės to renginio transliacijos.
2. Televizijos transliuotojai, kurie nėra pajėgūs pasinaudoti išimtinėmis teisėmis transliuoti itin reikšmingą
visuomenei renginį taip, kad būtų laikomasi 1 skirsnio 2 dalyje nustatyto naudojimosi teisėmis
apribojimo (žr. 4 skirsnį), ir kurie turi įsigiję išimtines teises transliuoti itin reikšmingą visuomenei renginį
(žr. 3 skirsnį), tinkamu laiku ir ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki renginio – jei tai įmanoma atsi
žvelgiant į teisių įsigijimo laiką – pasiūlo tas teises televizijos transliuotojams (arba jų grupei), kurie yra
pajėgūs pasinaudoti išimtinėmis teisėmis transliuoti itin reikšmingą visuomenei renginį taip, kad būtų
laikomasi 1 skirsnio 2 dalyje nustatyto naudojimosi teisėmis apribojimo (žr. 4 skirsnį), siekdami
išsiaiškinti, ar yra televizijos transliuotojų (arba jų grupių), kurie pagrįstomis rinkos sąlygomis pageidautų
sudaryti sutartį dėl atitinkamo renginio rodymo, žr. 3 ir 4 dalis ir 8 skirsnį. Tuo atveju, kai pagal
6 skirsnio 1 dalies 1 punktą renginį galima transliuoti netiesiogiai, televizijos transliuotojo arba paslaugos
teikėjo, kuris nėra pajėgus pasinaudoti išimtinėmis teisėmis transliuoti itin reikšmingą visuomenei renginį
taip, kad būtų laikomasi 1 skirsnio 2 dalyje nustatyto naudojimosi teisėmis apribojimo (žr. 4 skirsnį),
pasiūlymas sudaryti sutartį turi apimti ir tiesioginės, ir netiesioginės transliacijos teisę.
3. Televizijos transliuotojai, pagal 1 dalį gavę pasiūlymą sudaryti sutartį dėl itin reikšmingo visuomenei
renginio transliavimo (žr. 3 skirsnį), turi raštu pareikšti susidomėjimą galimybe sudaryti tokią sutartį ne
vėliau kaip per 14 dienų po to, kai buvo gautas rašytinis pasiūlymas, kuriame pateikiamas ne tik kainos
pasiūlymas bei kitos sutarties sąlygos, bet ir konkreti informacija apie renginį, įskaitant jo vietą ir laiką.
4. 1 dalies nuostata netaikoma tuo atveju, kai televizijos transliuotojas arba paslaugos teikėjas gali įrodyti,
kad jokie televizijos transliuotojai (arba jų grupės), kurie yra pajėgūs pasinaudoti išimtinėmis teisėmis
transliuoti itin reikšmingą visuomenei renginį taip, kad būtų laikomasi 1 skirsnio 2 dalyje nustatyto
naudojimosi teisėmis apribojimo (žr. 4 skirsnį), nepageidauja pagrįstomis rinkos sąlygomis sudaryti
sutarties dėl atitinkamo renginio rodymo.
6 skirsnis. 1. 3 skirsnyje nustatyti itin reikšmingi visuomenei renginiai paprastai turi būti transliuojami tiesiogiai.
Tačiau jie gali būti transliuojami netiesiogiai, jeigu transliaciją reikia atidėti dėl objektyvių aplinkybių,
pavyzdžiui:
1) renginys vyksta naktį (00.00–06.00) Danijos laiku;
2) renginį sudaro keli lygiagretūs renginiai, kaip antai olimpinėse žaidynėse, arba
3) dėl tiesioginės transliacijos tektų perkelti kitų 3 skirsnyje nepaminėtų itin reikšmingų visuomenei
renginių transliaciją.
2. Itin reikšmingo visuomenei renginio transliacija paprastai negali būti atidėta daugiau kaip 24 valandoms
po to, kai renginys įvyko.
3. 1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos, jeigu renginys transliuojamas pagal 5 skirsnio 4 dalį.
7 skirsnis. 1. 3 skirsnyje nurodyti itin reikšmingi visuomenei renginiai, nepažeidžiant 2 dalies, transliuojami visi.
2. Vasaros ir žiemos olimpinių žaidynių transliaciją (žr. 3 skirsnio 1 punktą) galima apriboti iki plataus
spektro ir reprezentatyvių ištraukų, kurios apimtų reikšmingą viso renginio laiko dalį ir tinkamai
atspindėtų sporto šakų ir dalyvaujančių šalių įvairovę, transliavimo. Be to, turi būti stengiamasi parodyti
Danijos dalyvavimą ir atsižvelgiama į 2 skirsnyje išdėstytas sąlygas. Atidarymo ir uždarymo ceremonijos,
nepažeidžiant 6 skirsnio, transliuojamos visos tiesiogiai. Olimpinių žaidynių dalys, kurios nėra
transliuojamos pagal pirmą ir antrą punktus, gali būti transliuojamos 4 skirsnyje nustatytų reikalavimų
neatitinkančiais kanalais.
3. 1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos, jeigu renginys transliuojamas pagal 5 skirsnio 4 dalį.
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KITOS NUOSTATOS

8 skirsnis. Kilus nesutarimams dėl 5 skirsnio 1–3 dalyse nurodytos sutarties dėl itin reikšmingo visuomenei įvykio
transliavimo, be kita ko, dėl kainos, ginčai sprendžiami arbitražo tvarka (žr. Arbitražo įstatymą).
9 skirsnis. Kultūros ministerija ne vėliau kaip per trejus metus po potvarkio įsigaliojimo dienos atlieka jo vertinimą, be
kita ko, atsižvelgdama į pokyčius, susijusius su platinimo formomis, ir į diskusijas su susijusiomis šalimis.
PAŽEIDIMAS

10 skirsnis. 1. Už 1 skirsnio 2 dalies, 5 skirsnio 1 ir 2 dalių, 6 skirsnio 1 ir 2 dalių ir 7 skirsnio 1 ir 2 dalių
pažeidimus baudžiama bauda.
2. Bendrovės ir kt. (juridiniai asmenys) gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal Baudžiamojo
kodekso 5 skyrių.
11 skirsnis. 1. Pagal Radijo ir televizijos transliavimo veiklos įstatymo 50 skirsnio 1 dalies 1 punktą programos
licencija, išduota remiantis įstatymo 45 skirsniu, gali būti laikinai arba visiškai panaikinta, jeigu jos
turėtojas šiurkščiai arba daug kartų pažeidžia įstatymą arba pagal tą įstatymą nustatytas nuostatas.
2. Pagal Radijo ir televizijos transliavimo veiklos įstatymo 50 skirsnio 2 dalies 1 punktą Radijo ir
televizijos taryba gali priimti sprendimą laikinai arba visiškai nutraukti su programomis susijusią veiklą
pagal įstatymo 47 skirsnį, jeigu registruota įmonė šiurkščiai arba daug kartų pažeidžia įstatymą arba
pagal tą įstatymą nustatytas nuostatas.
ĮSIGALIOJIMAS

12 skirsnis. Potvarkis įsigalioja 2015 m. gegužės 1 d. ir yra taikomas renginiams, kurių atveju sutartis dėl naudojimosi
išimtinėmis teisėmis sudaryta po potvarkio įsigaliojimo.

Kultūros ministerija, 2015 m. balandžio 19 d.

Marianne JELVED/Lars M. BANKE
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KLAIDŲ IŠTAISYMAS
2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyvos 2006/100/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo
adaptuojanti tam tikras direktyvas laisvo asmenų judėjimo srityje klaidų ištaisymas
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 363, 2006 m. gruodžio 20 d.)
214 puslapis, priedas, V skyrius, h punktas, lentelė, skiltys pavadinimu „Šalis“/„Plastinė chirurgija Minimali mokymosi
trukmė: 5 metai“:
yra:

„United Kingdom“/„Cirugía plástica“,

turi būti:

„United Kingdom“/„Plastic surgery“.

217 puslapis, priedas, V skyrius, h punktas, lentelė, išnašos tekstas puslapio apačioje:
yra:

„Dates of repeal within the meaning of Article 27(3):
(*) 1 January 1983“,

turi būti:

„Panaikinimo datos, kaip apibrėžta 27 straipsnio 3 dalyje:
(*) 1983 m. sausio 1 d.“.
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