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ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 22αr Ιουλου 1998
για ορθ περιβαλλοντικ πρακτικ σον αφορ τα οικιακ απορρυπαντικ πλυντηρων
ροχων
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1998) 2163]
(98/480/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr
Κοιντηταr, και ιδωr το ρθρο 155 δετερο εδφιο,
Εκτιµνταr:
τι τα απορρυπαντικ και τα προϊντα καθαρισµο υπκεινται δη σε ορισµνεr κοινοτικr διατξειr σχετικ µε την
κατασκευ, τον κατλληλο χειρισµ, τη χρση και την
επισµανση, ειδικτερα δε στην οδηγα 73/404/ΕΟΚ του
Συµβουλου, τηr 22αr Νοεµβρου 1973, περ προσεγγσεωr
των νοµοθεσιν των κρατν µελν των αναφεροµνων στα
απορρυπαντικ (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την
οδηγα 86/94/ΕΟΚ (2), και στη σσταση 89/542/ΕΟΚ τηr
Επιτροπr, τηr 13ηr Σεπτεµβρου 1989, σον αφορ την
επισµανση των απορρυπαντικν και των προϊντων καθαρισµο (3),
τι η οδηγα 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 7ηr Ιουνου
1988, για την προσγγιση των νοµοθετικν, κανονιστικν
και διοικητικν διατξεων των κρατν µελν που αφορον
την ταξινµηση, τη συσκευασα και την επισµανση των
επικνδυνων παρασκευασµτων (4), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ την οδηγα 96/65/ΕΚ (5), εφαρµζεται στα
απορρυπαντικ που χουν χαρακτηριστε ωr επικνδυνα
κατ την ννοια του ρθρου 3 τηr ανωτρω οδηγαr·
τι οι δρσειr που διαλαµβνονται στην παροσα σσταση
τελον υπ την επιφλαξη των απαιτσεων τηr οδηγαr
94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του Συµβουλου, τηr 20r ∆εκεµβρου 1994, για τιr συσκευασεr και τα
απορρµµατα συσκευασαr (6)·
τι ισχουν χωριστr κοινοτικr επιταγr για τα καλλυντικ προϊντα, οι οποεr δεν καλπτονται απ την
παροσα σσταση·
τι τα οικολογικ κριτρια για την απονοµ του κοινοτικο οικολογικο σµατοr σε απορρυπαντικ πλυντηρων
ροχων, τα οποα θεσπστηκαν µε την απφαση 95/365/ΕΚ
τηr Επιτροπr (7), διαφρουν απ αυτ τηr παροσαr
σστασηr, οι κατασκευαστr καλονται να εξετσουν το
ενδεχµενο υποβολr αιτσεωr για την απονοµ του ευρωπαϊκο κοινοτικο οικολογικο σµατοr, πραν τηr συµµορφσεωr µε την παροσα σσταση·
τι η Επιτροπ θσπισε κατευθυντριεr γραµµr για την
αξιοποηση των περιβαλλοντικν συµφωνιν, στην ανακονωση προr το Συµβολιο και το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο (8)· τι το Συµβολιο και το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
( 8)
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COM(96) 561 τελικ, τηr 27. 11. 1996.

στα ψηφσµατ τουr τηr 17ηr Ιουλου και 7ηr Οκτωβρου
1997 για τιr περιβαλλοντικr συµφωνεr, αναγνρισαν τι
οι συµφωνεr αυτr µπορον να αποτελσουν πολτιµο
µσο για την εκ µρουr τηr βιοµηχαναr ανληψη των
ευθυνν τηr (9)·
τι η Επιτροπ πιστεει τι, προκειµνου να προωθηθε η
αποτελεσµατικτητα και να εξασφαλιστε η διαφνεια και
η αξιοπιστα των δεσµεσεων τηr βιοµηχαναr πωr αυτr
αναγνωρζονται απ την Επιτροπ µσω τηνr παροσηr
σστασηr, θα πρπει να γνεται διαβολευση µε λα τα
ενδιαφερµενα µρη πνω στη σσταση, και ιδιατερα σον
αφορ την εφαρµογ και τα αποτελσµατ τηr·
τι η µεωση των θερµοκρασιν πλσεωr αναµνεται να
περιορσει την ενεργειακ κατανλωση και, κατ συνπεια,
να µεισει τιr εκποµπr CO2·
τι ο περιορισµr τηr κατανλωσηr απορρυπαντικν και
των συσκευασιν τουr αναµνεται να περιορσει τιr γενικr
περιβαλλοντικr επιπτσειr των απορρυπαντικν·
τι ο περιορισµr των δυσαποδµητων συστατικν των
απορρυπαντικν θα µεισει τιr επιπτσειr των απορρυπαντικν στο περιβλλον·
τι η βιοµηχανα κατρτισε κδικα συµπεριφορr για τη
βελτωση τηr ενηµρωσηr των καταναλωτν, οτωr στε
να εξασφαλιστε η κατλληλη χρση και, ειδικτερα, ο
καθορισµr των δσεων των απορρυπαντικν µσω λεπτοµερστερηr επισµανσηr, ενηµερωτικr διαφµισηr και
λλων προγραµµτων που αποβλπουν στην ευαισθητοποηση των καταναλωτν, στην εξοικονµηση πρων και
στην µεση βελτωση τηr ποιτηταr του νερο και του
περιβλλοντοr γενικτερα·
τι σε κθε κρτοr µλοr υπρχουν εθνικr ενσειr οι
οποεr εκπροσωπον τη µεγλη πλειοντητα των επιχειρσεων που δραστηριοποιονται στα απορρυπαντικ και στα
προϊντα καθαρισµο στο εν λγω κρτοr µλοr, καθεµα
των οποων αποτελε µλοr τηr ΑΙSE (Association international de la savonnerie, de la détergence et des produits d’
entretien  ∆ιεθνr νωση σαπωνοποιαr, απορρυπαντικν και συντηρητικν) και οι οποεr χουν δεσµευθε
στην εφαρµογ τηr σστασηr τηr Επιτροπr·
τι η ΑΙSE η οποα εκπροσωπε ποσοστ νω του 90 % των
κοινοντικν βιοµηχανιν απορρυπαντικν και προϊντων
καθαρισµο, χει αναλβει την υποχρωση να εξασφαλσει
τη συµµρφωση µε την παροσα σσταση, σε συνεργασα
µε τιr εθνικr ενσειr·
(9) ΕΕ C 286 τηr 22. 9. 1997, σ. 254, και ΕΕ C 321 τηr 22. 10. 1997,
σ. 6.
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τι τα µη µλη ΑΙSE που ασχολονται µε την πληση, το
µρκετινγκ  την παραγωγ οικιακν απορρυπαντικν
πλυντηρων ροχων στην Ευρωπαϊκ Κοιντητα και στον
Ευρωπαϊκ Οικονοµικ Χρο δνανται να συµµετσχουν
στο εγχερηµα·
τι τα αποτελσµατα που θα επιτευχθον βσει τηr παροσαr σστασηr πρπει να ανακοινωθον στο Ευρωπαϊκ
Κοινοβολιο και στο Συµβολιο, καθr και στο ευρ κοιν,
σµφωνα µε την ανακονωση τηr επιτροπr για τιr περιβαλλοντικr συµφωνεr·
τι η εφαρµογ τηr παροσαr σστασηr τηr Επιτροπr
πρπει να εξασφαλιστιε, αφενr, µε την ανληψη, εκ
µρουr τηr ΑΙSE, υποχρωσηr ναντι τηr Επιτροπr για την
εξασφλιση τηr συµµρφωσηr µε τιr διατξειr τηr παροσαr σστασηr και, αφετρου, απ τιr εθνικr ενσειr, οι
οποεr θα συνεργαστον µε τιr αρχr των κρατν µελν για
την εφαρµογ των παρουσν διατξεων·
τι η παροσα σσταση πρπει να αρχσει να ισχει το
συντοµτερο δυνατν προκειµνου να περιοριστον οι περιβαλλοντικr επιπτσειr τηr χρσεωr οικιακν απορρυπαντικν·
τι θα εναι αναγκαα η ανληψη περαιτρω προσπαθειν
απ τουr παραγωγοr και τουr καταναλωτr προκειµνου
να επιτευχθε η αειρροr ανπτυξη,
ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ρθρο 1
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ται στο ρθρο 1, πρπει να µειωθε κατα 10 % το τοr 2002,
σε σγκριση µε το 1996.
ρθρο 5
Το περιεχµενο λων των δυσαποδµητων οργανικν
συστατικν, πωr ορζεται στο παρρτηµα, πρπει να µειωθε κατ 10 % για την οµδα προϊντων, πωr ορζεται
στο ρθρο 1, το τοr 2002, σε σγκριση µε το 1996.
ρθρο 6
Υπ την επιφλαξη τηr οδηγαr 84/450/ΕΟΚ του Συµβουλου (1) για την παραπλανητικ διαφµιση, οι καταναλωτr
πρπει να εναι ενηµερωµνοι µε στοιχεα που προγουν
την ορθ χρση των οικιακν απορρυπαντικν των πλυντηρων ροχων.
ρθρο 7
Για την παρακολοθηση τηr προδου τηr παροσαr
σστασηr, θα συλλγονται στατιστικ στοιχεα στα κρτη
µλη. Τα συλλεγµενα στατιστικ στοιχεα πρπει να διαβιβζονται στην Επιτροπ απ τιr αρµδιεr εθνικr αρχr. Οι
πληροφορεr, καθr και τα δεδοµνα που πρπει να συλλγουν, καθr και η διαδικασα συλλογr και επαλθευσηr
των δεδοµνων, καθορζονται στο παρρτηµα.
Οι εθνικr ενσειr τηr AISE, καθr και η δια η AISE, θα
επιφορτσουν ναν εξωτερικ οργανισµ µε τη συλλογ και
την επεξεργασα των στατιστικν στοιχεων.
ρθρο 8

Για τουr σκοποr τηr παροσαr σστασηr νοονται ωr
απορρυπαντικ πλυντηρων ροχων τα προϊντα που
πωλονται στο ευρ κοιν και τα οποα προορζονται για
το λσιµο των ροχων των νοικοκυριν.

Για τουr σκοποr τηr εφαρµογr τηr παροσαr σστασηr,
οι εθνικr αρχr καλονται σε συνεργασα µε τα εθνικ
µλη τηr AISE.

ρθρο 2

ρθρο 9

Η συνολικ ποστητα ενργειαr που χρησιµποποιεται αν
κκλο πλυσµατοr για την οµδα προϊντων, πωr ορζεται
στο ρθρο 1, πρπει να µειωθε κατ 5 % το τοr 2002, σε
σγκριση µε το 1996.

Μχριr του επιτευχθον οι στχοι που ορζει η παροσα
σσταση, η Επιτροπ θα διαβουλεεται αν διετα µε τα
κρτη µλη και µε την AISE, και µε την επιτροπ των
καταναλωτν (2), σον αφορ την προδο τηr εφαρµογr
τηr παροσαr σστασηr. Η Επιτροπ θα ενηµερνει σχετικ µε το Συµβολιο και το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο και
θα δηµοσιοποιε τιr πληροφορεr.

ρθρο 3
Η κατ κεφαλν κατανλωση στην Ευρωπαϊκ Κοιντητα
τηr οµδαr προϊντων, πωr ορζεται στο ρθρο 1, πρπει
να µειωθε κατ 10 % το τοr 2002, σε σγκριση µε το 1996.

Βρυξλλεr, 22 Ιουλου 1998.

ρθρο 4

Για την Επιτροπ

Η κατ κεφαλν κατανλωση τηr πρωτοβθµιαr και δευτεροβθµιαr συσκευσαr τηr οµδαr προϊντων, πωr ορζε-

Μλοr τηr Επιτροπr

Martin BANGEMANN

(1) ΕΕ L 250 τηr 19. 9. 1984, σ. 17· οδηγα πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ την οδηγα 97/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του Συµβουλου, ΕΕ L 290 τηr 23. 10. 1997, σ. 18.
(2) ΕΕ L 162 τηr 13. 7. 1995, σ. 37.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η AISE και οι εθνικr ενσειr  µλη θα συγκεντρσουν λα τα αναγκαα στοιχεα και θα επιβλψουν
την εφαρµογ τηr παροσαr συστσεωr. Για το σκοπ αυτ οι εθνικr ενσειr  µλη τηr AISE,
δνανται να συνεργασθον µε τιr εθνικr αρχr. Το τοr 1996 αποτελε το τοr αναφορr για την
αξιολγηση τηr επτευξηr των στχων που καθορζονται στην παροσα σσταση.
Τα ακλουθα στοιχεα θα συλλγονται για καθεµα απ τιr εθνικr αγορr:
Κατανλωση των προϊντων
Οι επιχειρσειr θα ανακοιννουν τη συνολικ κατανλωση (σε τνουr/τοr) οικιακν απορρυπαντικν
(σκνη και υγρ) για κθε ηµερολογιακ τοr. Ωr κατανλωση νοεται το σνολο των τνων
απορρυπαντικν που πωλθηκαν σε κθε εθνικ αγορ.
Κατανλωση συσκευασιν
Οι επιχειρσειr θα κοινοποιον τη συνολικ κατανλωση (σε τνουr/τοr) των συσκευασιν που
συνδονται µε την κατανλωση των προαναφερθντων απορρυπαντικν για κθε ηµερολογιακ τοr. Ωr
κατανλωση νοονται οι τνοι χρησιµοποιηµνων συσκευασιν σε κθε εθνικ αγορ.
∆υσαποδµητα οργανικ συστατικ
Οι επιχειρσειr θα κοινοποιον τη συνολικ κατανλωση δυσαποδµητων οργανικν συστατικν (1) (σε
τνουr/τοr) που συνδεται µε την κατανλωση των προαναφερθντων απορρυπαντικν (σκνη και υγρ)
για κθε ηµερολογιακ τοr. Ωr κατανλωση νοονται οι τνοι δυσαποδµητων οργανικν συστατικν
που περιχονται στα απορρυπαντικ που πωλονται σε κθε εθνικ αγορ.
Ενεργειακ κατανλωση
Η µεωση τηr ενεργειακr κατανλωσηr αν φορτο πλσεωr θα καθορζεται βσει τηr αλλαγr τηr
κατανοµr των θερµοκρασιν των κκλων πλυσµατοr. Η AISE θα εκπονσει κατλληλεr
αντιπροσωπευτικr µελτεr για τιr πρακτικr πλυσµατοr σε κθε ευρωπαϊκ χρα, οτωr στε να
διαµορφωθε, για κθε κρτοr µλοr, µια εικνα των χρησιµοποιοµενων θερµοκρασιν.
Στα κρτη µλη θα καταρτζονται στατιστικr οι οποεr θα διαβιβζονται µσω τηr AISE στην Επιτροπ
αν διετα, πλην τηr ενεργειακr καταναλσεωr, η οποα θα διαβιβαστε µνο για το 1996, και πλι, το
τοr 2002. Η πρτη κθεση µε τα δεδοµνα αυτ, σε σχση µε το τοr αναφορr 1996, θα διαβιβαστε στην
Επιτροπ τον Σεπτµβριο του 1998.
Η πρτη κθεση προδου για τα τη 1997 και 1998 θα διαβιβαστε στην Επιτροπ τον Σεπτµβριο του
1999. Οι εκθσειr προr την Επιτροπ θα περιχουν τα σχετικ µε κθε κρτοr µλοr δεδοµνα, καθr και
τα µσα δεδοµνα για την Ευρωπαϊκ νωση.
Η συµµρφωση µε τουr στχουr τηr παροσαr σστασηr θα εκτιµται σε σχση µε τουr σταθµισµνουr
ευρωπαϊκοr µσουr ρουr.
Ταυτχρονα µε την πρτη κθεσ τηr, η AISE θα διαβιβσει στην Επιτροπ κατλογο των επιχειρσεων
που διεκπεραινουν την υλοποηση τηr παροσηr σστασηr σε κθε κρτοr µλοr.
Η συγκντρωση και ο λεγχοr των δεδοµνων πραγµατοποιεται απ ανεξρτητο οργανισµ που διαθτει
τιr κατλληλεr ικαντητεr. Ο εν λγω ανεξρτητοr οργανσιµr εξασφαλζει το απρρητο των σχετικν µε
κθε επιχερηση δεδοµνων.

(1) Ωr δυσαποδµητα οργανικ συστατικ νοονται τα συστατικ που δεν αποδοµονται σε ποσοστ µεγαλτερο του
70 %. Το ποσοστ αυτ µετρται µε δοκιµr εγγενοr βιοαποδοµησιµτηταr βσει του συστµατοr SCAS  Zahn
Wellens, σµφωνα µε τουr ορισµοr C.12 και C.9 του παραρτµατοr V τηr οδηγαr 67/548/ΕΟΚ (ΕΕ L 196 τηr
16. 8. 1967, σ. 1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 92/32/ΕΟΚ (ΕΕ L 154 τηr 5. 6. 1992).
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