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Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

4. 3. 1999

Ο∆ΗΓΙΑ 1999/9/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Vεβρουαρου 1999
για την τροποποηση τηr οδηγαr 97/17/ΕΚ για την εκτλεση τηr οδηγαr 92/75/ΕΟΚ του
Συµβουλου για την νδειξη τηr κατανλωσηr ενργειαr των οικιακν ηλεκτρικν πλυντηρων πιτων
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την οδηγα 92/75/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 22αr Σεπτεµβρου 1992, για την νδειξη τηr κατανλωσηr ενργειαr και
λοιπν πρων των οικιακν συσκευν, µε την επισµανση
και την παροχ οµοιµορφων πληροφοριν σχετικ µε τα
προϊντα (1), και ιδωr το ρθρο 9,
Εκτιµνταr:
τι µε την οδηγα 97/17/ΕΚ τηr Επιτροπr (2) εφαρµζεται
στην πρξη η οδηγα 92/75/ΕΟΚ σχετικ µε την νδειξη
κατανλωσηr ενργειαr των οικιακν ηλεκτρικν πλυντηρων πιτων·
τι σηµειθηκε καθυστρηση στην ανπτυξη και θσπιση
µετρητικν µεθδων (ΕΝ 50242)· τι, λγω απουσαr εναρµονισµνου προτπου µτρησηr, οι προµηθευτr αδυνατον
να ανταποκριθον στιr υποχρεσειr που υπχουν βσει τηr
οδηγαr 97/17/ΕΚ· τι, ωr εκ τοτου, θα πρπει να καθυστερσει η εφαρµογ τηr ανωτρω οδηγαr·
τι τα µτρα που προβλπονται στην παροσα οδηγα εναι
σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr που συστθηκε δυνµει του ρθρου 10 τηr οδηγαr 92/75/ΕΚ,

παροσα οδηγα ωr τιr 28 Vεβρουαρου 1999, ενηµερνουν δε αµσωr την Επιτροπ σχετικr. Οι εν λγω
διατξειr τθενται σε εφαρµογ απ την 1η Μαρτου
1999.
Τα κρτη µλη επιτρπουν, ωστσο, ωr τιr 31 Ιουλου
1999:
— τη διθεση στην αγορ, την εµπορα /και την
κθεση των προϊντων και
— τη διανοµ ντυπου υλικο για το οποο γνεται
λγοr στο ρθρο 2 παργραφοr 4,
που δεν ανταποκρνονται προr τιr απαιτσειr τηr
παροσαr οδηγαr.
ταν τα κρτη µλη θεσπζουν τιr εν λγω διατξειr, οι
τελευταεr αυτr περιχουν παραποµπ στην παροσα
οδηγα  συνοδεονται απ παρµοια παραποµπ κατ
την επσηµη δηµοσευσ τουr. Ο τρποr τηr παραποµπr καθορζεται απ τα κρτη µλη.»
ρθρο 2
Η παροσα οδηγα αρχζει να ισχει την τρτη ηµρα απ
τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
ρθρο 3

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Το ρθρο 4 παργραφοr 1 τηr οδηγαr 97/17/ΕΚ αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«1.
Τα κρτη µλη θεσπζουν και δηµοσιεουν τιr
αναγκαεr νοµοθετικr, κανονιστικr και διοικητικr
διατξειr προκειµνου να συµµορφωθον προr την

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

Η παροσα οδηγα απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 26 Vεβρουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Χρστοr ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Μλοr τηr Επιτροπr

