
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/28/EK IRÁNYELVE

(2008. március 11.)

az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények
megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK
irányelv módosításáról szóló 2005/32/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási

hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemé-
nyére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfe-
lelően (2),

mivel:

(1) A 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3),
valamint annak 15. cikke értelmében végrehajtási intéz-
kedéseket tartalmazó három irányelv, azaz a folyékony
vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvízka-
zánok hatásfok-követelményeiről szóló, 1992. május
21-i 92/42/EGK tanácsi irányelv (4), a háztartási elekt-
romos hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációi
energiahatékonysági követelményeiről szóló, 1996. szep-
tember 3-i 96/57/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (5), valamint a fénycsőelőtétekre vonatkozó ener-
giahatékonysági követelményekről szóló, 2000. szep-
tember 18-i 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (6) előírja, hogy egyes intézkedéseket a Bizott-
ságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására
vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június

28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (7) összhangban
kell elfogadni.

(2) Az 1999/468/EK határozatot módosító 2006/512/EK
határozat bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási
bizottsági eljárást azon általános hatályú intézkedések
elfogadására vonatkozóan, amelyek a Szerződés
251. cikkében említett eljárás alapján elfogadott alap
jogi aktusok nem alapvető fontosságú elemeinek módo-
sítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését
vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel
történő kiegészítését.

(3) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság
2006/512/EK határozatról szóló nyilatkozatának (8)
megfelelően az ellenőrzéssel történő szabályozási bizott-
sági eljárásnak a Szerződés 251. cikkében említett eljá-
rással összhangban elfogadott, már hatályban lévő jogi
aktusokra történő alkalmazása érdekében ezeket a jogi
aktusokat az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki
kell igazítani.

(4) A fenti nyilatkozat tartalmazza a sürgősen kiigazítandó
jogi aktusok listáját, amelyek között szerepel a
2005/32/EK irányelv. A fenti irányelv kiigazítása szüksé-
gessé teszi a 92/42/EGK, a 96/57/EK és a 2000/55/EK
irányelv kiigazítását.

(5) A Bizottságot fel kell hatalmazni a 92/2/EGK, a 96/57/EK
és a 2000/55/EK irányelv módosítására vagy hatályon
kívül helyezésére. Az ilyen módosítást vagy hatályon
kívül helyezést az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében
előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljá-
rással összhangban kell elfogadni.

(6) Továbbá a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy elfo-
gadja a meghatározott energiafelhasználó termékekre
vonatkozó környezetbarát tervezési követelményeket
megállapító végrehajtási intézkedéseket, ideértve végrehaj-
tási intézkedések átmeneti időszak alatt történő beveze-
tését és adott esetben a különböző környezetvédelmi
szempontok közötti egyensúlyra vonatkozó rendelkezé-
seket. Mivel a fenti intézkedések általános hatályúak és a
2005/32/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek
új, nem alapvető fontosságú elemekkel való kiegészítéssel
történő módosítására irányulnak, azokat az ellenőrzéssel
történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban
kell elfogadni.
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(7) Ezért a 2005/32/EK irányelvet, valamint a 92/42/EGK, a
96/57/EK és a 2000/55/EK irányelvet ennek megfelelően
módosítani kell.

(8) Mivel az ezen irányelv által a 2005/32/EK irányelven,
valamint a 92/42/EGK, a 96/57/EK és a 2000/55/EK
irányelven tett módosítások technikai jellegűek, és csak
a bizottsági eljárást érintik, azokat a tagállamoknak nem
kell átültetniük. Ezért e célból nem kell rendelkezéseket
megállapítani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2005/32/EK irányelv módosításai

A 2005/32/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 13. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A végrehajtási intézkedést az érintett termékága-
zatban tevékenykedő kkv-k jellegzetességeire vonatkozó
iránymutatások kísérhetik. Amennyiben szükséges, és az (1)
bekezdésnek megfelelően, a Bizottság további szakmai
anyagokat készíthet ezen irányelv kkv-k általi végrehajtá-
sának megkönnyítése céljából.”

2. A 15. cikk helyébe az alábbi szöveg lép:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő lép:

„1. Amennyiben egy energiafelhasználó termék
megfelel a (2) bekezdésben felsorolt feltételeknek, a (3)
bekezdés b) pontjának megfelelően egy végrehajtási intéz-
kedés vagy egy önszabályozó rendelkezés hatálya alá
tartozik. Az ilyen végrehajtási intézkedéseket, amelyek
ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegé-
szítéssel történő módosítására irányulnak, a 19. cikk (3)
bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási
bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

b) a (10) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„(10) Adott esetben a környezetbarát tervezésre vonat-
kozó feltételeket megállapító végrehajtási intézkedés
tartalmaz a különböző környezetvédelmi szempontok
mérlegelésére vonatkozó rendelkezéseket. Ezen rendelke-
zéseket, amelyek ezen irányelv nem alapvető fontosságú
elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak,
a 19. cikk (3) bekezdésében említett eljárással össz-
hangban kell elfogadni.”

3. A 16. cikk (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

a) a bevezető mondatban a „19. cikk (2) bekezdésben emlí-
tett eljárással” szövegrészt el kell hagyni;

b) az alábbi albekezdés kerül beillesztésre:

„Ezen intézkedéseket, amelyek ezen irányelv nem alapvető
fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására
irányulnak, a 19. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőr-
zéssel történő szabályozási bizottsági eljárással össz-
hangban kell elfogadni.”

4. A 19. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az
1999/468/EK határozat 5a. cikke (1)–(4) bekezdéseit, vala-
mint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is
figyelemmel.”

2. cikk

A 92/42/EGK irányelv módosítása

A 92/42/EGK irányelv 10a. cikkében a „2005/32/EK irányelv
19. cikkének (2) bekezdésével összhangban” szavak helyébe „a
2005/32/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdésével össz-
hangban” szöveg lép.

3. cikk

A 96/57/EGK irányelv módosítása

A 96/57/EK irányelv 9a. cikkében a „2005/32/EK irányelv
19. cikkének (2) bekezdésével összhangban” szavak helyébe „a
2005/32/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdésével össz-
hangban” szöveg lép.

4. cikk

A 2000/55/EGK irányelv módosítása

A 2000/55/EK irányelv 9a. cikkében a „2005/32/EK irányelv
19. cikkének (2) bekezdésével összhangban” szavak helyébe „a
2005/32/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdésével össz-
hangban” szöveg lép.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde-
tését követő napon lép hatályba.
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6. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről
az elnök

J. LENARČIČ

HUL 81/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.3.20.


