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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 8ης Μαΐου 2002

περί εφαρµογής της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας
των οικιακών ηλεκτρικών φούρνων

(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 το
άρθρο 9,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύµφωνα µε την οδηγία 92/75/ΕΟΚ απαιτείται από την
Επιτροπή να εκδίδει εκτελεστικές οδηγίες για τις διάφορες
οικιακές συσκευές, στις οποίες περιλαµβάνονται οι ηλεκτρι-
κοί φούρνοι.

(2) Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τους ηλεκτρικούς
φούρνους αντιπροσωπεύει σηµαντικό ποσοστό της συνο-
λικής οικιακής ζήτησης ενέργειας στην Κοινότητα. Είναι
σηµαντικά τα περιθώρια µείωσης της ενεργειακής κατα-
νάλωσης των συσκευών αυτών.

(3) Τα εναρµονισµένα πρότυπα είναι τεχνικές προδιαγραφές που
εκδίδουν οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης, οι οποίοι
παρατίθενται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 98/34/EΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας
Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληρο-
φόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδια-
γραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της
κοινωνίας των πληροφοριών (2), όπως τροποποιήθηκε από
την οδηγία 98/48/ΕΚ (3).

(4) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να δίδουν πληροφορίες σχετικά µε
τις εκποµπές θορύβου, όταν απαιτείται, σύµφωνα µε την
οδηγία 86/594/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 1ης ∆εκεµβρίου
1986, που αφορά τον αερόφερτο θόρυβο τον οποίο εκπέ-
µπουν οι οικιακές συσκευές (4).

(5) Η οδηγία 79/531/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Μαΐου
1979, περί εφαρµογής στους ηλεκτρικούς φούρνους της
οδηγίας 79/530/ΕΟΚ όσον αφορά την πληροφόρηση και
την κατανάλωση ενέργειας των οικιακών συσκευών µε τη
µέθοδο ετικέτας (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της
Σουηδίας, θα πρέπει να καταργηθεί από την ηµεροµηνία
εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

(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

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στους συνδεόµενους µε το
ηλεκτρικό δίκτυο οικιακούς ηλεκτρικούς φούρνους συµπεριλαµβα-
νοµένων φούρνων που αποτελούν µέρος µεγαλύτερων συσκευών.

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στους ακόλουθους
φούρνους:

α) φούρνους που είναι επίσης δυνατόν να καταναλώνουν ενέργεια
από άλλες πηγές·

β) φούρνους που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των αναφε-
ρόµενων στο άρθρο 2 εναρµονισµένων προτύπων·

γ) φορητούς φούρνους, δηλαδή συσκευές που δεν είναι µόνιµα
τοποθετηµένες, των οποίων η µάζα είναι µικρότερη από 18 kg,
εφόσον δεν προορίζονται για εντοιχισµό.

3. Η παρούσα οδηγία δεν καλύπτει την κατανάλωση ενέργειας
κατά τις λειτουργίες µε ατµό, πλην της λειτουργίας µε θερµό ατµό.

Άρθρο 2

1. Οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παρούσας οδη-
γίας συγκεντρώνονται κατόπιν µετρήσεων που διενεργούνται
σύµφωνα µε εναρµονισµένα πρότυπα τα οποία έχουν εκδοθεί από
την ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (Cenelec)
κατόπιν εντολής της Επιτροπής σύµφωνα µε την οδηγία 98/34/ΕΚ
και των οποίων οι αριθµοί αναφοράς έχουν δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και για τα οποία
τα κράτη έχουν δηµοσιεύσει τους αριθµούς αναφοράς των εθνικών
προτύπων για τη µεταφορά των εν λόγω εναρµονισµένων προτύπων
στο εσωτερικό τους δίκαιο.

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

2. Οι όροι που χρησιµοποιούνται στην παρούσα οδηγία έχουν
την ίδια έννοια µε αυτή των όρων της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ.

Άρθρο 3

1. Ο τεχνικός φάκελος που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγρα-
φος 3 της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ περιλαµβάνει:

α) όνοµα/επωνυµία και διεύθυνση του προµηθευτή·

β) γενική περιγραφή του µοντέλου, επαρκή για να αναγνωρίζεται
ως µονοσήµαντο και εύκολα·

(1) ΕΕ L 297 της 13.10.1992, σ. 16.
(2) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.
(3) ΕΕ L 217 της 5.8.1998, σ. 18.
(4) ΕΕ L 344 της 6.12.1986, σ. 24.
(5) ΕΕ L 145 της 13.6.1979, σ. 7.
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γ) πληροφορίες, συνοδευόµενες από σχέδια κατά περίπτωση, σχε-
τικά µε τα κύρια κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του µοντέλου,
εκείνα ιδίως που µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την κατα-
νάλωση ενέργειας·

δ) εκθέσεις των σχετικών δοκιµών µέτρησης που διενεργήθηκαν
σύµφωνα µε τις διαδικασίες δοκιµών των εναρµονισµένων προ-
τύπων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1·

ε) ενδεχοµένως, οδηγίες χρήσης.

2. Η ετικέτα που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
οδηγίας 92/75/ΕΟΚ καθορίζεται στο παράρτηµα Ι της παρούσας
οδηγίας.

Η ετικέτα πρέπει να τοποθετείται στην πόρτα της συσκευής έτσι
ώστε να είναι εύκολα ορατή και όχι επικαλυµµένη. Σε φούρνους µε
πολλά διαµερίσµατα, ετικέτα πρέπει να φέρει κάθε διαµέρισµα
εκτός των διαµερισµάτων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
των εναρµονισµένων προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 2.

3. Το περιεχόµενο και η µορφή του δελτίου που προβλέπεται
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ καθορίζονται
στο παράρτηµα ΙΙ της παρούσας οδηγίας.

4. Όταν οι συσκευές προσφέρονται προς πώληση, µίσθωση ή
χρηµατοδοτική µίσθωση µέσω εντύπων ή γραπτών ανακοινώσεων ή
µε άλλα µέσα ώστε να εξυπακούεται ότι ο δυνητικός καταναλωτής
δεν θα έχει τη δυνατότητα να δει εκτεθειµένη τη συσκευή, όπως
γραπτή προσφορά, κατάλογο ταχυδροµικής παραγγελίας, διαφηµί-
σεις στο Internet ή σε άλλα ηλεκτρονικά µέσα, πρέπει να κοινο-
ποιούνται όλες οι πληροφορίες που καθορίζονται στο
παράρτηµα ΙΙΙ.

Η απαίτηση αυτή ισχύει επίσης για προσφορές για φούρνους εντοι-
χιζόµενους σε έπιπλα κουζίνας.

5. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης κάθε διαµερίσµατος καθορίζε-
ται σύµφωνα µε το παράρτηµα IV.

6. Οι κατάλληλοι όροι που πρέπει να χρησιµοποιούνται στην
ετικέτα και στο δελτίο όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος
1 της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ επιλέγονται από τον πίνακα που παρα-
τίθεται στο παράρτηµα V της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 4

Τα κράτη µέλη επιτρέπουν έως την 30ή Ιουνίου 2003, τη διάθεση
στην αγορά, την εµπορία ή/και την έκθεση προϊόντων, καθώς και τη
διανοµή των αναφεροµένων στο άρθρο 3 παράγραφος 4 ανακοινώ-
σεων, που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδη-
γίας.

Άρθρο 5

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις αναγκαίες
διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από
την 31η ∆εκεµβρίου 2002. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή
σχετικά.

Οι εν λόγω διατάξεις εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες
αυτές περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται
από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο
τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στο πεδίο που
διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 6

Η οδηγία 79/531/ΕΟΚ καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2002.

Για την Επιτροπή

Loyola DE PALACIO

Αντιπρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΤΙΚEΤΑ

Σχέδιο της ετικέτας

1. Η ετικέτα πρέπει να είναι στην ανάλογη γλώσσα που επιλέγεται από τις ακόλουθες εικονογραφήσεις.
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2. Οι σηµειώσεις που ακολουθούν προσδιορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να συµπεριλαµβάνονται.

Σηµειώσεις:

I. Όνοµα/επωνυµία του προµηθευτή ή εµπορικό σήµα.

II. Αναγνωριστικό µοντέλου του προµηθευτή.

III. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης του (των) διαµερίσµατος(-των) του µοντέλου που καθορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα
IV. Το ενδεικτικό βέλος πρέπει να τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο µε το αντίστοιχο γράµµα ενεργειακής τάξης.

Το ύψος του βέλους που περιέχει το ενδεικτικό γράµµα πρέπει να µην είναι µικρότερο —και όχι µεγαλύτερο του
διπλάσιου— του ύψους των βελών των διαφόρων τάξεων.

IV. Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε απαιτήσεων υπό το πρόγραµµα απονοµής κοινοτικού οικολογικού σήµατος, εάν για το
µοντέλο έχει χορηγηθεί «οικολογικό σήµα Ευρωπαϊκής Ένωσης» σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρηµένου κοινοτικού συστήµατος
απονοµής οικολογικού σήµατος (1), επιτρέπεται να προστεθεί εδώ αντίγραφο του οικολογικού σήµατος.

V. Κατανάλωση ενέργειας σε kWh για την (τις) λειτουργία(-ες) θέρµανσης (συµβατική ή/και κυκλοφορία θερµού αέρα) µε
βάση τυποποιηµένο φορτίο, σύµφωνα µε τις µεθόδους δοκιµών των αναφερόµενων στο άρθρο 2 εναρµονισµένων
προτύπων.

VI. Ο ωφέλιµος όγκος του διαµερίσµατος σε λίτρα, που καθορίζεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 2 εναρµονι-
σµένα πρότυπα.

VII. Το µέγεθος της συσκευής καθορίζεται ως εξής:

µικρή: 12 l ≤ όγκος < 35 l

µεσαία: 35 l ≤ όγκος < 65 l

µεγάλη: 65 l ≤ όγκος.

Το ενδεικτικό βέλος πρέπει να τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο µε το αντίστοιχο µέγεθος.

VIII. Κατά περίπτωση, θόρυβος µετρούµενος κατά τη λειτουργία που καθορίζει την ενεργειακή απόδοση, σύµφωνα µε την
οδηγία 86/594/ΕΟΚ του Συµβουλίου (2).

Σηµείωση:

Οι ισοδύναµοι µε τους παραπάνω περιγραφόµενους όροι στις άλλες γλώσσες δίδονται στο παράρτηµα V.

Εκτύπωση

3. Κατωτέρω καθορίζονται ορισµένα θέµατα που αφορούν την ετικέτα:

Χρησιµοποιούµενα χρώµατα:

CMYK — κυανό, πορφυρό, κίτρινο, µαύρο.

Ex. 07X0: 0 % κυανό, 70 % πορφυρό, 100 % κίτρινο, 0 % µαύρο.

Βέλη

A X0X0

B 70X0

C 30X0

D 00X0

E 03X0

F 07X0

G 0XX0

Χρώµα της γραµµής πλαισίου: X070

Το χρώµα του φόντου για το βέλος ένδειξης της τάξης ενεργειακής απόδοσης είναι µαύρο.

Όλο το κείµενο µε µαύρα γράµµατα. Το φόντο είναι λευκό.

(1) ΕΕ L 237 της 21.9.2000, σ. 1.
(2) Τα σχετικά πρότυπα είναι: EN 60704-2-10 (µέτρηση θορύβου) και EN 60704-3 (επαλήθευση).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

∆ΕΛΤΙΟ

Το δελτίο πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες. Οι πληροφορίες επιτρέπεται να δίδονται υπό µορφή πίνακα ο οποίος να
καλύπτει διάφορα µοντέλα που διατίθενται από τον ίδιο προµηθευτή, οπότε και δίδονται µε τη σειρά που περιγράφεται κατωτέρω
ή παρατίθενται πλησίον της περιγραφής της συσκευής:

1. εµπορικό σήµα του προµηθευτή·

2. αναγνωριστικό µοντέλου του προµηθευτή·

3. η τάξη ενεργειακής απόδοσης του (των) διαµερίσµατος(-των) του µοντέλου όπως καθορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα IV.
Εκφράζεται ως «τάξη ενεργειακής απόδοσης σε κλίµακα από Α (υψηλή ενεργειακή απόδοση) µέχρι G (χαµηλή ενεργειακή
απόδοση)». Όταν η πληροφορία αυτή παρέχεται υπό µορφή πίνακα επιτρέπεται να εκφράζεται αλλιώς, υπό την προϋπόθεση
ότι είναι σαφές πως η κλίµακα κυµαίνεται από Α (υψηλή ενεργειακή απόδοση) µέχρι G (χαµηλή ενεργειακή απόδοση).
Ένδειξη της λειτουργίας θέρµανσης υπό την οποία καθορίζεται η τάξη ενεργειακής απόδοσης·

4. όταν οι πληροφορίες παρέχονται υπό µορφή πίνακα και όταν σε ορισµένες από τις συσκευές του πίνακα έχει απονεµηθεί
«οικολογικό σήµα Ευρωπαϊκής Ένωσης» σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, επιτρέπεται να περιλαµβάνεται
εδώ η πληροφορία αυτή. Στην περίπτωση αυτή, στην επικεφαλίδα της σχετικής γραµµής αναφέρεται «οικολογικό σήµα
Ευρωπαϊκής Ένωσης» και η σχετική εγγραφή αποτελείται από αντίγραφο του οικολογικού σήµατος. Η διάταξη αυτή τελεί
υπό την επιφύλαξη οποιωνδήποτε απαιτήσεων υπό το πρόγραµµα απονοµής του κοινοτικού οικολογικού σήµατος·

5. κατανάλωση ενέργειας σε kWh για την (τις) λειτουργία(-ες) θέρµανσης (συµβατική ή/και κυκλοφορία θερµού αέρα) µε βάση
τυποποιηµένο φορτίο, και σύµφωνα µε τις µεθόδους δοκιµών των αναφεροµένων στο άρθρο 2 εναρµονισµένων προτύπων·

6. ο ωφέλιµος όγκος του διαµερίσµατος σε λίτρα, που καθορίζεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 2 εναρµονισµένα
πρότυπα·

7. το µέγεθος της συσκευής καθορίζεται ως εξής:

µικρή: 12 l ≤ όγκος < 35 l
µεσαία: 35 l ≤ όγκος < 65 l
µεγάλη: 65 l ≤ όγκος.

Το ενδεικτικό βέλος πρέπει να τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο µε το αντίστοιχο µέγεθος·

8. χρόνος που χρειάζεται για το «ψήσιµο» τυποποιηµένου φορτίου που καθορίζεται σύµφωνα µε τις µεθόδους δοκιµών των
αναφερόµενων στο άρθρο 2 εναρµονισµένων προτύπων·

9. κατά περίπτωση, θόρυβος, µετρούµενος κατά τη λειτουργία που καθορίζει την ενεργειακή απόδοση, σύµφωνα µε την οδηγία
86/594/ΕΟΚ (1)·

10. δήλωση της κατανάλωσης ενέργειας όταν ο φούρνος δεν θερµαίνει και λειτουργεί στην κατάσταση κατώτατης κατανάλωσης
ενέργειας από τη στιγµή που θα υπάρχει το κατάλληλα εναρµονισµένο πρότυπο για τις απώλειες σε κατάσταση εφεδρίας·

11. η µεγαλύτερη επιφάνεια ψησίµατος εκφραζόµενη σε cm2 και καθοριζόµενη ως «η επιφάνεια» σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στο άρθρο 2 εναρµονισµένα πρότυπα.

Εάν στο δελτίο περιλαµβάνεται έγχρωµο ή ασπρόµαυρο αντίγραφο της ετικέτας, πρέπει να προστίθενται µόνον οι επιπλέον
πληροφορίες.

Σηµείωση:

Οι ισοδύναµοι, µε τους παραπάνω περιγραφόµενους, όροι στις άλλες γλώσσες δίδονται στο παράρτηµα V.

(1) Τα σχετικά πρότυπα είναι: EN 60704-2-10 (µέτρηση θορύβου) και EN 60704-3 (επαλήθευση).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ

Οι κατάλογοι ταχυδροµικών παραγγελιών, κοινοποιήσεις, γραπτές προσφορές, διαφηµίσεις στο Internet ή σε άλλα ηλεκτρονικά
µέσα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4, καθώς και προσφορές για εντοιχιζόµενους φούρνους σε έπιπλα κουζίνας
πρέπει να περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες µε την καθοριζόµενη κατωτέρω σειρά:

1. εµπορικό σήµα και αναγνωριστικό µοντέλου του προµηθευτή (παράρτηµα ΙΙ σηµεία 1 και 2)
2. τάξη ενεργειακής απόδοσης (παράρτηµα ΙΙ σηµείο 3)
3. κατανάλωση ενέργειας (παράρτηµα ΙΙ σηµείο 5)
4. ωφέλιµος όγκος (παράρτηµα ΙΙ σηµείο 6)
5. µέγεθος (παράρτηµα ΙΙ σηµείο 8)
6. θόρυβος (παράρτηµα ΙΙ σηµείο 9).

Όταν παρέχονται άλλες πληροφορίες που περιέχονται στο δελτίο πληροφοριών, πρέπει να παρουσιάζονται υπό τη µορφή που
ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ και να περιλαµβάνονται στον ανωτέρω πίνακα µε τη σειρά που έχει ορισθεί στο δελτίο.

Σηµείωση:

Οι ισοδύναµοι, µε τους παραπάνω περιγραφόµενους, όροι στις άλλες γλώσσες δίδονται στο παράρτηµα V.
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Τάξη ενεργειακής απόδοσης
Ηλεκτρική ενέργεια E (1) (kWh) µε

βάση τυποποιηµένο φορτίο

Τάξη ενεργειακής απόδοσης
Ηλεκτρική ενέργεια E (1) (kWh) µε

βάση τυποποιηµένο φορτίο

Τάξη ενεργειακής απόδοσης
Ηλεκτρική ενέργεια E (1) (kWh) µε

βάση τυποποιηµένο φορτίο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΤΑΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ

Η τάξη ενεργειακής απόδοσης του διαµερίσµατος συσκευής καθορίζεται ως εξής:

Πίνακας 1 — Φούρνοι µε διαµέρισµα µικρού όγκου

A E < 0,60

B 0,60 ≤ E < 0,80

C 0,80 ≤ E < 1,00

D 1,00 ≤ E < 1,20

E 1,20 ≤ E < 1,40

F 1,40 ≤ E < 1,60

G 1,60 ≤ E

(1) Καθορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα I σηµείωση V.

Πίνακας 2 — Φούρνοι µε διαµέρισµα µεσαίου όγκου

A E < 0,80

B 0,80 ≤ E < 1,00

C 1,00 ≤ E < 1,20

D 1,20 ≤ E < 1,40

E 1,40 ≤ E < 1,60

F 1,60 ≤ E < 1,80

G 1,80 ≤ E

(1) Καθορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα I σηµείωση V.

Πίνακας 3 — Φούρνοι µε διαµέρισµα µεγάλου όγκου

A E < 1,00

B 1,00 ≤ E < 1,20

C 1,20 ≤ E < 1,40

D 1,40 ≤ E < 1,60

E 1,60 ≤ E < 1,80

F 1,80 ≤ E < 2,00

G 2,00 ≤ E

(1) Καθορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα I σηµείωση V.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΕΛΤΙΟ

Οι ισοδύναµοι στα ελληνικά όροι στις άλλες επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας είναι οι ακόλουθοι:

⊗ Energía Energi Energie Ενέργεια Energy Énergie Energia Energie Energia Energi Energia

⊗ Horno
eléctrico

El-ovne Elektroback-
öfen

Ηλεκτρικός
φούρνος

Electric oven Four
électrique

Forno
elettrico

Elektrische
oven

Forno
eléctrico

Elektrisk ugn Sähköuuni

I 1 1 Fabricante Mærke Hersteller Προµηθευτής Manufacturer Fabricant Costruttore Fabrikant Fabricante Leverantör Tavaran-
toimittaja

II 2 1 Modelo Model Modell Μοντέλο Model Modèle Modello Model Modelo Modell Malli

⊗ Más eficiente Lavt forbrug Niedriger
Verbrauch

Πιο αποδοτικό More
efficient

Économe Bassi con-
sumi

Efficiënt Eficiente Låg
förbrukning

Vähän
kuluttava

⊗ Menos eficie-
nte

Højt forbrug Hoher Ver-
brauch

Λιγότερο
αποδοτικό

Less efficient Peu économe Alti consumi Inefficiënt Ineficiente Hög förbru-
kning

Paljon
kuluttava

3 2 Clase de efi-
ciencia ener-
gética … en
una escala
que abarca
de A (más
eficiente) a G
(menos efi-
ciente)

Relativt ener-
giforbrug …
på skalaen A
(lavt forbrug)
til G (højt
forbrug)

Energieeffi-
zienzklasse
… auf einer
Skala von A
(niedriger
Verbrauch)
bis G (hoher
Verbrauch)

Τάξη ενερ-
γειακής από-
δοσης… σε
µια κλίµακα
από το Α (πιο
αποδοτικό)
έως το G
(λιγότερο
αποδοτικό)

Energy effi-
ciency class
… on a scale
of A (more
efficient) to
G (less effi-
cient)

Classement
selon son
efficacité
énergétique
… sur une
échelle allant
de A (éco-
nome) à G
(peu éco-
nome)

Classe di effi-
cienza ener-
getica … su
una scala da
A (bassi con-
sumi) a G
(alti con-
sumi)

Energie-effi-
ciëntieklasse
… op een
schaal van A
(efficiënt) tot
G (ineffi-
ciënt)

Classe de efi-
ciência ener-
gética …
numa escala
de A (eficie-
nte) a G (ine-
ficiente)

Energieffekti-
vitetsklass på
en skala från
A (låg för-
brukning) till
G (hög för-
brukning)

Energiatehok-
kuusluokka
asteikolla
A:sta (vähän
kuluttava)
G:hen (paljon
kuluttava)

Superficie de
cocción

Bageareal Backfläche Επιφάνεια
ψησίµατος

Baking area Surface de
cuisson

Superficie di
cottura

Bakopper-
vlak

Zona de
cozedura

Bakningsyta Paistoala

V 5 3 Consumo de
energía

Energifor-
brug

Energiever-
brauch

Κατανάλωση
ενέργειας

Energy con-
sumption

Consomma-
tion
d’énergie

Consumo di
energia

Energiever-
bruik

Consumo de
energia

Energiförbru-
kning

Energian-
kulutus
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V 5 3 kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

V 5 3 Función de
calentamie-
nto

Opvar-
mningsfun-
ktion

Beheizung Λειτουργία
θέρµανσης

Heating
function

Fonction
chauffage

Funzione di
riscaldame-
nto

Verhittings-
functie

Função de
aquecimento

Värmnings-
funktion

Lämmitys-
toiminto

V 5 3 Calentamie-
nto conven-
cional

Traditionel
opvarmning

Konventio-
nelle Behei-
zung

Συµβατική Conventional Classique Convezione
naturale

Conventio-
neel

Convencio-
nal

Konventio-
nell vär-
mning

Ylä-alalämpö

V 5 3 Convección
forzada

Varmluft Umluft/
Heißluft

Με κυκλοφο-
ρία θερµού
αέρα

Forced air
convection

Convection
forcée

Funzione di
riscaldame-
nto a conve-
zione forzata

Geforceerde
luchtconvec-
tie

Convecção
forçada de ar

Värmning
med varm-
luft

Kiertoilma

V 5 3 Con carga
normal

Baseret på
standardbe-
lastning

Bei Standard-
beladung

Με βάση
τυποποιηµένο
φορτίο

Based on
standard
load

Calculée en
charge nor-
malisée

Riferito al
carico nor-
malizzato

Gebaseerd
op normbe-
lasting

Com base na
carga-padrão

Baserad på
provning
med stan-
dardlast

Perustuu stan-
dardin mukai-
seen testiin

VI 6 4 Volumen
neto (litros)

Netto-
volumen
(liter)

Netto-
volumen
(Liter)

Ωφέλιµος
όγκος (Λίτρα)

Usable
volume
(litres)

Volume utile
(litres)

Volume utile
(litri)

Netto
volume (liter)

Volume útil
Litros

Användbar
volym (liter)

Käyttötilavuus
(litraa)

VII 7 5 Tipo Type Typ Τύπος Size Type Tipo Type Tipo Storlek Tyyppi

VII 7 5 Pequeño Lille Klein Μικρός Small Faible
volume

Piccolo Klein pequeno Liten Pieni

VII 7 5 Medio Mellemstort Mittel Μεσαίος Medium Volume
moyen

Medio Middelgroot médio Medelstor Keski-
kokoinen

VII 7 5 Grande Stort Groß Μεγάλος Large Grand
volume

Grande Groot grande Stor Suuri

8 Tiempo de
cocción con
carga normal

Kogetid ved
standardbe-
lastning

Kochzeit bei
Standard-
beladung

Χρόνος για
ψήσιµο τυπο-
ποιηµένου
φορτίου

Time to
cook stand-
ard load

Temps de
cuisson en
charge nor-
male

Tempo
necessario
per cottura
carico nor-
male

Bereidings-
tĳd bĳ stan-
daardbela-
sting

Tempo de
cozedura da
carga-padrão

Tillagningstid
för en stan-
dardlast

Valmistusaika
vakiokuormi-
tuksella
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VIII 9 6 Ruido [dB(A)
re 1 pW]

Lydeffekt-
niveau dB(A)
(Støj)

Geräusch
(dB(A) re 1
pW)

Θόρυβος
[dB(Α) ανά 1
pW]

Noise (dB(A)
re 1 pW)

Bruit [dB(A)
re 1 pW]

Rumore
[dB(A) re 1
pW]

Geluidsni-
veau dB(A)
re 1 pW

Nível de
ruído dB(A)
re 1 pW

Bullernivå
dB(A) re 1
pW

Melu (dB(A) re
1 pW)

⊗ Ficha de
información
detallada en
los folletos
del producto

Brochurerne
om produ-
kterne inde-
holder yder-
ligere oply-
sninger

Ein Daten-
blatt mit
weiteren
Geräte-
angaben ist
in den Pro-
spekten ent-
halten

Περισσότερες
πληροφορίες
στο ενηµερω-
τικό φυλλά-
διο

Further
information
is contained
in product
brochures

Une fiche
d’information
détaillée
figure dans
la brochure

Gli opuscoli
illustrativi
contengono
una scheda
particolareg-
giata

Een kaart
met nadere
gegevens is
opgenomen
in de broc-
hures over
het apparaat

Ficha porme-
norizada em
folheto do
produto

Produkt-
broschyren
innehåller
ytterligare
information

Tuote-esit-
teissä on lisä-
tietoja

11 Superficie de
la placa de
cocción de
mayor
tamaño

Arealet af
den største
bageplade

Größe des
größten
Backblechs

Η µεγαλύτερη
επιφάνεια
ψησίµατος
εκφραζόµενη

The area of
the largest
baking sheet

Aire de la
surface de la
plus grande
plaque pour
patisserie

Superficie
del piano di
cottura più
grande

Oppervlakte
van de
grootste bak-
plaat

Área da
superfície da
maior placa
de pastelaria

Ytan för den
största bak-
plåten

Suurimman
leivinpellin ala

⊗ Norma
EN 50304

Standard:
EN 50304

Norm
EN 50304

Πρότυπο
EN 50304

Norm
EN 50304

Norme
EN 50304

Norma
EN 50304

Norm
EN 50304

Norma
EN 50304

Standard
EN 50304

Standardi
EN 50304

Directiva
2002/40/CE
sobre etique-
tado energé-
tico de los
hornos eléc-
tricos

Direktiv
2002/40/EF
om energi-
mærkning af
el-ovne

Richtlinie
Energie-eti-
kettierung
2002/40/EG
für Elektro-
backöfen

Οδηγία
2002/40/ΕΚ
για την επισή-
µανση της
κατανάλωσης
ηλεκτρικής
ενέργειας

Energy Label
Directive
2002/40/EC
of electric
ovens

Directive
«Étiquetage
énergétique»
2002/40/CE
des fours
électriques

Direttiva
2002/40/CE
sull’etichetta-
tura dei forni
elettrici

Richtlĳn
2002/40/EG
over energie-
etikettering
van elek-
trische ovens

Directiva
«etiquetagem
energética»
2002/40/CE
dos fornos
eléctricos

Direktiv
2002/40/EG
om energi-
märkning av
elektriska
hushålls-
ugnar

Direktiivi
2002/40/EY
sähköuunien
energia-mer-
kinnästä


