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REGULAMENTO

DELEGADO (UE)
COMISSÃO

N.o

1061/2010

DA

de 28 de Setembro de 2010
que complementa a Directiva 2010/30/UE do Parlamento Europeu e
do Conselho no que respeita à rotulagem energética das máquinas
de lavar roupa para uso doméstico
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta a Directiva 2010/30/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 19 de Maio de 2010, relativa à indicação do consumo de
energia e de outros recursos por parte dos produtos relacionados com a
energia, por meio de rotulagem e outras indicações uniformes relativas
aos produtos (1), e, nomeadamente, o seu artigo 10.o,
Considerando o seguinte:
(1)

A Directiva 2010/30/UE exige que a Comissão adopte actos de
legados no que respeita à rotulagem dos produtos relacionados
com a energia que representem um potencial significativo de
poupança de energia e cujos níveis de desempenho variem con
sideravelmente para uma funcionalidade equivalente.

(2)

As disposições em matéria de rotulagem energética das máquinas
de lavar roupa para uso doméstico foram estabelecidas pela Di
rectiva 95/12/CE da Comissão, de 23 de Maio de 1995, relativa à
aplicação da Directiva 92/75/CEE do Conselho à rotulagem ener
gética de máquinas de lavar roupa para uso doméstico (2).

(3)

A electricidade consumida pelas máquinas de lavar roupa para
uso doméstico representa uma parte importante na procura total
de energia eléctrica do sector doméstico na União. Para além das
melhorias de eficiência energética já alcançadas, o consumo de
energia das máquinas de lavar roupa para uso doméstico pode
ainda ser substancialmente reduzido.

(4)

Importa revogar a Directiva 95/12/CE e estabelecer novas dispo
sições por intermédio do presente regulamento, de forma a asse
gurar que o rótulo energético proporciona incentivos dinâmicos
para que os fornecedores melhorem ainda mais a eficiência ener
gética das máquinas de lavar roupa para uso doméstico e acele
rem a transformação do mercado rumo a tecnologias energetica
mente eficientes.

(5)

As máquinas combinadas de lavar e secar roupa para uso domés
tico são abrangidas pela Directiva 96/60/CE da Comissão, de
19 de Setembro de 1996, relativa à aplicação da Directiva
92/75/CEE do Conselho no que respeita à rotulagem energética
de máquinas combinadas de lavar e secar roupa para uso domés
tico (3) e devem, por conseguinte, ser excluídas do âmbito de
aplicação da presente directiva. Considerando, contudo, que ofe
recem funcionalidades semelhantes às das máquinas de lavar
roupa para uso doméstico, deve ter lugar assim que possível
uma revisão da Directiva 96/60/CE.

(1) JO L 153 de 18.6.2010, p. 1.
(2) JO L 47 de 24.2.1996, p. 35.
(3) JO L 266 de 18.10.1996, p. 1.
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(6)

As informações fornecidas no rótulo devem ser obtidas através de
métodos de medição fiáveis, precisos e reprodutíveis, que tomem
em consideração os métodos de medição geralmente reconhecidos
como os mais avançados, incluindo, quando disponíveis, as nor
mas harmonizadas adoptadas pelos organismos europeus de nor
malização, enumeradas no anexo I da Directiva 98/34/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Junho de 1998,
relativa a um procedimento de informação no domínio das nor
mas e regulamentações técnicas e das regras relativas aos serviços
da sociedade da informação (1).

(7)

O presente regulamento deve especificar um modelo e conteúdo
uniformes para o rótulo das máquinas de lavar roupa para uso
doméstico.

(8)

Além disso, o presente regulamento deve especificar os requisitos
em matéria de documentação e fichas técnicas das máquinas de
lavar roupa para uso doméstico.

(9)

Por outro lado, o presente regulamento deve especificar os requi
sitos relativos às informações a fornecer para quaisquer formas de
vendas à distância, anúncios e material técnico de promoção das
máquinas de lavar roupa para uso doméstico.

(10)

É adequado prever um exame das disposições do presente regu
lamento tendo em conta o progresso tecnológico.

(11)

A fim de facilitar a transição da Directiva 95/12/CE para o pre
sente regulamento, devem ser adoptadas disposições para que as
máquinas de lavar roupa para uso doméstico rotuladas em con
formidade com o presente regulamento sejam consideradas con
formes com a Directiva 95/12/CE.

(12)

A Directiva 95/12/CE deve, por conseguinte, ser revogada,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Objecto e âmbito de aplicação
1.
O presente regulamento estabelece requisitos para a rotulagem e o
fornecimento de informações adicionais sobre as máquinas de lavar
roupa para uso doméstico alimentadas pela rede de electricidade e sobre
as máquinas de lavar roupa para uso doméstico alimentadas pela rede de
electricidade que possam também ser alimentadas por baterias, incluindo
as vendidas para utilizações não domésticas e as máquinas de lavar
roupa para uso doméstico encastradas.

2.
O presente regulamento não é aplicável às máquinas combinadas
de lavar e secar roupa para uso doméstico.
(1) JO L 204 de 21.7.1998, p. 37.

2010R1061 — PT — 06.06.2014 — 001.001 — 4
▼B
Artigo 2.o
Definições
Além das definições estabelecidas no artigo 2.o da Directiva
2010/30/UE, são aplicáveis para efeitos do presente regulamento as
seguintes definições:
1) «Máquina de lavar roupa para uso doméstico»: uma máquina au
tomática de lavar roupa que lava e enxagua têxteis utilizando água,
que tem também uma função de extracção por centrifugação e que
se destina a ser utilizada principalmente para fins não profissionais.
2) «Máquina de lavar roupa para uso doméstico encastrada»: máquina
de lavar roupa para uso doméstico destinada a ser instalada num
armário, numa reentrância preparada numa parede, ou num local
semelhante, com adaptação necessária ao equipamento circundante.
3) «Máquina automática de lavar roupa»: uma máquina de lavar roupa
que trata totalmente a carga sem necessidade de intervenção do
utilizador em nenhum ponto do programa.
4) «Máquina combinada de lavar e secar roupa»: uma máquina de
lavar roupa para uso doméstico que inclui uma função de extracção
por centrifugação e uma função de secagem dos têxteis, normal
mente por aquecimento e rotação.
5) «Programa»: uma série de operações pré-definidas e declaradas pelo
fornecedor como adequadas para a lavagem de certos tipos de
têxteis.
6) «Ciclo»: um processo completo de lavagem, enxaguamento e cen
trifugação, tal como definido para o programa seleccionado.
7) «Duração do programa»: o tempo decorrido entre o início do pro
grama e o fim do programa, excluindo o eventual funcionamento
diferido programado pelo utilizador final.
8) «Capacidade nominal»: a massa máxima em quilogramas declarada
pelo fornecedor, a intervalos de 0,5 kg de têxteis secos de um
determinado tipo, que pode ser tratada numa máquina de lavar
roupa para uso doméstico no programa seleccionado, quando car
regada de acordo com as instruções do fornecedor.
9) «Carga parcial»: metade da capacidade nominal de uma máquina de
lavar roupa para uso doméstico num dado programa.
10) «Teor de humidade restante»: a taxa de humidade presente na carga
no final da fase de centrifugação.
11) «Estado de desactivação»: um estado em que a máquina de lavar
roupa para uso doméstico é desligada, por meio de comandos ou
interruptores acessíveis e destinados a serem operados pelo utiliza
dor final durante a utilização normal, de modo a atingir o consumo
de energia mais reduzido, susceptível de persistir por tempo inde
terminado, enquanto a máquina de lavar roupa para uso doméstico
esteja ligada a uma fonte de energia e seja utilizada de acordo com
as instruções do fornecedor. Quando não existam comandos ou
interruptores acessíveis ao utilizador final, o «estado de desactiva
ção» significa: o estado seguinte à passagem da máquina de lavar
roupa para uso doméstico, pelos seus próprios meios, a um con
sumo estacionário em termos de potência.
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12) «Estado inactivo»: o estado de consumo de energia mais reduzido
que pode persistir por tempo indeterminado após o final do pro
grama sem qualquer intervenção suplementar do utilizador final
para além do descarregamento da máquina de lavar roupa para
uso doméstico.
13) «Máquina de lavar roupa para uso doméstico equivalente»: um
modelo de máquina de lavar roupa para uso doméstico colocado
no mercado cuja capacidade nominal, características técnicas e de
desempenho, consumo de energia e de água e emissões de ruído
aéreo durante a lavagem e a centrifugação sejam os mesmos que os
de outro modelo de máquina de lavar roupa para uso doméstico
colocado no mercado com um número de código comercial dife
rente, pelo mesmo fornecedor.
14) «Utilizador final»: um consumidor que compra ou se prevê que
compre uma máquina de lavar roupa para uso doméstico.
15) «Ponto de venda»: um local no qual as máquinas de lavar roupa
para uso doméstico são colocadas em exposição ou postas à venda,
em locação ou em locação com opção de compra.

Artigo 3.o
Responsabilidades dos fornecedores
Os fornecedores asseguram que:
a) Cada máquina de lavar roupa para uso doméstico é fornecida com
um rótulo impresso com o formato e as informações previstos no
anexo I;
b) É disponibilizada uma ficha de produto, como previsto no anexo II;
c) A documentação técnica prevista no anexo III é disponibilizada,
mediante pedido, às autoridades dos Estados-Membros e à Comis
são;
d) Qualquer anúncio relativo a um modelo específico de máquina de
lavar roupa para uso doméstico indica a classe de eficiência energé
tica, no caso de o anúncio fornecer informação relativa à energia ou
aos preços;
e) Qualquer material técnico promocional relativo a um modelo espe
cífico de máquina de lavar roupa para uso doméstico, que descreve
os seus parâmetros técnicos específicos, indica a classe de eficiência
energética do referido modelo;
▼M1
f) É disponibilizado aos distribuidores um rótulo eletrónico com o
formato e as informações previstos no anexo I, para cada modelo
de máquina de lavar roupa para uso doméstico colocado no mercado
a partir de 1 de janeiro de 2015 com um novo identificador de
modelo. Esse rótulo pode também ser disponibilizado aos distribui
dores para outros modelos de máquina de lavar roupa para uso
doméstico;
g) É disponibilizada aos distribuidores uma ficha de produto eletrónica
como previsto no anexo II, para cada modelo de máquina de lavar
roupa para uso doméstico colocado no mercado a partir de 1 de
janeiro de 2015 com um novo identificador de modelo. Essa ficha
pode também ser disponibilizada aos distribuidores para outros mo
delos de máquina de lavar roupa para uso doméstico.
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Artigo 4.o
Responsabilidades dos distribuidores
Os distribuidores asseguram que:
a) Cada máquina de lavar roupa para uso doméstico, no ponto de
venda, ostenta o rótulo facultado pelos fornecedores, em conformi
dade com o artigo 3.o, alínea a), colocado na parte externa da má
quina de lavar roupa para uso doméstico, à frente ou em cima, por
forma a ser claramente visível;
▼M1
b) As máquinas de lavar roupa para uso doméstico postas à venda, em
locação ou em locação com opção de compra em condições em que
não se pode esperar que o utilizador final veja o produto exposto,
são comercializadas com as informações que os fornecedores devem
facultar nos termos do anexo IV. Caso a oferta seja feita através da
Internet e tenham sido disponibilizados um rótulo e uma ficha de
produto eletrónicos em conformidade com o artigo 3.o, alíneas f) e
g), aplica-se, em vez do que precede, o disposto no anexo VIII;
▼B
c) Qualquer anúncio relativo a um modelo específico de máquina de
lavar roupa para uso doméstico inclui uma referência à sua classe de
eficiência energética, no caso de o anúncio fornecer informação
relativa à energia ou aos preços;
d) Qualquer material técnico promocional relativo a um modelo espe
cífico de máquina de lavar roupa para uso doméstico, que descreve
os seus parâmetros técnicos específicos, contém uma referência à
classe de eficiência energética do referido modelo.

Artigo 5.o
Métodos de medição
As informações a facultar nos termos dos artigos 3.o e 4.o serão obtidas
por métodos de medição fiáveis, precisos e reprodutíveis, que tomem
em consideração os métodos de medição geralmente reconhecidos como
os mais avançados.

Artigo 6.o
Procedimento de verificação para efeitos de fiscalização do mercado
Os Estados-Membros aplicam o procedimento previsto no anexo V ao
avaliar a conformidade da classe de eficiência energética declarada, do
consumo de energia anual, do consumo de água anual, da classe de
eficiência de secagem, do consumo de energia em estado de desactiva
ção e em estado inactivo, da duração do estado inactivo, do teor de
humidade restante, da velocidade de centrifugação e das emissões de
ruído aéreo.

Artigo 7.o
Revisão
A Comissão revê o presente regulamento à luz do progresso tecnológico
o mais tardar quatro anos após a sua entrada em vigor. Nessa revisão
será feita, nomeadamente, uma avaliação das tolerâncias aplicáveis à
verificação, que constam do anexo V.
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Artigo 8.o
Revogação
A Directiva 95/12/CE é revogada com efeitos a partir de 20 de Dezem
bro de 2011.
Artigo 9.o
Disposições transitórias
1.
O artigo 3.o, alíneas d) e e), e o artigo 4.o, alíneas b), c) e d), não
se aplicam aos anúncios impressos nem ao material técnico promocional
impresso publicados antes de 20 de Abril de 2012.
2.
As máquinas de lavar roupa para uso doméstico colocadas no
mercado antes de 20 de Dezembro de 2011 devem cumprir as disposi
ções previstas na Directiva 95/12/CE.
3.
Caso tenha sido adoptada uma medida de execução da Directiva
2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (1) no que respeita
aos requisitos de concepção ecológica aplicáveis às máquinas de lavar
roupa para uso doméstico, as máquinas de lavar roupa para uso domés
tico que cumpram o disposto nessa medida de execução no que respeita
aos requisitos de eficiência de lavagem e as disposições previstas no
presente regulamento, e que sejam colocadas no mercado ou postas à
venda, em locação ou em locação com opção de compra antes de 20 de
Dezembro de 2011 devem ser consideradas conformes com os requisitos
da Directiva 95/12/CE.
Artigo 10.o
Entrada em vigor e aplicação
1.
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
2.
É aplicável a partir de 20 de Dezembro de 2011. Contudo, o
artigo 3.o, alíneas d) e e), e o artigo 4.o, alíneas b), c) e d), são
aplicáveis a partir de 20 de Abril de 2012.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e
directamente aplicável em todos os Estados-Membros.

(1) JO L 285 de 31.10.2009, p. 10.
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ANEXO I
Rótulo
1. RÓTULO
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1) O rótulo deve conter as seguintes informações:
I. O nome do fornecedor ou marca comercial;
II. O identificador de modelo do fornecedor, isto é, o código, geral
mente alfanumérico, que distingue um modelo específico de máquina
de lavar roupa para uso doméstico de outros modelos com a mesma
marca comercial ou o mesmo nome de fornecedor;
III. A classe de eficiência energética determinada em conformidade com
a secção 1 do Anexo VI; a ponta da seta que contém a classe de
eficiência energética da máquina de lavar roupa para uso doméstico
deve ficar ao mesmo nível que a ponta da seta da correspondente
classe de eficiência energética;
IV. O consumo de energia anual ponderado (AEC), expresso em kWh
por ano, arredondado às unidades em conformidade com o anexo
VII;
V. O consumo de água anual ponderado (AWC), expresso em litros por
ano, arredondado às unidades em conformidade com o anexo VII;
VI. A capacidade nominal, em quilogramas, do programa de lavagem
normal de algodão a 60 °C em plena carga ou do programa de
lavagem normal de algodão a 40 °C em plena carga, conforme a
que for menor;
VII. A classe de eficiência de secagem conforme consta da secção 2 do
anexo VI;
VIII. A emissão de ruído aéreo durante as fases de lavagem e centrifuga
ção no programa de lavagem normal de algodão a 60 °C em plena
carga, expressa em dB(A) re 1 pW, arredondada às unidades.
2) O formato do rótulo deve ser conforme com a secção 2. Todavia, quando
um modelo tenha recebido um rótulo ecológico da UE ao abrigo do
Regulamento (CE) n.o 66/2010 (1) do Parlamento Europeu e do Conselho,
pode acrescentar-se uma cópia do rótulo ecológico da UE.
2. ASPECTO DO RÓTULO
O rótulo deve respeitar o seguinte modelo:

(1) JO L 27 de 30.1.2010, p. 1.
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Em que:
a) O rótulo deve ter, pelo menos, uma largura de 110 mm e uma altura de
220 mm. Se o rótulo for impresso num formato maior, o seu conteúdo
deve, contudo, manter-se proporcionado relativamente às especificações
supra.
b) O fundo deve ser branco.
c) As cores são CMAP – ciano, magenta, amarelo e preto, de acordo com o
seguinte exemplo: 00-70 de Outubro de 00: 0 % ciano, 70 % magenta,
100 % amarelo, 0 % preto.
d) O rótulo deve cumprir todos os requisitos que se seguem (os números
referem-se à figura anterior):
Traço de rebordo: 5 pt – cor: ciano 100 % – cantos redondos: 3,5
mm.
Logótipo UE – cores: X-80-00-00 e 00-0 de Outubro de 00.
Logótipo de energia: cor: X-00-00-00.
Pictograma apresentado: logótipo UE e logótipo de energia (combina
dos): largura: 92 mm, altura: 17 mm.
Rebordo dos sublogótipos: 1 pt – cor: ciano 100 % – comprimento:
92,5 mm.
Escala de A-G
— Seta: altura: 7 mm, intervalo: 0,75 mm – cores:
— Classe superior: X-0 de Outubro de 00,
— Segunda classe: 70-0 de Outubro de 00,
— Terceira classe: 30-0 de Outubro de 00,
— Quarta classe: 00-0 de Outubro de 00,
— Quinta classe: 00-30 de Outubro de 00,
— Sexta classe: 00-70 de Outubro de 00,
— Última classe: 00-X-X-00.
— Texto: Calibri bold 18 pt, maiúsculas e branco; símbolos «+»:
Calibri bold 12 pt, maiúsculas, branco, alinhado numa fila única.
Classe de eficiência energética
— Seta: largura: 26 mm, altura: 14 mm, 100 % preto;
— Texto: Calibri bold 29 pt, maiúsculas e branco; símbolos «+»:
Calibri bold 18 pt, maiúsculas, branco, alinhado numa fila única.
Energia: texto: Calibri normal 11 pt, maiúsculas, 100 % preto.
Consumo de energia anual ponderado:
— Rebordo: 2 pt – cor: ciano 100 % – cantos redondos: 3,5 mm.
— Valor: Calibri bold 42 pt, 100 % preto; e Calibri normal 17 pt,
100 % preto.
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Consumo de água anual ponderado:
— Pictograma apresentado
— Rebordo: 2 pt – cor: ciano 100 % – cantos redondos: 3,5 mm.
— Valor: Calibri bold 24 pt, 100 % preto; e Calibri normal 16 pt,
100 % preto.
Capacidade nominal
— Pictograma apresentado
— Rebordo: 2 pt – cor: ciano 100 % – cantos redondos: 3,5 mm.
— Valor: Calibri bold 24 pt, 100 % preto; e Calibri normal 16 pt,
100 % preto.
Classe de eficiência de secagem
— Pictograma apresentado
— Rebordo: 2 pt – cor: ciano 100 % – cantos redondos: 3,5 mm.
— Valor: Calibri normal 16 pt, escala horizontal 75 %, 100 % preto
e Calibri bold 22 pt, escala horizontal 75 %, 100 % preto.
Emissão de ruído aéreo
— Pictograma apresentado
— Rebordo: 2 pt – cor: ciano 100 % – cantos redondos: 3,5 mm.
— Valor: Calibri bold 24 pt, 100 % preto; e Calibri normal 16 pt,
100 % preto.
Nome do fornecedor ou marca comercial
Identificador de modelo do fornecedor
O nome do fornecedor ou marca comercial e o identificador de mo
delo devem caber num espaço de 92 × 15 mm.
Número do regulamento: Calibri bold 12 pt, 100 % preto.
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ANEXO II
Ficha de produto
1. As informações contidas na ficha de produto da máquina de lavar roupa para
uso doméstico são facultadas pela seguinte ordem e incluídas na brochura de
produto ou noutra documentação fornecida com o produto:
a) O nome do fornecedor ou marca comercial;
b) O identificador de modelo do fornecedor, isto é, o código, geralmente
alfanumérico, que distingue um modelo específico de máquina de lavar
roupa para uso doméstico de outros modelos com a mesma marca comer
cial ou o mesmo nome de fornecedor;
c) A capacidade nominal em quilogramas de roupa de algodão do programa
de lavagem normal de algodão a 60 °C em plena carga ou do programa de
lavagem normal de algodão a 40 °C em plena carga, conforme a que for
menor;
d) A classe de eficiência energética determinada em conformidade com a
secção 1 do Anexo VI;
e) Se a máquina de lavar roupa para uso doméstico tiver recebido um rótulo
ecológico da UE ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 66/2010, estas
informações podem ser incluídas;
f) O consumo de energia anual ponderado (AEC) em kWh por ano, arredon
dado às unidades, descrito como: «Consumo de energia de “X” kWh por
ano, com base em 220 ciclos de lavagem dos programas de lavagem
normal de algodão a 60 °C e a 40 °C em plena carga e em carga parcial,
e no consumo dos modos de baixo consumo de energia. O valor real do
consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho.»;
g) O consumo de energia (Et,60, Et,60½, Et,40½) do programa de lavagem
normal de algodão a 60 °C em plena carga e em carga parcial e do
programa de lavagem normal de algodão a 40 °C em carga parcial;
h) O consumo, em termos de potência, ponderado em estado de desactivação
e em estado inactivo;
i) O consumo de água anual ponderado (AWC) em litros por ano, arredon
dado às unidades, descrito como: «Consumo de água de “X” litros por
ano, com base em 220 ciclos de lavagem dos programas de lavagem
normal de algodão a 60 °C e a 40 °C em plena carga e em carga parcial.
O valor real do consumo de água dependerá do modo de utilização do
aparelho.»;
j) A classe de eficiência de secagem determinada em conformidade com a
secção 2 do anexo VI, expressa como «classe de eficiência de secagem
“X” numa escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente)»; pode ser
expressa por outros meios, desde que seja claro que a escala vai de G
(menos eficiente) a A (mais eficiente);
k) A velocidade máxima de centrifugação obtida no programa de lavagem
normal de algodão a 60 °C em plena carga ou no programa de lavagem
normal de algodão a 40 °C em carga parcial, conforme a que for menor, e
o teor de humidade restante obtido no programa de lavagem normal de
algodão a 60 °C em plena carga ou no programa de lavagem normal de
algodão a 40 °C em carga parcial, conforme o que for maior;
l) A indicação de que o «programa de lavagem normal de algodão a 60 °C»
e o «programa de lavagem normal de algodão a 40 °C» são os programas
de lavagem normal a que se referem as informações no rótulo e na ficha,
de que estes programas são adequados para a lavagem de roupa de algo
dão com grau de sujidade normal e são os programas de maior eficiência
em termos de consumo combinado de energia e água;
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m) A duração do «programa de lavagem normal de algodão a 60 °C» em
plena carga e em carga parcial e do «programa de lavagem normal de
algodão a 40 °C», em carga parcial, em minutos e arredondada ao minuto;
n) A duração do estado inactivo (Tl) se a máquina de lavar roupa para uso
doméstico estiver equipada com um sistema de gestão da energia;
o) A emissão de ruído aéreo, expressa em dB(A) re 1 pW, arredondada às
unidades, durante as fases de lavagem e centrifugação no programa de
lavagem normal de algodão a 60 °C em plena carga;
p) Se a máquina de lavar roupa para uso doméstico se destinar a ser encas
trada, uma indicação nesse sentido.
2. Uma ficha pode abranger vários modelos de máquinas de lavar roupa para uso
doméstico fornecidos pelo mesmo fornecedor.
3. Os dados constantes da ficha podem assumir a forma de uma cópia do rótulo,
a cores ou a preto e branco. Nesse caso, devem ser também incluídos os
dados enumerados na secção 1 que não estejam contidos no rótulo.
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ANEXO III
Documentação técnica
1. A documentação técnica referida no artigo 3.o, alínea c), deve incluir:
a) O nome e endereço do fornecedor;
b) Uma descrição geral do modelo de máquina de lavar roupa para uso
doméstico, suficiente para a sua identificação fácil e inequívoca;
c) Se adequado, as referências das normas harmonizadas aplicadas;
d) Se adequado, as outras normas e especificações técnicas utilizadas;
e) A identificação e assinatura da pessoa com poderes para representar o
fornecedor;
f) Uma indicação segundo a qual o modelo de máquina de lavar roupa para
uso doméstico liberta ou não iões de prata durante o ciclo de lavagem, com
a seguinte redacção: «Este produto liberta/não liberta iões de prata durante
o ciclo de lavagem.»;
g) Os seguintes parâmetros técnicos para as medições:
i) Consumo de energia;
ii) Duração do programa;
iii) Consumo de água;
iv) Consumo, em termos de potência, em «estado de desactivação»;
v) Consumo, em termos de potência, em «estado inactivo»;
vi) Duração do «estado inactivo»;
vii) Teor de humidade restante;
viii) Emissão de ruído aéreo;
ix) Velocidade máxima de centrifugação;
h) Os resultados dos cálculos efectuados em conformidade com o anexo VII.
2. Sempre que as informações incluídas na documentação técnica relativa a um
dado modelo de máquina de lavar roupa para uso doméstico sejam resultantes
de cálculos efectuados com base na concepção e/ou de extrapolações feitas a
partir de outras máquinas de lavar roupa para uso doméstico equivalentes, a
documentação deve incluir os pormenores desses cálculos e/ou extrapolações
e dos ensaios realizados pelos fornecedores para verificarem a precisão dos
cálculos efectuados. A documentação deve também incluir uma lista de todos
os outros modelos de máquinas de lavar roupa para uso doméstico equiva
lentes relativamente aos quais as informações tenham sido obtidas do mesmo
modo.
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ANEXO IV
Informações a fornecer nos casos em que não se pode esperar que os
utilizadores finais vejam o produto exposto
1. As informações referidas no artigo 4.o, alínea b), devem ser fornecidas pela
seguinte ordem:
a) A capacidade nominal em quilogramas de roupa de algodão do programa
de lavagem normal de algodão a 60 °C em plena carga ou do programa de
lavagem normal de algodão a 40 °C em plena carga, conforme a que for
menor;
b) A classe de eficiência energética, tal como definida na secção 1 do Anexo
VI;
c) O consumo de energia anual ponderado, expresso em kWh por ano, arre
dondado às unidades e calculado em conformidade com a secção 1, alínea
c), do anexo VII;
d) O consumo de água anual ponderado, expresso em litros por ano, arredon
dado às unidades e calculado em conformidade com a secção 2, alínea a),
do anexo VII;
e) A classe de eficiência de secagem em conformidade com a secção 2 do
Anexo VI;
f) A velocidade máxima de centrifugação obtida no programa de lavagem
normal de algodão a 60 °C em plena carga ou no programa de lavagem
normal de algodão a 40 °C em carga parcial, conforme a que for menor, e
o teor de humidade restante obtido no programa de lavagem normal de
algodão a 60 °C em plena carga ou no programa de lavagem normal de
algodão a 40 °C em carga parcial, conforme o que for maior;
g) A emissão de ruído aéreo durante as fases de lavagem e centrifugação no
programa de lavagem normal de algodão a 60 °C em plena carga, expressa
em dB(A) re 1 pW, arredondada às unidades;
h) Se a máquina de lavar roupa para uso doméstico for produzida para ser
encastrada, uma indicação nesse sentido.
2. Caso sejam apresentados outros dados constantes da ficha de informações
sobre o produto, estes dados devem ser apresentados na forma e pela ordem
especificadas no anexo II.
3. A dimensão e o tipo de caracteres utilizados para a impressão ou indicação
dos dados referidos no presente anexo devem assegurar a sua legibilidade.
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ANEXO V
Procedimento de verificação para efeitos de fiscalização do mercado
Para efeitos de verificação da conformidade com os requisitos estabelecidos nos
artigos 3.o e 4.o, as autoridades dos Estados-Membros submetem a ensaio uma
única máquina de lavar roupa para uso doméstico. Se os parâmetros medidos não
corresponderem aos valores declarados pelo fornecedor, dentro do intervalo de
finido no Quadro 1, serão efectuadas medições em três máquinas de lavar roupa
para uso doméstico suplementares. A média aritmética dos valores medidos
nessas três máquinas de lavar roupa para uso doméstico suplementares deve
ser conforme com os valores declarados pelo fornecedor dentro da gama definida
no Quadro 1, excepto para o consumo de energia, em que o valor medido não
deve exceder o valor nominal de Et em mais de 6 %.
Caso contrário, considera-se que o modelo em causa e todos os restantes modelos
de máquinas de lavar roupa para uso doméstico equivalentes não obedecem aos
requisitos estabelecidos nos artigos 3.o e 4.o
As autoridades dos Estados-Membros utilizam processos de medição fiáveis,
precisos e reprodutíveis, que tomem em consideração os métodos de medição
geralmente reconhecidos como os mais avançados, incluindo os métodos descri
tos em documentos cujas referências tenham sido publicadas para o efeito no
Jornal Oficial da União Europeia.
Quadro 1
Parâmetro medido

Tolerâncias aplicáveis à verificação

Consumo de energia anual

O valor medido não deve exceder o
valor nominal (*) de AEC em mais de
10 %.

Consumo de energia

O valor medido não deve exceder o
valor nominal de Et em mais de 10 %.

Duração do programa

O valor medido não deve exceder os
valores nominais de Tt em mais de
10 %.

Consumo de água

O valor medido não deve exceder o
valor nominal de Wt em mais de 10 %.

Teor de humidade restante

O valor medido não deve exceder o
valor nominal de D em mais de 10 %.

Velocidade de centrifugação

O valor medido não deve ser inferior
ao valor nominal em mais de 10 %.

Consumo, em termos de potência, em
estado de desactivação e em estado
inactivo

O valor medido de consumo em termos
de potência, Po e Pl, superior a 1,00 W
não deve exceder o valor nominal em
mais de 10 %. O valor medido de con
sumo em termos de potência, Po e Pl,
igual ou inferior a 1,00 W não deve
exceder o valor nominal em mais de
0,10 W.

Duração do estado inactivo

O valor medido não deve exceder o
valor nominal de Tl em mais de 10 %.

Emissão de ruído aéreo

O valor medido deve ser conforme
com o valor nominal.

(*) Entende-se por «valor nominal» o valor declarado pelo fornecedor.
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ANEXO VI
Classes de eficiência energética e classes de eficiência de secagem
1. CLASSES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A classe de eficiência energética de uma máquina de lavar roupa para uso
doméstico é determinada com base no seu índice de eficiência energética
(EEI) tal como estabelecido no Quadro 1.
O índice de eficiência energética (EEI) de uma máquina de lavar roupa para
uso doméstico é calculado em conformidade com a secção 1 do anexo VII.
Quadro 1
Classes de eficiência energética
Classe de eficiência energética

Índice de Eficiência Energética

A+++ (a mais eficiente)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52 ≤ EEI < 59

A

59 ≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (a menos eficiente)

EEI ≥ 87

2. CLASSES DE EFICIÊNCIA DE SECAGEM
A classe de eficiência de secagem de uma máquina de lavar roupa para uso
doméstico será determinada em conformidade com o teor de humidade res
tante (D) tal como estabelecido no Quadro 2.
O teor de humidade restante (D) de uma máquina de lavar roupa para uso
doméstico é calculado em conformidade com a secção 3 do anexo VII.
Quadro 2
Classes de eficiência de secagem
Classe de eficiência de secagem

A (a mais eficiente)

Teor de humidade restante (%)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (a menos eficiente)

D ≥ 90
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ANEXO VII
Método de cálculo do índice de eficiência energética, do consumo de água
anual e do teor de humidade restante
1. CÁLCULO DO ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Para o cálculo do Índice de Eficiência Energética (EEI) de um modelo de
máquina de lavar roupa para uso doméstico, o consumo de energia anual
ponderado da referida máquina no programa de lavagem normal de algodão
a 60 °C em plena carga e em carga parcial e no programa de lavagem normal
de algodão a 40 °C em carga parcial é comparado com o seu consumo de
energia anual normalizado.
a) O índice de eficiência energética (EEI) é calculado do seguinte modo e
arredondado às décimas:

EEI ¼

AEC
Ü 100
SAEC

em que:
AEC

= consumo de energia anual da máquina de lavar roupa para uso
doméstico;

SAEC = consumo de energia anual normalizado da máquina de lavar
roupa para uso doméstico.
b) O consumo de energia anual normalizado (SAEC) é calculado do seguinte
modo, expresso em kWh por ano e arredondado às centésimas:
SAEC = 47,0 × c + 51,7
em que:
c = capacidade nominal da máquina de lavar roupa para uso doméstico
no programa de lavagem normal de algodão a 60 °C em plena carga
ou no programa de lavagem normal de algodão a 40 °C em plena
carga, conforme a que for menor.
c) O consumo de energia anual ponderado (AEC) é calculado do seguinte
modo, expresso em kWh por ano e arredondado às centésimas:

i) AEC ¼ Et Ü 220 þ

Ï

Po Ü

B
525 600 Ä ðTt Ü 220Þ
525 600 Ä ðTt Ü 220Þ
þ Pl Ü
2
2
60 Ü 1 000

em que:
Et

= consumo de energia ponderado;

Po

= potência ponderada em «estado de desactivação»;

Pl

= potência ponderada em «estado inactivo»;

Tt

= duração ponderada do programa;

220

= número total de ciclos de lavagem normal por ano.
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ii) Quando a máquina de lavar roupa para uso doméstico possui um sis
tema de gestão da energia, em que a referida máquina passa automa
ticamente para o «estado de desactivação» após o fim do programa, o
consumo de energia anual ponderado (AEC) é calculado tomando em
consideração a duração efectiva do «estado inactivo», de acordo com a
seguinte fórmula:

▼C1
AEC ¼ Et Ü 220 þ

fðPl Ü Tl Ü 220Þ þ Po Ü ½525 600 Ä ðTt Ü 220Þ Ä ðTl Ü 220Þâg
60 Ü 1 000

▼B
em que:
Tl = tempo em «estado inactivo».
d) O consumo de energia ponderado (Et) é calculado do seguinte modo,
expresso em kWh e arredondado às milésimas:
Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½]/7
em que:
Et,60

= consumo de energia do programa de lavagem normal de algodão
a 60 °C em plena carga;

Et,60½ = consumo de energia do programa de lavagem normal de algodão
a 60 °C em carga parcial;
Et,40½ = consumo de energia do programa de lavagem normal de algodão
a 40 °C em carga parcial.
e) O consumo, em termos de potência, ponderado em «estado de desactiva
ção» (Po) é calculado em W do seguinte modo e arredondado às centési
mas:
Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½)/7
em que:
Po,60

= potência em «estado de desactivação» do programa de lavagem
normal de algodão a 60 °C em plena carga;

Po,60½ = potência em «estado de desactivação» do programa de lavagem
normal de algodão a 60 °C em carga parcial;
Po,40½ = potência em «estado de desactivação» do programa de lavagem
normal de algodão a 40 °C em carga parcial.
f) A potência ponderada no «estado inactivo» (Pl) é calculada em W do
seguinte modo e arredondada às centésimas:
Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½)/7
em que:
Pl,60

= potência em «estado inactivo» do programa de lavagem normal
de algodão a 60 °C em plena carga;

Pl,60½ = potência em «estado inactivo» do programa de lavagem normal
de algodão a 60 °C em carga parcial;
Pl,40½ = potência em «estado inactivo» do programa de lavagem normal
de algodão a 40 °C em carga parcial.
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g) A duração ponderada do programa (Tt) é calculada em minutos do seguinte
modo e arredondada ao minuto:
Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½)/7
em que:
Tt,60

= duração do programa de lavagem normal de algodão a 60 °C em
plena carga;

Tt,60½ = duração do programa de lavagem normal de algodão a 60 °C em
carga parcial;
Tt,40½ = duração do programa de lavagem normal de algodão a 40 °C em
carga parcial.
h) A duração ponderada em «estado inactivo» (Tl) é calculada em minutos do
seguinte modo e arredondado ao minuto:
Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½)/7
em que:
Tl,60

= duração do «estado inactivo» do programa de lavagem normal
de algodão a 60 °C em plena carga;

Tl,60½ = duração do «estado inactivo» do programa de lavagem normal
de algodão a 60 °C em carga parcial;
Tl,40½ = duração do «estado inactivo» do programa de lavagem normal
de algodão a 40 °C em carga parcial.
2. CÁLCULO DO CONSUMO DE ÁGUA ANUAL PONDERADO
a) O consumo de água anual ponderado (AWC) de uma máquina de lavar
roupa para uso doméstico é calculado em litros do seguinte modo e arre
dondado às unidades:
AWc = Wt × 220
em que:
Wt

= consumo de água ponderado;

220 = número total de ciclos de lavagem normal por ano.
b) O consumo de água ponderado (Wt) é calculado em litros do seguinte
modo e arredondado às unidades:
Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½)/7
em que:
Wt,60

= consumo de água do programa de lavagem normal de algodão a
60 °C em plena carga;

Wt,60½ = consumo de água do programa de lavagem normal de algodão a
60 °C em carga parcial;
Wt,40½ = consumo de água do programa de lavagem normal de algodão a
40 °C em carga parcial.
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3. CÁLCULO DO TEOR DE HUMIDADE RESTANTE PONDERADO
O teor de humidade restante ponderado (D) de uma máquina de lavar roupa
para uso doméstico é calculado em percentagem do seguinte modo e arredon
dado às unidades:
D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½)/7
em que:
D60

é o teor de humidade restante no programa de lavagem normal de
algodão a 60 °C em plena carga, calculado em percentagem e arredon
dado às unidades;

D60½ é o teor de humidade restante no programa de lavagem normal de
algodão a 60 °C em carga parcial, calculado em percentagem e arre
dondado às unidades;
D40½ é o teor de humidade restante no programa de lavagem normal de
algodão a 40 °C em carga parcial, calculado em percentagem e arre
dondado às unidades.
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ANEXO VIII
Informações a fornecer em caso de venda, locação ou locação com opção de
compra através da Internet
1) Para efeitos dos pontos 2 a 5 do presente anexo, aplicam-se as seguintes
definições:
a) «mecanismo de visualização», qualquer ecrã, inclusive um ecrã tátil, ou
outra tecnologia de visualização utilizada para a apresentação de conteúdos
da Internet aos utilizadores;
b) «apresentação em ninho», uma interface visual em que o acesso a uma
imagem ou a um conjunto de dados se faz através de um clique no rato, do
movimento do rato ou da expansão em ecrã tátil sobre outra imagem ou
outro conjunto de dados;
c) «ecrã tátil», um ecrã que reage ao toque, como é o caso nos computadores-tablete, computadores-ardósia ou telefones inteligentes;
d) «texto alternativo», texto fornecido em alternativa a um gráfico, per
mitindo que a informação seja apresentada em forma não gráfica, nos
casos em que os dispositivos de visualização não podem produzir o gráfico
ou em que se pretende melhorar a acessibilidade, nomeadamente através
de aplicações de síntese de voz.
2) O rótulo pertinente, disponibilizado pelos fornecedores em conformidade com
o artigo 3.o, alínea f), deve ser apresentado no mecanismo de visualização
junto do preço do produto. As dimensões devem ser tais que o rótulo seja
claramente visível e legível e devem ser proporcionais às dimensões especi
ficadas no ponto 2 do anexo I. O rótulo pode ser apresentado em ninho, caso
em que a imagem utilizada para se aceder ao rótulo deve obedecer às espe
cificações estabelecidas no ponto 3 do presente anexo. Caso se utilize a
apresentação em ninho, o rótulo deve surgir com o primeiro clique no rato,
o movimento do rato ou a expansão em ecrã tátil sobre a imagem.
3) A imagem utilizada para se aceder ao rótulo no caso da apresentação em
ninho deve:
a) ser uma seta de cor correspondente à classe de eficiência energética do
produto indicada no rótulo;
b) indicar na seta a classe de eficiência energética do produto, a branco e com
carateres de tamanho equivalente ao dos do preço; e
c) obedecer a um dos seguintes formatos:

4) No caso da apresentação em ninho, a sequência de apresentação do rótulo
deve ser a seguinte:
a) a imagem a que se refere o ponto 3 do presente anexo deve ser apresen
tada ao utilizador final na primeira apresentação e nas subsequentes apre
sentações de informações sobre o preço do produto;
b) a imagem deve remeter, por hiperligação, para o rótulo;
c) o rótulo deve ser apresentado após um clique no rato, o movimento do rato
ou a expansão em ecrã tátil sobre a imagem;
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d) o rótulo deve ser apresentado em janela emergente, novo separador, nova
página ou inserção no ecrã;
e) para ampliar o rótulo em ecrãs táteis, aplicam-se os procedimentos espe
cíficos do dispositivo para o efeito;
f) a apresentação do rótulo deve cessar mediante recurso a uma opção de
fecho ou a outro mecanismo de fecho normal;
g) o texto alternativo à imagem, a apresentar em caso de impossibilidade de
apresentação do rótulo, deve indicar a classe de eficiência energética do
produto em carateres de tamanho equivalente ao dos do preço.
5) A ficha de produto pertinente, disponibilizada pelos fornecedores em confor
midade com o artigo 3.o, alínea g), deve ser apresentada no mecanismo de
visualização junto do preço do produto. As dimensões devem ser tais que as
informações sejam claramente visíveis e legíveis. A ficha de produto pode ser
apresentada em ninho, caso em que a ligação utilizada para se aceder à ficha
deve indicar, de forma clara e legível, «Ficha de produto». Caso se utilize a
apresentação em ninho, a ficha de produto deve surgir com o primeiro clique
no rato, o movimento do rato ou a expansão em ecrã tátil sobre a ligação.

