
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/33/EK IRÁNYELVE

(2008. március 11.)

az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/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 175. cikke (1) bekezdésére,

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 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3)
előírja, hogy egyes intézkedéseket a Bizottságra ruházott
végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK
tanácsi határozattal (4) 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 eljárással összhangban elfogadott
alap jogi aktusok nem alapvető fontosságú elemeinek
módosítására 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 tanácsi határozatról szóló nyilatkoza-
tának (5) megfelelően az ellenőrzéssel történő szabályo-
zási bizottsági eljárásnak a Szerződés 251. cikkében emlí-
tett eljárással összhangban elfogadott, már hatályban lévő
jogi aktusokra történő alkalmazása érdekében ezeket a
jogi aktusokat az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően
ki kell igazítani.

(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy módosítsa a
mellékleteket, és egyes technikai követelményeket és elle-
nőrzési szabályokat állapítson meg. Mivel ezek az intéz-
kedések általános hatályúak, és a 2000/53/EK irányelv
nem alapvető fontosságú elemeinek többek között új,
nem alapvető fontosságú elemekkel való kiegészítéssel
történő módosítására irányulnak, azokat az
1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében meghatáro-
zott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljá-
rással összhangban kell elfogadni.

(5) Mivel a Bizottság a 2002/151/EK (6), a 2005/293/EK (7)
és a 2003/138/EK (8) határozatban megállapította a
2000/53/EK irányelv 5. cikkének (5) bekezdésében,
7. cikkének (2) bekezdésében és 8. cikkének (2) bekezdé-
sében említett végrehajtási szabályokat, helyénvaló
elhagyni a 2001. október 21-i, 2002. október 21-i,
illetve 2001. október 21-i határidőkre való hivatkozá-
sokat.

(6) A 2000/53/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módo-
sítani kell.

(7) Mivel az ezen irányelv által a 2004/39/EK irányelven tett
módosítások technikai jellegűek és csak a bizottsági eljá-
rást érintik, azokat a tagállamoknak nem kell átültetniük.
Ezért e célból nem kell rendelkezéseket megállapítani,
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(1) HL C 161., 2007.7.13., 45. o.
(2) Az Európai Parlament 2007. július 11-i véleménye (a Hivatalos

Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. március 3-i hatá-
rozata.

(3) HL L 269., 2000.10.21., 34. o. A legutóbb a 2005/673/EK tanácsi
határozattal (HL L 254., 2005.9.30., 69. o.) módosított irányelv.

(4) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL
L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(5) HL C 255., 2006.10.21., 1. o.
(6) A Bizottság 2002. február 19-i 2002/151/EK határozata az elhasz-

nálódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 5. cikkének (3) bekezdése szerint kiadott bontási
igazolások minimumkövetelményeiről (HL L 50., 2002.2.21., 94. o.).

(7) A Bizottság 2005. április 1-jei 2005/293/EK határozata az elhaszná-
lódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvben meghatározott, az újrahasználat/hasznosítás és újrahasz-
nálat/visszanyerés céljainak ellenőrzését szolgáló részletes szabályok
megállapításáról (HL L 94., 2005.4.13., 30. o.).

(8) A Bizottság 2003. február 27-i 2003/138/EK határozata az elhasz-
nálódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv szerinti alkatrész- és anyagkódolási szabványok létre-
hozásáról (HL L 53., 2003.2.28., 58. o.).



ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Módosítások

A 2000/53/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontja a következőképpen
módosul:

a) a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„A II. mellékletet rendszeres időközönként a műszaki és
tudományos fejlődéshez kell igazítani annak érdekében,
hogy:”;

b) a szöveg a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek
módosítására irányuló, az i–iv. alpontban említett intéz-
kedéseket a 11. cikk (3) bekezdésében említett ellenőr-
zéssel történő szabályozási bizottsági eljárással össz-
hangban kell elfogadni.”

2. Az 5. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket
annak biztosítása érdekében, hogy az illetékes hatóságok
kölcsönösen elismerjék és elfogadják a más tagállamban a
(3) bekezdésnek megfelelően kibocsátott bontási igazolást.

Ebből a célból meg kell határozni a bontási igazolás mini-
mális tartalmi követelményeit. Az ezen irányelv nem alap-
vető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítá-
sára irányuló ezen intézkedést a 11. cikk (3) bekezdésében
említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljá-
rással összhangban kell elfogadni.”

3. A 6. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az I. mellékletet a műszaki és tudományos fejlő-
désnek megfelelően módosítani kell. Az ezen irányelv nem
alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen
intézkedést a 11. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel
történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell
elfogadni.”

4. A 7. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a
következő szöveg lép:

„Meg kell állapítani az első albekezdésben szereplő célok
tagállamok általi teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges rész-
letes szabályokat. A Bizottságnak, amikor e szabályokra
javaslatokat tesz, figyelembe kell vennie minden lényeges
tényezőt, többek között az adatok rendelkezésre állását és
az elhasználódott járművek kivitelének és behozatalának
kérdését. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú
elemeinek kiegészítésével történő módosítására irányuló rész-
letes szabályokat a 11. cikk (3) bekezdésében említett elle-
nőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással össz-
hangban kell elfogadni.”

5. A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Meg kell állapítani az (1) bekezdésben említett szab-
ványokat. A Bizottságnak, amikor e szabványokra javasla-
tokat tesz, figyelembe kell vennie a megfelelő nemzetközi
testületek által e területen végzett munkát és szükség szerint
részt kell abban vennie. Az ezen irányelv nem alapvető
fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására
irányuló intézkedést a 11. cikk (3) bekezdésében említett
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással össz-
hangban kell elfogadni.”

6. A 9. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az adatbázisrendszer formátumát a 11. cikk (2) bekezdé-
sében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban
kell elfogadni.”

7. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

A bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 75/442/EGK irányelv 18. cikke szerint
létrehozott bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az
1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figye-
lemmel a 8. cikkének rendelkezéseire is.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében megál-
lapított határidő három hónap.

HU2008.3.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 81/63



(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az
1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését,
valamint 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének
rendelkezéseire is.”

2. cikk

Hatálybalépés

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

3. 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
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