
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. december 20.)

a 2002/231/EK, a 2002/255/EK, a 2002/272/EK, a 2002/371/EK, a 2003/200/EK és a 2003/287/EK
határozatoknak az egyes termékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos

ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történő módosításáról

(az értesítés a C(2007) 6800. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/63/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi ökocímke módosított odaítélési rendsze-
réről szóló, 2000. július 17-i 1980/2000/EK európai parlamenti
és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekez-
désének második albekezdésére,

az Európai Unió Ökocímke-bizottságával folytatott konzultációt
követően,

mivel:

(1) A lábbelikre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével
kapcsolatos módosított ökológiai kritériumok meghatáro-
zásáról és az 1999/179/EK határozat módosításáról
szóló, 2002. március 18-i 2002/231/EK bizottsági hatá-
rozat (2)2008. március 31-én hatályát veszti.

(2) A televíziókra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélé-
sével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról
szóló, 2002. március 25-i 2002/255/EK bizottsági hatá-
rozat (3) 2008. március 31-én hatályát veszti.

(3) A kemény padlóburkolatokra vonatkozó közösségi
ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok
meghatározásáról szóló, 2002. március 25-i
2002/272/EK bizottsági határozat (4)2008. március
31-én hatályát veszti.

(4) A textiltermékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaí-
télésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározá-
sáról, valamint az 1999/178/EK határozat módosításáról
szóló, 2002. május 15-i 2002/371/EK bizottsági határo-
zat (5)2008. május 31-én hatályát veszti.

(5) A mosószerekre vonatkozó közösségi ökocímke odaíté-
lésével kapcsolatos felülvizsgált ökológiai kritériumok
meghatározásáról, valamint az 1999/476/EK határozat
módosításáról szóló, 2003. február 14-i 2003/200/EK
bizottsági határozat (6)2008. február 29-én hatályát
veszti.

(6) A turistaszállás-szolgáltatásra vonatkozó közösségi
ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok
megállapításáról szóló, 2003. április 14-i 2003/287/EK
bizottsági határozat (7)2008. április 30-án hatályát veszti.

(7) Az 1980/2000/EK rendeletnek megfelelően sor került a
fenti határozatokban megállapított ökológiai kritériumok,
valamint a kritériumokkal kapcsolatos értékelési és elle-
nőrzési követelmények esedékes felülvizsgálatára.

(8) E határozatok felülvizsgálati eljárásának eltérő szakaszai
vannak, ezért helyénvaló az ökológiai kritériumok és a
követelmények érvényességének meghosszabbítása a
2002/255/EK és a 2002/371/EK határozat esetében 12
hónappal, a 2003/287/EK határozat esetében 18
hónappal, illetve a 2002/231/EK, a 2002/272/EK és a
2003/200/EK határozat esetében 24 hónappal.

(9) Mivel az 1980/2000/EK rendelet szerinti felülvizsgálati
kötelezettség csupán az ökológiai kritériumokat, valamint
az értékelési és ellenőrzési követelményeket érinti,
helyénvaló hogy a 2002/231/EK, a 2002/255/EK, a
2002/272/EK, a 2002/371/EK, a 2003/200/EK és a
2003/287/EK határozat hatályban maradjon.

(10) A 2002/231/EK, a 2002/255/EK, a 2002/272/EK, a
2002/371/EK, a 2003/200/EK és a 2003/287/EK hatá-
rozatot tehát ennek megfelelően módosítani kell.

(11) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak az 1980/2000/EK rendelet 17. cikkével létreho-
zott bizottság véleményével,
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ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/231/EK határozat 5. cikkének helyébe az alábbi szöveg
lép:

„5. cikk

A »lábbelik« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritéri-
umok, valamint az ezekhez kapcsolódó értékelési és ellenőr-
zési követelmények 2010. március 31-ig érvényesek.”

2. cikk

A 2002/255/EK határozat 4. cikkének helyébe az alábbi szöveg
lép:

„4. cikk

A »televíziók« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritéri-
umok, valamint az ezekhez kapcsolódó értékelési és ellenőr-
zési követelmények 2009. március 31-ig érvényesek.”

3. cikk

A 2002/272/EK határozat 4. cikkének helyébe az alábbi szöveg
lép:

„4. cikk

A »kemény padlóburkolatok« termékcsoportra vonatkozó
ökológiai kritériumok, valamint az ezekhez kapcsolódó érté-
kelési és ellenőrzési követelmények 2010. március 31-ig érvé-
nyesek.”

4. cikk

A 2002/371/EK határozat 5. cikkének helyébe az alábbi szöveg
lép:

„5. cikk

A »textiltermékek« termékcsoportra vonatkozó ökológiai
kritériumok, valamint az ezekhez kapcsolódó értékelési és
ellenőrzési követelmények 2009. május 31-ig érvényesek.”

5. cikk

A 2003/200/EK határozat 5. cikkének helyébe az alábbi szöveg
lép:

„5. cikk

A »mosószerek« termékcsoportra vonatkozó ökológiai krité-
riumok, valamint az ezekhez kapcsolódó értékelési és elle-
nőrzési követelmények 2010. február 28-ig érvényesek.”

6. cikk

A 2003/287/EK határozat 5. cikkének helyébe az alábbi szöveg
lép:

„5. cikk

A »turistaszállás-szolgáltatás« termékcsoportra vonatkozó
ökológiai kritériumok, valamint az ezekhez kapcsolódó érté-
kelési és ellenőrzési követelmények 2009. október 31-ig érvé-
nyesek.”

7. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 20-án.

a Bizottság részéről
Danuta HÜBNER

a Bizottság tagja
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