
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 20 juli 1998 tot vaststelling van de 
milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor 
vaatwassers (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2102) (Voor de EER 
relevante tekst) (98/483/EG) 
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, 

Gelet op Verordening (EEG) nr. 880/92 van de Raad van 23 maart 1992 inzake een 
communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren (1), inzonderheid op artikel 5, lid 
1, tweede alinea, 

Overwegende dat ingevolge artikel 5, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 880/92 de 
voorwaarden voor de toekenning van de communautaire milieukeur per productgroep worden 
bepaald; 

Overwegende dat ingevolge artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 880/92 de gevolgen 
van een product voor het milieu aan de hand van specifieke milieucriteria per productgroep 
worden beoordeeld; 

Overwegende dat de Commissie bij Beschikking 93/431/EEG (2) milieucriteria heeft vastgesteld 
voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor vaatwassers, die, krachtens artikel 
3 van genoemde beschikking, tot en met 30 juni 1996 geldig waren; 

Overwegende dat het dienstig is een nieuwe beschikking goed te keuren tot vaststelling van 
milieucriteria voor deze productgroep, die drie jaar geldig zullen zijn na het verstrijken van de 
geldigheidsduur van de voorgaande criteria, teneinde te bewerkstelligen dat fabrikanten en 
importeurs van vaatwassers eveneens aan het communautaire milieukeursysteem kunnen 
deelnemen; 

Overwegende dat het dienstig is de bij Beschikking 93/431/EEG vastgestelde criteria te herzien, 
om te bereiken dat de beproevingsmethoden en de classificering voor het energieverbruik en 
de reinigings- en droogcapaciteit worden uitgedrukt op een wijze die te verenigen is met 
Richtlijn 97/17/EG van de Commissie (3) houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 
92/75/EEG van de Raad (4) betreffende de etikettering van het energieverbruik van 
huishoudelijke afwasmachines, en om de vereisten voor energie- en waterverbruik aan te 
passen aan technologische innovatie en marktontwikkelingen; 

Overwegende dat de Commissie overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 880/92 de 
voornaamste belangengroepen in het kader van een overlegorgaan heeft geraadpleegd; 

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met 
het advies van het bij artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 880/92 opgerichte comité, 

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN: 

Artikel 1  
De productgroep "vaatwassers" (hierna "de productgroep" genoemd), wordt gedefinieerd als: 

- elektrische door netspanning gevoede afwasmachines voor huishoudelijk gebruik, bestemd 
voor verkoop aan particulieren; apparaten die ook van andere energiebronnen, zoals batterijen, 
gebruikmaken of geen interne warmtebron hebben, zijn van het toepassingsgebied van deze 
beschikking uitgesloten. 

Artikel 2  
Het milieueffect en de geschiktheid voor gebruik van de productgroep worden beoordeeld aan 
de hand van de specifieke milieucriteria in de bijlage. 

Artikel 3  
De definitie van de productgroep en de specifieke milieucriteria voor de productgroep zijn drie 
jaar geldig, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de goedkeuring van de 
criteria. 



Artikel 4  
Het voor administratieve doeleinden aan de productgroep toegewezen codenummer is "002". 

Artikel 5  
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten. 

Gedaan te Brussel, 20 juli 1998. 

Voor de Commissie 

Ritt BJERREGAARD 

Lid van de Commissie 

(1) PB L 99 van 11. 4. 1992, blz. 1. 

(2) PB L 198 van 7. 8. 1993, blz. 38. 

(3) PB L 118 van 7. 5. 1997, blz. 1. 

(4) PB L 297 van 13. 10. 1992, blz. 16. 

 


