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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/9/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τηr 26ηr Vεβρουαρ�ου 1999

για την τροποπο�ηση τηr οδηγ�αr 97/17/ΕΚ για την εκτ�λεση τηr οδηγ�αr 92/75/ΕΟΚ του
Συµβουλ�ου για την �νδειξη τηr καταν�λωσηr εν�ργειαr των οικιακ�ν ηλεκτρικ�ν πλυντη-

ρ�ων πι�των

(Κε�µενο που παρουσι�ζει ενδιαφ�ρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

�χονταr υπ�ψη:

τη συνθ�κη για την �δρυση τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr,

την οδηγ�α 92/75/ΕΟΚ του Συµβουλ�ου, τηr 22αr Σεπτεµ-
βρ�ου 1992, για την �νδειξη τηr καταν�λωσηr εν�ργειαr και
λοιπ�ν π�ρων των οικιακ�ν συσκευ�ν, µε την επισ�µανση
και την παροχ� οµοι�µορφων πληροφορι�ν σχετικ� µε τα
προϊ�ντα (1), και ιδ�ωr το �ρθρο 9,

Εκτιµ�νταr:

�τι µε την οδηγ�α 97/17/ΕΚ τηr Επιτροπ�r (2) εφαρµ�ζεται
στην πρ�ξη η οδηγ�α 92/75/ΕΟΚ σχετικ� µε την �νδειξη
καταν�λωσηr εν�ργειαr των οικιακ�ν ηλεκτρικ�ν πλυντη-
ρ�ων πι�των·

�τι σηµει�θηκε καθυστ�ρηση στην αν�πτυξη και θ�σπιση
µετρητικ�ν µεθ�δων (ΕΝ 50242)· �τι, λ�γω απουσ�αr εναρ-
µονισµ�νου προτ�που µ�τρησηr, οι προµηθευτ�r αδυνατο�ν
να ανταποκριθο�ν στιr υποχρε�σειr που υπ�χουν β�σει τηr
οδηγ�αr 97/17/ΕΚ· �τι, ωr εκ το�του, θα πρ�πει να καθυ-
στερ�σει η εφαρµογ� τηr ανωτ�ρω οδηγ�αr·

�τι τα µ�τρα που προβλ�πονται στην παρο�σα οδηγ�α ε�ναι
σ�µφωνα µε τη γν�µη τηr επιτροπ�r που συστ�θηκε δυν�-
µει του �ρθρου 10 τηr οδηγ�αr 92/75/ΕΚ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

�ρθρο 1

Το �ρθρο 4 παρ�γραφοr 1 τηr οδηγ�αr 97/17/ΕΚ αντικαθ�-
σταται απ� το ακ�λουθο κε�µενο:

«1. Τα κρ�τη µ�λη θεσπ�ζουν και δηµοσιε�ουν τιr
αναγκα�εr νοµοθετικ�r, κανονιστικ�r και διοικητικ�r
διατ�ξειr προκειµ�νου να συµµορφωθο�ν προr την

παρο�σα οδηγ�α �ωr τιr 28 Vεβρουαρ�ου 1999, ενηµερ�-
νουν δε αµ�σωr την Επιτροπ� σχετικ�r. Οι εν λ�γω
διατ�ξειr τ�θενται σε εφαρµογ� απ� την 1η Μαρτ�ου
1999.

Τα κρ�τη µ�λη επιτρ�πουν, ωστ�σο, �ωr τιr 31 Ιουλ�ου
1999:

— τη δι�θεση στην αγορ�, την εµπορ�α �/και την
�κθεση των προϊ�ντων και

— τη διανοµ� �ντυπου υλικο� για το οπο�ο γ�νεται
λ�γοr στο �ρθρο 2 παρ�γραφοr 4,

που δεν ανταποκρ�νονται προr τιr απαιτ�σειr τηr
παρο�σαr οδηγ�αr.

�ταν τα κρ�τη µ�λη θεσπ�ζουν τιr εν λ�γω διατ�ξειr, οι
τελευτα�εr αυτ�r περι�χουν παραποµπ� στην παρο�σα
οδηγ�α � συνοδε�ονται απ� παρ�µοια παραποµπ� κατ�
την επ�σηµη δηµοσ�ευσ� τουr. Ο τρ�ποr τηr παρα-
ποµπ�r καθορ�ζεται απ� τα κρ�τη µ�λη.»

�ρθρο 2

Η παρο�σα οδηγ�α αρχ�ζει να ισχ�ει την τρ�τη ηµ�ρα απ�
τη δηµοσ�ευσ� του στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρω-
παϊκ�ν Κοινοτ�των.

�ρθρο 3

Η παρο�σα οδηγ�α απευθ�νεται στα κρ�τη µ�λη.

Βρυξ�λλεr, 26 Vεβρουαρ�ου 1999.

Για την Επιτροπ�

Χρ�στοr ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Μ�λοr τηr Επιτροπ�r

(1) ΕΕ L 297 τηr 13. 10. 1992, σ. 16.
(2) ΕΕ L 118 τηr 7. 5. 1997, σ. 1.


