
Ο∆ΗΓΙΑ 2003/66/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 3ης Ιουλίου 2003
για την τροποποίηση της οδηγίας 94/2/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 1994 περί εφαρµογής
της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας για τα

οικιακά ηλεκτρικά ψυγεία και τους καταψύκτες, καθώς και τους συνδυασµούς αυτών

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου
1992, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών
πόρων των οικιακών συσκευών µε την επισήµανση και την παροχή
οµοιόµορφων πληροφοριών σχετικά µε τα προϊόντα (1), και ιδίως τα
άρθρα 9 και 12,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα ψυγεία, τους
καταψύκτες και τους συνδυασµούς αυτών αντιπροσωπεύει
σηµαντικό ποσοστό της συνολικής οικιακής ζήτησης ενέρ-
γειας στην Κοινότητα. Είναι σηµαντικά τα περιθώρια µείωσης
της ενεργειακής κατανάλωσης των συσκευών αυτών.

(2) Η επιτυχία του προγράµµατος ένδειξης κατανάλωσης που
θεσπίστηκε µε την οδηγία 94/2/ΕΚ της Επιτροπής (2), σε
συνδυασµό µε την οδηγία 96/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου, της 3ης Σεπτεµβρίου 1996,
σχετικά µε τις απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των
οικιακών ηλεκτρικών ψυγείων, καταψυκτών και συνδυασµών
τους (3) επέφερε την αύξηση του δείκτη απόδοσης των νέων
ηλεκτρικών ψυγείων και των καταψυκτών πλέον του 30 %
µεταξύ 1996 και 2000.

(3) Περί το 20 % των ψυκτικών συσκευών που πωλήθηκαν το
2000 ανήκαν στην τάξη ανώτατης ενεργειακής απόδοσης
(A), και σε ορισµένες αγορές το ποσοστό αυτό υπερέβη το
50 %. Το µερίδιο που καταλαµβάνουν στην αγορά οι συ-
σκευές τάξης Α αυξάνεται γρήγορα. Κατά συνέπεια, είναι
αναγκαίο να εισαχθούν δύο πρόσθετες τάξεις που θα ονοµα-
στούν Α+ και Α++ ως προσωρινή διευθέτηση, έως ότου
πραγµατοποιηθεί διεξοδική αναθεώρηση των τάξεων που
αφορούν την ένδειξη κατανάλωσης.

(4) Τα αποτελέσµατα της επισήµανσης της ενεργειακής από-
δοσης θα περιορισθούν ή και θα εξανεµισθούν, εάν δεν ορι-
σθούν περισσότερες και αποδοτικότερες τάξεις.

(5) Κατά συνέπεια πρέπει να τροποποιηθεί η οδηγία 94/2/ΕΚ.
Επ' ευκαιρία της τροποποίησης αυτής θα είναι δυνατόν αυτή
να ευθυγραµµιστεί µε συναφείς οδηγίες που εκδόθηκαν
προσφάτως, τροποποιώντας την οδηγία 92/75/ΕΚ.

(6) Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής που ιδρύθηκε σύµφωνα
µε το άρθρο 10 της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 94/2/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1, οι παράγραφοι 2, 3 και 4 αντικαθίστανται από το
ακόλουθο κείµενο:

«2. Οι πληροφορίες που απαιτούνται από την παρούσα
οδηγία προκύπτουν από µετρήσεις που διενεργούνται σύµφωνα
µε εναρµονισµένα πρότυπα, τα οποία εκδόθηκαν από τους
Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Τυποποίησης (CEN, Cenelec, ETSI)
κατόπιν εντολής της Επιτροπής σύµφωνα µε την οδηγία 98/34/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (*) και
των οποίων οι αριθµοί αναφοράς έχουν δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα οποία
τα κράτη έχουν δηµοσιεύσει τους αριθµούς αναφοράς των
εθνικών προτύπων για τη µεταφορά των εν λόγω εναρµονισµέ-
νων προτύπων στο εσωτερικό τους δίκαιο.

3. Οι διατάξεις που προβλέπονται στα παραρτήµατα Ι, ΙΙ και
ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας µε βάση τις οποίες απαιτείται η
παροχή των πληροφοριών σχετικά µε τον θόρυβο ισχύουν µόνο
όταν οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται από τα κράτη µέλη
σύµφωνα µε το άρθρο 3 της οδηγίας 86/594/ΕΟΚ. Οι µετρή-
σεις γι' αυτές τις πληροφορίες διενεργούνται σύµφωνα µε την
οδηγία αυτή.

4. Στην παρούσα οδηγία ισχύουν οι ορισµοί του άρθρου 1
παράγραφος 4 της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ.

(*) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.».

2. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής,

α) στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Όταν οι πληροφορίες για συγκεκριµένο συνδυαστικό
µοντέλο έχουν προκύψει από υπολογισµό µε βάση τη µελέτη
ή/και παρεκβολή από άλλους συνδυασµούς, στην τεκµη-
ρίωση πρέπει να περιλαµβάνονται οι λεπτοµέρειες αυτών των
υπολογισµών ή/και παρεκβολών καθώς και δοκιµές που
εκτελέστηκαν για την επαλήθευση της ακρίβειας των υπολο-
γισµών (λεπτοµέρειες του µαθηµατικού µοντέλου για τον
υπολογισµό της απόδοσης, καθώς και των µετρήσεων που
εκτελέστηκαν για την επαλήθευση του µοντέλου αυτού).»·
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(1) ΕΕ L 297 της 13.10.1992, σ. 16.
(2) ΕΕ L 45 της 17.2.1994, σ. 1.
(3) ΕΕ L 236 της 18.9.1996, σ. 36.



β) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«5. Όταν οι συσκευές προσφέρονται προς πώληση,
µίσθωση ή χρηµατοδοτική µίσθωση µέσω εντύπων ή γραπτών
ανακοινώσεων ή µε άλλα µέσα µε συνέπεια ο δυνητικός
καταναλωτής να µην έχει τη δυνατότητα να δει εκτεθειµένη
τη συσκευή, όπως γραπτή προσφορά, κατάλογο ταχυδρο-
µικής παραγγελίας, διαφηµίσεις στο διαδίκτυο ή σε άλλα
ηλεκτρονικά µέσα, οι ανακοινώσεις αυτές περιέχουν όλες τις
πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της
παρούσας οδηγίας.».

3. Τα παραρτήµατα I, ΙΙ, ΙΙΙ και V τροποποιούνται σύµφωνα µε το
παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.

4. Το παράρτηµα VI απαλείφεται.

Άρθρο 2

Τα κράτη µέλη επιτρέπουν την κυκλοφορία ετικετών, δελτίων και
επικοινωνιακών µηνυµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγρα-
φος 5 της οδηγίας 94/2/ΕΚ που περιέχουν τις πληροφορίες, όπως
αναθεωρούνται από την παρούσα οδηγία, το αργότερο ως την 1η
Ιουλίου 2004.

Βεβαιώνουν ότι όλες οι ετικέτες, δελτία και επικοινωνιακά µηνύµατα
που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 της οδηγίας 94/2/ΕΚ
συµµορφώνονται µε τα αναθεωρηµένα υποδείγµατα το αργότερο ως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.

Άρθρο 3

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες διατάξεις για να συµ-
µορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο ως τις 30 Ιουνίου
2004. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι προς τούτο θεσπιζόµενες διατά-
ξεις κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους περιέχουν ή να συνοδεύο-
νται από παραποµπή στην παρούσα οδηγία. Ο τρόπος της παρα-
ποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2003.

Για την Επιτροπή

Loyola DE PALACIO

Αντιπρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Το παράρτηµα I τροποποιείται ως εξής:

α) κάτω από την επικεφαλίδα «Σηµειώσεις για το σήµα» απαλείφεται η τελευταία περίοδος «Οι αντίστοιχοι µε τους παραπάνω
περιγραφόµενους όροι για τις άλλες γλώσσες δίδονται στο παράρτηµα VI.»·

β) κάτω από την επικεφαλίδα «Εκτύπωση»:
i) παρεµβάλλεται το ακόλουθο κείµενο µετά την εικόνα:

«Το γράµµα ένδειξης των συσκευών τάξης A + και A ++ πρέπει να πληροί την ακόλουθη απεικόνιση και να τοποθετεί-
ται στην ίδια θέση όπως η ένδειξη Α για τις συσκευές τάξης Α.

»
ii) απαλείφεται το τελικό κείµενο που αρχίζει µε τις λέξεις «Πλήρης έντυπη πληροφόρηση περιλαµβάνεται στον “Οδηγό

σχεδίου ενδείξεων για ψυγεία ή/και καταψύκτες”»…

2. Το παράρτηµα II τροποποιείται ως εξής:

α) Το σηµείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«4. Τάξη ενεργειακής απόδοσης του µοντέλου όπως ορίζεται στο παράρτηµα V. ∆ιατυπώνεται ως “τάξη ενεργειακής από-
δοσης … σε κλίµακα από A ++ (η πλέον αποδοτική τάξη) µέχρι G (η ελάχιστη αποδοτική)”. Όπου η πληροφορία
αυτή παρέχεται σε πίνακα, επιτρέπεται να εκφράζεται αλλιώς, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σαφές πως η κλίµακα
κυµαίνεται από A ++ (η πλέον αποδοτική τάξη) µέχρι G (η ελάχιστη αποδοτική).»

β) Το σηµείο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«8. καθαρός όγκος θαλάµου αποθήκευσης κατεψυγµένων τροφών και θαλάµου ταχείας ψύξης, αν υφίσταται, σύµφωνα
µε τα πρότυπα του άρθρου 1 παράγραφος 2: παραλείπεται για τις τάξεις 1, 2 και 3. Για συσκευές τάξεως 3 καθαρός
όγκος του “παγοθαλάµου”.»

γ) Προστίθεται το κάτωθι σηµείο 15:

«15. Επιβάλλεται να αναφέρεται αν το παραγόµενο µοντέλο προορίζεται για εντοιχισµό.»

δ) Απαλείφεται η τελευταία σηµείωση.

3. Το παράρτηµα IIΙ τροποποιείται ως εξής:

Απαλείφεται η τελευταία περίοδος.

4. Στο παράρτηµα V, έπειτα από τον τίτλο «ΤΑΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ» παρεµβάλλεται το ακόλουθο κείµενο:

«ΜΕΡΟΣ 1: Ορισµός τάξεων Α + και Α ++

Συσκευή χαρακτηρίζεται ως τάξης A + ή A ++ όταν ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης άλφα (Iα) ευρίσκεται µεταξύ των τιµών
που ορίζονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1

∆είκτης ενεργειακής απόδοσης α (Iα) “Τάξη ενεργειακής απόδοσης”

30 > Iα A++

42 > Iα ≥ 30 A+

Iα ≥ 42 A — G (βλέπε κατωτέρω)

Στον πίνακα 1

Iα ¼
AC
SCα

× 100

όπου:

AC = ετήσια κατανάλωση ενέργειας της συσκευής (σύµφωνα µε το παράρτηµα I, σηµείωση V).

Scα = κανονική ετήσια κατανάλωση ενέργειας α της συσκευής.
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SCα υπολογίζεται ως εξής:

MαX
X

θάλαµοι

Vc ×
25 – Tcð Þ

20
× FF × CC × BI

� �
þ Nα þ CH

όπου:

Vc είναι ο καθαρός όγκος (σε λίτρα) του θαλάµου (σύµφωνα µε τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2)

Tc είναι η προβλεπόµενη θερµοκρασία (σε °C) του θαλάµου.

Οι τιµές Mα και Nα δίδονται στον πίνακα 2 και οι τιµές FF, CC, BI και CH δίδονται στον πίνακα 3.

Πίνακας 2

Τύπος συσκευής Θερµοκρασία του ψυχρότερου
θαλάµου Mα Nα

1 Ψυγείο/αποθηκευτής τροφών > – 6 °C 0,233 245

2 Ψυγείο/Θάλαµος ταχείας ψύξεως > – 6 °C 0,233 245

3 Χωρίς επισήµανση αστέρων > – 6 °C 0,233 245

4 Ψυγείο * ≤ – 6 °C * 0,643 191

5 Ψυγείο ** ≤ – 12 °C ** 0,450 245

6 Ψυγείο *** ≤ – 18 °C ***/*(***) 0,777 303

7 Ψυγείο/καταψύκτης *(***) ≤ – 18 °C ***/*(***) 0,777 303

8 Καταψύκτης κατακόρυφου τύπου ≤ – 18 °C *(***) 0,539 315

9 Καταψύκτης οριζόντιου τύπου ≤ – 18 °C *(***) 0,472 286

10 Πολύπορτο ή άλλες συσκευές (1) (1)

(1) Για αυτές τις συσκευές, η θερµοκρασία και οι αστέρες χαρακτηρισµού του θαλάµου µε τη χαµηλότερη θερµοκρασία καθορίζουν τις τιµές
Μ και Ν. Συσκευές µε θαλάµους θερµοκρασίας – 18 °C *(***) θεωρούνται ψυγεία/καταψύκτες *(***).

Πίνακας 3

∆ιορθωτικός συντελεστής Τιµή Προϋπόθεση

FF (κατάψυξη χωρίς
πάγο — “frost free”)

1,2 για θαλάµους κατάψυξης τροφίµων χωρίς πάγο (“frost free”) (ροή
αέρα)

1 λοιπές συσκευές

CC (κλάση κλίµατος) 1,2 για “τροπικές” συσκευές

1,1 για “υποτροπικές” συσκευές

1 λοιπές συσκευές

BI (εντοιχιζόµενες) 1,2 για εντοιχιζόµενες συσκευές (1) πλάτους µικρότερου των 58 cm

1 λοιπές συσκευές

CH (θάλαµος ταχείας
ψύξης)

50 Kwh/y για συσκευές µε θάλαµο ταχείας ψύξης όγκου τουλάχιστον 15 λίτρων

0 λοιπές συσκευές

(1) Συσκευή είναι “εντοιχιζόµενη” µόνον εάν έχει σχεδιασθεί για να τοποθετηθεί αποκλειστικώς σε εσοχή της επίπλωσης της κουζίνας και να
επικαλυφθεί, και έχει υποβληθεί στις σχετικές δοκιµές ως τέτοια.
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Εάν µια συσκευή δεν είναι τάξης Α + ή Α ++, ταξινοµείται σύµφωνα µε το µέρος 2.

ΜΕΡΟΣ 2: Ορισµός τάξεων Α έως G

…»
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