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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1059/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Σεπτεμβρίου 2010
που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων πιάτων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(4)

Η οδηγία 97/17/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί και να θεσπιστούν
νέες διατάξεις με τον παρόντα κανονισμό για να εξασφαλι
στεί ότι η ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας παρέχει αποτελε
σματικά κίνητρα στους προμηθευτές για την περαιτέρω βελ
τίωση της ενεργειακής απόδοσης των οικιακών πλυντηρίων
πιάτων και την επιτάχυνση της μεταστροφής της αγοράς
προς ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες.

(5)

Οι πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα πρέπει να
προκύπτουν με αξιόπιστες, επακριβείς και αναπαραγώγιμες
διαδικασίες μέτρησης, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις γενι
κώς αποδεκτές σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων, συμπεριλαμ
βανομένων, όπου διατίθενται, εναρμονισμένων προτύπων τα
οποία έχουν εκδοθεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποί
ησης, όπως αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας
98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση διαδικα
σίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της
κοινωνίας της πληροφορίας (3).

(6)

Με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να καθοριστούν ενιαίο
σχέδιο και περιεχόμενο για την ετικέτα των οικιακών πλυ
ντηρίων πιάτων.

(7)

Επιπλέον, στον παρόντα κανονισμό πρέπει να καθοριστούν
απαιτήσεις όσον αφορά την τεχνική τεκμηρίωση και το δελ
τίο που συνοδεύει τα οικιακά πλυντήρια πιάτων.

(8)

Επιπροσθέτως, στον παρόντα κανονισμό πρέπει να καθορι
στούν απαιτήσεις όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει
να παρέχονται για κάθε είδους πωλήσεις εξ αποστάσεως,
διαφημίσεις και τεχνικό υλικό προώθησης οικιακών πλυντη
ρίων πιάτων.

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την επισήμανση της κατα
νάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα σχετικά προϊόντα μέσω
της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχε
τικά με αυτά (1), και ιδίως το άρθρο 10,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(3)

Η οδηγία 2010/30/ΕΕ προβλέπει ότι η Επιτροπή πρέπει να
θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όσον αφορά την επισή
μανση των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια όταν αυτά
παρουσιάζουν σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας
και μεγάλες διαφορές ως προς τα επίπεδα επιδόσεων μολο
νότι έχουν ισοδύναμα λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Διατάξεις για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας
των οικιακών πλυντηρίων πιάτων θεσπίστηκαν με την οδηγία
97/17/ΕΚ την Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 1997, για την
εφαρμογή της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την
επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυ
ντηρίων πιάτων (2).

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα οικιακά πλυντή
ρια πιάτων αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό της συνολι
κής οικιακής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα.
Πέραν των βελτιώσεων στην ενεργειακή απόδοση που έχουν
επιτευχθεί ήδη, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια μείωσης της
κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων πιάτων.

(1) ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 1.
(2) ΕΕ L 118 της 7.5.1997, σ. 1.

(3) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.
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(9)

Είναι σκόπιμο να προβλέπεται επανεξέταση των διατάξεων
του παρόντος κανονισμού βάσει της τεχνολογικής προόδου
που σημειώνεται.

(10)

Για να διευκολυνθεί η μετάβαση από την οδηγία 97/17/ΕΚ
στον παρόντα κανονισμό, πρέπει να θεωρείται ότι τα οικιακά
πλυντήρια πιάτων που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τον
παρόντα κανονισμό πληρούν την οδηγία 97/17/ΕΚ.

(11)

30.11.2010

5) «πρόγραμμα»: σειρά προκαθορισμένων λειτουργιών τις οποίες ο
προμηθευτής δηλώνει ότι είναι οι ενδεδειγμένες για συγκεκρι
μένα επίπεδα ρύπων ή τύπους φορτίου ή και τα δύο και οι
οποίες συναποτελούν πλήρη κύκλο·

6) «διάρκεια προγράμματος»: ο χρόνος που μεσολαβεί από την
έναρξη του προγράμματος (εξαιρουμένης οιασδήποτε προ
γραμματισμένης από τον τελικό χρήστη καθυστέρησης) μέχρι
την ολοκλήρωσή του·

Επομένως, η οδηγία 97/17/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

7) «κύκλος»: όλη η διαδικασία που περιλαμβάνει τον καθαρισμό,
το ξέβγαλμα και το στέγνωμα, όπως προσδιορίζεται για το
επιλεγόμενο πρόγραμμα·

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Ο παρών κανονισμός προβλέπει διατάξεις για την επισήμανση και
την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τα οικιακά
πλυντήρια πιάτων που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο
καθώς και σχετικά με τα οικιακά πλυντήρια πιάτων που τροφοδο
τούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο και μπορούν επίσης να τροφοδο
τούνται με μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που
πωλούνται για μη οικιακή χρήση και των εντοιχιζόμενων οικιακών
πλυντηρίων πιάτων.

Άρθρο 2

8) «κατάσταση εκτός λειτουργίας»: κατάσταση κατά την οποία η
τροφοδοσία του οικιακού πλυντηρίου πιάτων με ηλεκτρικό
ρεύμα διακόπτεται μέσω διατάξεων ρύθμισης ή διακοπτών προ
σβάσιμων και προοριζόμενων να ενεργοποιούνται από τον
τελικό χρήστη κατά την κανονική χρήση, έτσι ώστε να επιτυγ
χάνεται η μικρότερη δυνατή κατανάλωση ισχύος επ’ αόριστον
και ενώ το οικιακό πλυντήριο πιάτων παραμένει συνδεδεμένο
με την πηγή ισχύος και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδη
γίες του προμηθευτή. Όταν δεν υπάρχουν διατάξεις ρύθμισης
ή διακόπτες προσβάσιμοι από τον τελικό χρήστη, ως «κατά
σταση εκτός λειτουργίας» νοείται η κατάσταση που επιτυγχά
νεται όταν το οικιακό πλυντήριο πιάτων μεταπέσει αυτόματα
σε σταθερή κατάσταση από πλευράς κατανάλωσης ισχύος·

Ορισμοί
Εκτός από τους ορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 2 της
οδηγίας 2010/30/ΕΕ, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί για
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

1) «οικιακό πλυντήριο πιάτων»: μηχανή που καθαρίζει, ξεβγάζει
και στεγνώνει πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπίρουνα και μαγειρικά
σκεύη με χημικά, μηχανικά, θερμικά και ηλεκτρικά μέσα, η
οποία έχει σχεδιαστεί για μη επαγγελματική κυρίως χρήση·

2) «εντοιχιζόμενο οικιακό πλυντήριο πιάτων»: οικιακό πλυντήριο
πιάτων που πρόκειται να εγκατασταθεί σε ερμάριο, προκατα
σκευασμένη εσοχή σε τοίχο ή παρόμοια θέση και απαιτεί εξω
τερικό έπιπλο·

3) «ατομικό σερβίτσιο»: καθορισμένο σύνολο πιάτων, ποτηριών
και μαχαιροπίρουνων για ένα άτομο·

4) «διαβαθμισμένη χωρητικότητα»: ο μέγιστος αριθμός ατομικών
σερβίτσιων μαζί με τα σκεύη σερβιρίσματος, που δηλώνει ο
προμηθευτής, τα οποία είναι ικανό να επεξεργαστεί οικιακό
πλυντήριο πιάτων με το επιλεγμένο πρόγραμμα εφόσον φορ
τωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή·

9) «κατάσταση αναμονής»: η κατάσταση με τη χαμηλότερη κατα
νάλωση ισχύος που μπορεί να διαρκεί επ’ αόριστον μετά την
ολοκλήρωση του προγράμματος και το άδειασμα του οικιακού
πλυντηρίου πιάτων χωρίς περαιτέρω επέμβαση του τελικού
χρήστη·

10) «ισοδύναμο οικιακό πλυντήριο πιάτων»: μοντέλο οικιακού πλυ
ντηρίου πιάτων που διατίθεται στην αγορά με διαβαθμισμένη
χωρητικότητα, τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις, κατανά
λωση ενέργειας και νερού, καθώς και εκπομπές αερόφερτου
ακουστικού θορύβου ίδια με εκείνα άλλου μοντέλου οικιακού
πλυντηρίου πιάτων που διατίθεται στην αγορά από τον ίδιο
προμηθευτή, αλλά με διαφορετικό εμπορικό κωδικό·

11) «τελικός χρήστης»: ο καταναλωτής που αγοράζει ή αναμένεται
ότι θα αγοράσει οικιακό πλυντήριο πιάτων·

12) «σημείο πώλησης»: χώρος όπου οικιακά πλυντήρια πιάτων εκτί
θενται ή διατίθενται προς πώληση, μίσθωση ή αγορά με δόσεις.
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Άρθρο 3

Άρθρο 5

Ευθύνες των προμηθευτών

Μέθοδοι μετρήσεων

Οι προμηθευτές μεριμνούν ώστε:

α) κάθε οικιακό πλυντήριο πιάτων να φέρει τυπωμένη ετικέτα με τη
μορφή και τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα Ι·

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά τα άρθρα 3 και 4
προκύπτουν από αξιόπιστες, επακριβείς και αναπαραγώγιμες μεθό
δους μέτρησης, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις γενικώς αποδεκτές
σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων.

Άρθρο 6
β) να υπάρχει διαθέσιμο δελτίο προϊόντος, σύμφωνα με το παράρ
τημα ΙΙ·

Διαδικασία επαλήθευσης για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς

γ) στις αρχές των κρατών μελών και στην Επιτροπή να διατίθεται,
κατόπιν αιτήματος, τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με το παράρ
τημα ΙΙΙ·

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τη διαδικασία που ορίζεται στο παράρ
τημα V κατά την αξιολόγηση της τήρησης των δηλωμένων τιμών
της τάξης ενεργειακής απόδοσης, της ετήσιας κατανάλωσης ενέρ
γειας, της ετήσιας κατανάλωσης νερού, του δείκτη απόδοσης στε
γνώματος, της διάρκειας του προγράμματος, της κατανάλωσης
ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας και αναμονής, της διάρ
κειας της λειτουργίας αναμονής και των εκπομπών αερόφερτου
ακουστικού θορύβου.

δ) κάθε διαφήμιση για συγκεκριμένο μοντέλο οικιακού πλυντηρίου
πιάτων να περιέχει την τάξη ενεργειακής απόδοσης, εάν η δια
φήμιση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια ή την
τιμή·

Άρθρο 7

ε) κάθε διαφημιστικό τεχνικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο
μοντέλο οικιακού πλυντηρίου πιάτων και το οποίο περιγράφει
τις συγκεκριμένες τεχνικές παραμέτρους του να περιλαμβάνει
την τάξη ενεργειακής απόδοσης του μοντέλου αυτού.

Άρθρο 4
Ευθύνες των εμπόρων
Οι έμποροι μεριμνούν ώστε:

α) στο σημείο πώλησης, κάθε οικιακό πλυντήριο πιάτων φέρει την
ετικέτα που παρέχεται από τους προμηθευτές σύμφωνα το άρθρο
3 στοιχείο α), εξωτερικά στην εμπρόσθια ή άνω πλευρά του, έτσι
ώστε να είναι εύκολα ορατή·

β) τα προσφερόμενα προς πώληση, μίσθωση ή αγορά με δόσεις
οικιακά πλυντήρια πιάτων, στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται
ότι ο τελικός χρήστης θα δει το οικιακό πλυντήριο πιάτων
εκτεθειμένο στο σημείο πώλησης, διατίθενται στην αγορά με
τις πληροφορίες που παρέχουν οι προμηθευτές σύμφωνα με το
παράρτημα IV·

γ) κάθε διαφήμιση συγκεκριμένου μοντέλου οικιακού πλυντηρίου
πιάτων περιέχει αναφορά της τάξης ενεργειακής απόδοσης, εάν η
διαφήμιση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την ενέργεια ή
την τιμή·

δ) σε κάθε διαφημιστικό τεχνικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο
μοντέλο οικιακού πλυντηρίου πιάτων και περιγράφει τις συγκε
κριμένες τεχνικές παραμέτρους του αναφέρεται η τάξη ενεργει
ακής απόδοσης του μοντέλου αυτού.

Αναθεώρηση
Το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισμού, η Επιτροπή τον επανεξετάζει λαμβάνοντας υπόψη τη
συντελεσθείσα τεχνολογική πρόοδο. Κατά την επανεξέταση αξιολο
γούνται κυρίως οι ανοχές επαλήθευσης που ορίζονται στο παράρ
τημα V.

Άρθρο 8
Κατάργηση
Η οδηγία 97/17/ΕΚ καταργείται από τις 20 Δεκεμβρίου 2011.

Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις
1.
Το άρθρο 3 στοιχεία δ) και ε) και το άρθρο 4 στοιχεία β), γ)
και δ) δεν ισχύουν για έντυπες διαφημίσεις και έντυπο διαφημιστικό
τεχνικό υλικό που έχει δημοσιευθεί πριν από τις 30 Μαρτίου 2012.

2.
Τα οικιακά πλυντήρια πιάτων που διατίθενται στην αγορά
πριν από τις 30 Νοεμβρίου 2011 συμμορφώνονται με τις διατάξεις
της οδηγίας 97/17/ΕΚ.

3.
Σε περίπτωση έκδοσης εκτελεστικού μέτρου της οδηγίας
2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου (1) όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των
οικιακών πλυντηρίων πιάτων, τα οικιακά πλυντήρια πιάτων τα
οποία συμμορφώνονται με τις διατάξεις του εν λόγω εκτελεστικού
μέτρου όσον αφορά τις απαιτήσεις απόδοσης καθαρισμού και με τις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τα οποία διατίθενται στην
αγορά ή προσφέρονται προς πώληση, μίσθωση ή αγορά με δόσεις
πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 2011 θεωρείται ότι πληρούν τις απαι
τήσεις της οδηγίας 97/17/ΕΚ.
(1) ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10.
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Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από τις 20 Δεκεμβρίου 2011. Ωστόσο, το άρθρο 3 στοιχεία δ) και ε) και το άρθρο 4 στοιχεία β), γ)
και δ) εφαρμόζονται από τις 20 Απριλίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2010.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Ετικέτα
1. ΕΤΙΚΕΤΑ
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1. Η ετικέτα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
I. Όνομα/επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα·
II. αναγνωριστικό μοντέλου προμηθευτή, όπου ως «αναγνωριστικό μοντέλου» νοείται ο κωδικός, συνήθως αλφαριθμη
τικός, για τη διάκριση συγκεκριμένου μοντέλου οικιακού πλυντηρίου πιάτων από άλλα μοντέλα με το ίδιο εμπορικό
σήμα ή όνομα/επωνυμία προμηθευτή·
III. τάξη ενεργειακής απόδοσης όπως ορίζεται στο σημείο 1 του παραρτήματος VΙ· η αιχμή του βέλους που περιέχει την
επισήμανση της τάξης ενεργειακής απόδοσης του οικιακού πλυντηρίου πιάτων τοποθετείται έναντι της αιχμής του
βέλους της σχετικής τάξης ενεργειακής απόδοσης·
IV. ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEC), σε kWh ανά έτος, στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο και υπολογι
σμένη σύμφωνα με το σημείο 1 στοιχείο β) του παραρτήματος VΙΙ·
V. ετήσια κατανάλωση νερού (AWC), σε λίτρα ανά έτος, στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο και υπολογι
σμένη σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος VΙΙ·
VI. τάξη απόδοσης στεγνώματος σύμφωνα με το σημείο 2 του παραρτήματος VΙ·
VII. διαβαθμισμένη χωρητικότητα, ήτοι κανονικά ατομικά σερβίτσια, για τον τυπικό κύκλο καθαρισμού·
VIII. εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου, σε dB(A) re 1 pW και στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο.
2. Η ετικέτα είναι σχεδιασμένη όπως προβλέπεται στο σημείο 2. Κατά παρέκκλιση, εφόσον στο μοντέλο έχει απονεμηθεί
οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (1), επιτρέπεται να προστίθεται αντίγραφο του οικολογικού σήματος της ΕΕ.

2. ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
Το σχέδιο της ετικέτας είναι το κατωτέρω απεικονιζόμενο.

(1) ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1.
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Όπου ισχύουν τα εξής:
α) Η ετικέτα έχει ελάχιστο πλάτος 110 mm και ελάχιστο ύψος 220 mm. Εάν η ετικέτα τυπώνεται σε μεγαλύτερες
διαστάσεις, για το περιεχόμενό της πρέπει εντούτοις να τηρούνται οι αναλογίες σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές.
β) Το φόντο είναι λευκό.
γ) Τα χρώματα που περιέχει είναι CMYK – κυανό, κυανέρυθρο (magenta), κίτρινο και μαύρο – σύμφωνα με το ακόλουθο
παράδειγμα: 00-70-X-00 όπου: 0 % κυανό, 70 % magenta, 100 % κίτρινο, 0 % μαύρο.
δ) Η ετικέτα πληροί όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις (οι αριθμοί αναφέρονται στην ανωτέρω απεικόνιση):
Πάχος περιγράμματος ετικέτας: 5 pt – χρώμα: κυανό 100 % – στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.
Λογότυπος ΕΕ – χρώματα: X-80-00-00 και 00-00-X-00.
Λογότυπος κεφαλίδας «ενέργεια»: χρώμα: X-00-00-00. Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται· λογότυπος ΕΕ και
λογότυπος κεφαλίδας «ενέργεια» (μαζί): πλάτος: 92 mm, ύψος: 17 mm.

Περίγραμμα επιμέρους λογοτύπου: 1 pt – χρώμα: κυανό 100 % – μήκος: 92,5 mm.

Κλίμακα A-G
— Βέλος: ύψος: 7 mm, κενό: 0,75 mm – χρώματα:
Ανώτατη τάξη: X-00-X-00,
Δεύτερη τάξη: 70-00-X-00,
Τρίτη τάξη: 30-00-X-00,
Τέταρτη τάξη: 00-00-X-00,
Πέμπτη τάξη: 00-30-X-00,
Έκτη τάξη: 00-70-X-00,
Κατώτατη τάξη: 00-X-X-00.
— Κείμενο: έντονη γραμματοσειρά Calibri 18 pt, κεφαλαία, λευκά· σύμβολα «+»: έντονη γραμματοσειρά Calibri
12 pt, κεφαλαία, λευκά, ευθυγραμμισμένα σε μία σειρά.

Τάξη ενεργειακής απόδοσης
— Βέλος: πλάτος: 26 mm, ύψος: 14 mm, 100 % μαύρο.
— Κείμενο: έντονη γραμματοσειρά Calibri 29 pt, κεφαλαία, λευκά· σύμβολα «+»: έντονη γραμματοσειρά Calibri
18 pt, κεφαλαία, λευκά, ευθυγραμμισμένα σε μία σειρά.
Ενέργεια
— Κείμενο: κανονική γραμματοσειρά Calibri 11 pt, κεφαλαία, 100 % μαύρα.
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
— Περίγραμμα: 2 pt – χρώμα: κυανό 100 % – στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.
— Αριθμητική τιμή: έντονη γραμματοσειρά Calibri 37 pt, 100 % μαύρο.
— Δεύτερη γραμμή: κανονική γραμματοσειρά Calibri 17 pt, 100 % μαύρο.
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Ετήσια κατανάλωση νερού:
— Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται
— Περίγραμμα: 2 pt – χρώμα: κυανό 100 % – στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.
— Αριθμητική τιμή: έντονη γραμματοσειρά Calibri 24 pt, 100 % μαύρο και κανονική γραμματοσειρά Calibri
16 pt, 100 % μαύρο
Τάξη απόδοσης στεγνώματος:
— Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται
— Περίγραμμα: 2 pt – χρώμα: κυανό 100 % – στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.
— Αριθμητική τιμή: κανονική γραμματοσειρά Calibri 16 pt, οριζόντια κλίμακα 75 %, 100 % μαύρο· και έντονη
γραμματοσειρά Calibri 22 pt, οριζόντια κλίμακα 75 %, 100 % μαύρο.
Διαβαθμισμένη χωρητικότητα:
— Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται
— Περίγραμμα: 2 pt – χρώμα: κυανό 100 % – στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.
— Αριθμητική τιμή: έντονη γραμματοσειρά Calibri 24 pt, 100 % μαύρο· και κανονική γραμματοσειρά Calibri
16 pt, 100 % μαύρο.
Εκπομπές θορύβου:
— Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται
— Περίγραμμα: 2 pt – χρώμα: κυανό 100 % – στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.
— Αριθμητική τιμή: έντονη γραμματοσειρά Calibri 24 pt, 100 % μαύρο· και κανονική γραμματοσειρά Calibri
16 pt, 100 % μαύρο.
Όνομα/Επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα
Αναγνωριστικό μοντέλου προμηθευτή
Το όνομα/η επωνυμία του προμηθευτή ή το εμπορικό σήμα και το αναγνωριστικό του μοντέλου πρέπει να χωρούν
σε χώρο διαστάσεων 92 × 15 mm.
Αρίθμηση του κανονισμού: έντονη γραμματοσειρά Calibri 9 pt, 100 % μαύρο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Δελτίο
1. Οι πληροφορίες στο δελτίο προϊόντος του οικιακού πλυντηρίου πιάτων παρέχονται με την ακόλουθη σειρά και περιλαμβάνο
νται στο φυλλάδιο του προϊόντος ή σε άλλο έγγραφο το οποίο παρέχεται μαζί με το προϊόν:
α) όνομα/επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα·
β) το αναγνωριστικό μοντέλου του προμηθευτή: κωδικός, συνήθως αλφαριθμητικός, για τη διάκριση συγκεκριμένου μοντέ
λου οικιακού πλυντηρίου πιάτων από άλλα μοντέλα με το ίδιο εμπορικό σήμα ή όνομα/επωνυμία προμηθευτή·
γ) διαβαθμισμένη χωρητικότητα, ήτοι κανονικά ατομικά σερβίτσια, για τον τυπικό κύκλο καθαρισμού·
δ) τάξη ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το σημείο 1 του παραρτήματος VΙ·
ε) στην περίπτωση που στο οικιακό πλυντήριο πιάτων έχει απονεμηθεί το «οικολογικό σήμα της ΕΕ» βάσει του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 66/2010, η πληροφορία αυτή επιτρέπεται να περιληφθεί στην ετικέτα·
στ) ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEC), σε kWh ανά έτος, στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο και υπολογισμένη
σύμφωνα με το σημείο 1 στοιχείο β) του παραρτήματος VII. Περιγράφεται ως «Κατανάλωση ενέργειας “X” kWh ανά έτος
με βάση 280 κανονικούς κύκλους καθαρισμού με χρήση κρύου νερού και κατανάλωση στην κατάσταση χαμηλής ισχύος.
Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.»·
ζ) κατανάλωση ενέργειας (Et) του κανονικού κύκλου καθαρισμού·
η) κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας και αναμονής (Po και Pl)·
θ) ετήσια κατανάλωση νερού (AWC), σε λίτρα ανά έτος, στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο και υπολογισμένη
σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος VII. Περιγράφεται ως «Κατανάλωση “X” λίτρων νερού ανά έτος, με βάση
280 κανονικούς κύκλους καθαρισμού. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της
συσκευής.»·
ι) τάξη απόδοσης στεγνώματος που έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με το παράρτημα VI σημείο 2, εκφραζόμενη ως «Τάξη
απόδοσης στεγνώματος “X” σε κλίμακα από G (κατώτατη απόδοση) μέχρι A (ανώτατη απόδοση)». Στην περίπτωση κατά
την οποία η πληροφορία αυτή περιλαμβάνεται σε πίνακα, επιτρέπεται να εκφράζεται διαφορετικά, υπό την προϋπόθεση
ότι είναι σαφές πως η κλίμακα εκτείνεται από G (κατώτατη απόδοση) μέχρι A (ανώτατη απόδοση)·
ια) δήλωση ότι το «τυπικό πρόγραμμα» είναι ο τυπικός κύκλος καθαρισμού που αφορούν οι πληροφορίες στην ετικέτα και
στο δελτίο, ότι το πρόγραμμα αυτό είναι κατάλληλο για να καθαρίζονται κανονικά λερωμένα επιτραπέζια σκεύη και ότι
είναι το αποδοτικότερο πρόγραμμα ως προς τον συνδυασμό της κατανάλωσης ενέργειας και της κατανάλωσης νερού·
ιβ) διάρκεια του κανονικού προγράμματος καθαρισμού, σε λεπτά και στρογγυλοποιημένη στο πλησιέστερο λεπτό·
ιγ) διάρκεια της λειτουργίας αναμονής (Tl), εάν το οικιακό πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με σύστημα διαχείρισης
ισχύος·
ιδ) εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου, σε dB(A) re 1 pW και στρογγυλοποιημένες στον πλησιέστερο ακέραιο·
ιε) εάν το οικιακό πλυντήριο πιάτων είναι σχεδιασμένο ως εντοιχιζόμενο, σχετική ένδειξη.
2. Το ίδιο δελτίο επιτρέπεται να καλύπτει διαφορετικά μοντέλα οικιακών πλυντηρίων πιάτων που διαθέτει στην αγορά ο ίδιος
προμηθευτής.
3. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δελτίο επιτρέπεται να παρέχονται υπό μορφή έγχρωμου ή ασπρόμαυρου αντι
γράφου της ετικέτας. Στην περίπτωση αυτή, παρέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαριθμούνται στο σημείο 1 και δεν
εμφανίζονται στην ετικέτα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Τεχνική τεκμηρίωση
1. Στην τεχνική τεκμηρίωση κατά το άρθρο 3 στοιχείο γ) περιλαμβάνονται τα εξής:
α) όνομα/επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα·
β) γενική περιγραφή του μοντέλου πλυντηρίου πιάτων, επαρκής για να αναγνωρίζεται σαφώς και εύκολα·
γ) κατά περίπτωση, τα στοιχεία αναφοράς των εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων·
δ) κατά περίπτωση, τα άλλα τεχνικά πρότυπα και προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν·
ε) στοιχεία ταυτότητας και υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να δεσμεύει τον προμηθευτή·
στ) τεχνικές παράμετροι των μετρήσεων, ως ακολούθως:
i) κατανάλωση ενέργειας,
ii) κατανάλωση νερού,
iii) διάρκεια προγράμματος,
iv) απόδοση στεγνώματος,
v) κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας,
vi) κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής,
vii) διάρκεια κατάστασης αναμονής,
viii) εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου·
ζ) τα αποτελέσματα των υπολογισμών που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το παράρτημα VII.
2. Όταν οι πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην τεχνική τεκμηρίωση για συγκεκριμένο μοντέλο οικιακού πλυντηρίου
πιάτων προέρχονται από υπολογισμό με βάση τη μελέτη ή παρέκταση από άλλα ισοδύναμα οικιακά πλυντήρια πιάτων, η
τεκμηρίωση περιλαμβάνει λεπτομέρειες των εν λόγω υπολογισμών ή παρεκτάσεων ή και των δύο, καθώς και των δοκιμών που
πραγματοποίησαν οι προμηθευτές για να επαληθεύσουν την ακρίβεια των εκτελεσθέντων υπολογισμών. Η τεχνική τεκμηρίωση
περιλαμβάνει επίσης κατάλογο όλων των άλλων μοντέλων ισοδύναμων οικιακών πλυντηρίων πιάτων για τα οποία οι πληρο
φορίες που περιλαμβάνονται στην τεχνική τεκμηρίωση προέκυψαν με τον ίδιο τρόπο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
Παρεχόμενες πληροφορίες στην περίπτωση που δεν αναμένεται ότι οι χρήστες θα δουν εκτιθέμενο το προϊόν
1. Οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 στοιχείο β) παρέχονται με την ακόλουθη σειρά:
α) τάξη ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το σημείο 1 του παραρτήματος VΙ·
β) διαβαθμισμένη χωρητικότητα, ήτοι κανονικά ατομικά σερβίτσια, για τον τυπικό κύκλο καθαρισμού·
γ) ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEC) σε kWh ανά έτος, στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο και υπολογισμένη
σύμφωνα με το σημείο 1 στοιχείο β) του παραρτήματος VΙΙ·
δ) ετήσια κατανάλωση νερού (AWC) σε λίτρα ανά έτος, στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο και υπολογισμένη
σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος VΙΙ·
ε) τάξη απόδοσης στεγνώματος σύμφωνα με το σημείο 2 του παραρτήματος VΙ·
στ) εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου, σε dB(A) re 1 pW και στρογγυλοποιημένες στον πλησιέστερο ακέραιο·
ζ) πρέπει να δηλώνεται κατά πόσον πρόκειται για εντοιχιζόμενο μοντέλο.
2. Εφόσον παρέχονται άλλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δελτίο του προϊόντος, τηρείται η μορφή και η σειρά που
καθορίζεται στο παράρτημα II.
3. Το μέγεθος των γραμμάτων και η γραμματοσειρά που εκτυπώνονται ή παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες κατά το παρόν
παράρτημα είναι ευανάγνωστα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Διαδικασία επαλήθευσης για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς
Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 3 και 4, οι αρχές των κρατών μελών
υποβάλλουν σε δοκιμή ένα μόνον οικιακό πλυντήριο πιάτων. Εάν οι μετρούμενες παράμετροι δεν αντιστοιχούν στις τιμές που
δηλώνει ο προμηθευτής, εντός του εύρους τιμών που καθορίζεται στον πίνακα 1, πραγματοποιούνται μετρήσεις σε τρία επιπλέον
οικιακά πλυντήρια πιάτων. Ο αριθμητικός μέσος όρος των μετρούμενων τιμών των εν λόγω τριών επιπλέον οικιακών πλυντηρίων
πιάτων πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις εντός του εύρους τιμών που καθορίζονται στον πίνακα 1, εξαιρουμένης της κατανάλωσης
ενέργειας, της οποίας η μετρούμενη τιμή πρέπει να μην υπερβαίνει την ονομαστική τιμή της Et περισσότερο από 6 %.
Σε αντίθετη περίπτωση, το μοντέλο και όλα τα άλλα μοντέλα ισοδύναμων οικιακών πλυντηρίων πιάτων θεωρείται ότι δεν πληρούν
τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 3 και 4.
Οι αρχές των κρατών μελών χρησιμοποιούν μεθόδους μέτρησης αξιόπιστες, επακριβείς και αναπαραγώγιμες, οι οποίες λαμβάνουν
υπόψη τις γενικώς αποδεκτές σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων καθώς και μεθόδους που ορίζονται σε έγγραφα τα στοιχεία των
οποίων έχουν δημοσιευθεί προς τον σκοπό αυτό στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πίνακας 1
Μετρούμενη παράμετρος

Ανοχές επαλήθευσης

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή (*)
AEC περισσότερο από 10 %.

Κατανάλωση νερού

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή Wt
περισσότερο από 10 %.

Δείκτης απόδοσης στεγνώματος

Η μετρούμενη τιμή δεν είναι μικρότερη της διαβαθμισμένης
τιμής ID περισσότερο από 19 %.

Κατανάλωση ενέργειας

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή Et
περισσότερο από 10 %.

Διάρκεια προγράμματος

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή Tt
περισσότερο από 10 %.

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας και σε
κατάσταση αναμονής

Οι μετρούμενες τιμές της κατανάλωσης ισχύος Po και Pl μεγέ
θους μεγαλύτερου από 1,00 W δεν υπερβαίνουν τη διαβαθμι
σμένη τιμή περισσότερο από 10 %. Οι μετρούμενες τιμές της
κατανάλωσης ισχύος Po και Pl μεγέθους μικρότερου ή ίσου
του 1,00 W δεν υπερβαίνουν τη διαβαθμισμένη τιμή περισ
σότερο από 0,10 W.

Διάρκεια της κατάστασης αναμονής

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή Tl
περισσότερο από 10 %.

Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου

Η μετρούμενη τιμή συμφωνεί με τη διαβαθμισμένη τιμή.

(*) «διαβαθμισμένη τιμή» νοείται τιμή που δηλώνεται από τον προμηθευτή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Τάξεις ενεργειακής απόδοσης και τάξεις απόδοσης στεγνώματος
1. ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Η τάξη ενεργειακής απόδοσης οικιακού πλυντηρίου πιάτων προσδιορίζεται με βάση τον δείκτη ενεργειακής απόδοσης (Energy
Efficiency Index, EEI) σύμφωνα με τον πίνακα 1.
Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) οικιακού πλυντηρίου πιάτων υπολογίζεται σύμφωνα με το σημείο 1 του παραρτήματος
VII.
Πίνακας 1
Τάξεις ενεργειακής απόδοσης
Τάξη ενεργειακής απόδοσης

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης

A+++ (ανώτατη απόδοση)

EEI < 50

A++

50 ≤ EEI < 56

A+

56 ≤ EEI < 63

A

63 ≤ EEI < 71

B

71 ≤ EEI < 80

C

80 ≤ EEI < 90
EEI ≥ 90

D (κατώτατη απόδοση)

2. ΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
Η τάξη απόδοσης στεγνώματος οικιακού πλυντηρίου πιάτων προσδιορίζεται με βάση τον δείκτη απόδοσης στεγνώματος
(Drying Efficiency Index, ID) σύμφωνα με τον πίνακα 2.
Ο δείκτης απόδοσης στεγνώματος (ID) προσδιορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα VΙΙ σημείο 2.
Πίνακας 2
Τάξεις απόδοσης στεγνώματος
Τάξη απόδοσης στεγνώματος

A (ανώτατη απόδοση)

Δείκτης απόδοσης στεγνώματος

ID > 1,08

B

1,08 ≥ ID > 0,86

C

0,86 ≥ ID > 0,69

D

0,69 ≥ ID > 0,55

E

0,55 ≥ ID > 0,44

F

0,44 ≥ ID > 0,33

G (κατώτατη απόδοση)

0,33 ≥ ID
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Μέθοδος υπολογισμού του δείκτη ενεργειακής απόδοσης, του δείκτη απόδοσης στεγνώματος και της κατανάλωσης
νερού
1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Για να υπολογιστεί ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (Energy Efficiency Index, EEI) μοντέλου οικιακού πλυντηρίου πιάτων
συγκρίνεται η ετήσια κατανάλωση ενέργειας της συσκευής με την τυπική ετήσια κατανάλωση ενέργειας.
α) Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (ΕΕΙ) υπολογίζεται ως ακολούθως και στρογγυλοποιείται στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο:
EEI ¼

AEC
Ü 100
SAEC

όπου:
AEC = ετήσια κατανάλωση ενέργειας του οικιακού πλυντηρίου πιάτων
SAEC = τυπική ετήσια κατανάλωση ενέργειας του οικιακού πλυντηρίου πιάτων.
β) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας (Annual Energy Consumption, AEC) υπολογίζεται σε kWh/έτος ως ακολούθως και
στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο:
i)

AEC ¼ Et Ü 280 þ

Ï

Po Ü

525 600 – ðT t Ü 280Þ
525 600 – ðT t Ü 280Þ
þ Pl Ü
2
2
60 Ü 1 000

B

όπου:
Et

= κατανάλωση ενέργειας για τον τυπικό κύκλο, σε kWh, στρογγυλοποιημένη στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο·

Pl

= ισχύς στην κατάσταση αναμονής για τον τυπικό κύκλο καθαρισμού, σε W, στρογγυλοποιημένη στο δεύτερο
δεκαδικό ψηφίο·

Po

= ισχύς στην κατάσταση εκτός λειτουργίας για τον τυπικό κύκλο καθαρισμού, σε W, στρογγυλοποιημένη στο
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο·

Tt

= διάρκεια προγράμματος για τον τυπικό κύκλο καθαρισμού, σε λεπτά, στρογγυλοποιημένη στο πλησιέστερο
λεπτό·

280 = συνολικός αριθμός κανονικών κύκλων καθαρισμού ανά έτος.
ii) Στην περίπτωση που το οικιακό πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με σύστημα διαχείρισης ισχύος, βάσει του οποίου
το οικιακό πλυντήριο πιάτων εισέρχεται αυτομάτως σε κατάσταση εκτός λειτουργίας μετά το τέλος του προγράμματος,
η AEC υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική διάρκεια της κατάστασης αναμονής, βάσει του εξής τύπου:

AEC ¼ Et Ü 280 þ

fðPl Ü T l Ü 280Þ þ Po Ü ½525 600 – ðT t Ü 280Þ – ðT l Ü 280Þâg
60 Ü 1 000

όπου:
Tl

= μετρούμενη διάρκεια της κατάστασης αναμονής για τον τυπικό κύκλο καθαρισμού, σε λεπτά, στρογγυλοποι
ημένη στο πλησιέστερο λεπτό·

280 = συνολικός αριθμός κανονικών κύκλων καθαρισμού ανά έτος.
γ) Η τυπική ετήσια κατανάλωση ενέργειας (SAEC) υπολογίζεται σε kWh/έτος ως ακολούθως και στρογγυλοποιείται στο
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο:
i) για οικιακά πλυντήρια πιάτων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα αριθμού ατομικών σερβίτσιων ps ≥ 10 και πλάτος > 50
cm:
SAEC = 7,0 × ps + 378
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ii) για οικιακά πλυντήρια πιάτων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα αριθμού ατομικών σερβίτσιων ps ≤ 9 και για οικιακά
πλυντήρια πιάτων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα αριθμού ατομικών σερβίτσιων 9 < ps ≤ 11 και πλάτος ≤ 50 cm:
SAEC = 25,2 × ps + 126
όπου:
ps = αριθμός ατομικών σερβίτσιων.
2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
Για να υπολογιστεί ο δείκτης απόδοσης στεγνώματος (ID) μοντέλου οικιακού πλυντηρίου πιάτων συγκρίνεται η απόδοση
στεγνώματος της συσκευής με την απόδοση στεγνώματος πλυντηρίου πιάτων το οποίο χρησιμεύει ως αναφορά και έχει τα
χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε γενικώς αποδεκτές σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων καθώς και σε μεθόδους οριζόμενες σε
έγγραφα τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί προς τον σκοπό αυτό στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
α) Ο δείκτης απόδοσης στεγνώματος (ID) υπολογίζεται ως ακολούθως και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο:
lnID ¼

Í
Î
n
X
1
DT;i
Ü
ln
n
DR;i
i¼1
ID = exp(lnID)

όπου:
DT,i = απόδοση στεγνώματος του υπό δοκιμή οικιακού πλυντηρίου πιάτων για έναν κύκλο δοκιμής i)·
DR,i = απόδοση στεγνώματος του πλυντηρίου πιάτων αναφοράς για έναν κύκλο δοκιμής i)·
n

= αριθμός κύκλων δοκιμής, n ≥ 5.

β) Η απόδοση στεγνώματος (D) είναι η μέση βαθμολογία ύγρανσης κάθε αντικειμένου του φορτίου μετά την ολοκλήρωση
του κανονικού κύκλου καθαρισμού. Η βαθμολογία ύγρανσης υπολογίζεται κατά τον πίνακα 1.
Πίνακας 1
Αριθμός ιχνών νερού (WT) ή αυλακώσεων
Συνολική επιφάνεια ύγρανσης (Aw) σε mm2
νερού (WS)

Βαθμολογία ύγρανσης

WT = 0 και WS = 0

Άνευ αντικείμενου

2 (ανώτατη απόδοση)

1 < WT ≤ 2 ή W S = 1

Aw < 50

1

2 < WT ή WS = 2
ή WS = 1 και WT = 1

Aw > 50

0 (κατώτατη απόδοση)

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Η ετήσια κατανάλωση νερού (AWC) οικιακού πλυντηρίου πιάτων, σε λίτρα, υπολογίζεται ως ακολούθως και στρογγυλοποι
είται στον πλησιέστερο ακέραιο:
AWC = Wt × 280
όπου:
Wt = κατανάλωση νερού κατά τον τυπικό κύκλο καθαρισμού, σε λίτρα, στρογγυλοποιημένη στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο.
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ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1060/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Σεπτεμβρίου 2010
που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών ψυκτικών συσκευών
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(5)

Ο συνδυασμός των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 643/2009 της Επιτροπής, της
22ας Ιουλίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας
2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού
για οικιακές ψυκτικές συσκευές (3), αναμένεται να επιφέρει
ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας 6 TWh έως το
2020 (4), σε σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση.

(6)

Υπάρχουν επίσης δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας από
ψυκτικές συσκευές με απορρόφηση και συσκευές συντήρη
σης κρασιών, προϊόντα των οποίων οι πωλήσεις είναι ανοδι
κές. Συνεπώς, οι συσκευές αυτές πρέπει να συμπεριληφθούν
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(7)

Οι ψυκτικές συσκευές με απορρόφηση είναι αθόρυβες αλλά
καταναλώνουν σημαντικά περισσότερη ενέργεια από τις
ψυκτικές συσκευές με συμπίεση. Προκειμένου να διευκολύ
νονται οι αποφάσεις των τελικών χρηστών, στην ετικέτα
πρέπει να αναγράφονται πληροφορίες σχετικά με τις εκπο
μπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου των οικιακών ψυκτι
κών συσκευών.

(8)

Οι πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα πρέπει να
προκύπτουν με αξιόπιστες, επακριβείς και αναπαραγώγιμες
διαδικασίες μέτρησης, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις γενι
κώς αποδεκτές σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων, συμπεριλαμ
βανομένων, όπου διατίθενται, εναρμονισμένων προτύπων τα
οποία έχουν εγκριθεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυπο
ποίησης, όπως αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας
98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση διαδικα
σίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της
κοινωνίας των πληροφοριών (5).

(9)

Με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να καθοριστούν ενιαίο
σχέδιο και περιεχόμενο για την ετικέτα των οικιακών ψυκτι
κών συσκευών.

(10)

Επιπλέον, στον παρόντα κανονισμό πρέπει να καθοριστούν
απαιτήσεις όσον αφορά την τεχνική τεκμηρίωση και το δελ
τίο που συνοδεύει τις οικιακές ψυκτικές συσκευές.

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας και
λοιπών πόρων από τα σχετικά προϊόντα μέσω της επισήμανσης
και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά (1),
και ιδίως το άρθρο 10,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2010/30/ΕΕ προβλέπει ότι η Επιτροπή πρέπει να
θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όσον αφορά την επισή
μανση των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια όταν αυτά
παρουσιάζουν σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας
και μεγάλες διαφορές ως προς τα επίπεδα επιδόσεων μολο
νότι έχουν ισοδύναμα λειτουργικά χαρακτηριστικά.

(2)

Διατάξεις για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας
των οικιακών ψυκτικών συσκευών θεσπίστηκαν με την οδη
γία 94/2/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 1994, για
την εφαρμογή της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου
όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας
για τα οικιακά ηλεκτρικά ψυγεία και τους καταψύκτες,
καθώς και τους συνδυασμούς αυτών (2).

(3)

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τις οικιακές ψυκτι
κές συσκευές αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό της συνο
λικής οικιακής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινό
τητα. Πέραν των βελτιώσεων που έχουν επιτευχθεί ήδη
όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, υπάρχουν σημαντικά
περιθώρια μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών
ψυκτικών συσκευών.

(4)

Η οδηγία 94/2/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί και να θεσπιστούν
νέες διατάξεις με τον παρόντα κανονισμό για να εξασφαλι
στεί ότι η ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας παρέχει ισχυρά
κίνητρα στους προμηθευτές για την περαιτέρω βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης των οικιακών ψυκτικών συσκευών
και την επιτάχυνση της μεταστροφής της αγοράς προς ενερ
γειακά αποδοτικές τεχνολογίες.

(1) ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 1.
(2) ΕΕ L 45 της 17.2.1994, σ. 1.

(3) ΕΕ L 191 της 23.7.2009, σ. 53.
(4) Όταν μετριούνται σύμφωνα με το πρότυπο Cenelec EN 153, Φεβρουά
ριος 2006/EN ISO 15502, Οκτώβριος 2005.
(5) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.
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(11)

Επιπροσθέτως, στον παρόντα κανονισμό πρέπει να καθορι
στούν απαιτήσεις όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει
να παρέχονται για κάθε είδους πωλήσεις εξ αποστάσεως,
διαφημίσεις και τεχνικό υλικό προώθησης οικιακών ψυκτικών
συσκευών.

δ) ψυκτικές συσκευές που χρησιμοποιούνται στον τριτογενή τομέα
στις οποίες η απομάκρυνση των υπό ψύξη τροφίμων ανιχνεύεται
με ηλεκτρονικούς αισθητήρες και οι σχετικές πληροφορίες είναι
δυνατόν να μεταδοθούν αυτόματα μέσω δικτυακής σύνδεσης για
λογιστική καταχώριση σε σύστημα ελέγχου εξ αποστάσεως·

(12)

Είναι σκόπιμο να προβλέπεται επανεξέταση των διατάξεων
του παρόντος κανονισμού βάσει της τεχνολογικής προόδου
που σημειώνεται.

ε) συσκευές των οποίων η πρωτογενής λειτουργία δεν είναι η απο
θήκευση τροφίμων υπό ψύξη, όπως αυτοτελείς μηχανές παρα
γωγής πάγου ή μηχανές πώλησης παγωμένων ποτών.

(13)

Για να διευκολυνθεί η μετάβαση από την οδηγία 94/2/ΕΚ
στον παρόντα κανονισμό, πρέπει να θεωρείται ότι οι ψυκτι
κές συσκευές με επισήμανση σύμφωνα με τον παρόντα κανο
νισμό συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της οδηγίας
94/2/ΕΚ.

(14)

Άρθρο 2
Ορισμοί
Εκτός από τους ορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 2 της
οδηγίας 2010/30/ΕΕ, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Επομένως, η οδηγία 94/2/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1.
Ο παρών κανονισμός προβλέπει διατάξεις για την επισήμανση
και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών όσον αφορά οικια
κές ψυκτικές συσκευές που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό
δίκτυο και με όγκο αποθήκευσης από 10 έως 1 500 λίτρα.

(1) «τρόφιμα»: τροφές, συστατικά, ποτά, συμπεριλαμβανομένων
κρασιών, και άλλα είδη προοριζόμενα κυρίως για την κατα
νάλωση, τα οποία απαιτούν ψύξη σε καθορισμένες θερμοκρα
σίες·

(2) «οικιακή ψυκτική συσκευή»: μονωμένο ερμάριο, με έναν ή
περισσότερους θαλάμους προοριζόμενο για την ψύξη ή κατά
ψυξη τροφίμων, ή για αποθήκευση τροφίμων σε ψύξη ή κατά
ψυξη για μη επαγγελματικούς σκοπούς, που ψύχεται με μία ή
περισσότερες ενεργοβόρες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων
συσκευών που πωλούνται ως σύνολα στοιχείων τα οποία
συναρμολογούνται από τον τελικό χρήστη·

2.
Ο παρών κανονισμός αφορά τις οικιακές ψυκτικές συσκευές
που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομέ
νων και εκείνων που πωλούνται για μη οικιακή χρήση ή για την
ψύξη ειδών πλην των τροφίμων και συμπεριλαμβανομένων των
εντοιχιζόμενων συσκευών.

(3) «εντοιχιζόμενη συσκευή»: σταθερή ψυκτική συσκευή που πρό
κειται να εγκατασταθεί σε ερμάριο ή προκατασκευασμένη
εσοχή σε τοίχο ή παρόμοια θέση και απαιτεί εξωτερικό έπιπλο·

Αφορά επίσης οικιακές ψυκτικές συσκευές τροφοδοτούμενες από το
ηλεκτρικό δίκτυο οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν και με
μπαταρίες.

(4) «ψυγείο»: ψυκτική συσκευή που προορίζεται για τη διατήρηση
τροφίμων, με τουλάχιστον έναν θάλαμο κατάλληλο για την
αποθήκευση νωπών τροφίμων ή/και ποτών συμπεριλαμβανομέ
νων κρασιών·

3.

Ο παρών κανονισμός δεν αφορά:

α) ψυκτικές συσκευές που τροφοδοτούνται κυρίως από πηγές ενέρ
γειας εκτός ηλεκτρισμού, όπως υγραέριο (LPG), κηροζίνη και
βιοντίζελ·

β) ψυκτικές συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες και μπορούν
να συνδεθούν στο ηλεκτρικό δίκτυο μέσω μετατροπέα εναλλασ
σόμενου/συνεχούς ρεύματος (AC/DC) που πωλείται χωριστά·

γ) ψυκτικές συσκευές επί παραγγελία, που κατασκευάζονται άπαξ
και δεν αντιστοιχούν σε άλλα μοντέλα ψυκτικών συσκευών·

(5) «ψυκτική συσκευή με συμπίεση»: ψυκτική συσκευή στην οποία
η ψύξη επιτυγχάνεται μέσω συμπιεστή με κινητήρα·

(6) «ψυκτική συσκευή με απορρόφηση»: ψυκτική συσκευή στην
οποία η ψύξη επιτυγχάνεται με διεργασία απορρόφησης που
χρησιμοποιεί θερμότητα ως πηγή ενέργειας·

(7) «ψυγειοκαταψύκτης»: ψυκτική συσκευή με τουλάχιστον έναν
θάλαμο αποθήκευσης νωπών τροφίμων και τουλάχιστον έναν
άλλο θάλαμο κατάλληλο για την κατάψυξη νωπών τροφίμων
και την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων υπό συνθήκες
αποθήκευσης τριών αστέρων (θάλαμος κατάψυξης τροφίμων)·
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(8) «θάλαμος αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων»: ψυκτική
συσκευή με έναν ή περισσότερους θαλάμους κατάλληλους
για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων·

(9) «καταψύκτης τροφίμων»: ψυκτική συσκευή με έναν ή περισ
σότερους θαλάμους κατάλληλους για την κατάψυξη τροφίμων
σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από τη θερμοκρασία περι
βάλλοντος έως τους – 18 °C και η οποία είναι επίσης κατάλ
ληλη για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων υπό συν
θήκες αποθήκευσης τριών αστέρων· ο καταψύκτης τροφίμων
ενδέχεται να περιλαμβάνει επίσης και τμήματα αποθήκευσης
δύο αστέρων ή/και επιμέρους θαλάμους στο πλαίσιο του
κυρίως θαλάμου ή ερμαρίου·
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δ) κάθε διαφήμιση για συγκεκριμένο μοντέλο οικιακής ψυκτικής
συσκευής να περιέχει την τάξη ενεργειακής απόδοσης, εάν η
διαφήμιση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια
ή την τιμή·

ε) κάθε διαφημιστικό τεχνικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο
μοντέλο οικιακής ψυκτικής συσκευής και το οποίο περιγράφει
τις συγκεκριμένες τεχνικές παραμέτρους του να περιλαμβάνει
την τάξη ενεργειακής απόδοσης του μοντέλου αυτού.

Άρθρο 4
Ευθύνες των εμπόρων

(10) «συσκευή συντήρησης κρασιών»: ψυκτική συσκευή με έναν ή
περισσότερους θαλάμους συντήρησης κρασιών μόνον·

Οι έμποροι μεριμνούν ώστε:

(11) «συσκευή πολλαπλών χρήσεων»: ψυκτική συσκευή με έναν ή
περισσότερους θαλάμους πολλαπλών χρήσεων μόνον·

α) στο σημείο πώλησης, κάθε οικιακή ψυκτική συσκευή φέρει την
ετικέτα που παρέχεται από τους προμηθευτές σύμφωνα το άρθρο
3 στοιχείο α), εξωτερικά στην εμπρόσθια ή άνω πλευρά της, έτσι
ώστε να είναι εύκολα ορατή·

(12) «ισοδύναμη οικιακή ψυκτική συσκευή»: μοντέλο που διατίθε
ται στην αγορά με τον ίδιο μεικτό όγκο και όγκο αποθήκευ
σης, τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά από
δοσης και επιδόσεων, καθώς και με τους ίδιους τύπους θαλά
μων με άλλο μοντέλο οικιακής ψυκτικής συσκευής που δια
τίθεται στην αγορά από τον ίδιο κατασκευαστή, αλλά με
διαφορετικό εμπορικό κωδικό·

β) οι προσφερόμενες προς πώληση, μίσθωση ή αγορά με δόσεις
οικιακές ψυκτικές συσκευές, στις περιπτώσεις που δεν αναμένε
ται ότι ο τελικός χρήστης θα δει το προϊόν σε έκθεση στο
σημείο πώλησης, διατίθενται στην αγορά με τις πληροφορίες
που παρέχουν οι προμηθευτές σύμφωνα με το παράρτημα V·

(13) «τελικός χρήστης»: ο καταναλωτής που αγοράζει ή αναμένεται
ότι θα αγοράσει οικιακή ψυκτική συσκευή·

γ) κάθε διαφήμιση συγκεκριμένου μοντέλου οικιακής ψυκτικής
συσκευής περιέχει την τάξη ενεργειακής απόδοσης, εάν η δια
φήμιση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την ενέργεια ή
την τιμή·

(14) «σημείο πώλησης»: χώρος όπου οικιακές ψυκτικές συσκευές
εκτίθενται ή διατίθενται προς πώληση, μίσθωση ή αγορά με
δόσεις.

Ισχύουν επίσης οι ορισμοί του παραρτήματος I.

Άρθρο 3
Ευθύνες των προμηθευτών
Οι προμηθευτές μεριμνούν ώστε:

α) κάθε οικιακή ψυκτική συσκευή να φέρει τυπωμένη ετικέτα με τη
μορφή και τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ·

δ) κάθε διαφημιστικό τεχνικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο
μοντέλο οικιακής ψυκτικής συσκευής και το οποίο περιγράφει
τις συγκεκριμένες τεχνικές παραμέτρους του αναφέρεται η τάξη
ενεργειακής απόδοσης του μοντέλου αυτού.

Άρθρο 5
Μέθοδοι μετρήσεων
Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά το άρθρο 3 προ
κύπτουν από αξιόπιστες, επακριβείς και αναπαραγώγιμες διαδικασίες
μέτρησης, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις γενικώς αποδεκτές σύγ
χρονες μεθόδους μετρήσεων, όπως ορίζεται στο παράρτημα VI.

Άρθρο 6
β) να υπάρχει διαθέσιμο δελτίο προϊόντος, σύμφωνα με το παράρ
τημα ΙΙΙ·

γ) στις αρχές των κρατών μελών και την Επιτροπή να διατίθεται,
κατόπιν αιτήματος, τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με το παράρ
τημα IV·

Διαδικασία επαλήθευσης για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς
Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τη διαδικασία που ορίζεται στο παράρ
τημα VII κατά την αξιολόγηση της τήρησης των δηλωμένων τιμών
της τάξης ενεργειακής απόδοσης, της ετήσιας κατανάλωσης ενέρ
γειας, του όγκου των θαλάμων αποθήκευσης νωπών και κατεψυγ
μένων τροφίμων, της χωρητικότητας κατάψυξης και των εκπομπών
αερόφερτου ακουστικού θορύβου.
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Άρθρο 7
Αναθεώρηση
Το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισμού, η Επιτροπή τον επανεξετάζει λαμβάνοντας υπόψη τη
συντελεσθείσα τεχνολογική πρόοδο. Κατά την επανεξέταση αξιολο
γούνται κυρίως οι ανοχές επαλήθευσης που ορίζονται στο παράρ
τημα VII και οι δυνατότητες κατάργησης ή μείωσης των διορθωτι
κών συντελεστών που ορίζονται στο παράρτημα VΙΙΙ.

2.
Οι οικιακές ψυκτικές συσκευές που κυκλοφορούν στην αγορά
πριν από τις 30 Νοεμβρίου 2011 συμμορφώνονται προς τις δια
τάξεις της οδηγίας 94/2/ΕΚ.
3.
Οι οικιακές ψυκτικές συσκευές που συμμορφώνονται προς τις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού και διατίθενται στην αγορά ή
προσφέρονται προς πώληση, μίσθωση ή αγορά με δόσεις πριν από
τις 30 Νοεμβρίου 2011 θεωρείται ότι συμμορφώνονται προς τις
διατάξεις της οδηγίας 94/2/ΕΚ.

Άρθρο 8
Κατάργηση
Η οδηγία 94/2/ΕΚ καταργείται από τις 30 Νοεμβρίου 2011.
Άρθρο 9
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Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
1.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω
σης.

Μεταβατικές διατάξεις
1.
Το άρθρο 3 στοιχεία δ) και ε) και το άρθρο 4 στοιχεία β), γ)
και δ) δεν ισχύουν για έντυπες διαφημίσεις και έντυπο τεχνικό υλικό
διαφήμισης που έχει δημοσιευθεί πριν από τις 30 Μαρτίου 2012.

2.
Εφαρμόζεται από τις 30 Νοεμβρίου 2011. Ωστόσο, το άρθρο
3 στοιχεία δ) και ε) και το άρθρο 4 στοιχεία β), γ) και δ) εφαρ
μόζονται από τις 30 Μαρτίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2010.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ισχύοντες ορισμοί για τους σκοπούς των παραρτημάτων ΙΙ έως IX
Για τους σκοπούς των παραρτημάτων ΙΙ έως ΙΧ ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «σύστημα χωρίς πάγο (frost-free)»: σύστημα που λειτουργεί αυτόματα για να προλαμβάνει τη μόνιμη δημιουργία πάγου, με
το οποίο η ψύξη παρέχεται με βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα, ο εξατμιστής ή οι εξατμιστές αποπαγώνονται με αυτόματο
σύστημα αποπάγωσης και το νερό από την αποπάγωση απορρίπτεται αυτόματα·
β) «θάλαμος χωρίς πάγο (frost-free)»: θάλαμος που αποψύχεται με σύστημα χωρίς πάγο·
γ) «ψυγείο με δροσερό θάλαμο»: ψυκτική συσκευή που διαθέτει τουλάχιστον έναν θάλαμο αποθήκευσης νωπών τροφίμων και
έναν δροσερό θάλαμο, αλλά δεν διαθέτει θάλαμο αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων, θάλαμο ψέκτη ή θάλαμο παρα
γωγής πάγου·
δ) «συσκευή δροσερού θαλάμου»: ψυκτική συσκευή που διαθέτει ένα μόνο ή περισσότερους δροσερούς θαλάμους·
ε) «ψυγείο-ψύκτης»: ψυκτική συσκευή που διαθέτει τουλάχιστον έναν θάλαμο αποθήκευσης νωπών τροφίμων και έναν θάλαμο
ψύκτη αλλά όχι θάλαμο αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων·
στ) «θάλαμοι»: οι θάλαμοι που αναφέρονται στα στοιχεία ζ) έως ιδ)·
ζ) «θάλαμος αποθήκευσης νωπών τροφίμων»: θάλαμος σχεδιασμένος για την αποθήκευση μη κατεψυγμένων τροφίμων που
μπορεί να αποτελείται από επιμέρους θαλάμους·
η) «δροσερός θάλαμος»: θάλαμος που προορίζεται για την αποθήκευση συγκεκριμένων τροφίμων ή ποτών σε θερμοκρασία
υψηλότερη από εκείνη του θαλάμου αποθήκευσης νωπών τροφίμων·
θ) «θάλαμος ψύκτης»: θάλαμος που προορίζεται για την αποθήκευση υπερευαίσθητων τροφίμων·
ι)

«θάλαμος παραγωγής πάγου»: θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας που προορίζεται ειδικά για την κατάψυξη νερού και την
αποθήκευση πάγου·

ια) «θάλαμος αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων»: θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας που προορίζεται ειδικά για την αποθή
κευση κατεψυγμένων τροφίμων και ταξινομείται ανάλογα με τη θερμοκρασία ως εξής:
i) «θάλαμος ενός αστέρος»: θάλαμος αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων στον οποίο η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει
τους -6 °C·
ii) «θάλαμος δύο αστέρων»: θάλαμος αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων στον οποίο η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει
τους -12 °C·
iii) «θάλαμος τριών αστέρων»: θάλαμος αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων στον οποίο η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει
τους -18 °C·
iv) «θάλαμος κατεψυγμένων τροφίμων» (ή «θάλαμος τεσσάρων αστέρων»): θάλαμος κατάλληλος για την κατάψυξη τουλάχι
στον 4,5 kg και οπωσδήποτε άνω των 2 kg τροφίμων ανά 100 λίτρα όγκου αποθήκευσης, από τη θερμοκρασία
περιβάλλοντος μέχρι τους -18 °C επί περίοδο 24 ωρών, και ο οποίος είναι επίσης κατάλληλος για την αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων σε συνθήκες αποθήκευσης τριών αστέρων και μπορεί να περιλαμβάνει και τμήματα δύο
αστέρων·
v) «θάλαμος 0 αστέρων»: θάλαμος αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων στον οποίο η θερμοκρασία είναι κάτω από 0 °C
και ο οποίος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την κατάψυξη νερού και την αποθήκευση πάγου αλλά δεν
προορίζεται για την αποθήκευση υπερευαίσθητων τροφίμων·
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«θάλαμος συντήρησης κρασιών»: θάλαμος που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά είτε για τη βραχυπρόθεσμη αποθήκευση
κρασιών, προκειμένου τα κρασιά να αποκτήσουν την ιδεώδη θερμοκρασία κατανάλωσης, είτε για μακροχρόνια αποθήκευση
κρασιών προκειμένου τα κρασιά να ωριμάσουν, και που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
i) θερμοκρασία συνεχούς συντήρησης, είτε προτεροθετημένη είτε ρυθμιζόμενη με το χέρι σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή, που κυμαίνεται από + 5 °C έως + 20 °C·
ii) θερμοκρασία συντήρησης που αυξομειώνεται με τον χρόνο κατά λιγότερο από 0,5 K για κάθε δηλωμένη θερμοκρασία
περιβάλλοντος που καθορίζεται από την κλιματική κλάση της οικιακής ψυκτικής συσκευής·
iii) ενεργό ή παθητικό έλεγχο της υγρασίας του θαλάμου που κυμαίνεται από 50 % έως 80 %·
iv) έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να μειώνεται η μετάδοση στον θάλαμο των κραδασμών είτε από τον συμπιεστή του
ψυγείου είτε από οποιαδήποτε άλλη εξωτερική πηγή·

ιγ)

«θάλαμος πολλαπλών χρήσεων»: θάλαμος προοριζόμενος να χρησιμοποιείται σε δύο ή περισσότερες θερμοκρασίες των
τύπων θαλάμων και είναι δυνατόν να ρυθμιστεί από τον τελικό χρήστη ώστε να διατηρεί συνεχώς τη θερμοκρασία
λειτουργίας εντός των τιμών που ισχύουν για κάθε τύπο θαλάμου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή· ωστόσο,
στις περιπτώσεις που μηχανισμός επιτρέπει την αλλαγή του εύρους τιμών της θερμοκρασίας λειτουργίας ενός θαλάμου για
περιορισμένο μόνον χρόνο (όπως σε διάταξη ταχείας κατάψυξης), ο θάλαμος δεν θεωρείται «θάλαμος πολλαπλών χρήσεων»
σύμφωνα με τον ορισμό του παρόντος κανονισμού·

ιδ)

«άλλος θάλαμος»: θάλαμος εκτός θαλάμου συντήρησης κρασιών που προορίζεται για την αποθήκευση συγκεκριμένων
τροφίμων σε θερμοκρασία άνω των + 14 °C·

ιε)

«τμήμα δύο αστέρων»: μέρος του καταψύκτη τροφίμων, θάλαμος του καταψύκτη τροφίμων, θάλαμος τριών αστέρων ή
ερμάριο αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων τριών αστέρων που δεν διαθέτει δική του ιδιαίτερη θύρα ή άνοιγμα
πρόσβασης σε αυτό και στο οποίο η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους -12 °C·

ιστ) «καταψύκτης οριζοντίου τύπου»: καταψύκτης τροφίμων στον οποίο ο θάλαμος ή οι θάλαμοι είναι προσβάσιμοι από το
επάνω μέρος της συσκευής ή ο οποίος διαθέτει θαλάμους που ανοίγουν από επάνω ή από το πλάι, αλλά του οποίου ο
μεικτός όγκος του θαλάμου ή των θαλάμων που ανοίγουν από επάνω υπερβαίνει το 75 % του συνολικού μεικτού όγκου
της συσκευής·
ιζ)

«τύπος που ανοίγει από επάνω»: ψυκτική συσκευή με θάλαμο ή θαλάμους που είναι προσβάσιμοι από το επάνω μέρος της
συσκευής·

ιη)

«κατακόρυφος τύπος»: ψυκτική συσκευή με θάλαμο ή θαλάμους που είναι προσβάσιμοι από το εμπρός μέρος της συσκευής·

ιθ)

«ταχεία κατάψυξη»: αναστρέψιμο χαρακτηριστικό ενεργοποιούμενο από τον τελικό χρήστη σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή, το οποίο χαμηλώνει τη θερμοκρασία αποθήκευσης στον καταψύκτη ή τον θάλαμο κατάψυξης για να
επιτευχθεί ταχύτερη κατάψυξη μη κατεψυγμένων τροφίμων·

κ)

«αναγνωριστικό μοντέλου»: κωδικός, συνήθως αλφαριθμητικός, για τη διάκριση συγκεκριμένου μοντέλου ψυκτικής
συσκευής από άλλα μοντέλα με το ίδιο εμπορικό σήμα ή όνομα προμηθευτή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Ετικέτα
1. ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Α+++ ΕΩΣ C
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1. Η ετικέτα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
I. όνομα/επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα·
II. αναγνωριστικό μοντέλου από τον προμηθευτή.
III. τάξη ενεργειακής απόδοσης που καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΧ· η αιχμή του βέλους που περιέχει την
ένδειξη της τάξης ενεργειακής απόδοσης της οικιακής ψυκτικής συσκευής τοποθετείται έναντι της αιχμής του βέλους
της οικείας τάξης ενεργειακής απόδοσης·
IV. ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEC) σε kWh ανά έτος, στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο και υπολογι
σμένη σύμφωνα με το σημείο 3 παράγραφος 2 του παραρτήματος VΙΙΙ·
V. άθροισμα των όγκων αποθήκευσης όλων των θαλάμων που δεν πληρούν τα κριτήρια απονομής αστέρων (π.χ.
θερμοκρασία λειτουργίας > - 6 °C), στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο.
VI. άθροισμα των όγκων αποθήκευσης όλων των θαλάμων αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων που πληρούν τα
κριτήρια απονομής αστέρων (π.χ. θερμοκρασία λειτουργίας ≤ – 6 °C), στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο
και τον αριθμό των αστέρων του θαλάμου με το μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτό το άθροισμα· εάν η οικιακή ψυκτική
συσκευή δεν διαθέτει θάλαμο ή θαλάμους αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων, ο προμηθευτής δηλώνει «- L» αντί
αριθμητικής τιμής και αφήνει ασυμπλήρωτη τη θέση για τον αριθμό αστέρων.
VII. εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου εκφραζόμενες ως dB(A) re1 pW, στρογγυλοποιημένες στον πλησιέστερο
ακέραιο.
Ωστόσο, για τις συσκευές συντήρησης κρασιών, τα σημεία V και VI αντικαθίστανται από τη διαβαθμισμένη χωρητικότητα
εκφραζόμενη ως πλήθος συνήθων φιαλών των 75 εκατοστόλιτρων που χωρούν στη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
2. Το σχέδιο της ετικέτας θα συμφωνεί με το σημείο 3 παράγραφος 1 του παρόντος παραρτήματος. Κατ’ εξαίρεση, στην
περίπτωση που έχει αποδοθεί σε κάποιο μοντέλο το οικολογικό σήμα της ΕΕ βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), δύναται να προστεθεί στην ετικέτα αντίγραφο του οικολογικού
σήματος της ΕΕ.

(1) ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1.
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2. ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ D ΕΩΣ G
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1. Η ανωτέρω ετικέτα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο σημείο 1 παράγραφος 1).
2. Το σχέδιο της ετικέτας συμφωνεί με το σημείο 3 παράγραφος 2 του παρόντος παραρτήματος. Κατά παρέκκλιση, εφόσον
στο μοντέλο έχει απονεμηθεί οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, επιτρέπεται να προστίθεται αντίγραφο του οικολογικού σήματος της ΕΕ.
3. ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
1. Για τις οικιακές ψυκτικές συσκευές τάξης ενεργειακής απόδοσης Α+++ έως C, εξαιρουμένων των συσκευών συντήρησης
κρασιού, το σχέδιο της ετικέτας είναι το ακόλουθο:
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Όπου ισχύουν τα εξής:
α) Η ετικέτα έχει ελάχιστο πλάτος 110 mm και ελάχιστο ύψος 220 mm. Εάν η ετικέτα τυπώνεται σε μεγαλύτερες
διαστάσεις, για το περιεχόμενό της πρέπει εντούτοις να τηρούνται οι αναλογίες σύμφωνα με τις ανωτέρω
προδιαγραφές.
β) Το φόντο είναι λευκό.
γ) Τα χρώματα που περιέχει είναι το CMYK — κυανό, κυανέρυθρο (magenta), κίτρινο και μαύρο — σύμφωνα με το
ακόλουθο παράδειγμα: 00-70-X-00 όπου: 0 % κυανό, 70 % magenta, 100 % κίτρινο, 0 % μαύρο.
δ) Η ετικέτα πληροί όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις (οι αριθμοί αναφέρονται στην ανωτέρω απεικόνιση):

Πάχος περιγράμματος ετικέτας ΕΕ: 5 pt — χρώμα: κυανό 100 % — στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.

Λογότυπος ΕΕ — χρώματα: X-80-00-00 και 00-00-X-00.

Ετικέτα κεφαλίδας «ενέργεια»: χρώμα: X-00-00-00.
Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται· λογότυπος ΕΕ + λογότυπος κεφαλίδας
«ενέργεια»: πλάτος: 92 mm, ύψος: 17 mm.

Περίγραμμα επιμέρους λογοτύπου: 1 pt – χρώμα: κυανό 100 % – μήκος: 92,5 mm.

Κλίμακα A-G
— Βέλος: ύψος: 7 mm, κενό: 0,75 mm — χρώματα:
Ανώτατη τάξη: X-00-X-00,
Δεύτερη τάξη: 70-00-X-00,
Τρίτη τάξη: 30-00-X-00,
Τέταρτη τάξη: 00-00-X-00,
Πέμπτη τάξη: 00-30-X-00,
Έκτη τάξη: 00-70-X-00,
Κατώτατη τάξη: 00-X-X-00
— Κείμενο: έντονη γραμματοσειρά Calibri 19 pt, κεφαλαία, λευκό· σύμβολα «+»: έντονη γραμματοσειρά
Calibri 13 pt, κεφαλαία, λευκό, ευθυγραμμισμένα σε μια σειρά.

Τάξη ενεργειακής απόδοσης
— Βέλος: πλάτος: 26 mm, ύψος: 14 mm, 100 % μαύρο·
— Κείμενο: έντονη γραμματοσειρά Calibri 29 pt, κεφαλαία, λευκό· σύμβολα «+»: έντονη γραμματοσειρά
Calibri 18 pt, κεφαλαία, λευκό, ευθυγραμμισμένα σε μια σειρά.

Ενέργεια
— Κείμενο: κανονική γραμματοσειρά Calibri 11 pt, κεφαλαία, μαύρα.
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Ετήσια κατανάλωση ενέργειας:
— Περίγραμμα: 3 pt — χρώμα: κυανό 100 % — στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.
— Τιμή: έντονη γραμματοσειρά Calibri 45 pt, 100 % μαύρο.
— Δεύτερη γραμμή: κανονική γραμματοσειρά Calibri 17 pt, 100 % μαύρο.
Όγκοι αποθήκευσης όλων των θαλάμων που δεν πληρούν τα κριτήρια απονομής αστέρων:
— Περίγραμμα: 3 pt — χρώμα: κυανό 100 % — στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.
— Αριθμητική τιμή: έντονη γραμματοσειρά Calibri 25 pt, 100 % μαύρο. κανονική γραμματοσειρά Calibri
17 pt, 100 % μαύρο.
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου:
— Περίγραμμα: 3 pt — χρώμα: κυανό 100 % — στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.
— Αριθμητική τιμή: έντονη γραμματοσειρά Calibri 25 pt, 100 % μαύρο.
κανονική γραμματοσειρά Calibri 17 pt, 100 % μαύρο.
Όγκοι αποθήκευσης όλων των θαλάμων αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων που πληρούν τα
κριτήρια απονομής αστέρων:
— Περίγραμμα: 3 pt — χρώμα: κυανό 100 % — στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.
— Αριθμητική τιμή: έντονη γραμματοσειρά Calibri 25 pt, 100 % μαύρο.
κανονική γραμματοσειρά Calibri 17 pt, 100 % μαύρο.
Όνομα/Επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα.
Αναγνωριστικό μοντέλου προμηθευτή
Το όνομα/η επωνυμία του προμηθευτή ή το εμπορικό σήμα και το αναγνωριστικό του μοντέλου πρέπει να
χωρούν σε χώρο διαστάσεων 90 x 15 mm.
Αρίθμηση του κανονισμού:
Κείμενο: έντονη γραμματοσειρά Calibri 11 pt
2.

Για τις οικιακές ψυκτικές συσκευές τάξης ενεργειακής απόδοσης D έως G, εξαιρουμένων των συσκευών συντήρησης
κρασιού, το σχέδιο της ετικέτας είναι το ακόλουθο:
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Όπου ισχύουν τα εξής:
Το σχέδιο της ετικέτας συμφωνεί με το σημείο 3 παράγραφος 1 του παρόντος παραρτήματος, εξαιρουμένου του
αριθμού 8, όπου ισχύουν τα εξής:
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας:
— Περίγραμμα: 3 pt — χρώμα: κυανό 100 % — στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.
— Αριθμητική τιμή: έντονη γραμματοσειρά Calibri 32 pt, 100 % μαύρο.
— Δεύτερη γραμμή: κανονική γραμματοσειρά Calibri 14 pt, 100 % μαύρο.
3.

Για συσκευές συντήρησης κρασιού, το σχέδιο της ετικέτας είναι το ακόλουθο:
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Όπου ισχύουν τα εξής:
α) Η ετικέτα έχει ελάχιστο πλάτος 110 mm και ελάχιστο ύψος 220 mm. Εάν η ετικέτα τυπώνεται σε μεγαλύτερες
διαστάσεις, για το περιεχόμενό της πρέπει εντούτοις να τηρούνται οι αναλογίες σύμφωνα με τις ανωτέρω
προδιαγραφές.
β) Το φόντο είναι λευκό.
γ) Τα χρώματα που περιέχει είναι CMYK — κυανό, κυανέρυθρο (magenta), κίτρινο και μαύρο — σύμφωνα με το
ακόλουθο παράδειγμα: 00-70-X-00 όπου: 0 % κυανό, 70 % magenta, 100 % κίτρινο, 0 % μαύρο.
δ) Η ετικέτα πληροί όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις (οι αριθμοί αναφέρονται στην ανωτέρω απεικόνιση):

Πάχος περιγράμματος ετικέτας ΕΕ: 5 pt — χρώμα: κυανό 100 % — στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.

Λογότυπος ΕΕ — χρώματα: X-80-00-00 και 00-00-X-00.

Ετικέτα κεφαλίδας «ενέργεια»: χρώμα: X-00-00-00.
Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται· λογότυπος ΕΕ + λογότυπος κεφαλίδας
«ενέργεια»: πλάτος: 92 mm, ύψος: 17 mm.

Περίγραμμα επιμέρους λογοτύπου: 1 pt – χρώμα: κυανό 100 % – μήκος: 92,5 mm.

Κλίμακα A-G
— Βέλος: ύψος: 7 mm, κενό: 0,75 mm — χρώματα:
Ανώτατη τάξη: X-00-X-00,
Δεύτερη τάξη: 70-00-X-00,
Τρίτη τάξη: 30-00-X-00,
Τέταρτη τάξη: 00-00-X-00,
Πέμπτη τάξη: 00-30-X-00,
Έκτη τάξη: 00-70-X-00,
Κατώτατη τάξη: 00-X-X-00
— Κείμενο: έντονη γραμματοσειρά Calibri 19 pt, κεφαλαία, λευκό· σύμβολα «+»: έντονη γραμματοσειρά
Calibri 13 pt, κεφαλαία, λευκό, ευθυγραμμισμένα σε μια σειρά.

Τάξη ενεργειακής απόδοσης
— Βέλος: πλάτος: 26 mm, ύψος: 14 mm, 100 % μαύρο·
— Κείμενο: έντονη γραμματοσειρά Calibri 29 pt, κεφαλαία, λευκό· σύμβολα «+»: έντονη γραμματοσειρά
Calibri 18 pt, κεφαλαία, λευκό, ευθυγραμμισμένα σε μια σειρά.

Ενέργεια
— Κείμενο: κανονική γραμματοσειρά Calibri 11 pt, κεφαλαία, μαύρα.
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Ετήσια κατανάλωση ενέργειας:
— Περίγραμμα: 2 pt — χρώμα: κυανό 100 % — στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.
— Αριθμητική τιμή: έντονη γραμματοσειρά Calibri 30 pt, 100 % μαύρο.
— Δεύτερη γραμμή: κανονική γραμματοσειρά Calibri 14 pt, 100 % μαύρο.
Χωρητικότητα εκφραζόμενη ως πλήθος συνήθων φιαλών κρασιού:
— Περίγραμμα: 2 pt — χρώμα: κυανό 100 % — στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.
— Αριθμητική τιμή: έντονη γραμματοσειρά Calibri 28 pt, 100 % μαύρο.
κανονική γραμματοσειρά Calibri 15pt, 100 % μαύρο.
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου:
— Περίγραμμα: 2 pt — χρώμα: κυανό 100 % — στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.
— Αριθμητική τιμή: έντονη γραμματοσειρά Calibri 25 pt, 100 % μαύρο.
κανονική γραμματοσειρά Calibri 17 pt, 100 % μαύρο.
Όνομα/Επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα.
Αναγνωριστικό μοντέλου προμηθευτή
Το όνομα/η επωνυμία του προμηθευτή ή το εμπορικό σήμα και το αναγνωριστικό του μοντέλου πρέπει να
χωρούν σε χώρο διαστάσεων 90 × 15 mm
Αρίθμηση του κανονισμού:
Κείμενο: έντονη γραμματοσειρά Calibri 11 pt
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Δελτίο
1. Οι πληροφορίες στο δελτίο οικιακής ψυκτικής συσκευής παρέχονται με την ακόλουθη σειρά και περιλαμβάνονται στο
φυλλάδιο του προϊόντος ή σε άλλη βιβλιογραφία παρεχόμενη με το προϊόν:
α) όνομα/επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα·
β) αναγνωριστικό μοντέλου από τον προμηθευτή κατά το παράρτημα Ι στοιχείο κ)·
γ) κατηγορία μοντέλου οικιακής ψυκτικής συσκευής σύμφωνα με το σημείο 1 του παραρτήματος VIII·
δ) τάξη ενεργειακής απόδοσης του μοντέλου σύμφωνα με το παράρτημα ΙΧ·
ε) όταν στο μοντέλο έχει απονεμηθεί «οικολογικό σήμα της ΕΕ», σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010, επι
τρέπεται να περιλαμβάνεται η πληροφορία αυτή·
στ) ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEC) σε kWh ανά έτος, στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο και υπολογισμένη
σύμφωνα με το σημείο 3 παράγραφος 2) του παραρτήματος VΙΙΙ· Περιγράφεται ως: «Κατανάλωση ενέργειας “ΧΥΖ” kWh
ανά έτος, βάσει αποτελεσμάτων 24ωρης πρότυπης δοκιμής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον
τρόπο χρήσης και τη θέση της συσκευής»·
ζ) όγκος αποθήκευσης κάθε θαλάμου και, ενδεχομένως, κατάταξη με αστέρες βάσει του συστήματος που ορίζεται στο
παράρτημα ΙΙ, σημείο 1 παράγραφος 1 εδάφιο VI·
η) θερμοκρασία σχεδιασμού «λοιπών θαλάμων» κατά την έννοια του σημείου ιδ) του παραρτήματος Ι. Για τους θαλάμους
συντήρησης κρασιών των συσκευών συντήρησης κρασιών δηλώνεται η κατώτατη (πιο ψυχρή) θερμοκρασία συντήρησης,
είτε είναι προτεροθετημένη στο θάλαμο συντήρησης είτε είναι ρυθμιζόμενη από τον τελικό χρήστη και διατηρούμενη
συνεχώς σταθερή, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή·
θ) επιτρέπεται να περιλαμβάνεται η μνεία «θάλαμος χωρίς πάγο» (frost-free) για τον σχετικό θάλαμο ή θαλάμους, κατά το
παράρτημα Ι στοιχείο β)·
ι) «“X” ώρες αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος» που ορίζεται ως «χρόνος ανόδου της θερμοκρασίας»·
ια) «Χωρητικότητα κατάψυξης» σε kg/24ωρο·
ιβ) «Κλιματική κλάση» σύμφωνα με το σημείο 1, πίνακας 3 του παραρτήματος VIII, εκφρασμένη ως εξής: «Κλιματική κλάση:
W [κλιματική κλάση]. Η παρούσα συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ “X” [κατώτατη
θερμοκρασία] °C και “Y” [ανώτατη θερμοκρασία] °C»·
ιγ) εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου εκφραζόμενες ως dB(A) re1 pW, στρογγυλοποιημένες στον πλησιέστερο
ακέραιο·
ιδ) δηλώνεται κατά πόσον πρόκειται για εντοιχιζόμενο μοντέλο συσκευής·
ιε) για τις συσκευές συντήρησης κρασιών παρέχεται η ακόλουθη πληροφορία: «Η παρούσα συσκευή προορίζεται αποκλει
στικά για τη συντήρηση κρασιών». Τούτο δεν ισχύει για τις οικιακές ψυκτικές συσκευές που δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά
για τη συντήρηση κρασιών αλλά είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν προς τον σκοπό αυτό, ούτε για τις οικιακές ψυκτικές
συσκευές που περιλαμβάνουν θάλαμο συντήρησης κρασιών και θάλαμο οποιουδήποτε άλλου τύπου.
2. Το ίδιο δελτίο επιτρέπεται να καλύπτει διαφορετικά μοντέλα ψυκτικών συσκευών που διαθέτει στην αγορά ο ίδιος προμη
θευτής·
3. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δελτίο επιτρέπεται να παρέχονται υπό μορφή έγχρωμου ή ασπρόμαυρου αντι
γράφου της ετικέτας. Στην περίπτωση αυτή, παρέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαριθμούνται στο σημείο 1 και δεν
εμφανίζονται στην ετικέτα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Τεχνική τεκμηρίωση
1. Στην τεχνική τεκμηρίωση κατά το άρθρο 3 παράγραφος γ) περιλαμβάνονται τα εξής:
α) όνομα/επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα·
β) γενική περιγραφή του μοντέλου της ψυκτικής συσκευής, επαρκής για να αναγνωρίζεται σαφώς και εύκολα·
γ) κατά περίπτωση, τα στοιχεία αναφοράς των εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων·
δ) κατά περίπτωση, τα άλλα τεχνικά πρότυπα και προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν·
ε) στοιχεία ταυτότητας και υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να δεσμεύει τον προμηθευτή·
στ) τις τεχνικές παραμέτρους των μετρήσεων, που καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα VIII:
i) συνολικές διαστάσεις·
ii) συνολικός απαιτούμενος χώρος κατά τη χρήση·
iii) συνολικός μεικτός όγκος(-οι)·
iv) όγκος(-οι) αποθήκευσης και συνολικός(-οί) όγκος(-οι) αποθήκευσης·
v) διαβάθμιση(-ίσεις) με αστέρες του θαλάμου(-μων) αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων·
vi) τύπος αποπάγωσης·
vii) θερμοκρασία αποθήκευσης·
viii) κατανάλωση ενέργειας·
ix) χρόνος ανόδου της θερμοκρασίας·
x) χωρητικότητα κατάψυξης·
xi) κατανάλωση ισχύος·
xii) υγρασία θαλάμου συντήρησης κρασιών·
xiii) εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου·
ζ) τα αποτελέσματα των υπολογισμών που εκτελέστηκαν κατά το παράρτημα VIΙΙ.
2. Όταν οι πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην τεχνική τεκμηρίωση για συγκεκριμένο μοντέλο οικιακής ψυκτικής
συσκευής έχουν προκύψει από υπολογισμό με βάση τη μελέτη, ή παρέκταση από άλλες ισοδύναμες ψυκτικές συσκευές, ή και
τα δύο, η τεκμηρίωση περιλαμβάνει λεπτομέρειες των εν λόγω υπολογισμών ή παρεκτάσεων ή και των δύο, καθώς και των
δοκιμών που πραγματοποίησαν οι προμηθευτές για να επαληθεύσουν την ακρίβεια των εκτελεσθέντων υπολογισμών. Στις
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνεται επίσης κατάλογος όλων των άλλων ισοδύναμων μοντέλων οικιακών ψυκτικών συσκευών,
εφόσον οι πληροφορίες προέκυψαν με τον ίδιο τρόπο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Παρεχόμενες πληροφορίες στην περίπτωση που δεν αναμένεται ότι οι χρήστες θα δουν εκτιθέμενο το προϊόν
1. Οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 στοιχείο β) παρέχονται με την ακόλουθη σειρά:
α) τάξη ενεργειακής απόδοσης του μοντέλου κατά το παράρτημα ΙΧ·
β) ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο και υπολογισμένη
σύμφωνα με το σημείο 3 παράγραφος 2 του παραρτήματος VΙΙΙ·
γ) όγκος αποθήκευσης κάθε θαλάμου και, ενδεχομένως, κατάταξη με αστέρες βάσει του συστήματος που ορίζεται στο
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 παράγραφος 1 εδάφιο VI·
δ) «κλιματική κλάση» σύμφωνα με το σημείο 1, πίνακας 3 του παραρτήματος VIII·
ε) εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου εκφραζόμενες ως dB(A) re1 pW, στρογγυλοποιημένες στον πλησιέστερο
ακέραιο·
στ) δηλώνεται κατά πόσον πρόκειται για εντοιχιζόμενο μοντέλο·
ζ) για τις συσκευές συντήρησης κρασιών παρέχεται η ακόλουθη πληροφορία: «Η παρούσα συσκευή προορίζεται αποκλει
στικά για τη συντήρηση κρασιών». Αυτό δεν ισχύει για τις οικιακές ψυκτικές συσκευές που δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά
για τη συντήρηση κρασιών αλλά είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν προς τον σκοπό αυτό, ούτε για τις οικιακές ψυκτικές
συσκευές που περιλαμβάνουν θάλαμο συντήρησης κρασιών και θάλαμο οποιουδήποτε άλλου τύπου.
2. Εφόσον παρέχονται άλλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δελτίο του προϊόντος, τηρείται η μορφή και η σειρά που
καθορίζεται στο παράρτημα IΙΙ.
3. Το μέγεθος των γραμμάτων και η γραμματοσειρά που εκτυπώνονται ή παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες κατά το παρόν
παράρτημα είναι ευανάγνωστα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Μετρήσεις
1. Για τους σκοπούς της συμμόρφωσης και της επαλήθευσης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού,
εκτελούνται μετρήσεις που χρησιμοποιούν αξιόπιστες, επακριβείς και αναπαραγώγιμες διαδικασίες μέτρησης, λαμβάνοντας
υπόψη τις γενικώς αποδεκτές σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων, καθώς και μεθόδους που ορίζονται σε έγγραφα τα στοιχεία
των οποίων έχουν δημοσιευθεί προς το σκοπό αυτό στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
Εφαρμόζονται οι εξής γενικές συνθήκες δοκιμής:
1. αν υπάρχουν αντισυμπυκνωτικοί θερμαντήρες ενεργοποιούμενοι και απενεργοποιούμενοι από τον τελικό χρήστη είναι
ενεργοποιημένοι και —εάν είναι ρυθμιζόμενοι— έχουν ρυθμιστεί στη μέγιστη θέρμανση·
2. αν διατίθενται «συσκευές ενσωματωμένες στις θύρες» (όπως συσκευές διανομής πάγου ή παγωμένου νερού/ποτών)
ενεργοποιούμενες και απενεργοποιούμενες από τον τελικό χρήστη, είναι ενεργοποιημένες κατά τη μέτρηση της κατανά
λωσης ενέργειας αλλά δεν χρησιμοποιούνται·
3. για συσκευές και θαλάμους πολλαπλών χρήσεων, η θερμοκρασία αποθήκευσης κατά τη μέτρηση της κατανάλωσης
ενέργειας είναι η ονομαστική θερμοκρασία του ψυχρότερου τύπου θαλάμου κατά τη συνεχή κανονική χρήση σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή·
4. η κατανάλωση ενέργειας οικιακής ψυκτικής συσκευής καθορίζεται στην ψυχρότερη κατάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή για συνεχή κανονική χρήση για κάθε «άλλο θάλαμο» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα VΙΙΙ
πίνακας 5.
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Καθορίζονται οι ακόλουθες παράμετροι:
α) «συνολικές διαστάσεις» που μετριούνται με ακρίβεια χιλιοστομέτρου·
β) «συνολικός απαιτούμενος χώρος κατά τη χρήση» που μετράται με ακρίβεια χιλιοστομέτρου·
γ) «συνολικός μεικτός όγκος» που μετράται με ακρίβεια ακεραίου αριθμού κυβικών δεκάμετρων ή λίτρων·
δ) «όγκος αποθήκευσης και συνολικός όγκος αποθήκευσης» που μετριούνται με ακρίβεια ακεραίου αριθμού κυβικών
δεκάμετρων ή λίτρων·
ε) «τύπος αποπάγωσης»·
στ) «θερμοκρασία αποθήκευσης»·
ζ) «κατανάλωση ενέργειας» που εκφράζεται σε κιλοβατώρες ανά 24 ώρες (kWh/24ωρο), με ακρίβεια τριών δεκαδικών·
η) «χρόνος ανόδου της θερμοκρασίας»·
θ) «χωρητικότητα κατάψυξης»·
ι) «υγρασία θαλάμου συντήρησης κρασιών» που εκφράζεται ως ποσοστό στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο και
ια) «εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Διαδικασία επαλήθευσης για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς
Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις διατάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4, οι αρχές των κρατών μελών
υποβάλλουν σε δοκιμή μία μόνο οικιακή ψυκτική συσκευή. Εάν οι μετρούμενες παράμετροι δεν αντιστοιχούν στις τιμές που
δηλώνει ο προμηθευτής, εντός του εύρους τιμών που καθορίζεται στον πίνακα 1, πραγματοποιούνται μετρήσεις σε τρεις επιπλέον
οικιακές ψυκτικές συσκευές. Ο αριθμητικός μέσος όρος των μετρούμενων τιμών των εν λόγω τριών επιπλέον οικιακών ψυκτικών
συσκευών πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις εντός του εύρους τιμών που καθορίζονται στον πίνακα 1.
Διαφορετικά, το μοντέλο και όλα τα άλλα μοντέλα ισοδύναμων οικιακών ψυκτικών συσκευών θεωρείται ότι δεν πληρούν τις
απαιτήσεις.
Επιπλέον της διαδικασίας που καθορίζεται στο παράρτημα VI, οι αρχές των κρατών μελών χρησιμοποιούν αξιόπιστες, επακριβείς
και αναπαραγώγιμες διαδικασίες μέτρησης, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικώς αποδεκτές σύγχρονες μεθόδους, καθώς και μεθόδους
που ορίζονται σε έγγραφα τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί προς το σκοπό αυτό στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πίνακας 1
Μετρούμενη παράμετρος

Ανοχές επαλήθευσης

Διαβαθμισμένος μεικτός όγκος

Η μετρούμενη τιμή δεν υπολείπεται της διαβαθμισμένης
τιμής (*) κατά ποσοστό άνω του 3 % ή κατά 1 λίτρο, ανάλογα
με το ποια τιμή είναι μεγαλύτερη.

Διαβαθμισμένος όγκος αποθήκευσης

Η μετρούμενη τιμή δεν υπολείπεται της διαβαθμισμένης
τιμής κατά ποσοστό άνω του 3 % ή κατά 1 λίτρο, ανάλογα
με το ποια τιμή είναι μεγαλύτερη. Στις περιπτώσεις που η
σχετική διαμόρφωση των όγκων του δροσερού θαλάμου και
του θαλάμου αποθήκευσης νωπών τροφίμων είναι δυνατόν να
μεταβληθεί από τον χρήστη, η αντίστοιχη αβεβαιότητα μέτρη
σης εφαρμόζεται όταν ο δροσερός θάλαμος ρυθμίζεται στον
ελάχιστο όγκο.

Χωρητικότητα κατάψυξης

Η μετρούμενη τιμή δεν υπολείπεται της διαβαθμισμένης τιμής
περισσότερο από 10 %.

Κατανάλωση ενέργειας

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή
(E24h) κατά ποσοστό άνω του 10 %.

Συσκευές συντήρησης κρασιών

Η μετρούμενη τιμή της σχετικής υγρασίας δεν υπερβαίνει το
ονομαστικό εύρος τιμών κατά ποσοστό άνω του 10 %.

Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου

Η μετρούμενη τιμή συμφωνεί με τη διαβαθμισμένη τιμή.

(*) «διαβαθμισμένη τιμή» νοείται η τιμή που δηλώνεται από τον κατασκευαστή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
Ταξινόμηση οικιακών ψυκτικών συσκευών, μέθοδοι υπολογισμού του ισοδύναμου όγκου και του δείκτη ενεργειακής
απόδοσης
1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Οι οικιακές ψυκτικές συσκευές ταξινομούνται σε κατηγορίες σύμφωνα με τον πίνακα 1.
Κάθε κατηγορία προσδιορίζεται από τους θαλάμους που περιλαμβάνει σύμφωνα με τον πίνακα 2 και είναι ανεξάρτητη του
αριθμού των θυρών ή/και συρταριών.
Πίνακας 1
Κατηγορίες οικιακών ψυκτικών συσκευών

Κατηγορία

Προσδιορισμός

1

Ψυγείο με έναν ή περισσότερους θαλάμους αποθήκευσης νωπών τροφίμων

2

Ψυγείο με δροσερό θάλαμο, συσκευές δροσερού θαλάμου και συσκευές συντήρησης κρασιών

3

Ψυγείο-ψύκτης και ψυγείο με έναν θάλαμο 0 αστέρων

4

Ψυγείο με έναν θάλαμο 1 αστέρος

5

Ψυγείο με έναν θάλαμο 2 αστέρων

6

Ψυγείο με έναν θάλαμο 3 αστέρων

7

Ψυγειοκαταψύκτης

8

Καταψύκτης κατακόρυφου τύπου

9

Καταψύκτης οριζόντιου τύπου

10

Ψυκτικές συσκευές πολλαπλών χρήσεων και άλλων τύπων

Οι οικιακές ψυκτικές συσκευές που δεν είναι δυνατόν να ταξινομηθούν σε μια από τις κατηγορίες 1 έως 9 λόγω της
θερμοκρασίας των θαλάμων ταξινομούνται στην κατηγορία 10.

30.11.2010

30.11.2010

Πίνακας 2
Ταξινόμηση οικιακών ψυκτικών συσκευών και θάλαμοι που αυτές περιλαμβάνουν
Ονομαστική θερμοκρασία (για τον δείκτη ενεργειακής απόδοσης) (°C)

Άλλοι

+ 12
Συντήρηση
κρασιών

+ 12

+5

Δροσερός
θάλαμος

Αποθήκευση
νωπών τροφί
μων

0

0

Ψύκτης

0 αστέρων/
Παραγωγή
πάγου

Κατηγορία συσκευής

–6

1 αστέρος

– 12

– 18

– 18

2 αστέρων

3 αστέρων

4 αστέρων

Κατηγορία
(αριθμός)

EL

Τύποι θαλάμων

Θερμοκρασία
(Τ) μελέτης

Περιλαμβανόμενοι θάλαμοι

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

1

ΨΥΓΕΙΟ ΜΕ ΔΡΟΣΕΡΟ ΘΑΛΑΜΟ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΔΡΟΣΕΡΟ
ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΑΣΙΩΝ

Π

Π

Π

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

2

Π

Π

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Π

Π

Π

Ναι

Ναι

Π

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Π

Π

Π

Ναι

Π

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

ΨΥΓΕΙΟ ΜΕ ΕΝΑΝ ΘΑΛΑΜΟ 1 ΑΣΤΕΡΟΣ

Π

Π

Π

Ναι

Π

Π

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

4

ΨΥΓΕΙΟ ΜΕ ΕΝΑΝ ΘΑΛΑΜΟ 2 ΑΣΤΕΡΩΝ

Π

Π

Π

Ναι

Π

Π

Π

Ναι

Όχι

Όχι

5

ΨΥΓΕΙΟ ΜΕ ΕΝΑΝ ΘΑΛΑΜΟ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ

Π

Π

Π

Ναι

Π

Π

Π

Π

Ναι

Όχι

6

ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Π

Π

Π

Ναι

Π

Π

Π

Π

Π

Ναι

7

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Π

(Ναι) (α)

Ναι

8

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Π

Όχι

Ναι

9

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

10

ΨΥΓΕΙΟ-ΨΥΚΤΗΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟ ΜΕ ΕΝΑΝ ΘΑΛΑΜΟ 0 ΑΣΤΕΡΩΝ

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΤΥΠΩΝ

3
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ΨΥΓΕΙΟ ΜΕ ΕΝΑΝ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΑΠΟΘΗ
ΚΕΥΣΗΣ ΝΩΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σημειώσεις:

L 314/41

Ναι = υπάρχει ο θάλαμος, Όχι = δεν υπάρχει ο θάλαμος, Π = η παρουσία του θαλάμου είναι προαιρετική·
(α) περιλαμβάνονται επίσης ερμάρια κατεψυγμένων τροφίμων 3 αστέρων.
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Οι οικιακές ψυκτικές συσκευές ψύξης κατατάσσονται σε μία ή περισσότερες κλιματικές κλάσεις κατά τα οριζόμενα στον
πίνακα 3.
Πίνακας 3
Κλιματικές κλάσεις

Σύμβολο

Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος
°C

Εκτεταμένη εύκρατη

SN

+ 10 έως + 32

Εύκρατη

Ν

+ 16 έως + 32

Υποτροπική

ST

+ 16 έως + 38

Τροπική

T

+ 16 έως + 43

Κλάση

Η ψυκτική συσκευή είναι ικανή να διατηρεί τις απαιτούμενες θερμοκρασίες αποθήκευσης στους διάφορους θαλάμους
ταυτόχρονα και εντός των επιτρεπόμενων αποκλίσεων θερμοκρασίας (κατά τον κύκλο αποπάγωσης) όπως ορίζεται στον
πίνακα 4 για τους διάφορους τύπους οικιακών ψυκτικών συσκευών και για τις αντίστοιχες κλιματικές κλάσεις.
Οι συσκευές και οι θάλαμοι πολλαπλής χρήσης έχουν την ικανότητα να διατηρούν τις απαιτούμενες θερμοκρασίες αποθή
κευσης στους διάφορους τύπους θαλάμων στους οποίους οι εν λόγω θερμοκρασίες μπορούν να ρυθμιστούν από τον τελικό
χρήστη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Πίνακας 4
Θερμοκρασίες αποθήκευσης

Θερμοκρασίες αποθήκευσης (°C)

Άλλος
θάλαμος

Θάλαμος συντήρη
σης κρασιών

Δροσερός θάλαμος

Αποθήκευση
νωπών τροφίμων

Ψύκτης

Θάλαμος
ενός αστέ
ρος

Θάλαμος/
τμήμα δύο
αστέρων

Καταψύ
κτης τροφί
μων και
θάλαμος/
ερμάριο
τριών αστέ
ρων

tom

twma

tcm

t1m, t2m,
t3m, tma

tcc

t*

t**

t***

> + 14

+5≤
twma ≤ + 20

+8≤
tcm ≤ + 14

– 2 ≤ tcc ≤ + 3

≤–6

≤ – 12 (a)

≤ – 18 (a)

0 ≤ t1m, t2m,
t3m ≤ + 8;
tma ≤ + 4

Σημειώσεις:
— tom: θερμοκρασία αποθήκευσης του άλλου θαλάμου
— twma: θερμοκρασία αποθήκευσης του θαλάμου συντήρησης κρασιών με αυξομείωση 0,5 Κ
— tcm: θερμοκρασία αποθήκευσης του δροσερού θαλάμου
— t1m, t2m, t3m: θερμοκρασίες αποθήκευσης του θαλάμου νωπών τροφίμων
— tma: μέση θερμοκρασία αποθήκευσης του θαλάμου νωπών τροφίμων
— tcc: στιγμιαία θερμοκρασία αποθήκευσης του θαλάμου ψύκτη
— t*, t**, t***: μέγιστες θερμοκρασίες των θαλάμων αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων
— η θερμοκρασία του θαλάμου παραγωγής πάγου και του θαλάμου «0 αστέρων» είναι κατώτερη του 0 °C
(a) για οικιακές ψυκτικές συσκευές χωρίς πάγο (frost-free) κατά τη διάρκεια του κύκλου αποπάγωσης, επιτρέπεται απόκλιση της θερμοκρασίας το
πολύ 3 K για διάστημα 4 ωρών ή το 20 % της διάρκειας του κύκλου λειτουργίας, ανάλογα με το ποιος χρόνος είναι μικρότερος.

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΟΓΚΟΥ
Ο ισοδύναμος όγκος της οικιακής ψυκτικής συσκευής είναι το άθροισμα των ισοδύναμων όγκων όλων των θαλάμων.
Υπολογίζεται σε λίτρα και στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο ως εξής:
V eq ¼

"

c¼n
X
c¼1

ð25 – T c Þ
Ü FFc
Vc Ü
20

#

Ü CC Ü BI
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όπου:
— n είναι το πλήθος των θαλάμων
— Vc είναι ο όγκος αποθήκευσης του θαλάμου ή των θαλάμων
— Tc είναι η ονομαστική θερμοκρασία των θαλάμων όπως ορίζεται στον πίνακα 2
—

ð25 – T c Þ
20

είναι ο θερμοδυναμικός συντελεστής όπως ορίζεται στον πίνακα 5

— FFc, CC και BI είναι συντελεστές διόρθωσης του όγκου όπως ορίζονται στον πίνακα 6.
Ο θερμοδυναμικός διορθωτικός συντελεστής ð2520– Tc Þ είναι η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της ονομαστικής θερμοκρασίας
ενός θαλάμου Tc (που ορίζεται στον πίνακα 2) και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος υπό τυπικές συνθήκες δοκιμών στους
+ 25 °C, ο οποίος εκφράζεται ως λόγος της ίδιας διαφοράς για τον θάλαμο νωπών τροφίμων στους + 5 °C.
Οι θερμοδυναμικοί συντελεστές για τους θαλάμους που περιγράφονται στο παράρτημα Ι στοιχεία ζ) έως ιδ)·καθορίζονται στον
πίνακα 5.
Πίνακας 5
Θερμοδυναμικοί συντελεστές για θαλάμους ψυκτικών συσκευών
Θάλαμος
Άλλος θάλαμος

Ονομαστική θερμο
κρασία

(25-Tc)/20

Θερμοκρασία μελέ
της

ð25 – T c Þ
20

Δροσερός θάλαμος – Θάλαμος συντήρησης κρασιών

+ 12 °C

0,65

Θάλαμος αποθήκευσης νωπών τροφίμων

+ 5 °C

1,00

Θάλαμος ψύκτης

0 °C

1,25

Θάλαμος παραγωγής πάγου και θάλαμος 0 αστέρων

0 °C

1,25

Θάλαμος ενός αστέρος

– 6 °C

1,55

Θάλαμος δύο αστέρων

– 12 °C

1,85

Θάλαμος τριών αστέρων

– 18 °C

2,15

Θάλαμος κατεψυγμένων τροφίμων (θάλαμος τεσσάρων αστέρων)

– 18 °C

2,15

Σημειώσεις:
i) για θαλάμους πολλαπλής χρήσης, ο θερμοδυναμικός συντελεστής προσδιορίζεται από την ονομαστική θερμοκρασία που
δίδεται στον πίνακα 2 για τον ψυχρότερο τύπο θαλάμου η θερμοκρασία του οποίου μπορεί να ρυθμιστεί από τον τελικό
χρήστη και να διατηρείται συνεχώς στα αυτά επίπεδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή·
ii) για κάθε τμήμα δύο αστέρων (εντός καταψύκτη) ο θερμοδυναμικός συντελεστής ορίζεται σε θερμοκρασία Tc = – 12 °C·
iii) για τους λοιπούς θαλάμους, ο θερμοδυναμικός συντελεστής προσδιορίζεται από την ψυχρότερη θερμοκρασία σχεδιασμού
την οποία μπορεί να ρυθμίσει ο τελικός χρήστης και να διατηρείται συνεχώς στα αυτά επίπεδα σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή.
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Πίνακας 6
Τιμή διορθωτικού συντελεστή
Διορθωτικός συντελεστής

FF (χωρίς πάγο)

Τιμή

1,2
1

CC (κλιματική κλάση)

BI

Για θαλάμους αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων χωρίς πάγο
Άλλες περιπτώσεις

1,2

Για συσκευές κλάσης Τ (τροπική)

1,1

Για συσκευές κλάσης ST (υποτροπική)

1
Άλλες περιπτώσεις
(εντοιχιζόμενη)

Συνθήκες

1,2
1

Άλλες περιπτώσεις
Για εντοιχιζόμενες συσκευές πλάτους κάτω των 58 cm
Άλλες περιπτώσεις

Σημειώσεις:
i) FF είναι ο συντελεστής διόρθωσης όγκου για θαλάμους χωρίς πάγο.
ii) CC είναι ο συντελεστής διόρθωσης όγκου για δεδομένη κλιματική κλάση. Εφόσον ψυκτική συσκευή ταξινομείται σε
περισσότερες της μιας κλιματικές κλάσεις, για τον υπολογισμό του ισοδύναμου όγκου χρησιμοποιείται η κλιματική κλάση
με τον μεγαλύτερο διορθωτικό συντελεστή.
iii) ΒΙ είναι ο συντελεστής διόρθωσης όγκου για εντοιχιζόμενες συσκευές.
3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Για τον υπολογισμό του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ΕΕΙ) μοντέλου ψυκτικής συσκευής, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας
της οικιακής ψυκτικής συσκευής συγκρίνεται με την τυπική ετήσια κατανάλωση ενέργειας της συσκευής.
1. Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (ΕΕΙ) υπολογίζεται ως ακολούθως και στρογγυλοποιείται στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο:
EEI ¼

AEc
Ü 100
SAEc

όπου:
AEC = ετήσια κατανάλωση ενέργειας της οικιακής ψυκτικής συσκευής
SAEC = τυπική ετήσια κατανάλωση ενέργειας της οικιακής ψυκτικής συσκευής.
2. Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας (Annual Energy Consumption, AEC) υπολογίζεται σε kWh/έτος ως ακολούθως και
στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο:
AEC = E24h × 365
όπου:
E24h είναι η κατανάλωση ενέργειας της οικιακής ψυκτικής συσκευής kWh/24ωρο στρογγυλοποιημένη στο τρίτο δεκαδικό
ψηφίο.
3. Η τυπική ετήσια κατανάλωση ενέργειας (SAEC) υπολογίζεται σε kWh/έτος ως ακολούθως και στρογγυλοποιείται στο
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, ως εξής:
SAEC = Veq × M + N + CH
όπου:
Veq είναι ο ισοδύναμος όγκος της οικιακής ψυκτικής συσκευής
CH ισούται με 50 kWh/έτος για οικιακές ψυκτικές συσκευές με θάλαμο-ψύκτη του οποίου ο όγκος αποθήκευσης είναι
τουλάχιστον 15 λίτρα
οι τιμές M και N δίδονται στον πίνακα 7 για κάθε κατηγορία ψυκτικής συσκευής.
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Πίνακας 7
Τιμές M και N ανά κατηγορία οικιακής ψυκτικής συσκευής
Κατηγορία

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,450

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

10

* (*)

(*)

(*) Σημείωση: Για οικιακές ψυκτικές συσκευές κατηγορίας 10 οι τιμές Μ και Ν εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την κατηγορία
αστέρων του θαλάμου με τη χαμηλότερη θερμοκρασία αποθήκευσης την οποία μπορεί να ρυθμίσει ο τελικός χρήστης και να διατηρείται
συνεχώς στα αυτά επίπεδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Όταν διατίθεται μόνον ένας «άλλος θάλαμος» σύμφωνα με τον
πίνακα 2 και το στοιχείο ιδ) του παραρτήματος Ι, χρησιμοποιούνται οι τιμές M και N για την κατηγορία 1. Οι συσκευές με θαλάμους
τριών αστέρων ή θαλάμους κατεψυγμένων τροφίμων θεωρούνται ότι είναι ψυγειοκαταψύκτες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
Τάξεις ενεργειακής απόδοσης
Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής ψυκτικής συσκευής προσδιορίζεται με βάση τον δείκτη ενεργειακής απόδοσης
(Energy Efficiency Index, EEI) σύμφωνα με τον πίνακα 1 από τις 20 Δεκεμβρίου 2011 έως τις 30 Ιουνίου 2014 και τον πίνακα
2 από την 1η Ιουλίου 2014.
Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) οικιακής ψυκτικής συσκευής προσδιορίζεται σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος
VΙΙΙ.
Πίνακας 1
Τάξεις ενεργειακής απόδοσης έως την 30ή Ιουνίου 2014
Τάξη ενεργειακής απόδοσης

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης

EEI < 22

A+++ (ανώτατη απόδοση)
A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 44

A

44 ≤ EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (κατώτατη απόδοση)

EEI ≥ 150

Πίνακας 2
Τάξεις ενεργειακής απόδοσης από την 1η Ιουλίου 2014
Τάξη ενεργειακής απόδοσης

A+++ (η πιο αποτελεσματική)

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 42

A

42 ≤ EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (κατώτατη απόδοση)

EEI ≥ 150
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ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1061/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Σεπτεμβρίου 2010
που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων ρούχων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(5)

Τα οικιακά πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 96/60/ΕΚ της Επιτροπής,
της 19ης Σεπτεμβρίου 1996, για την εκτέλεση της οδηγίας
92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη κατα
νάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων-στεγνωτηρίων
ρούχων (3), και πρέπει, ως εκ τούτου, να εξαιρούνται από
το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο,
λαμβανομένου υπόψη ότι διαθέτουν παρόμοιες λειτουργικές
δυνατότητες με αυτές των οικιακών πλυντηρίων ρούχων, η
οδηγία 96/60/ΕΚ πρέπει να αναθεωρηθεί το ταχύτερο
δυνατό.

(6)

Οι πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα πρέπει να
προκύπτουν με αξιόπιστες, επακριβείς και αναπαραγώγιμες
διαδικασίες μέτρησης, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις γενι
κώς αποδεκτές σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων, συμπεριλαμ
βανομένων, όπου διατίθενται, εναρμονισμένων προτύπων τα
οποία έχουν εκδοθεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποί
ησης, όπως αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας
98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση διαδικα
σίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της
κοινωνίας της πληροφορίας (4).

(7)

Με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να καθοριστούν ενιαίο
σχέδιο και περιεχόμενο για την ετικέτα των οικιακών πλυ
ντηρίων ρούχων.

(8)

Επιπλέον, στον παρόντα κανονισμό πρέπει να καθοριστούν
απαιτήσεις όσον αφορά την τεχνική τεκμηρίωση και το δελ
τίο που συνοδεύει τα οικιακά πλυντήρια ρούχων.

(9)

Επιπροσθέτως, στον παρόντα κανονισμό πρέπει να καθορι
στούν απαιτήσεις όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει
να παρέχονται για κάθε είδους πωλήσεις εξ αποστάσεως,
διαφημίσεις και τεχνικό υλικό προώθησης οικιακών πλυντη
ρίων ρούχων.

(10)

Είναι σκόπιμο να προβλέπεται επανεξέταση των διατάξεων
του παρόντος κανονισμού βάσει της τεχνολογικής προόδου
που σημειώνεται.

(11)

Για να διευκολυνθεί η μετάβαση από την οδηγία 95/12/ΕΚ
στον παρόντα κανονισμό, πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις
ώστε τα οικιακά πλυντήρια ρούχων που φέρουν ετικέτα
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό να θεωρείται ότι συμ
μορφώνονται με την οδηγία 95/12/ΕΚ.

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας και
λοιπών πόρων από τα σχετικά προϊόντα μέσω της επισήμανσης
και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά (1),
και ιδίως το άρθρο 10,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(3)

(4)

Η οδηγία 2010/30/ΕΕ προβλέπει ότι η Επιτροπή πρέπει να
θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όσον αφορά την επισή
μανση των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια όταν αυτά
παρουσιάζουν σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας
και μεγάλες διαφορές ως προς τα επίπεδα επιδόσεων μολο
νότι έχουν ισοδύναμα λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Διατάξεις για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των
οικιακών πλυντηρίων ρούχων θεσπίστηκαν με την οδηγία
95/12/ΕΚ την Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 1995, για την
εφαρμογή της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την
ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών ηλεκτρικών
πλυντηρίων ρούχων (2).

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα οικιακά πλυντή
ρια ρούχων αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό της συνολι
κής οικιακής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα.
Επιπροσθέτως των βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης που
έχουν επιτευχθεί ήδη, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια μεί
ωσης της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων
ρούχων.

Η οδηγία 95/12/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί και να θεσπιστούν
νέες διατάξεις με τον παρόντα κανονισμό για να εξασφαλι
στεί ότι η ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας προσφέρει ισχυρά
κίνητρα στους προμηθευτές για την περαιτέρω βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης των οικιακών πλυντηρίων ρούχων και
την επιτάχυνση της στροφής της αγοράς προς ενεργειακά
αποδοτικές τεχνολογίες.

(1) ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 1.
(2) ΕΕ L 47 της 24.2.1996, σ. 35.

(3) ΕΕ L 266 της 18.10.1996, σ. 1.
(4) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.
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Επομένως, η οδηγία 95/12/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1.
Ο παρών κανονισμός προβλέπει διατάξεις για την ένδειξη και
την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τα οικιακά
πλυντήρια ρούχων που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο
καθώς και σχετικά με τα οικιακά πλυντήρια ρούχων που τροφοδο
τούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο και μπορούν επίσης να τροφοδο
τούνται με μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που
πωλούνται για μη οικιακή χρήση και των εντοιχιζόμενων οικιακών
πλυντηρίων ρούχων.
2.
Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για οικιακά πλυντήρια-στε
γνωτήρια.

30.11.2010

7) «διάρκεια προγράμματος»: ο χρόνος που μεσολαβεί από την
έναρξη του προγράμματος (εξαιρουμένης οιασδήποτε προ
γραμματισμένης από τον τελικό χρήστη καθυστέρησης) μέχρι
την ολοκλήρωσή του·

8) «διαβαθμισμένη χωρητικότητα»: η μέγιστη μάζα σε κιλά που
ορίζεται από τον προμηθευτή ανά διαστήματα 0,5 κιλών στε
γνών υφασμάτων συγκεκριμένου τύπου, τα οποία μπορεί να
πλύνει οικιακό πλυντήριο ρούχων στο επιλεγμένο πρόγραμμα,
όταν το πλυντήριο γεμίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του προ
μηθευτή·

9) «μερικό φορτίο»: το ήμισυ της διαβαθμισμένης χωρητικότητας
οικιακού πλυντηρίου για δεδομένο πρόγραμμα·

10) «απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία»: η ποσότητα της
υγρασίας που περιέχει το φορτίο στο τέλος της φάσης περι
δίνησης·

Άρθρο 2
Ορισμοί
Εκτός από τους ορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 2 της
οδηγίας 2010/30/ΕΕ, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί για τους σκο
πούς του παρόντος κανονισμού:
1) «οικιακό πλυντήριο ρούχων»: αυτόματο πλυντήριο ρούχων που
καθαρίζει και ξεβγάζει υφάσματα με τη χρήση νερού, το οποίο
διαθέτει επίσης μια λειτουργία εξαγωγής με περιδίνηση και έχει
σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται κυρίως για μη επαγγελματι
κούς σκοπούς·
2) «εντοιχιζόμενο οικιακό πλυντήριο ρούχων»: οικιακό πλυντήριο
ρούχων που πρόκειται να εγκατασταθεί σε ερμάριο, προκατα
σκευασμένη εσοχή σε τοίχο ή σε παρόμοια θέση και απαιτεί
εξωτερικό έπιπλο·
3) «αυτόματο πλυντήριο ρούχων»: πλυντήριο ρούχων στο οποίο
το μηχάνημα διαχειρίζεται πλήρως το φορτίο χωρίς να απαι
τείται παρέμβαση του χρήση σε οποιοδήποτε σημείο του προ
γράμματος·

11) «κατάσταση εκτός λειτουργίας»: κατάσταση κατά την οποία η
τροφοδοσία του οικιακού πλυντηρίου ρούχων με ηλεκτρικό
ρεύμα διακόπτεται μέσω διατάξεων ρύθμισης ή διακοπτών προ
σβάσιμων και προοριζόμενων να ενεργοποιούνται από τον
τελικό χρήστη κατά την κανονική χρήση, έτσι ώστε να επιτυγ
χάνεται η μικρότερη δυνατή κατανάλωση ισχύος επ’ αόριστον
και ενώ το οικιακό πλυντήριο ρούχων παραμένει συνδεδεμένο
με την πηγή ισχύος και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδη
γίες του προμηθευτή. Όταν δεν υπάρχουν διατάξεις ρύθμισης
ή διακόπτες προσβάσιμοι από τον χρήστη, ως «κατάσταση
εκτός λειτουργίας» νοείται η κατάσταση που επιτυγχάνεται
όταν το οικιακό πλυντήριο ρούχων μεταπέσει αυτόματα σε
σταθερή κατάσταση από πλευράς κατανάλωσης ισχύος·

12) «κατάσταση αναμονής»: η κατάσταση με τη χαμηλότερη κατα
νάλωση ισχύος που μπορεί να διαρκεί επ’ αόριστον μετά την
ολοκλήρωση του προγράμματος και το άδειασμα του οικιακού
πλυντηρίου ρούχων χωρίς περαιτέρω επέμβαση του τελικού
χρήστη·

4) «οικιακό πλυντήριο-στεγνωτήριο ρούχων»: οικιακό πλυντήριο
ρούχων που περιλαμβάνει λειτουργία στυψίματος με περιδί
νηση και λειτουργία στεγνώματος του ιματισμού, συνήθως
με θέρμανση και περιστροφή του τυμπάνου·

13) «ισοδύναμο οικιακό πλυντήριο ρούχων»: μοντέλο οικιακού
πλυντηρίου ρούχων που διατίθεται στην αγορά με διαβαθμι
σμένη χωρητικότητα, τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις,
κατανάλωση ενέργειας και νερού, καθώς και εκπομπές αερό
φερτου ακουστικού θορύβου κατά την πλύση και την περιδί
νηση ίδια με εκείνα άλλου μοντέλου οικιακού πλυντηρίου
ρούχων που διατίθεται στην αγορά από τον ίδιο προμηθευτή,
αλλά με διαφορετικό εμπορικό κωδικό·

5) «πρόγραμμα»: σειρά προκαθορισμένων λειτουργιών που ορίζο
νται από τον προμηθευτή ως κατάλληλες για την πλύση
συγκεκριμένων τύπων ιματισμού·

14) «τελικός χρήστης»: ο καταναλωτής που αγοράζει ή αναμένεται
ότι θα αγοράσει οικιακό πλυντήριο ρούχων·

6) «κύκλος»: όλη η διαδικασία που περιλαμβάνει το πλύσιμο, το
ξέβγαλμα και την περιδίνηση, όπως προσδιορίζεται για το
επιλεγόμενο πρόγραμμα·

15) «σημείο πώλησης»: ο χώρος όπου οικιακά πλυντήρια ρούχων
εκτίθενται ή διατίθενται προς πώληση, μίσθωση ή αγορά με
δόσεις.
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Άρθρο 3
Ευθύνες των προμηθευτών
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δους μέτρησης, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις γενικώς αποδεκτές
σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων.

Οι προμηθευτές μεριμνούν ώστε:
α) κάθε οικιακό πλυντήριο ρούχων να φέρει τυπωμένη ετικέτα με
τη μορφή και τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα Ι·
β) να υπάρχει διαθέσιμο δελτίο προϊόντος, σύμφωνα με το παράρ
τημα ΙΙ·
γ) στις αρχές των κρατών μελών και την Επιτροπή να διατίθεται,
κατόπιν αιτήματος, τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με το παράρ
τημα ΙΙΙ·
δ) κάθε διαφήμιση για συγκεκριμένο μοντέλο οικιακού πλυντηρίου
ρούχων να περιέχει την τάξη ενεργειακής απόδοσης, εάν η δια
φήμιση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια ή την
τιμή·
ε) κάθε διαφημιστικό τεχνικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο
μοντέλο οικιακού πλυντηρίου ρούχων και το οποίο περιγράφει
τις συγκεκριμένες τεχνικές παραμέτρους του να περιλαμβάνει
την τάξη ενεργειακής απόδοσης του μοντέλου αυτού.
Άρθρο 4
Ευθύνες των εμπόρων
Οι έμποροι μεριμνούν ώστε:

Άρθρο 6
Διαδικασία επαλήθευσης για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς
Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τη διαδικασία που ορίζεται στο παράρ
τημα V κατά την αξιολόγηση της τήρησης των δηλωμένων τιμών
της τάξης ενεργειακής απόδοσης, της ετήσιας κατανάλωσης ενέρ
γειας, της ετήσιας κατανάλωσης νερού, της τάξης απόδοσης περι
δίνησης-στεγνώματος, της κατανάλωσης ισχύος σε κατάσταση εκτός
λειτουργίας και αναμονής, της διάρκειας της λειτουργίας αναμονής,
της απομένουσας περιεκτικότητας σε υγρασία, της ταχύτητας περι
δίνησης και των εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου.

Άρθρο 7
Αναθεώρηση
Το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισμού, η Επιτροπή τον επανεξετάζει λαμβάνοντας υπόψη τη
συντελεσθείσα τεχνολογική πρόοδο. Κατά την επανεξέταση αξιολο
γούνται κυρίως οι ανοχές επαλήθευσης που ορίζονται στο παράρ
τημα V.

Άρθρο 8
Κατάργηση
Η οδηγία 95/12/ΕΚ καταργείται από τις 20 Δεκεμβρίου 2011.

α) στο σημείο πώλησης, κάθε οικιακό πλυντήριο ρούχων φέρει την
ετικέτα που παρέχεται από τους προμηθευτές σύμφωνα το άρθρο
3 στοιχείο α), εξωτερικά στην εμπρόσθια ή άνω πλευρά του, έτσι
ώστε να είναι εύκολα ορατή·
β) τα προσφερόμενα προς πώληση, μίσθωση ή αγορά με δόσεις
οικιακά πλυντήρια ρούχων, στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται
ότι ο τελικός χρήστης θα δει το οικιακό πλυντήριο ρούχων
εκτεθειμένο στο σημείο πώλησης, διατίθενται στην αγορά με
τις πληροφορίες που παρέχουν οι προμηθευτές σύμφωνα με το
παράρτημα IV·
γ) κάθε διαφήμιση συγκεκριμένου μοντέλου οικιακού πλυντηρίου
ρούχων περιέχει αναφορά της τάξης ενεργειακής απόδοσης, εάν
η διαφήμιση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την ενέργεια
ή την τιμή·
δ) σε κάθε διαφημιστικό τεχνικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο
μοντέλο οικιακού πλυντηρίου ρούχων και περιγράφει τις συγκε
κριμένες τεχνικές παραμέτρους του αναφέρεται η τάξη ενεργει
ακής απόδοσης του μοντέλου αυτού.
Άρθρο 5
Μέθοδοι μετρήσεων
Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά τα άρθρα 3 και 4
προκύπτουν από αξιόπιστες, επακριβείς και αναπαραγώγιμες μεθό

Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις
1.
Το άρθρο 3 στοιχεία δ) και ε) και το άρθρο 4 στοιχεία β), γ)
και δ) δεν ισχύουν για έντυπες διαφημίσεις και έντυπο διαφημιστικό
τεχνικό υλικό που έχει δημοσιευθεί πριν από τις 20 Απριλίου
2012.

2.
Τα οικιακά πλυντήρια ρούχων που κυκλοφορούν στην αγορά
πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 2011 συμμορφώνονται με τις διατάξεις
της οδηγίας 95/12/ΕΚ.

3.
Σε περίπτωση έκδοσης εκτελεστικού μέτρου της οδηγίας
2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου (1) όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των
οικιακών πλυντηρίων ρούχων, τα οικιακά πλυντήρια ρούχων τα
οποία συμμορφώνονται με τις διατάξεις του εν λόγω εκτελεστικού
μέτρου όσον αφορά τις απαιτήσεις απόδοσης πλυσίματος και με τις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τα οποία διατίθενται στην
αγορά ή προσφέρονται προς πώληση, μίσθωση ή αγορά με δόσεις
πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 2011 θεωρείται ότι πληρούν τις απαι
τήσεις της οδηγίας 95/12/ΕΚ.
(1) ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10.
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Άρθρο 10
Έναρξη της ισχύος και εφαρμογή
1.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.
Εφαρμόζεται από τις 20 Δεκεμβρίου 2011. Ωστόσο, το άρθρο 3 στοιχεία δ) και ε) και το άρθρο 4 στοιχεία
β), γ) και δ) εφαρμόζονται από τις 20 Απριλίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2010.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Ετικέτα
1. ΕΤΙΚΕΤΑ
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1. Η ετικέτα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
I. όνομα/επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα·
II. αναγνωριστικό μοντέλου προμηθευτή, όπου «αναγνωριστικό μοντέλου» νοείται ο κωδικός, συνήθως αλφαριθμητικός,
για τη διάκριση συγκεκριμένου μοντέλου οικιακού πλυντηρίου ρούχων από άλλα μοντέλα με το ίδιο εμπορικό σήμα
ή όνομα/επωνυμία προμηθευτή·
III. τάξη ενεργειακής απόδοσης όπως ορίζεται στο σημείο 1 του παραρτήματος VI· η αιχμή του βέλους που περιέχει την
επισήμανση της τάξης ενεργειακής απόδοσης του οικιακού πλυντηρίου ρούχων τοποθετείται έναντι της αιχμής του
βέλους της σχετικής τάξης ενεργειακής απόδοσης·
IV. σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEC), σε kWh ανά έτος, στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο
σύμφωνα με το παράρτημα VII·
IV. σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση νερού (AWC), σε λίτρα ανά έτος, στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο
σύμφωνα με το παράρτημα VII·
VI. διαβαθμισμένη χωρητικότητα, σε kg, για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο ή το
τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με πλήρες φορτίο, ανάλογα με το ποια από τις δύο τιμές είναι
μικρότερη·
VII. τάξη απόδοσης περιδίνησης-στεγνώματος όπως ορίζεται στο παράρτημα VI·
VIII. εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά τις φάσεις πλυσίματος και περιδίνησης για το τυπικό πρόγραμμα
για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο, εκφρασμένες σε dB(A) re 1 pW, στρογγυλοποιημένες στον
πλησιέστερο ακέραιο.
2. Η ετικέτα είναι σχεδιασμένη όπως προβλέπεται στο σημείο 2. Κατά παρέκκλιση, εφόσον στο μοντέλο έχει απονεμηθεί
οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (1), επιτρέπεται να προστίθεται αντίγραφο του οικολογικού σήματος της ΕΕ.

2. ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
Το σχέδιο της ετικέτας είναι το κατωτέρω απεικονιζόμενο.

(1) ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1.
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Όπου ισχύουν τα εξής:
α) Η ετικέτα έχει ελάχιστο πλάτος 110 mm και ελάχιστο ύψος 220 mm. Εάν η ετικέτα τυπώνεται σε μεγαλύτερες
διαστάσεις, για το περιεχόμενό της πρέπει εντούτοις να τηρούνται οι αναλογίες σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές.
β) Το φόντο είναι λευκό.
γ) Τα χρώματα που περιέχει είναι CMYK —κυανό, κυανέρυθρο (magenta), κίτρινο και μαύρο— σύμφωνα με το ακόλουθο
παράδειγμα: 00-70-X-00 όπου: 0 % κυανό, 70 % magenta, 100 % κίτρινο, 0 % μαύρο.
δ) Η ετικέτα πληροί όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις (οι αριθμοί αναφέρονται στην ανωτέρω απεικόνιση):

Πάχος περιγράμματος ετικέτας: 5 pt – χρώμα: κυανό 100 % – στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.

Λογότυπος ΕΕ – χρώματα: X-80-00-00 και 00-00-X-00.

Λογότυπος κεφαλίδας «ενέργεια»: χρώμα: X-00-00-00.
Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται· λογότυπος ΕΕ και λογότυπος κεφαλίδας «ενέργεια» (μαζί): πλάτος: 92 mm,
ύψος: 17 mm.

Περίγραμμα επιμέρους λογοτύπου: 1 pt – χρώμα: κυανό 100 % – μήκος: 92,5 mm.

Κλίμακα A-G
— Βέλος: ύψος: 7 mm, κενό: 0.75 mm – χρώματα:
— Ανώτατη τάξη: X-00-X-00,
— Δεύτερη τάξη: 70-00-X-00,
— Τρίτη τάξη: 30-00-X-00,
— Τέταρτη τάξη: 00-00-X-00,
— Πέμπτη τάξη: 00-30-X-00,
— Έκτη τάξη: 00-70-X-00,
— Κατώτατη τάξη: 00-X-X-00.
— Κείμενο: έντονη γραμματοσειρά Calibri 18 pt, κεφαλαία, λευκό· σύμβολα «+»: έντονη γραμματοσειρά
Calibri 12 pt, κεφαλαία, λευκό, ευθυγραμμισμένα σε μια σειρά.

Τάξη ενεργειακής απόδοσης
— Βέλος: πλάτος: 26 mm, ύψος: 14 mm, 100 % μαύρο.
— Κείμενο: έντονη γραμματοσειρά Calibri 29 pt, κεφαλαία, λευκό· σύμβολα «+»: έντονη γραμματοσειρά
Calibri 18 pt, κεφαλαία, λευκό, ευθυγραμμισμένα σε μια σειρά.
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Ενέργεια — Κείμενο: κανονική γραμματοσειρά Calibri 11 pt, κεφαλαία, 100 % μαύρα.
Σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ενέργειας
— Περίγραμμα: 2 pt – χρώμα: κυανό 100 % – στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.
— Αριθμητική τιμή: έντονη γραμματοσειρά Calibri 42 pt, 100 % μαύρο και κανονική γραμματοσειρά Calibri
17 pt, 100 % μαύρο.
Σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση νερού
— Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται
— Περίγραμμα: 2 pt – χρώμα: Κυανό 100 % – στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.
— Αριθμητική τιμή: έντονη γραμματοσειρά Calibri 24 pt, 100 % μαύρο και κανονική γραμματοσειρά Calibri
16 pt, 100 % μαύρο.
Διαβαθμισμένη χωρητικότητα
— Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται
— Περίγραμμα: 2 pt – χρώμα: κυανό 100 % – στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.
— Αριθμητική τιμή: έντονη γραμματοσειρά Calibri 24 pt, 100 % μαύρο και κανονική γραμματοσειρά Calibri
16 pt, 100 % μαύρο.
Τάξη απόδοσης περιδίνησης-στεγνώματος
— Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται
— Περίγραμμα: 2 pt – χρώμα: κυανό 100 % – στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.
— Αριθμητική τιμή: κανονική γραμματοσειρά Calibri 16 pt, οριζόντια κλίμακα 75 %, 100 % μαύρο και
έντονη γραμματοσειρά Calibri 22 pt, οριζόντια κλίμακα 75 %, 100 % μαύρο.
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου
— Εικονογράμματα όπως απεικονίζονται
— Περίγραμμα: 2 pt – χρώμα: κυανό 100 % – στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.
— Αριθμητική τιμή: έντονη γραμματοσειρά Calibri 24 pt, 100 % μαύρο και κανονική γραμματοσειρά Calibri
16 pt, 100 % μαύρο
Όνομα/επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα.
Αναγνωριστικό μοντέλου προμηθευτή
Το όνομα/η επωνυμία του προμηθευτή ή το εμπορικό σήμα και το αναγνωριστικό του μοντέλου πρέπει να
χωρούν σε χώρο διαστάσεων 92 x 15 mm.
Αρίθμηση του κανονισμού: έντονη γραμματοσειρά Calibri 9 pt, 100 % μαύρο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Δελτίο προϊόντος
1. Οι πληροφορίες στο δελτίο προϊόντος του οικιακού πλυντηρίου ρούχων παρέχονται με την ακόλουθη σειρά και περιλαμβά
νονται στο φυλλάδιο του προϊόντος ή σε άλλο έγγραφο το οποίο παρέχεται μαζί με το προϊόν:
α) όνομα/επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα·
β) το αναγνωριστικό μοντέλου του προμηθευτή: κωδικός, συνήθως αλφαριθμητικός, για τη διάκριση συγκεκριμένου μοντέ
λου οικιακού πλυντηρίου ρούχων από άλλα μοντέλα με το ίδιο εμπορικό σήμα ή όνομα/επωνυμία προμηθευτή·
γ) διαβαθμισμένη χωρητικότητα, σε kg, για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο ή το
πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με πλήρες φορτίο, ανάλογα με το ποια από τις δύο τιμές είναι μικρότερη·
δ) τάξη ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το σημείο 1 του παραρτήματος VΙ·
ε) στην περίπτωση που στο οικιακό πλυντήριο ρούχων έχει απονεμηθεί το «οικολογικό σήμα της ΕΕ» βάσει του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 66/2010, η πληροφορία αυτή επιτρέπεται να περιληφθεί στην ετικέτα·
στ) σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ΑΕC), σε kWh ανά έτος, στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο.
Περιγράφεται ως «Κατανάλωση ενέργειας “X” kWh κατ’ έτος, βάσει 220 τυπικών κύκλων πλυσίματος για προγράμματα
για βαμβακερά στους 60 °C και 40 °C με πλήρες και μερικό φορτίο και κατανάλωση σε καταστάσεις λειτουργίας
χαμηλής ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής»·
ζ) κατανάλωση ενέργειας (Et,60, Et,60½, Et,40½) του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο
και μερικό φορτίο και του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο·
η) σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής και εκτός λειτουργίας·
θ) σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση νερού (AWC), σε λίτρα ανά έτος, στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο.
Περιγράφεται ως «Κατανάλωση νερού “X” λίτρα κατ’ έτος, βάσει 220 τυπικών κύκλων πλυσίματος για προγράμματα
για βαμβακερά στους 60 °C και 40 °C με πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από
τον τρόπο χρήσης της συσκευής»·
ι) τάξη απόδοσης περιδίνησης-στεγνώματος που προσδιορίζεται σύμφωνα με το σημείο 2 του παραρτήματος VI, εκφρα
σμένη ως «τάξη απόδοσης περιδίνησης-στεγνώματος “X” σε κλίμακα από το G (κατώτατη απόδοση) έως το Α (ανώτατη
απόδοση)»· η τιμή αυτή επιτρέπεται να εκφράζεται διαφορετικά, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σαφές πως η κλίμακα
εκτείνεται από G (κατώτατη απόδοση) μέχρι A (ανώτατη απόδοση)·
ια) μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης που επιτυγχάνεται με το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο
ή το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο, ανάλογα με το ποια τιμή είναι μικρότερη, και
απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο ή το
τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο, ανάλογα με το ποια τιμή είναι μεγαλύτερη·
ιβ) ένδειξη ότι το «τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C» και το «τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C»
είναι τα τυπικά προγράμματα πλυσίματος τα οποία αφορούν οι πληροφορίες στην ετικέτα και το δελτίο, ότι τα
προγράμματα αυτά είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό βαμβακερών ρούχων με συνήθη επίπεδα βρωμιάς και ότι
είναι τα πιο αποδοτικά προγράμματα ως προς τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού·
ιγ) διάρκεια προγράμματος του «τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C» με πλήρες και μερικό φορτίο και του
«τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 40 °C» με μερικό φορτίο σε λεπτά, στρογγυλοποιημένη στο πλησιέστερο
λεπτό·
ιδ) διάρκεια της λειτουργίας αναμονής (Tl), εάν το οικιακό πλυντήριο ρούχων είναι εξοπλισμένο με σύστημα διαχείρισης
ισχύος·
ιε) εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου εκφρασμένες σε dB(A) re 1 pW και στρογγυλοποιημένες στον πλησιέστερο
ακέραιο κατά τις φάσεις πλυσίματος και περιδίνησης για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες
φορτίο·
ιστ) εάν το οικιακό πλυντήριο ρούχων είναι σχεδιασμένο ως εντοιχιζόμενο, σχετική ένδειξη.
2. Το ίδιο δελτίο επιτρέπεται να καλύπτει διαφορετικά μοντέλα οικιακών πλυντηρίων ρούχων που διαθέτει στην αγορά ο ίδιος
προμηθευτής.
3. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δελτίο επιτρέπεται να παρέχονται υπό μορφή έγχρωμου ή ασπρόμαυρου αντι
γράφου της ετικέτας. Στην περίπτωση αυτή, παρέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαριθμούνται στο σημείο 1 και δεν
εμφανίζονται στην ετικέτα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Τεχνική τεκμηρίωση
1. Στην τεχνική τεκμηρίωση κατά το άρθρο 3 στοιχείο γ) περιλαμβάνονται τα εξής:
α) όνομα/επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα·
β) γενική περιγραφή του μοντέλου του οικιακού πλυντηρίου ρούχων, η οποία πρέπει να επαρκεί για τη σαφή και εύκολη
αναγνώρισή·
γ) κατά περίπτωση, τα στοιχεία αναφοράς των εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων·
δ) κατά περίπτωση, τα άλλα τεχνικά πρότυπα και προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν·
ε) στοιχεία ταυτότητας και υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να δεσμεύει τον προμηθευτή·
στ) ένδειξη για το κατά πόσον το μοντέλο οικιακού πλυντηρίου ρούχων αποδεσμεύει ή όχι ιόντα αργύρου κατά τον κύκλο
πλυσίματος υπό την ακόλουθη μορφή: «Το παρόν προϊόν αποδεσμεύει/δεν αποδεσμεύει ιόντα αργύρου κατά τον κύκλο
πλυσίματος»·
ζ) τεχνικές παράμετροι των μετρήσεων, ως ακολούθως:
i) κατανάλωση ενέργειας,
ii) διάρκεια προγράμματος,
iii) κατανάλωση νερού,
iv) κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας,
v) κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής,
vi) διάρκεια κατάστασης αναμονής,
vii) απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία,
viii) εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου,
ix) μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης·
η) τα αποτελέσματα των υπολογισμών που εκτελέστηκαν κατά το παράρτημα VII.
2. Όταν οι πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην τεχνική τεκμηρίωση για συγκεκριμένο μοντέλο οικιακού πλυντηρίου
ρούχων προέρχονται από υπολογισμό με βάση τη μελέτη ή παρέκταση από άλλα ισοδύναμα οικιακά πλυντήρια ρούχων, η
τεκμηρίωση περιλαμβάνει λεπτομέρειες των εν λόγω υπολογισμών ή παρεκτάσεων ή και των δύο, καθώς και των δοκιμών που
πραγματοποίησαν οι προμηθευτές για να επαληθεύσουν την ακρίβεια των εκτελεσθέντων υπολογισμών. Η τεχνική τεκμηρίωση
περιλαμβάνει επίσης κατάλογο όλων των άλλων μοντέλων ισοδύναμων οικιακών πλυντηρίων ρούχων για τα οποία οι
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη τεχνική τεκμηρίωση προέκυψαν με τον ίδιο τρόπο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
Παρεχόμενες πληροφορίες στην περίπτωση που δεν αναμένεται ότι οι χρήστες θα δουν εκτιθέμενο το προϊόν
1. Οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 στοιχείο β) παρέχονται με την ακόλουθη σειρά:
α) διαβαθμισμένη χωρητικότητα, σε kg, για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο ή το
πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με πλήρες φορτίο, ανάλογα με το ποια από τις δύο τιμές είναι μικρότερη·
β) τάξη ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το σημείο 1 του παραρτήματος VI·
γ) σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο και υπο
λογισμένη σύμφωνα με το σημείο 1 στοιχείο γ) του παραρτήματος VΙΙ·
δ) σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά έτος, στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο και υπολογι
σμένη σύμφωνα με το σημείο 2 στοιχείο α) του παραρτήματος VΙΙ·
ε) τάξη απόδοσης περιδίνησης-στεγνώματος σύμφωνα με το σημείο 2 του παραρτήματος VI·
στ) μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο ή το τυπικό
πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο, ανάλογα με το ποια τιμή είναι μικρότερη, και εναπομένουσα
περιεκτικότητα σε υγρασία για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο ή το τυπικό
πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο, ανάλογα με το ποια τιμή είναι μεγαλύτερη·
ζ) εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά τις φάσεις πλύσης και περιδίνησης για το τυπικό πρόγραμμα για
βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο, εκφρασμένες σε dB(A) re 1 pW, στρογγυλοποιημένες στον πλησιέστερο
ακέραιο·
η) πρέπει να δηλώνεται κατά πόσον πρόκειται για εντοιχιζόμενο μοντέλο.
2. Εφόσον παρέχονται άλλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δελτίο του προϊόντος, τηρείται η μορφή και η σειρά που
καθορίζεται στο παράρτημα II.
3. Το μέγεθος των γραμμάτων και η γραμματοσειρά που εκτυπώνονται ή παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες κατά το παρόν
παράρτημα είναι ευανάγνωστα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Διαδικασία επαλήθευσης για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς
Για τους σκοπούς του ελέγχου συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στα άρθρα 3 και 4, οι αρχές των κρατών
μελών υποβάλλουν σε δοκιμή ένα μόνο οικιακό πλυντήριο ρούχων. Εάν οι μετρούμενες παράμετροι δεν αντιστοιχούν στις τιμές
που δηλώνει ο προμηθευτής, εντός του εύρους τιμών που καθορίζεται στον πίνακα 1, πραγματοποιούνται μετρήσεις σε τρία
επιπλέον οικιακά πλυντήρια ρούχων. Ο αριθμητικός μέσος όρος των μετρούμενων τιμών των εν λόγω τριών επιπλέον οικιακών
πλυντηρίων ρούχων πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις εντός του εύρους τιμών που καθορίζονται στον πίνακα 1, εξαιρουμένης της
κατανάλωσης ενέργειας, της οποίας η μετρούμενη τιμή πρέπει να μην υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή της Et περισσότερο από
6 %.
Σε αντίθετη περίπτωση, το μοντέλο και όλα τα άλλα μοντέλα ισοδύναμων οικιακών πλυντηρίων ρούχων θεωρείται ότι δεν
συμμορφούνται προς τις προδιαγραφές που καθορίζονται στα άρθρα 3 και 4.
Οι αρχές των κρατών μελών χρησιμοποιούν μεθόδους μέτρησης αξιόπιστες, επακριβείς και αναπαραγώγιμες, οι οποίες λαμβάνουν
υπόψη τις γενικώς αποδεκτές σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων καθώς και μεθόδους που ορίζονται σε έγγραφα τα στοιχεία των
οποίων έχουν δημοσιευθεί προς τον σκοπό αυτό στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πίνακας 1
Μετρούμενη παράμετρος

Ανοχές επαλήθευσης

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή (*)
AEC περισσότερο από 10 %.

Κατανάλωση ενέργειας

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή Et
περισσότερο από 10 %.

Διάρκεια προγράμματος

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή Tt
περισσότερο από 10 %.

Κατανάλωση νερού

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή Wt
περισσότερο από 10 %.

Απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή D
περισσότερο από 10 %.

Ταχύτητα περιδίνησης

Η μετρούμενη τιμή δεν υπολείπεται της διαβαθμισμένης τιμής
περισσότερο από 10 %.

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας και σε
κατάσταση αναμονής

Οι μετρούμενες τιμές της κατανάλωσης ισχύος Po και Pl μεγέ
θους μεγαλύτερου από 1,00 W δεν υπερβαίνουν τη διαβαθμι
σμένη τιμή περισσότερο από 10 %. Οι μετρούμενες τιμές της
κατανάλωσης ισχύος Po και Pl μεγέθους μικρότερου ή ίσου
του 1,00 W δεν υπερβαίνουν τη διαβαθμισμένη τιμή περισ
σότερο από 0,10 W.

Διάρκεια της κατάστασης αναμονής

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή Tl
περισσότερο από 10 %.

Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου

Η μετρούμενη τιμή συμφωνεί με τη διαβαθμισμένη τιμή.

(*) «Διαβαθμισμένη τιμή»: η τιμή που δηλώνεται από τον προμηθευτή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
Τάξεις ενεργειακής απόδοσης και τάξεις απόδοσης περιδίνησης-στεγνώματος
1. ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Η τάξη ενεργειακής απόδοσης οικιακού πλυντηρίου ρούχων προσδιορίζεται με βάση τον δείκτη ενεργειακής απόδοσης
(Energy Efficiency Index, EEI) κατά τον πίνακα 1.
Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) οικιακού πλυντηρίου ρούχων προσδιορίζεται σύμφωνα με το σημείο 1 του παραρ
τήματος VII.
Πίνακας 1
Τάξεις ενεργειακής απόδοσης
Τάξη ενεργειακής απόδοσης

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης

A+++ (ανώτατη απόδοση)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52 ≤ EEI < 59

A

59 ≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (κατώτατη απόδοση)

EEI ≥ 87

2. ΤΑΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΔΙΝΗΣΗΣ-ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
Η τάξη απόδοσης περιδίνησης-στεγνώματος οικιακού πλυντηρίου ρούχων προσδιορίζεται με βάση την απομένουσα περιε
κτικότητα σε υγρασία (D) κατά τον πίνακα 2.
Η απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία (D) οικιακού πλυντηρίου ρούχων προσδιορίζεται σύμφωνα με το σημείο 3 του
παραρτήματος VII.
Πίνακας 2
Τάξεις απόδοσης περιδίνησης-στεγνώματος
Τάξη απόδοσης περιδίνησης-στεγνώματος

A (ανώτατη απόδοση)

Απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία (%)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (κατώτατη απόδοση)

D ≥ 90
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Μέθοδος υπολογισμού του δείκτη ενεργειακής απόδοσης, της ετήσιας κατανάλωσης νερού και της απομένουσας
περιεκτικότητας σε υγρασία
1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Για τον υπολογισμό του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ΕΕΙ) μοντέλου οικιακού πλυντηρίου ρούχων, η σταθμισμένη ετήσια
κατανάλωση ενέργειας του οικιακού πλυντηρίου ρούχων για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες και
μερικό φορτίο και για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο συγκρίνεται με την τυπική ετήσια
κατανάλωση ενέργειας.
α) Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (ΕΕΙ) υπολογίζεται ως ακολούθως και στρογγυλοποιείται στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο:

EEI ¼

AEC
Ü 100
SAEC

όπου:
AEC = ετήσια κατανάλωση ενέργειας του οικιακού πλυντηρίου ρούχων·

SAEC = τυπική ετήσια κατανάλωση ενέργειας του οικιακού πλυντηρίου ρούχων.

β) Η τυπική ετήσια κατανάλωση ενέργειας (SAEC) υπολογίζεται σε kWh/έτος ως ακολούθως και στρογγυλοποιείται στο
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο:
SAEC = 47,0 × c + 51,7
όπου:
c = διαβαθμισμένη χωρητικότητα του οικιακού πλυντηρίου ρούχων για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C
με πλήρες φορτίο ή το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με πλήρες φορτίο, ανάλογα με το ποια από
τις δύο τιμές είναι μικρότερη.

γ) Η σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEC) υπολογίζεται σε kWh/έτος ως ακολούθως και στρογγυλοποιείται στο
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο:

i)

AEC ¼ Et Ü 220 þ

"

525 600 – ðT t Ü 220Þ
525 600 – ðTt Ü 220Þ
þ Pl Ü
Po Ü
2
2
60 Ü 1 000

όπου:

Et

= σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ενέργειας·

Po

= σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση εκτός λειτουργίας·

Pl

= σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής·

Tt

= σταθμισμένη διάρκεια προγράμματος·

220 = συνολικός αριθμός τυπικών κύκλων πλυσίματος ανά έτος.

#
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ii) Στην περίπτωση που το οικιακό πλυντήριο ρούχων είναι εξοπλισμένο με σύστημα διαχείρισης ισχύος, βάσει του
οποίου το οικιακό πλυντήριο ρούχων εισέρχεται αυτομάτως σε κατάσταση εκτός λειτουργίας μετά το τέλος του
προγράμματος, η σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEC) υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική
διάρκεια της κατάστασης αναμονής, βάσει του εξής τύπου:
Ü
ä
fðPl Ü T t Ü 220Þ þ Po Ü 525 600 – ðT t Ü 220Þ – ðT t Ü 220Þ g
AEC ¼ Et Ü 220 þ
60 Ü 1 000
όπου:
Tl = χρόνος σε κατάσταση αναμονής.

δ) Η σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας (Et) υπολογίζεται σε kWh ως ακολούθως και στρογγυλοποιείται στο τρίτο
δεκαδικό ψηφίο:
Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½]/7
όπου:
Et,60 = κατανάλωση ενέργειας του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο·
Et,60½ = κατανάλωση ενέργειας του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο·
Et,40½ = κατανάλωση ενέργειας του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο.

ε) Η σταθμισμένη ισχύς στην κατάσταση εκτός λειτουργίας (Po) υπολογίζεται σε W ως ακολούθως και στρογγυλοποιείται
στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο:
Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½)/7
όπου:
Po,60 = ισχύς σε κατάσταση εκτός λειτουργίας του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες
φορτίο·
Po,60½ = ισχύς σε κατάσταση εκτός λειτουργίας του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό
φορτίο·
Po,40½ = ισχύς σε κατάσταση εκτός λειτουργίας του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό
φορτίο.

στ) Η σταθμισμένη ισχύς στην κατάσταση αναμονής (Pl) υπολογίζεται σε W ως ακολούθως και στρογγυλοποιείται στο
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο:
Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½)/7
όπου:
Pl,60 = ισχύς σε κατάσταση αναμονής του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο·
Pl,60½ = ισχύς σε κατάσταση αναμονής του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο·
Pl,40½ = ισχύς σε κατάσταση αναμονής του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο.

ζ) Η σταθμισμένη διάρκεια προγράμματος (Tt) υπολογίζεται σε λεπτά ως ακολούθως και στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο
λεπτό:
Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½)/7
όπου:
Τt,60

= διάρκεια προγράμματος του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο·

Τt,60½ = διάρκεια προγράμματος του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο·
Τt,40½ = διάρκεια προγράμματος του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο.
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η) Ο σταθμισμένος χρόνος σε κατάσταση αναμονής (Tl) υπολογίζεται σε λεπτά ως ακολούθως και στρογγυλοποιείται στο
πλησιέστερο λεπτό:
Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½)/7
όπου:
Τl,60

= χρόνος σε κατάσταση αναμονής του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο·

Τl,60½ = χρόνος σε κατάσταση αναμονής του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο·
Τl,40½ = χρόνος σε κατάσταση αναμονής του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο.

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
α) Η σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση νερού (AWC) ενός οικιακού πλυντηρίου ρούχων υπολογίζεται σε λίτρα ως ακολούθως
και στρογγυλοποιείται στον ακέραιο:
AWc = Wt × 220
όπου:
Wt = σταθμισμένη κατανάλωση νερού·
220 = συνολικός αριθμός τυπικών κύκλων πλυσίματος ανά έτος.

β) Η σταθμισμένη κατανάλωση νερού (Wt) υπολογίζεται σε λίτρα ως ακολούθως και στρογγυλοποιείται στον ακέραιο:

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½)/7
όπου:
Wt,60

= κατανάλωση νερού του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο·

Wt,60½ = κατανάλωση νερού του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο·
Wt,40½ = κατανάλωση νερού του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο.

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ
Η σταθμισμένη απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία (D) ενός οικιακού πλυντηρίου ρούχων υπολογίζεται σε ποσοστό ως
ακολούθως και στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ακέραιο ποσοστό:
D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½)/7
όπου:
D60

είναι η απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες
φορτίο, σε ποσοστό και στρογγυλοποιημένη στο πλησιέστερο ακέραιο ποσοστό·

D60½ είναι η απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό
φορτίο, σε ποσοστό και στρογγυλοποιημένη στο πλησιέστερο ακέραιο ποσοστό·
D40½ είναι η απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό
φορτίο, σε ποσοστό και στρογγυλοποιημένη στο πλησιέστερο ακέραιο ποσοστό.
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ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1062/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Σεπτεμβρίου 2010
που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των τηλεοράσεων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

βουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού
για τις τηλεοράσεις (2) αναμένεται να επιφέρει εξοικονόμηση
ηλεκτρικής ενέργειας 43 TWh έως το 2020, σε σύγκριση με
την κατάσταση αν δεν ληφθεί κανένα μέτρο.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(5)

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ετικέτα πρέπει να
προκύπτουν με αξιόπιστες, επακριβείς και αναπαραγώγιμες
διαδικασίες μέτρησης, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις γενι
κώς αποδεκτές σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων, συμπεριλαμ
βανομένων, όπου διατίθενται, εναρμονισμένων προτύπων τα
οποία έχουν εκδοθεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποί
ησης, όπως αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας
98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας δια
δικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων
και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες
της κοινωνίας της πληροφορία (3).

(6)

Στον παρόντα κανονισμό πρέπει να καθοριστούν ενιαίο σχέ
διο και περιεχόμενο για την ετικέτα των τηλεοράσεων.

(7)

Επιπλέον, στον παρόντα κανονισμό πρέπει να καθοριστούν
απαιτήσεις όσον αφορά την τεχνική τεκμηρίωση και το δελ
τίο που συνοδεύει τις τηλεοράσεις.

(8)

Επιπροσθέτως, στον παρόντα κανονισμό πρέπει να προσδιο
ρίζονται απαιτήσεις όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει
να παρέχονται για κάθε είδους πωλήσεις εξ αποστάσεως,
διαφημίσεις και τεχνικό υλικό προώθησης τηλεοράσεων.

(9)

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η κατασκευή ενεργειακώς απο
δοτικών τηλεοράσεων, πρέπει να επιτραπεί στους προμηθευ
τές που επιθυμούν να θέσουν στην αγορά τηλεοράσεις οι
οποίες πληρούν τις απαιτήσεις για τάξεις υψηλότερης ενερ
γειακής απόδοσης να παρέχουν ετικέτες στις οποίες να
εμφαίνονται αυτές οι τάξεις πριν από την ημερομηνία που
θα καταστεί υποχρεωτική η ένδειξη αυτών των τάξεων.

(10)

Πρέπει να προβλεφθεί επανεξέταση του παρόντος κανονι
σμού λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική πρόοδο που
συντελείται,

την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, όσον αφορά την επισήμανση
της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα
με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής
ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά (1), και ιδίως το
άρθρο 10,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Η οδηγία 2010/30/ΕΕ προβλέπει ότι η Επιτροπή θεσπίζει
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όσον αφορά την επισήμανση των
προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια όταν αυτά παρουσιά
ζουν σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και μεγά
λες διαφορές ως προς τα επίπεδα επιδόσεων μολονότι έχουν
ισοδύναμα λειτουργικά χαρακτηριστικά.
Η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν οι τηλεοράσεις
αντιστοιχεί σε σημαντικό τμήμα της συνολικής ζήτησης
ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην Ένωση και τηλε
οράσεις με ισοδύναμες λειτουργικές δυνατότητες παρουσιά
ζουν μεγάλη ανομοιογένεια ως προς την ενεργειακή από
δοση. Η ενεργειακή απόδοση των τηλεοράσεων μπορεί να
βελτιωθεί σημαντικά. Συνεπώς, οι τηλεοράσεις πρέπει να
καλύπτονται από απαιτήσεις επισήμανσης της κατανάλωσης
ενέργειας.
Πρέπει να θεσπιστούν εναρμονισμένες διατάξεις για την επι
σήμανση της ενεργειακής απόδοσης και κατανάλωσης των
τηλεοράσεων με την επισήμανση και την παροχή ομοιόμορ
φων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα αυτά, με σκοπό
να αποτελέσουν κίνητρο για την περαιτέρω βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης των τηλεοράσεων από τους κατα
σκευαστές, να ενθαρρυνθούν οι τελικοί χρήστες να αγορά
ζουν ενεργειακώς αποδοτικότερα μοντέλα, να μειωθεί η
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από αυτά τα προϊόντα,
καθώς και για να ενισχυθεί η λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς.
Ο συνδυασμός των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 642/2009 της Επιτροπής, της
22ας Ιουλίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας
2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ

(1) ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 1.

(2) ΕΕ L 191 της 23.7.2009, σ. 42.
(3) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.
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την οποία παρέχονται μόνον οι ακόλουθες λειτουργίες, οι
οποίες είναι δυνατόν να διατηρηθούν επ’ αόριστον:

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις για την επισήμανση και
την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών όσον αφορά τις τηλε
οράσεις.

α) λειτουργία επανενεργοποίησης, ή λειτουργία επανενεργο
ποίησης μαζί με μια μόνον ένδειξη δραστηριοποιημένης
λειτουργίας επανενεργοποίησης, ή/και
β) απεικόνιση πληροφοριών ή τρέχουσας κατάστασης·

Άρθρο 2
Ορισμοί
Εκτός από τους ορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 2 της
οδηγίας 2010/30/ΕΕ, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

7) «κατάσταση εκτός λειτουργίας»: κατάσταση κατά την οποία ο
εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος με το ηλεκτρικό δίκτυο και
δεν παρέχει καμία λειτουργία· περιλαμβάνονται επίσης:

1) «τηλεόραση»: συσκευή ή οθόνη τηλεόρασης·

α) καταστάσεις που παρέχουν μια μόνον ένδειξη της κατά
στασης εκτός λειτουργίας,

2) «συσκευή τηλεόρασης»: προϊόν το οποίο έχει σχεδιαστεί
κυρίως για την εμφάνιση και τη λήψη οπτικοακουστικών
σημάτων, διατίθεται στην αγορά και πωλείται με χαρακτηρι
στική ονομασία μοντέλου ή συστήματος και αποτελείται από:

β) καταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μόνον λειτουργικό
τητες που προορίζονται να διασφαλίζουν την ηλεκτρομα
γνητική συμβατότητα δυνάμει της οδηγίας 2004/108/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)·

α) οθόνη,
β) μία η περισσότερες διατάξεις συντονισμού/δέκτες και προ
αιρετικές επιπλέον διατάξεις για αποθήκευση δεδομένων
ή/και εμφάνιση, όπως ψηφιακοί βιντεοδίσκοι (DVD), σκλη
ροί δίσκοι (HDD) ή μαγνητοσκόπια (VCR) είτε ως αυτο
τελής συσκευή με οθόνη είτε ως μία ή περισσότερες χωρι
στές συσκευές·
3) «οθόνη τηλεόρασης»: προϊόν το οποίο έχει σχεδιαστεί για να
εμφανίζει ως ενσωματωμένη οθόνη τηλεοπτικό σήμα προερ
χόμενο από ποικιλία πηγών, συμπεριλαμβανομένων σημάτων
τηλεοπτικών εκπομπών, μπορεί προαιρετικά να ελέγχει και να
αναπαράγει ηχητικά σήματα προερχόμενα από εξωτερική
συσκευή, συνδέεται μέσω τυποποιημένων διαδρομών οπτικού
σήματος στις οποίες συμπεριλαμβάνονται cinch (συνιστώσες
βίντεο, σύνθετο βίντεο), SCART, HDMI και μελλοντικά ασύρ
ματα πρότυπα (αλλά εξαιρούνται μη τυποποιημένες συνδέσεις
οπτικού σήματος όπως DVI και SDI), αλλά δεν μπορεί να
λάβει και να επεξεργαστεί εκπεμπόμενα σήματα·
4) «κατάσταση λειτουργίας»: κατάσταση κατά την οποία η τηλε
όραση είναι συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό δίκτυο και παράγει
ήχο και εικόνα·
5) «κατάσταση οικιακής χρήσης»: ρύθμιση της τηλεόρασης την
οποία συστήνει ο κατασκευαστής για συνηθισμένη οικιακή
χρήση·
6) «κατάσταση αναμονής»: κατάσταση κατά την οποία ο εξοπλι
σμός είναι συνδεδεμένος στο ηλεκτρικό δίκτυο, εξαρτάται ως
προς την τροφοδότηση με ηλεκτρική ενέργεια από το ηλεκ
τρικό δίκτυο για να λειτουργήσει όπως προορίζεται και κατά

8) «λειτουργία επανενεργοποίησης»: λειτουργία η οποία διευκο
λύνει την ενεργοποίηση άλλων καταστάσεων, συμπεριλαμβα
νομένης της κατάστασης λειτουργίας, μέσω απομακρυσμένου
μεταγωγέα, συμπεριλαμβανομένων τηλεχειριστηρίων, εσωτερι
κών αισθητήρων, χρονομέτρων μετάβασης σε κατάσταση που
παρέχει πρόσθετες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της
κατάστασης λειτουργίας·
9) «απεικόνιση πληροφοριών ή κατάστασης»: συνεχής λειτουργία
η οποία παρέχει πληροφορίες ή αναφέρει την κατάσταση του
εξοπλισμού σε μέσο απεικόνισης, συμπεριλαμβανομένων
ρολογιών·
10) «επιβεβλημένος κατάλογος επιλογών (μενού)»: σύνολο προτε
ρόθετων από τον κατασκευαστή ρυθμίσεων της τηλεόρασης,
από τις οποίες ο χρήστης πρέπει να επιλέξει συγκεκριμένη
ρύθμιση κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας της τηλεόρασης·
11) «λόγος μέγιστης φωτεινότητας»: ο λόγος της κορυφοτιμής της
φωτεινότητας στην κατάσταση οικιακής χρήσης ή στην κατά
σταση λειτουργίας της τηλεόρασης την οποία έχει ρυθμίσει ο
προμηθευτής, ανάλογα με την περίπτωση, προς την κορυφο
τιμή της φωτεινότητας στην κατάσταση λειτουργίας με τη
μεγαλύτερη φωτεινότητα που παρέχει η συσκευή·
12) «σημείο πώλησης»: χώρος όπου οι τηλεοράσεις εκτίθενται ή
διατίθενται προς πώληση, μίσθωση ή αγορά με δόσεις·
13) «τελικός χρήστης»: ο καταναλωτής που αγοράζει ή αναμένεται
ότι θα αγοράσει τηλεόραση.
(1) ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 24.
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Άρθρο 3
Ευθύνες των προμηθευτών
1.

Οι προμηθευτές μεριμνούν ώστε:

α) κάθε τηλεόραση να φέρει τυπωμένη ετικέτα με τη μορφή και τις
πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα V·
β) να υπάρχει διαθέσιμο δελτίο προϊόντος, σύμφωνα με το παράρ
τημα ΙΙΙ·
γ) να καθίσταται διαθέσιμη η τεχνική τεκμηρίωση, σύμφωνα με το
παράρτημα IV, στις αρχές των κρατών μελών και την Επιτροπή
κατόπιν αιτήσεως·

30.11.2010

γ) η ετικέτα για τηλεοράσεις τάξης ενεργειακής απόδοσης Α++,
A+, A, B, C, D, E που διατίθενται στην αγορά από την 1η
Ιανουαρίου 2017 είναι η προβλεπόμενη στο σημείο 3 του
παραρτήματος V ή, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τους προμη
θευτές, στο σημείο 4 του παραρτήματος V·

δ) η ετικέτα για τηλεοράσεις τάξης ενεργειακής απόδοσης A+++,
A++, A+, A, B, C, D που διατίθενται στην αγορά από την 1η
Ιανουαρίου 2020 είναι η προβλεπόμενη στο σημείο 4 του
παραρτήματος V.

Άρθρο 4
Ευθύνες των εμπόρων
Οι έμποροι μεριμνούν ώστε:

δ) κάθε διαφήμιση για συγκεκριμένο μοντέλο τηλεόρασης να περιέ
χει την τάξη ενεργειακής απόδοσης, εάν η διαφήμιση περιλαμ
βάνει πληροφορίες σχετικές με την ενέργεια ή την τιμή·
ε) κάθε διαφημιστικό τεχνικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο
μοντέλο τηλεόρασης και το οποίο περιγράφει τις συγκεκριμένες
τεχνικές παραμέτρους του, να περιλαμβάνει την τάξη ενεργει
ακής απόδοσης του μοντέλου αυτού.
2.
Οι τάξεις ενεργειακής απόδοσης βασίζονται στον υπολογισμό
του δείκτη ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.

α) στο σημείο πώλησης, κάθε τηλεόραση να φέρει την ετικέτα που
παρέχεται από τους προμηθευτές σύμφωνα με το άρθρο 3 παρά
γραφος 1, στην εμπρόσθια πλευρά της, έτσι ώστε να είναι
εύκολα ορατή·

β) οι προσφερόμενες προς πώληση, μίσθωση ή πώληση με δόσεις
τηλεοράσεις, στην περίπτωση που δεν αναμένεται ότι ο τελικός
χρήστης θα δει την τηλεόραση στο σημείο πώλησης, να διατίθε
νται στην αγορά με τις πληροφορίες που παρέχουν οι προμη
θευτές σύμφωνα με το παράρτημα VΙ·

3.
Η μορφή της ετικέτας ορίζεται στο παράρτημα V και χρησι
μοποιείται σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
α) για τηλεοράσεις που κυκλοφορούν στην αγορά από τις
30 Νοεμβρίου 2011, η ετικέτα για τηλεοράσεις τάξης ενεργει
ακής απόδοσης:

γ) κάθε διαφήμιση συγκεκριμένου μοντέλου τηλεόρασης περιέχει
αναφορά της τάξης ενεργειακής απόδοσης, εάν η διαφήμιση
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την ενέργεια ή την τιμή·

i) A, B, C, D, E, F, G θα είναι η προβλεπόμενη στο σημείο 1
του παραρτήματος V ή, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τους
προμηθευτές, στο σημείο 2 του παραρτήματος V·

δ) σε κάθε διαφημιστικό τεχνικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο
μοντέλο τηλεόρασης και το οποίο περιγράφει τις συγκεκριμένες
τεχνικές παραμέτρους του, να αναφέρεται η τάξη ενεργειακής
απόδοσης του μοντέλου αυτού.

ii) A + είναι η προβλεπόμενη στο σημείο 2 του παραρτήματος
V·

Άρθρο 5
Μέθοδοι μετρήσεων

iii) A++ είναι η προβλεπόμενη στο σημείο 3 του παραρτήματος
V·

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά τα άρθρα 3 και 4
προκύπτουν από αξιόπιστες, ακριβείς και αναπαραγώγιμες διαδικα
σίες μέτρησης, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις γενικώς αποδεκτές
σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων, όπως ορίζεται στο παράρτημα VII.

iv) A+++ είναι η προβλεπόμενη στο σημείο 4 του παραρτήμα
τος V·
Άρθρο 6
β) η ετικέτα για τηλεοράσεις τάξης ενεργειακής απόδοσης A+, A,
B, C, D, E, F που διατίθενται στην αγορά από την 1η Ιανουα
ρίου 2014 είναι η προβλεπόμενη στο σημείο 2 του παραρτή
ματος V ή, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τους προμηθευτές, στο
σημείο 3 του παραρτήματος V·

Διαδικασία επαλήθευσης για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς
Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τη διαδικασία που ορίζεται στο παράρ
τημα VIII κατά την αξιολόγηση της τήρησης των δηλωμένης τιμής
της τάξης ενεργειακής απόδοσης.
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Άρθρο 7
Αναθεώρηση
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και έντυπο διαφημιστικό τεχνικό υλικό που έχουν δημοσιευθεί πριν
από τις 30 Μαρτίου 2012.
Άρθρο 9

Το αργότερο πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανο
νισμού, η Επιτροπή τον επανεξετάζει λαμβάνοντας υπόψη τη συντε
λεσθείσα τεχνολογική πρόοδο.

Έναρξη ισχύος

Άρθρο 8

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταβατική διάταξη
Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε) και το άρθρο 4
στοιχεία β), γ) και δ) δεν εφαρμόζονται για έντυπες διαφημίσεις

Εφαρμόζεται από τις 30 Νοεμβρίου 2011. Ωστόσο, το άρθρο 3
παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε) και το άρθρο 4 στοιχεία β), γ) και
δ) εφαρμόζονται από τις 30 Μαρτίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2010.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Τάξη ενεργειακής απόδοσης
Η τάξη ενεργειακής απόδοσης τηλεόρασης καθορίζεται με βάση τον δείκτη ενεργειακής απόδοσης (Energy Efficiency Index, EEI)
κατά τον πίνακα 1. Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης προσδιορίζεται σύμφωνα με το σημείο 1 του παραρτήματος ΙΙ.
Πίνακας 1
Τάξη ενεργειακής απόδοσης τηλεόρασης
Τάξη ενεργειακής απόδοσης

A+++ (ανώτατη απόδοση)

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης

EEI < 0,10

A++

0,10 ≤ EEI < 0,16

A+

0,16 ≤ EEI < 0,23

A

0,23 ≤ EEI < 0,30

B

0,30 ≤ EEI < 0,42

C

0,42 ≤ EEI < 0,60

D

0,60 ≤ EEI < 0,80

E

0,80 ≤ EEI < 0,90

F

0,90 ≤ EEI < 1,00

G (κατώτατη απόδοση)

1,00 ≤ EEI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Μέθοδος υπολογισμού του δείκτη ενεργειακής απόδοσης και της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας στην κατάσταση
λειτουργίας
1. Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (Energy Efficiency Index, EEI) υπολογίζεται με τον τύπο EEI = P/Pref (A), όπου:
— Pref (A) = Pbasic + A × 4,3224 Watt/dm2,
— Pbasic

= 20 Watt όταν πρόκειται για συσκευή τηλεόρασης με διάταξη συντονισμού/δέκτη και χωρίς σκληρό δίσκο,

— Pbasic

= 24 Watt όταν πρόκειται για συσκευή τηλεόρασης με σκληρό(-ούς) δίσκο(-ους),

— Pbasic

= 24 Watt όταν πρόκειται για συσκευή τηλεόρασης με δύο ή περισσότερες διατάξεις συντονισμού/δέκτες,

— Pbasic

= 28 Watt όταν πρόκειται για συσκευή τηλεόρασης με σκληρό(-ούς) δίσκο(-ους) και δύο ή περισσότερες
διατάξεις συντονισμού/δέκτες,

— Pbasic

= 15 Watt όταν πρόκειται για οθόνη τηλεόρασης,

— A είναι η ορατή επιφάνεια της οθόνης σε dm2,
— P είναι η κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση στην κατάσταση λειτουργίας, σε Watt, μετρούμενη κατά το παράρτημα
VII και στρογγυλοποιημένη στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο.
2. Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση λειτουργίας, σε kWh, υπολογίζεται με τον τύπο E = 1,46 × P.
3. Τηλεοράσεις με αυτόματη ρύθμιση της λαμπρότητας.
Για τους σκοπούς του υπολογισμού του δείκτη ενεργειακής απόδοσης και της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας στην κατά
σταση λειτουργίας κατά τα προβλεπόμενα στα σημεία 1 και 2, αντιστοίχως, η κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση λειτουρ
γίας, που καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία κατά το παράρτημα VII, μειώνεται κατά 5 % εφόσον ικανοποιούνται οι
ακόλουθοι όροι όταν η τηλεόραση διατίθεται στην αγορά:
α) η φωτεινότητα της τηλεόρασης στην κατάσταση οικιακής χρήσης ή στην κατάσταση λειτουργίας που ορίζει ο κατασκευα
στής μειώνεται αυτομάτως στην περίπτωση έντασης περιβάλλοντος φωτισμού από τουλάχιστον 20 lux έως 0 lux·
β) ο αυτόματος έλεγχος λαμπρότητας ενεργοποιείται στην κατάσταση οικιακής χρήσης ή στην κατάσταση λειτουργίας της
τηλεόρασης, όπως ορίζεται από τον προμηθευτή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Δελτίο προϊόντος
1. Οι πληροφορίες στο δελτίο προϊόντος της τηλεόρασης παρέχονται με την ακόλουθη σειρά και περιλαμβάνονται στο φυλλάδιο
του προϊόντος ή σε άλλο έγγραφο το οποίο παρέχεται μαζί με το προϊόν:
α) όνομα/επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα·
β) το αναγνωριστικό μοντέλου του προμηθευτή: κωδικός, συνήθως αλφαριθμητικός, για τη διάκριση συγκεκριμένου μοντέ
λου τηλεόρασης από άλλα μοντέλα με το ίδιο εμπορικό σήμα ή όνομα/επωνυμία προμηθευτή·
γ) η τάξη ενεργειακής απόδοσης του μοντέλου σύμφωνα με το παράρτημα Ι, Πίνακας 1· στην περίπτωση που στην
τηλεόραση έχει απονεμηθεί το «οικολογικό σήμα της ΕΕ» βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), η πληροφορία αυτή επιτρέπεται να περιληφθεί στην ετικέτα·
δ) η ορατή διαγώνιος της οθόνης σε εκατοστόμετρα και σε ίντσες·
ε) η κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας που έχει μετρηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο
παράρτημα VII·
στ) η ετήσια κατανάλωση ενέργειας κατά το παράρτημα ΙΙ, σε kWh ανά έτος, στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο.
Περιγράφεται ως «Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για
τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης
της συσκευής»·
ζ) η κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής ή/και κατάσταση εκτός λειτουργίας που έχει μετρηθεί σύμφωνα με τη
διαδικασία που ορίζεται στο παράρτημα VII·
η) η ανάλυση της οθόνης εκφραζόμενη σε οριζόντια και κατακόρυφα εικονοστοιχεία.
2. Το ίδιο δελτίο επιτρέπεται να καλύπτει διαφορετικά μοντέλα τηλεοράσεων που διαθέτει στην αγορά ο ίδιος προμηθευτής.
3. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δελτίο επιτρέπεται να παρέχονται υπό μορφή έγχρωμου ή ασπρόμαυρου αντι
γράφου της ετικέτας. Στην περίπτωση αυτή, παρέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαριθμούνται στο σημείο 1 και δεν
εμφανίζονται στην ετικέτα.

(1) ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Τεχνική τεκμηρίωση
Στην τεχνική τεκμηρίωση κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) περιλαμβάνονται τα εξής:
α) όνομα/επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα·
β) γενική περιγραφή του μοντέλου της τηλεόρασης, επαρκής ώστε να αναγνωρίζεται σαφώς και εύκολα·
γ) κατά περίπτωση, τα στοιχεία αναφοράς των εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων·
δ) κατά περίπτωση, τα άλλα τεχνικά πρότυπα και προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν·
ε) στοιχεία ταυτότητας και υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να δεσμεύει τον προμηθευτή·
στ) παράμετροι δοκιμών για τις μετρήσεις:
i) θερμοκρασία περιβάλλοντος·
ii) τάση δοκιμής σε V και συχνότητα σε Hz·
iii) ολική αρμονική παραμόρφωση του συστήματος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας·
iv) το τερματικό εισόδου για τις δοκιμές των ακουστικών και των οπτικών σημάτων δοκιμής·
v) πληροφορίες και τεκμηρίωση σχετικά με τα όργανα, τη ρύθμιση και τα κυκλώματα που χρησιμοποιήθηκαν για τις
ηλεκτρικές δοκιμές·
ζ) παράμετροι στην κατάσταση λειτουργίας:
i) η κατανάλωση ισχύος σε Watt στρογγυλοποιημένη στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο για τις μετρήσεις ισχύος μέχρι 100 W
και στο ψηφίο των μονάδων για μετρήσεις ισχύος άνω των 100 W·
ii) τα χαρακτηριστικά του δυναμικού τηλεοπτικού σήματος εκπομπής περιεχομένου που αντιπροσωπεύει το τυπικό εκπε
μπόμενο περιεχόμενο τηλεοπτικών εκπομπών·
iii) την ακολουθία των βημάτων για να επιτευχθεί σταθερή κατάσταση όσον αφορά την κατανάλωση ισχύος·
iv) για τις τηλεοράσεις με επιβεβλημένο κατάλογο επιλογών, ο λόγος, εκφρασμένος σε ποσοστό, της κορυφοτιμής της
φωτεινότητας στην κατάσταση οικιακής χρήσης προς την κορυφοτιμή της φωτεινότητας στην κατάσταση λειτουργίας με
τη μεγαλύτερη λαμπρότητα που παρέχει η συσκευή·
v) για τις οθόνες τηλεοράσεων, περιγραφή των συναφών χαρακτηριστικών της διάταξης συντονισμού που χρησιμοποιείται
για τις μετρήσεις·
η) για την κατάσταση αναμονής ή την κατάσταση εκτός λειτουργίας ξεχωριστά:
i) τα δεδομένα κατανάλωσης ισχύος, σε Watt, στρογγυλεμένα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο·
ii) η χρησιμοποιηθείσα μέθοδος μέτρησης·
iii) περιγραφή του τρόπου επιλογής ή προγραμματισμού της κατάστασης της συσκευής·
iv) αλληλουχία συμβάντων για την επίτευξη της κατάστασης στην οποία ο εξοπλισμός αλλάζει αυτομάτως κατάσταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Ετικέτα
1. ΕΤΙΚΕΤΑ 1

α) Η ετικέτα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
I. όνομα/επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα·
II. το αναγνωριστικό μοντέλου του προμηθευτή, όπου «κωδικός μοντέλου προμηθευτή»: κωδικός, συνήθως αλφαριθμη
τικός, για τη διάκριση συγκεκριμένου μοντέλου τηλεόρασης από άλλα μοντέλα με το ίδιο εμπορικό σήμα ή όνομα/
επωνυμία προμηθευτή·
III. την τάξη ενεργειακής απόδοσης της τηλεόρασης, που καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I. Η αιχμή του βέλους
που περιέχει την ένδειξη της τάξης ενεργειακής απόδοσης της συσκευής τοποθετείται έναντι της αιχμής του βέλους
της οικείας τάξης ενεργειακής απόδοσης·
IV. την κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση λειτουργίας, σε Watt, στρογγυλοποιημένη στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο·
V. την ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση λειτουργίας, υπολογισμένη κατά το παράρτημα ΙΙ σημείο 2, σε kWh,
στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο·
VI. την ορατή διαγώνιο της οθόνης σε εκατοστόμετρα και σε ίντσες.
Σε τηλεοράσεις με εύκολα ορατό διακόπτη ο οποίος όταν ρυθμιστεί στη θέση «εκτός» η τηλεόραση τίθεται σε
κατάσταση κατά την οποία η κατανάλωση ισχύος δεν υπερβαίνει το 0,01 W, επιτρέπεται να προστίθεται το σύμβολο
που ορίζεται στο υπ’ αριθμό 5 του σημείου 8.
Στις περιπτώσεις που σε μοντέλο έχει απονεμηθεί «οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» βάσει του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 66/2010, επιτρέπεται να προστίθεται αντίγραφο του οικολογικού σήματος της ΕΕ.
β) Η ετικέτα είναι σχεδιασμένη όπως προβλέπεται στο σημείο 5.
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2. ΕΤΙΚΕΤΑ 2

α) Η ετικέτα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο σημείο 1 στοιχείο α).
β) Η ετικέτα είναι σχεδιασμένη όπως προβλέπεται στο σημείο 5.
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3. ΕΤΙΚΕΤΑ 3

α) Η ετικέτα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο σημείο 1 στοιχείο α).
β) Η ετικέτα είναι σχεδιασμένη όπως προβλέπεται στο σημείο 5.
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4. ΕΤΙΚΕΤΑ 4

α) Η ετικέτα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο σημείο 1 στοιχείο α).
β) Η ετικέτα είναι σχεδιασμένη όπως προβλέπεται στο σημείο 5.
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5. Το σχέδιο της ετικέτας είναι το εξής:

Όπου ισχύουν τα εξής:
α) Η ετικέτα έχει ελάχιστο πλάτος 60 mm και ελάχιστο ύψος 120 mm. Εάν η ετικέτα τυπώνεται σε μεγαλύτερες διαστάσεις,
για το περιεχόμενό της πρέπει εντούτοις να τηρούνται οι αναλογίες σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές.
β) Για τηλεοράσεις με επιφάνεια οθόνης άνω των 29 dm2 το φόντο είναι λευκό. Για τηλεοράσεις με επιφάνεια οθόνης
29 dm2 ή μικρότερο το φόντο είναι λευκό ή διαφανές.
γ) Τα χρώματα είναι CMYK – κυανό, ματζέντα, κίτρινο και μαύρο – και οι αναλογίες τους δίδονται κατά το παράδειγμα
00-70-X-00 όπου: 0 % κυανό, 70 % ματζέντα, 100 % κίτρινο, 0 % μαύρο.
δ) Η ετικέτα τηρεί όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις (οι αριθμοί αναφέρονται στην ανωτέρω απεικόνιση):
Πάχος περιγράμματος ετικέτας: 3 pt – χρώμα: κυανό 100 % – στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.
Λογότυπο της ΕΕ – χρώματα: X-80-00-00 και 00-00-X-00.
Λογότυπα ετικέτας:
χρώμα: X-00-00-00
Το εικονόγραμμα έχει τη μορφή που απεικονίζεται· λογότυπος ΕΕ και λογότυπος ετικέτας (μαζί): πλάτος: 51 mm, ύψος: 9 mm.
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Περίγραμμα επιμέρους λογοτύπου: 1 pt – χρώμα: κυανό 100 % – μήκος: 51 mm.
Κλίμακα A-G
— Βέλος: ύψος: 3,8 mm, κενό: 0,75 mm — χρώματα:
— Ανώτατη τάξη: X-00-X-00,
— Δεύτερη τάξη: 70-00-X-00,
— Τρίτη τάξη: 30-00-X-00,
— Τέταρτη τάξη: 00-00-X-00,
— Πέμπτη τάξη: 00-30-X-00,
— Έκτη τάξη: 00-70-X-00,
— Κατώτατη τάξη: 00-X-X-00
— Κείμενο: έντονη γραμματοσειρά Calibri 10 pt, κεφαλαία, λευκά· σύμβολα «+»: έντονη γραμματοσειρά Calibri
7 pt, κεφαλαία, λευκά.
Τάξη ενεργειακής απόδοσης
— Βέλος: πλάτος: 26 mm, ύψος: 8 mm, 100 % μαύρο·
— Κείμενο: έντονη γραμματοσειρά Calibri 15 pt, κεφαλαία, λευκά· σύμβολα «+»: έντονη γραμματοσειρά Calibri
10 pt, κεφαλαία, λευκά.
Ενέργεια
— Κείμενο: κανονική γραμματοσειρά Calibri 7 pt, κεφαλαία, 100 % μαύρο.
Λογότυπο διακόπτη:
— Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται, Περίγραμμα: 1 pt – χρώμα: κυανό 100 % – στρογγυλεμένες γωνίες:
3,5 mm.
Κείμενο σχετικά με την κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση λειτουργίας:
— Περίγραμμα: 1 pt – χρώμα: κυανό 100 % – στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.
— Αριθμητική τιμή: έντονη γραμματοσειρά Calibri 14 pt, 100 % μαύρο.
— Δεύτερη γραμμή: κανονική γραμματοσειρά Calibri 11 pt, 100 % μαύρο.
Διαγώνιος της οθόνης της τηλεόρασης:
— Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται
— Περίγραμμα: 1 pt – χρώμα: κυανό 100 % – στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.
— Αριθμητική τιμή: έντονη γραμματοσειρά Calibri 14 pt, 100 % μαύρο. κανονική γραμματοσειρά Calibri 11 pt,
100 % μαύρο.
Κείμενο σχετικά με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας:
— Περίγραμμα: 2 pt – χρώμα: κυανό 100 % – στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.
— Αριθμητική τιμή: έντονη γραμματοσειρά Calibri 25 pt, 100 % μαύρο.
— Δεύτερη γραμμή: κανονική γραμματοσειρά Calibri 11 pt, 100 % μαύρο.
Όνομα/Επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα
Αναγνωριστικό μοντέλου προμηθευτή
Το όνομα/η επωνυμία του προμηθευτή ή το εμπορικό σήμα και το αναγνωριστικό του μοντέλου πρέπει να χωρούν σε
χώρο διαστάσεων 51 × 8 mm.
Περίοδος αναφοράς
Κείμενο: έντονη γραμματοσειρά Calibri 8 pt
Κείμενο: ανοιχτή γραμματοσειρά Calibri 9 pt.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Παρεχόμενες πληροφορίες στην περίπτωση που δεν αναμένεται από τους τελικούς χρήστες να δουν το προϊόν
εκτεθειμένο
1. Οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 στοιχείο β) παρέχονται με την ακόλουθη σειρά:
α) τάξη ενεργειακής απόδοσης του μοντέλου κατά το παράρτημα I·
β) κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας όπως ορίζεται στο σημείο 1 του παραρτήματος ΙΙ·
γ) ετήσια κατανάλωση ισχύος σύμφωνα με το σημείο 2 του παραρτήματος ΙΙ·
δ) διαγώνιος της οθόνης.
2. Εφόσον παρέχονται άλλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δελτίο του προϊόντος, τηρείται η μορφή και η σειρά που
καθορίζεται στο παράρτημα III.
3. Το μέγεθος των γραμμάτων και η γραμματοσειρά που εκτυπώνονται ή παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες κατά το παρόν
παράρτημα είναι ευανάγνωστα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Μετρήσεις
1. Για λόγους συμμόρφωσης και επαλήθευσης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού πραγματοποιού
νται μετρήσεις με τη χρήση αξιόπιστης, επακριβούς και αναπαραγώγιμης διαδικασίας μετρήσεων που λαμβάνει υπόψη τις
γενικώς αποδεκτές σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων καθώς και μεθόδους που ορίζονται σε έγγραφα τα στοιχεία των οποίων
έχουν δημοσιευθεί προς τον σκοπό αυτό στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Μετρήσεις κατανάλωσης ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας κατά το σημείο 1 του παραρτήματος ΙΙ
α) Γενικοί όροι:
i) οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 23 °C +/– 5 °C·
ii) οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με τη χρήση δυναμικού οπτικού σήματος περιεχομένου μετάδοσης που αντιπροσω
πεύει το σύνηθες περιεχόμενο τηλεοπτικής μετάδοσης. Η μέτρηση αφορά τη μέση ισχύ που καταναλώνεται κατά τη
διάρκεια δέκα διαδοχικών λεπτών·
iii) οι μετρήσεις διεξάγονται μετά την παραμονή της τηλεόρασης σε κατάσταση εκτός λειτουργίας επί μία ώρα κατ’
ελάχιστο, που ακολουθείται αμέσως μετά από μία ώρα κατ’ ελάχιστο σε κατάσταση λειτουργίας, και ολοκληρώνονται
πριν παρέλθουν το πολύ τρεις ώρες στην κατάσταση λειτουργίας. Το σχετικό οπτικό σήμα εμφανίζεται καθ’ όλη τη
διάρκεια της παραμονής σε κατάσταση λειτουργίας. Για τηλεοράσεις οι οποίες είναι γνωστό ότι σταθεροποιούνται
εντός μιας ώρας, οι παραπάνω διάρκειες επιτρέπεται να μειωθούν εάν μπορεί να αποδειχτεί ότι οι προκύπτουσες
μετρήσεις προσεγγίζουν κατά 2 % τα αποτελέσματα που θα ήταν δυνατόν να επιτευχθούν διαφορετικά με χρήση των
χρονικών περιόδων που περιγράφονται στο παρόν εδάφιο·
iv) οι μετρήσεις διενεργούνται με αβεβαιότητα μικρότερη ή ίση προς 2 % σε στάθμη εμπιστοσύνης 95 %.
v) οι μετρήσεις διεξάγονται με απενεργοποιημένη τη λειτουργία αυτόματης ρύθμισης της λαμπρότητας εάν διατίθεται
τέτοια λειτουργία. Εάν υφίσταται λειτουργία αυτόματης ρύθμισης της λαμπρότητας η οποία όμως δεν είναι δυνατόν να
απενεργοποιηθεί, οι μετρήσεις διεξάγονται με το φως να εισέρχεται απευθείας στον αισθητήρα περιβάλλοντος φωτι
σμού με ένταση 300 lux ή μεγαλύτερη.
β) Όροι όσον αφορά τις τηλεοράσεις για τη μέτρηση της κατανάλωσης ισχύος στην κατάσταση λειτουργίας:
i) συσκευές τηλεόρασης χωρίς επιβεβλημένο κατάλογο επιλογών: Η κατανάλωση ισχύος μετριέται στην κατάσταση
λειτουργίας της τηλεόρασης όπως παραδίδεται από τον κατασκευαστή, ήτοι η λαμπρότητα της συσκευής έχει ρυθμι
στεί στην τιμή που προβλέπει η κατασκευαστής για τον τελικό χρήστη·
ii) συσκευές τηλεόρασης με επιβεβλημένο κατάλογο επιλογών: Η κατανάλωση ισχύος που αναφέρεται στα σημεία
μετριέται στην κατάσταση λειτουργίας «οικιακή χρήση»·
iii) οθόνες τηλεοράσεων χωρίς επιβεβλημένο κατάλογο επιλογών: Η οθόνη συνδέεται με κατάλληλη διάταξη συντονισμού.
Η κατανάλωση ισχύος που αναφέρεται μετριέται στην κατάσταση λειτουργίας της τηλεόρασης όπως παραδίδεται από
τον κατασκευαστή, ήτοι η λαμπρότητα της συσκευής έχει ρυθμιστεί στην τιμή που προβλέπει ο κατασκευαστής για τον
τελικό χρήστη. Η κατανάλωση ισχύος της διάταξης συντονισμού δεν σχετίζεται με τις μετρήσεις της κατανάλωσης
ενέργειας στην κατάσταση λειτουργίας της οθόνης της τηλεόρασης·
iv) οθόνες τηλεοράσεων με επιβεβλημένο κατάλογο επιλογών: Η οθόνη συνδέεται με κατάλληλη διάταξη συντονισμού. Η
κατανάλωση ισχύος που αναφέρεται στα σημεία μετριέται στην κατάσταση λειτουργίας «οικιακή χρήση».
3. Μετρήσεις κατανάλωσης ισχύος σε κατάσταση αναμονής/εκτός λειτουργίας κατά το σημείο 1 στοιχείο ζ) του
παραρτήματος ΙΙΙ
Οι μετρήσεις ισχύος 0,50 W και άνω πραγματοποιούνται με αβεβαιότητα μικρότερη ή ίση του 2 % σε επίπεδο
εμπιστοσύνης 95 %. Μετρήσεις ισχύος μικρότερης των 0,50 W γίνονται με αβεβαιότητα 0,01 W ή μικρότερη σε επίπεδο
εμπιστοσύνης 95 %.
4. Μετρήσεις κορυφοτιμής φωτεινότητας κατά το σημείο 2 στοιχείο γ) του παραρτήματος VIII
α) Οι μετρήσεις της κορυφοτιμής της φωτεινότητας διεξάγονται με μετρητή φωτεινότητας που εντοπίζει το τμήμα της οθόνης
με πλήρως (100 %) λευκή εικόνα, το οποίο αποτελεί μέρος διαγράμματος δοκιμών για «δοκιμές πλήρους οθόνης» που δεν
υπερβαίνει το σημείο του μέσου επιπέδου εικόνας (APL) όταν σημειώνεται περιορισμός της ισχύος στο σύστημα παρα
γωγής της φωτεινότητας της οθόνης.
β) Οι μετρήσεις του λόγου φωτεινότητας διεξάγονται χωρίς να μετακινείται το σημείο ανίχνευσης του μετρητή φωτεινότητας
επί της οθόνης ενόσω πραγματοποιείται μετάβαση από την κατάσταση οικιακής χρήσης ή την κατάσταση λειτουργίας της
τηλεόρασης την οποία έχει ρυθμίσει ο προμηθευτής, ανάλογα με την περίπτωση, προς την κατάσταση λειτουργίας με τη
μεγαλύτερη λαμπρότητα.

L 314/79

L 314/80
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
Διαδικασία επαλήθευσης για λόγους εποπτείας της αγοράς
Για λόγους ελέγχου της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 και 4 οι αρχές των κρατών μελών εφαρμόζουν την
ακόλουθη διαδικασία επαλήθευσης για την κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας που αναφέρεται στο σημείο 1 του
παραρτήματος ΙΙ και για την κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής/εκτός λειτουργίας που αναφέρεται στο σημείο 1
στοιχείο ζ) του παραρτήματος ΙΙΙ.
1. Οι αρχές των κρατών μελών διενεργούν δοκιμή σε ένα μόνο τεμάχιο.
2. Το μοντέλο θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τη δηλωθείσα τιμή κατανάλωσης ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας και τις
δηλωθείσες τιμές κατανάλωσης ισχύος σε κατάσταση αναμονής ή/και εκτός λειτουργίας, εάν:
α) το αποτέλεσμα της κατανάλωσης ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας δεν υπερβαίνει τη δηλωθείσα τιμή κατανάλωσης ισχύος
κατά ποσοστό άνω του 7 %· και
β) τα αποτελέσματα τιμών κατανάλωσης ισχύος σε κατάσταση αναμονής ή/και εκτός λειτουργίας, κατά περίπτωση, δεν
υπερβαίνουν περισσότερο από 0,10 Watt τις δηλωθείσες τιμές κατανάλωσης ισχύος και
γ) το αποτέλεσμα για τον λόγο της κορυφοτιμής της φωτεινότητας είναι μεγαλύτερο του 60 %.
3. Εφόσον δεν επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα που προβλέπονται στο σημείο 2 στοιχεία α) ή β) ή γ), διενεργούνται δοκιμές σε
τρεις επιπλέον μονάδες του ιδίου μοντέλου.
4. Μετά από τη δοκιμή τριών επιπλέον μονάδων του ιδίου μοντέλου, το μοντέλο θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τη δηλωθείσα
τιμή κατανάλωσης ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας και τις δηλωθείσες τιμές κατανάλωσης ισχύος σε κατάσταση αναμονής
ή/και εκτός λειτουργίας, εάν:
α) ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων για τις τρεις αυτές μονάδες όσον αφορά την κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση
λειτουργίας δεν υπερβαίνει περισσότερο από 7 % τη δηλωθείσα τιμή κατανάλωσης ισχύος· και
β) ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων για τις τρεις αυτές μονάδες όσον αφορά την κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση
αναμονής/εκτός λειτουργίας, ανάλογα με την περίπτωση, δεν υπερβαίνει περισσότερο από 0,10 Watt τις δηλωθείσες
τιμές κατανάλωσης ισχύος και
γ) ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων στις τρεις αυτές μονάδες για τον λόγο της κορυφοτιμής της φωτεινότητας είναι
μεγαλύτερος του 60 %.
5. Εφόσον δεν επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα που προβλέπονται στο σημείο 4 στοιχεία α) ή β) ή γ), θεωρείται ότι το μοντέλο
δεν πληροί τις απαιτήσεις.

30.11.2010

Τιμή συνδρομής 2010 (χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταχυδρομείου για
κανονική αποστολή)
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 100 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, έντυπη έκδοση + ετήσιο
CD-ROM

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 200 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά L, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

770 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μηνιαίο συγκεντρωτικό
CD-ROM

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

400 EUR ετησίως

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας, σειρά S — Δημόσιες
συμβάσεις και διαγωνισμοί, CD-ROM, δύο εκδόσεις την εβδομάδα

πολύγλωσσο: 23 επίσημες
γλώσσες της ΕΕ

300 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά C — Διαγωνισμοί

γλώσσα(-ες) ανάλογα με το
διαγωνισμό

50 EUR ετησίως

Η συνδρομή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδίδεται στις επίσημες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατή σε 22 γλωσσικές εκδόσεις. Περιλαμβάνει τις σειρές L (Νομοθεσία) και C
(Ανακοινώσεις και Πληροφορίες).
Για κάθε γλωσσική έκδοση απαιτείται ξεχωριστή συνδρομή.
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 920/2005 του Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
L 156 της 18ης Ιουνίου 2005, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποχρεούνται, προσωρινά, να
συντάσσουν και να δημοσιεύουν στα ιρλανδικά όλες τις πράξεις. Γι’ αυτό, η Επίσημη Εφημερίδα στα ιρλανδικά
πωλείται ξεχωριστά.
Η συνδρομή για το Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας (σειρά S — Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί)
περιλαμβάνει 23 επίσημες γλωσσικές εκδόσεις σε ένα ενιαίο πολύγλωσσο CD-ROM.
Με απλή αίτηση, οι συνδρομητές της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωμα να
λαμβάνουν διάφορα παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας. Ενημερώνονται για την έκδοση των παραρτημάτων με «Σημείωμα προς τον αναγνώστη» που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Τα CD-ROM θα αντικατασταθούν από DVD εντός του 2010.

Πωλήσεις και συνδρομές
Συνδρομές σε διάφορες τιμολογημένες περιοδικές εκδόσεις, όπως η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, διατίθενται στους εμπορικούς μας αντιπροσώπους. Κατάλογο των εμπορικών μας αντιπροσώπων
θα βρείτε στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_el.htm

Το EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) παρέχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ιστοχώρος αυτός επιτρέπει την πρόσβαση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις συνθήκες, στη νομοθεσία, στη νομολογία και στις
προπαρασκευαστικές πράξεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση: http://europa.eu
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