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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 92/75/EØF av 22. september
1992 om angivelse av husholdningsapparaters energi- og
ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte
vareopplysninger(1), særlig artikkel 9 og 12, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til direktiv 92/75/EØF skal Kommisjonen vedta et
gjennomføringsdirektiv for husholdningsapparater, særlig
kjøleskap, frysere og kombinasjoner av slike.

Den elektrisitet som forbrukes av kjøleskap og frysere utgjør en
vesentlig del av Fellesskapets samlede energiforbruk, og disse
apparatenes energiforbruk kan reduseres betydelig.

Energiforbruket til kjøleskap og frysere ombinasjoner av slike
kan måles ved hjelp av metoden i standarden EN 153 fastsatt av
CEN (Den europeiske standardiseringskomité).

Fellesskapet, som bekrefter sin interesse for en internasjonal
standardiseringsordning som kan utarbeide standarder som
faktisk blir brukt av alle parter i den internasjonale samhandelen
og som oppfyller de krav fellesskapspolitikken stiller, innbyr de
europeiske standardiseringsorganisasjonene til å videreføre
samarbeidet med de internasjonale standardisering-
organisasjonene.

Den europeiske standardiseringskomité (CEN) og Den europeiske
komité for elektroteknisk standardisering (Cenelec) anerkjennes
som de organer som er kompetente til å vedta harmoniserte
standarder i samsvar med de generelle retningslinjer for
samarbeidet mellom Kommisjonen og disse to organene,
undertegnet 13. november 1984. I dette direktiv menes med
harmonisert standard en teknisk spesifikasjon (europeisk stand-
ard eller harmoniseringsdokument) vedtatt av CEN eller Cenelec

KOMMISJONSDIREKTIV 94/2/EF

av 21. januar 1994

om nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til
energimerking av kjøleskap, frysere og kombinasjoner av slike(*)

(*) Denne EF-rettsakten, som er kunngjort i EFT nr. L 45 av 17.2.1994, s.
1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/95 av 29. september
1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter,
standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 297 av 13.10.1992, s. 16.

etter oppdrag fra Kommisjonen i samsvar med rådsdirektiv
83/189/EØF av 28. mars 1983 om en informasjonsrutine for
tekniske standarder og forskrifter(2), sist endret ved vedtak
92/400/EØF(3), og i samsvar med ovennevnte generelle
retningslinjer.

Bestemmelsene i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
komiteen nedsatt ved artikkel 10 i direktiv 92/75/EØF -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
1. Dette direktiv får anvendelse for nettdrevne kjøleskap,

fryseskap, frysebokser og kombinasjoner av slike til bruk i
husholdninger. Apparater som også kan drives av andre
energikilder, f.eks. batterier, utelukkes.

2. De opplysningene som i henhold til dette direktiv skal
oppgis, skal utarbeides etter målemetoden fastsatt ved
europeisk standard EN 153 av mai 1990 eller andre
harmoniserte standarder der referansenummeret er
offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende og der
medlemsstatene har offentliggjort referanse-numrene for
de nasjonale standarder som gjennomfører disse
harmoniserte standardene. Opplysninger om støy skal i de
aktuelle tilfellene utarbeides i samsvar med bestemmelsene
i rådsdirektiv 86/594/EØF(4).

3. De harmoniserte standardene nevnt i nr. 2 skal utarbeides
etter oppdrag fra Kommisjonen i samsvar med direktiv
83/189/EØF.

4. I dette direktiv menes med «forhandler», «leverandør»,
«opplysningsskjema» og «tilleggsopplysninger» det samme
som i artikkel 1 nr. 4 i direktiv 92/75/EØF.

Artikkel 2
1. Det tekniske dokumentasjonsmaterialet nevnt i artikkel 2

nr. 3 i direktiv 92/75/EØF skal inneholde

- leverandørens navn og adresse,

- en generell beskrivelse av apparatet som skal være
tilstrekkelig til å identifisere det,

(2) EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8.

(3) EFT nr. L 221 av 6.8.1992, s. 55.

(4) EFT nr. L 344 av 6.12.1986, s. 24.
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- opplysninger, eventuelt med tegninger, om de viktigste
kjennetegn ved modellens konstruksjon, særlig om
forhold som merkbart påvirker apparatets
energiforbruk,

- prøverapporter om målinger som er blitt utført på
modellen etter framgangsmåten nevnt i artikkel 1 nr.
2 i dette direktiv,

- eventuell bruksanvisning.

2. Apparatene som omfattes av dette direktiv skal inndeles
etter kategoriene i vedlegg IV.

3. Etiketten nevnt i artikkel 2 nr. 1 i direktiv 92/75/EØF skal
tilsvare modellen gjengitt i vedlegg I til dette direktiv.
Etiketten skal settes utvendig på apparatets for- eller overside
slik at den er synlig og ikke kan skjules.

4. Opplysningsskjemaet nevnt i artikkel 2 nr. 1 tredje
strekpunkt i direktiv 92/75/EØF skal tilsvare beskrivelsen i
vedlegg II til dette direktiv.

5. Dersom et produkt frambys til salg, leie eller kjøp på
avbetaling på vilkårene fastsatt i artikkel 5 i direktiv
92/75/EØF gjennom en katalog, særlig postordrekatalog,
skal katalogen inneholde alle opplysningene nevnt i vedlegg
III til dette direktiv.

6. Klassifiseringen av apparatene etter energieffektivitet skal
være i samsvar med angivelsene i vedlegg V.

Artikkel 3
Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for å
sikre at leverandører og forhandlere som er etablert på deres
territorium oppfyller sine forpliktelser i henhold til dette direktiv.

Artikkel 4
1. Medlemsstatene skal vedta og kunngjøre de bestemmelser

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen
31. desember 1994. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette. Bestemmelsene får anvendelse fra
1. januar 1995.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlems-
statene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det
skal henvises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere
regler for henvisningen fastsettes av medlems-statene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på
det området dette direktiv omhandler.

Artikkel 5
Dette direktiv trer i kraft den tjuende dag etter at det er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 6
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. januar 1994.

For Kommisjonen

Abel MATUTES

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG 1

ETIKETT
Utforming

1. Etiketten skal utformes i samsvar med følgende modell:
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Merknader til etiketten

2) Følgende merknader angir nærmere opplysningene som skal gis:

Merknad

I) Leverandørens navn eller varemerke.

II) Leverandørens typebetegnelse.

III) Apparatets klassifisering av energieffektivitet skal fastsettes i samsvar med vedlegg V. Den
aktuelle bokstaven skal plasseres på samme nivå som den aktuelle pilen.

IV) Dersom et apparat har fått tildelt et EF-miljømerke i henhold til rådsforordning (EØF)
nr. 880/92(1), kan en kopi av miljømerket (blomsten) påføres denne del av etiketten, med
forbehold for kravene fastsatt ved fellesskapsordningen for tildeling av miljømerke.
«Veiledning for utformingen av etiketter for kjøleskap og frysere» nevnt nedenfor, forklarer
hvordan miljømerket kan inngå i etiketten.

V) Energiforbruk i samsvar med målemetodene oppgitt i artikkel 1 nr. 2, men uttrykt i kWh per
år (dvs. per 24 timer x 365).

VI) De sammenlagte netto volum av alle oppbevaringsrom uten stjernemerking
(dvs. driftstemperatur > -6 oC).

VII) Det sammenlagte netto volum av alle oppbevaringsrom med stjernemerking
(dvs. driftstemperatur £ -6 oC).

VIII) Frysedelens stjernemerking, i samsvar med standardene nevnt i artikkel 1 nr. 2. Dersom
nevnte del ikke er stjernemerket, skal denne plassen stå tom.

IX) Lydnivået skal eventuelt måles i samsvar med bestemmelsene i direktiv 86/594/EØF.

NB:

De tilsvarende uttrykkene på andre språk finnes i vedlegg VI.

(1) EFT nr. L 99 av 11.4.1992, s. 1.
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Trykk

3. I det følgende defineres visse aspekter ved etiketten:
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Farger:

CMYK: blågrønn, magenta, gul, sort.

Eks.: 07X0: 0 % blågrønn, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

Piler:

- A: X0X0
- B: 70X0
- C: 30X0
- D: 00X0
- E: 03X0
- F: 07X0
- G: 0XX0.

Rammefarge: X070

All tekst skal være sort. Bakgrunnen skal være hvit.

Fullstendige opplysninger om trykking finnes i «Veiledning for utformingen av etiketter for kjøleskap
og frysere» som fås hos

Sekretariatet for Komiteen for energi-
merking av og standardiserte vare-
opplysninger om husholdningsapparater

Generaldirektoratet for energi (DG XVII)
Kommisjonen for De europeiske fellesskap
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel
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Kjøleskap uten frostboks
Kjøle/svalskap
Kjøleskap
Kjøleskap
Kjøleskap
Kjøleskap
Kjøle/fryseskap
Fryseskap
Fryseboks
For apparater i kategori 10 kan leverandøren selv velge
apparatets typebeskrivelse.

VEDLEGG II

OPPLYSNINGSSKJEMAET

Opplysningsskjemaet skal inneholde opplysningene nedenfor. Opplysningene kan gis i en tabell som
omfatter en rekke apparater fra samme leverandør og skal i så fall oppgis i den angitte rekkefølge eller
i tilknytning til beskrivelsen av apparatet:

1) Leverandørens navn eller varemerke.

2) Leverandørens typebetegnelse.

3) Apparattype:

Kategori Beskrivelse i opplysningsskjemaet

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4) Klassifisering av modellen etter energieffektivitet i samsvar med anvisningene i vedlegg V etter
en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk). Dersom disse opplysningene oppgis
i en tabell, kan de uttrykkes på annen måte forutsatt at inndelingen fra A (lavt energiforbruk) til G
(høyt energiforbruk) går klart fram.

5) Dersom disse opplysningene oppgis i en tabell og dersom noen av apparatene i tabellen har fått
tildelt et «EF-miljømerke» i henhold til forordning (EØF) nr. 880/92, kan dette oppgis her. I så fall
skal rubrikkoverskriften være «EF-miljømerke» og angivelsen være en kopi av merket (blomsten).
Denne bestemmelsen berører ikke kravene i EF-ordningen for tildeling av miljømerke.

6) Energiforbruk beregnet i samsvar med artikkel 1 nr. 2, men uttrykt i kWh/år (dvs. per 24 timer x
365), beskrevet som «årlig energiforbruk i kWh/år på grunnlag av resultater oppnådd gjennom 24
timers standardprøver. Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og hvor
det er plassert.»

7) Netto volum av kjøledel (5 °C) i samsvar med standardene nevnt i artikkel 1 nr. 2 utelates for
kategoriene 8 og 9.

8) Netto volum av frysedel i samsvar med standardene i artikkel 1 nr. 2 utelates for kategoriene 1, 2
og 3. For apparater i kategori 3 oppgis frostboksens netto volum.

7) og 8) For kategoriene 2 og 10 oppgis netto volum av hver enkelt del i samsvar
med standardene nevnt i artikkel 1 nr. 2.

9) Eventuell stjernemerking av frysedelen i samsvar med standardene nevnt i artikkel 1 nr. 2.
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10) Angivelsen «no frost» kan oppgis her dersom det er samsvar med definisjonen oppført i standardene
nevnt i artikkel 1 nr. 2.

11)  «Opptiningstid ved strømbrudd (t)», definert som «temperaturstigningstid» i samsvar med
standardene nevnt i artikkel 1 nr. 2.

12) «Innfrysingskapasitet» i kg/24 t i samsvar med standardene nevnt i artikkel 1 nr. 2.

13) «Klimasone» i samsvar med standardene nevnt i artikkel 1 nr. 2. Dersom apparatet er klassifisert
«temperert», kan dette utelates.

14) «Lydnivå (støy)»: måles eventuelt i samsvar med direktiv 86/594/EØF.

Dersom et apparat inneholder mer enn en kjøledel og en frysedel, kan det i nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13
tilføyes ekstra linjer med opplysninger om disse delene. I så fall skal delenes betegnelse og rekkefølge
være konsekvent. Dersom en dels konstruksjonstemperatur ikke er i samsvar med
stjerneklassifiseringssystemet eller med den normale temperaturen for kjøleskap (5 °C), skal denne
temperaturen presiseres.

Opplysningene kan utformes som en gjengivelse av etiketten i farger eller sort/hvitt. I så fall skal
opplysninger som bare forekommer på opplysningsskjemaet tas med.

NB:
De tilsvarende uttrykkene på andre språk finnes i vedlegg VI.

VEDLEGG III

POSTORDRESALG OG ANDRE TYPER FJERNSALG

De postordrekataloger og andre kataloger som er nevnt i artikkel 2 nr. 5 skal inneholde følgende
opplysninger i rekkefølgen angitt nedenfor:

1) Klassifisering etter energieffektivitet (vedlegg II nr. 4).

2) Energiforbruk (vedlegg II nr. 6).

3) Netto volum av kjøledel (vedlegg II nr. 7).

4) Netto volum av frysedel (vedlegg II nr. 8).

5) Stjernemerking (vedlegg II nr. 9).

6) Lydnivå (støy) (vedlegg II nr. 14).

Dersom det i skjemaet gis ytterligere opplysninger om varen, skal de utformes som vist i vedlegg II og
tilføyes listen ovenfor i rekkefølgen som er fastsatt i opplysningsskjemaet.

Størrelsen og skrifttypen som brukes i trykkingen av ovennevnte opplysninger, skal være lett å lese.

NB:

Tilsvarende uttrykk på andre språk finnes i vedlegg VI.
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VEDLEGG IV

KATEGORIER

Apparatene som omfattes av dette direktiv skal deles inn i følgende kategorier:

1) Kjøleskap uten frostboks til husholdningsbruk.
2) Kjøle/svalskap med kjøle-/svaldel på 5 °C og/eller 10 °C til husholdningsbruk.
3) Kjøleskap med frostboks uten stjernemerking til husholdningsbruk.
4) Kjøleskap med frostboks med «én stjerne» (*) til husholdningsbruk.
5) Kjøleskap med frostboks med «to stjerner» (**) til husholdningsbruk.
6) Kjøleskap med frostboks med «tre stjerner» (***) til husholdningsbruk.
7) Kjøle/fryseskap med *(***) fryser til husholdningsbruk.
8) Fryseskap til husholdningsbruk.
9) Frysebokser til husholdningsbruk.
10) Kjøleskap og frysere med mer enn to dører og andre apparater til husholdningsbruk som ikke er

nevnt ovenfor.

VEDLEGG V

KLASSIFISERING ETTER ENERGIEFFEKTIVITET

Tabell 1 viser hvordan et apparat skal klassifiseres etter energieffektivitet:

TABELL 1

Energieffektivitetsindeks: I Energieffektivitetsklasse

 I < 55 A
55 £ I < 75 B
75 £  I < 90 C
90 £  I < 100 D
100 £  I < 110 E
110 £  I < 125 F

125 £  I G

der

«energieffektivitetsindeks» = apparatets årlige energiforbruk(1)/apparatets årlige standard energiforbruk
(uttrykt i prosent),

«apparatets årlige standard energiforbruk» = M x korrigert netto volum + N (uttrykt i kWh/år),

«korrigert volum» = netto volum av kjøledel + W x netto volum av frysedel (uttrykt i liter) og

verdiene M, N og W er tatt fra tabell 2.

(1) I samsvar med vedlegg I merknad V.
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TABELL 2

Apparatkategori

1 Kjøleskap uten frostboks
2 Kjøle/svalskap
3 Kjøleskap uten stjernemerking
4 Kjøleskap *
5 Kjøleskap **
6 Kjøleskap ***
7 Kjøle/fryseskap *(***)
8 Fryseskap
9 Fryseboks
10 Flerdørsapparater eller andre apparater

(1) For kjøle/svalskap er det korrigerte volum lik netto volum av kjøledelen + W W W W W x netto volum av svaldelen (10 °C) (uttrykt
i liter).

(2) Denne faktoren økes for de «no frost»-apparatene som er nevnt i vedlegg II nr. 10 med en faktor på 1,2 som gir en verdi
på 2,58. (Dette kompenserer det forhold at målemetoden ikke tar høyde for den manglende isdannelsen i «no frost»-
apparater som i praksis vil øke «konvensjonelle» apparaters faktiske energiforbruk i en viss grad).

(3) Det korrigerte volumet AV beregnes etter følgende formel:

alle deler

«T
c
» er delens konstruksjonstemperatur (i °C), «V

c
» er delens netto volum (uttrykt i liter) og «F

c
» en faktor lik 1,2 for

«no frost»- deler og 1 for andre deler.

(4) Verdiene M og N skal for disse apparatene bestemmes av den kaldeste delens temperatur og stjerneklassifisering, som
angitt nedenfor:

TABELL 3

Temperaturen i den kaldeste delen Tilsvarende kategori M N

> - 6 °C 1/2/3 Kjøleskap uten frostboks / 0,233 245
kjøleskap uten stjernemerking/
kjøle/svalskap

£ - 6 °C * 4 Kjøleskap (*) 0,643 191

£ - 12 °C ** 5 Kjøleskap (**) 0,450 245

£ - 18 °C *** 6 Kjøleskap (***) 0,657 235

£ - 18 °C *(***) 7 Kjøle/fryseskap *(***) 0,777 303
med innfrysingskapasietet

W M N

- 0,233 245
0,75(1) 0,233 245
1,25 0,233 245
1,55 0,643 191
1,85 0,450 245
2,15 0,657 235
(3) 0,777 303
2,15(2) 0,472 286
2,15(2) 0,446 181
(3) (4) (4)

AV = S (25-T
c
)/20 x V

c
 x F

c
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VEDLEGG VI

OVERSETTELSE AV UTTRYKK SOM SKAL BRUKES PÅ ETIKETTEN OG I
OPPLYSNINGSSKJEMAET

Følgende uttrykk på fellesskapsspråkene tilsvarer de norske uttrykkene som er brukt i dette direktiv:

Merknad

Etikett Opplysnings- Postordre-

skjemaet salg

Vedlegg I Vedlegg II Vedlegg III
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Merknad

Etikett Opplysnings- Postordre-

skjemaet salg

Vedlegg I Vedlegg II Vedlegg III
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Merknad

Etikett Opplysnings- Postordre-

skjemaet salg

Vedlegg I Vedlegg II Vedlegg III


