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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 880/92 frá 23. mars
1992 um kerfi um veitingu vistmerkis EB (1), einkum annarri
undirgrein 1. mgr. 5. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í fyrstu undirgrein 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EBE) nr. 880/92 er
kveðið á um að ákveða beri skilyrði fyrir veitingu umhverfismerkis
bandalagsins fyrir hvern vöruflokk um sig.

Í 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EBE) nr. 880/92 er kveðið á um að
meta beri áhrif vöru á umhverfið með hliðsjón af tilteknum
viðmiðunum fyrir vöruflokka.

Rétt er að settar verði viðmiðanir þar sem greint er frá
prófunaraðferðum og flokkun á orkunotkun í samræmi við
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/2/EB frá 21. janúar 1994
um framkvæmd tilskipunar ráðsins 92/75/EBE að því er varðar
orkumerkingar á rafknúnum kæliskápum, frystiskápum og
sambyggðum skápum til heimilisnota (2) og enn fremur að kröfur
er lúta að orkunotkun verði lagaðar að tækninýjungum og
markaðsþróun.

Í samræmi við 6. gr. reglugerðar (EBE) nr. 880/92 hefur
framkvæmdastjórnin haft samráð við helstu hagsmunaaðila á
sérstökum samráðsfundum.

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari ákvörðun eru í
samræmi við álit nefndar sem var sett á laggirnar á grundvelli 7. gr.
reglugerðar (EBE) nr. 880/92.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Vöruflokkurinn ,,kæliskápar“ (sem hér á eftir kallast
,,vöruflokkurinn”) er skilgreindur þannig:

Kæliskápar, frystihólf, matvælafrystar og sambyggðir skápar af
þessu tagi til heimilisnota sem nota rafmagn.

Tilskipunin tekur ekki til tækja sem ganga einnig fyrir öðrum
orkuberum eins og rafhlöðum.

2. gr.

Meta skal umhverfisáhrif og notagildi vöruflokksins með hliðsjón
af þeim sérstöku vistfræðilegu viðmiðunum sem eru settar fram
í viðaukanum.

3. gr.

Skilgreiningin á vöruflokknum og hinar sérstöku vistfræðilegu
viðmiðanir fyrir vöruflokkinn skulu gilda til þriggja ára frá þeim
degi sem þessi ákvörðun kemur til framkvæmda.

4. gr.

Í stjórnsýslunni er kenninúmerið ,,012” notað fyrir vöruflokkinn.

5. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 323, 13. 12. 1996, bls. 34, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 26/97 frá 30. apríl
1997 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn,
sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 99, 11. 4. 1992, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 45, 17. 2. 1994, bls. 1.

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 26. nóvember 1996

um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki
bandalagsins fyrir kæliskápa (*)

(Texti sem varðar EES)

(96/703/EB)

Gjört í Brussel 26. nóvember 1996.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ritt BJERREGAARD

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

RAMMI

Til að hægt sé að veita umhverfismerki fyrir tæki verður það að uppfylla viðmiðanirnar í þessum viðauka
en markmiðið með þeim er að ýta undir að:

- dregið verði úr umhverfisspjöllum eða umhverfishættu tengdri orkunotkun (almennri hækkun hitastigs,
súrnun, eyðingu óendurnýjanlegra auðlinda) með því að draga úr orkunotkun,

- dregið verði úr umhverfisspjöllum eða umhverfishættu tengdri notkun efna, sem gætu eytt ósonlaginu,
með því að minnka notkun þessara efna,

- dregið verði úr umhverfisspjöllum eða umhverfishættu tengdri notkun efna sem kunna að valda
almennri hækkun hitastigs.

Þar að auki er viðmiðununum ætlað að stuðla að bestu framkvæmd (ákjósanlegustu notkun fyrir umhverfið)
og að efla umhverfisvitund neytenda.

Enn fremur er ýtt undir endurnýtingu tækisins með því að merkja plastíhluta.

LYKILVIÐMIÐANIR

1. Spara orku

Tækið skal hafa lægri orkunýtnistuðul en 75% eins og hann er skilgreindur í V. viðauka við tilskipun
94/2/EB, miðað við að notuð sé sama prófunaraðferð, EN 153, og sama flokkun í 10 flokka.

Tækið fellur þannig undir orkunýtniflokka A og B eins og þeir eru skilgreindir í V. viðauka við
tilskipun 94/2/EB.

2. Minnka ósoneyðingarmátt (ODP) (1) kælimiðla og freyðiefna

Ósoneyðingarmáttur kælimiðla í kælirás og freyðiefna sem eru notuð til að einangra tækið skal vera
enginn.

3. Minnka hitahækkunarmátt (GWP) ( 2) kælimiðla og freyðiefna

Hitahækkunarmáttur kælimiðla í kælirás og freyðiefna sem eru notuð til að einangra tækið skal vera
jafn eða minni en 15 (skilgreindur sem jafngildi CO

2
 í 100 ár).

VIÐMIÐANIR FYRIR BESTU FRAMKVÆMD

4. Fræða neytandann

Selja skal tækið með notendahandbók sem veitir ráðleggingar um rétta notkun með tilliti til
umhverfissjónarmiða, hér er einkum átt við:

1. ráðleggingar um hagstæðustu orkunotkun við rekstur tækisins, þar á meðal:

1.1. leiðbeiningar um staðsetningu eða uppsetningu kæliskápsins þar sem fram koma mál
þess lágmarksrýmis sem halda þarf auðu í kringum tækið til að tryggja nægilega hringrás
lofts;

1.2. ráð til neytandans um að staðsetja tækið ekki í námunda við hitagjafa (svo sem bökunarofn
eða miðstöðvarofn) eða þar sem sól skín beint á það;

(1) ODP er skilgreint í Scientific assessment of stratospheric ozone: 1994, Panel for Scientific Assessment.

(2) GWP og GWP-gildi nokkurra efna eru skilgreind í Climate change, The IPCC scientific assessment (1990).
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1.3. ráð um að miða stillingu hitastillis við umhverfishita og athuga hana með heppilegum

hitamæli (skýra skal hvernig það skuli gert);

1.4. ráð um að opna ekki dyr eða lok oftar eða lengur en þörf er á, sérstaklega þegar um er að
ræða frystiskápa;

1.5. ráð um að láta heitar matvörur kólna áður þær eru settar í tækið, þar sem gufan frá
matvörunum stuðlar að ísingu í uppgufunareiningunni.

1.6. ráð um að halda uppgufunareiningunni lausri við þykkt íslag og að tíð afísing geri það
auðveldara að fjarlægja íslagið;

1.7. ráð um að skipta um þéttilista á hurð ef hann virkar ekki eðlilega;

1.8. ráð um að halda hitaranum aftan á tækinu og rýminu undir honum lausu við ryk og
eldhúsreyk;

1.9. upplýsingar þess efnis að sé framangreindum ráðum ekki fylgt aukist orkunotkunin.

2. Ráð til að komast hjá skemmdum á hitaranum (hitaskiptinum) aftan á tækinu og öðru sem
getur leitt til þess að kælimiðillinn komist í snertingu við umhverfið vegna þeirrar hættu sem
það getur haft í för með sér fyrir umhverfi og heilsu.

Í notendahandbókinni skal koma skýrt fram að ekki skuli nota beitta hluti (svo sem hnífa,
skrúfjárn o.fl.) til að fjarlægja ís þar eð þeir gætu skaddað uppgufunareininguna.

3. Upplýsingar þess efnis að í tækinu séu vökvar og að það sé samsett af hlutum og efnum sem
eru endurnýtanleg og/eða endurvinnanleg.

4. Ráðleggingar um að þegar neytandinn losar sig við tækið skuli hann afla sér upplýsinga um og
fylgja gildandi ákvæðum um ráðstöfun úrgangs.

5. Hvetja til endurvinnslu

Á plasthlutum sem vega meira en 50 g verður að vera varanleg merking sem sýnir um hvaða efni er
að ræða. Þær skammstafanir sem nota skal eru:

1. PET
2. HDPE
3. PVC
4. LDPE
5. PP
6. PS
7. allt annað plastefni skal vera í samræmi við ISO 1043.

Einnig skal á tækinu tilgreina tegund kælimiðils svo og freyðiefnis sem er notað til einangrunar,
nálægt eða á merkiplötunni, til að auðvelda hugsanlega endurnýtingu.

NOTHÆFISVIÐMIÐANIR

6. Takmarka hávaðamengun

Þessi viðmiðun gildir um allan vöruflokkinn nema frystikistur sem gefnar eru upp sem 9. flokkur:
,,frystikistur til heimilisnota” í IV. viðauka við tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/2/EB.

Hávaði sem berst í lofti frá tækinu, reiknaður sem hljóðafl, skal ekki fara yfir 42 dB(A) (re lpW).

Mæling á hávaðastigi skal vera í samræmi við tilskipun ráðsins 86/594/EBE (1), eftir staðlinum EN
28960.

(1) Stjtíð. EB nr. L 344, 6. 12. 1986, bls. 24.
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7. Veita upplýsingar um hávaða

Upplýsingar um hávaðastig tækisins skulu standa þar sem neytandinn fær auðveldlega komið auga
á þær. Þetta skal gert með því að koma þessum upplýsingum fyrir á orkumerkimiðanum fyrir
kæliskápa.

Upplýsingarnar um hávaðastig skulu vera í samræmi við tilskipun ráðsins 86/594/EBE, eftir
staðlinum EN 28960.

PRÓFUN

8. Prófunarstofur

Prófun skal fara fram á kostnað umsækjanda á prófunarstofum sem uppfylla almennu kröfurnar
sem lögð er áhersla á í staðli EN 45001.

NEYTENDAUPPLÝSINGAR

Eftirfarandi texta skal komið fyrir þar sem neytendur fá auðveldlega komið auga á hann (við hliðina á
merkimiðanum, sé þess kostur):

- Þessi vara uppfyllir þær kröfur sem eru gerðar vegna umhverfismerkis Evrópusambandsins þar sem
hún er orkunýtin, verndar ósonlagið og hefur eins lítil gróðurhúsaáhrif og kostur er.

- Frekari upplýsingar um hvernig má draga úr umhverfisáhrifum er að finna í notendahandbókinni.


