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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 4/2014

frá 6. janúar 2014

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 640/2009 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins 
og ráðsins 2005/32/EB að því er varðar kröfur varðandi visthönnun  

á rafmagnshreyflum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins  
2009/125/EB frá 21. október 2009 um ramma til að setja 
fram kröfur varðandi visthönnun að því er varðar orkutengdar 
vörur(1) einkum 1. mgr. 15. gr.,

að höfðu samráði á samráðsvettvanginum um visthönnun,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Reynslan sem fengist hefur af framkvæmd reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 640/2009 (2) hefur
leitt í ljós nauðsyn þess að breyta tilteknum ákvæðum
reglugerðar (EB) nr. 640/2009 til að koma í veg fyrir
óráðgerð áhrif á markaðinn með hreyfla og nothæfi þeirra 
vara sem falla undir reglugerðina.

2) Nýleg þróun á markaðnum með rafmagnshreyfla hefur
leitt til breytinga á viðmiðunarmörkum sem gilda um
hæð yfir sjávarmáli, hámarks- og lágmarksumhverfishita
og hitastig kælivatns og notuð eru til að ákvarða hvort
hreyfill sé í notkun við jaðarskilyrði og þarafleiðandi sé
þörf á sérstakri hönnun. Þessi þróun þarf að endurspeglast 
í reglugerðinni.

3) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót
með 1. mgr. 19. gr. tilskipunar 2009/125/EB.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 2, 7.1.2014, bls. 1. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 86/2014 frá 16. maí 2014 um 
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 
og IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn, bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 285, 31.10.2009, bls. 10.
(2) Stjtíð. ESB L 191, 23.7.2009, bls. 26.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 640/2009

Reglugerð (EB) nr. 640/2009 er breytt sem hér segir:

1) Í stað 1. gr. komi eftirfarandi

„1. gr.

Efni og gildissvið

1. Með þessari reglugerð eru settar fram kröfur
varðandi visthönnun að því er varðar að setja hreyfla á 
markað og taka þá í notkun, einnig þá hreyfla sem eru 
felldir inn í aðrar vörur.

2. Þessi reglugerð gildir ekki um:

a) hreyfla sem eru ætlaðir til notkunar á kafi í vökva,

b) hreyfla sem eru að fullu felldir inn í vöru (t.d. tannhjól,
dælu, viftu eða þjöppu) og því ekki unnt að prófa
orkunýtingu þeirra óháð vörunni,

c) hreyfla sem eru ætlaðir sérstaklega til að ganga:

i. í meira en 4000 metra hæð yfir sjávarmáli,

ii. þar sem umhverfishiti fer yfir 60 °C,

iii.  á hámarksganghita sem fer yfir 400 °C,

iv. þar sem umhverfishiti er lægri en -30 °C hvað
varðar alla hreyfla eða lægri en 0 °C hvað varðar
hreyfla með vatnskælingu,

v. þar sem hitastig kælivatns við inntaksop vöru er
lægra en 0 °C eða hærra en 32 °C, eða
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vi. á sprengihættustað eins og hann er skilgreindur í
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/9/EB(*),

d) hemlunarhreyfla

nema hvað varðar upplýsingakröfurnar í 3. til 6. og
12. undirlið 2. liðar I. viðauka.“

(*) Stjtíð. EB L 100, 19.4.1994, bls. 1.

2) Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 640/2009 er
breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerðinni skal beitt sex mánuðum eftir gildistöku hennar.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 6. janúar 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

forseti.

José Manuel BARROSO

______

VIÐAUKI

Breytingar á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 640/2009

Eftirfarandi undirgrein bætist við á eftir þriðju undirgrein í 2. lið I. viðauka:

„Ef ómögulegt er vegna stærðar merkiplötunnar að merkja allar upplýsingarnar sem um getur í lið 1 skal einungis 
merkja á hana málnýtnina (η) við fullt málálag og -spennu.“.

__________________


