
Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2019/2023 av den 1 oktober 2019 om fastställande av 
krav på ekodesign för tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare 
för hushållsbruk i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG, om ändring 
av kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 och om upphävande av kommissionens 

förordning (EU) nr 1015/2010 

(Europeiska unionens officiella tidning L 315 av den 5 december 2019) 

1. Sidan 287, artikel 1.2 a 

Istället för: ”Tvättmaskiner och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare som omfattas av tillämpningsområdet 
för direktiv 2006/42/EG.” 

ska det stå: ”Tvättmaskiner och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare som omfattas av tillämpningsområdet 
för Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG (*). 

_____________ 
(*)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om 

ändring av direktiv 95/16/EG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 24).”   

2. På sidan 303, bilaga III, ska formeln i punkt 1.1 c ersättas med följande:   

3. På sidan 304, bilaga III, ska formeln i punkt 1.2 d ersättas med följande:   

4. På sidan 305, bilaga III, ska formeln ersättas med följande:   

5. På sidan 306, bilaga III, ska formeln i punkt 6 ersättas med följande:   
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