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INDOKOLÁS 

1. A JAVASLAT HÁTTERE 

• Célkitűzés 

A háztartási készülékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és 
szabványos termékismertetővel történő ellátásáról szóló, és a 79/530/EGK irányelvet hatályon 
kívül helyező, 1992. szeptember 22-i 92/75/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: az 
energiafogyasztás címkézéséről szóló irányelv) átdolgozásának célja a jelenleg a háztartási 
készülékekre korlátozott irányelv hatályának kiterjesztése valamennyi, energiával kapcsolatos 
termék – többek között a háztartási, a kereskedelmi és az ipari termékek, valamint (a 
szállítóeszközök kivételével) néhány, a használatba vételt, illetve a felszerelést követően 
számottevő energiamegtakarítási potenciállal rendelkező, energiát nem fogyasztó termék, 
például ablakok – címkézésének lehetővé tétele érdekében. Az átdolgozás ennek során a 
termékek szabad mozgásának biztosítására és energiahatékonysági teljesítményének javítására 
vonatkozó általános célkitűzést követi, hozzájárulva ezáltal azokhoz a közösségi 
célkitűzésekhez, amelyek a belső piacnak, az innovációnak és az EU versenyképességének 
fokozására, valamint a környezet védelmére és az éghajlatváltozás elleni küzdelemre 
irányulnak. Ez kiegészítené a meglévő környezetpolitikát, így energiafelhasználás 
tekintetében a Bizottság által 2008 januárjában elfogadott energiaügyi és éghajlat-változási 
csomagot1.  

Az így létrejövő címkézési keretirányelv, amely közbeszerzéssel és ösztönzőkkel kapcsolatos 
rendelkezéseket is tartalmaz, az integrált, fenntartható környezetbarát termékpolitika 
meghatározó alapköve lesz, előmozdítva és ösztönözve a jobb termékek iránti keresletet, 
továbbá segítséget nyújtva a fogyasztóknak a jobb döntések meghozatalához.  

Az energiafogyasztás címkézéséről szóló irányelv átdolgozását az energiahatékonysági 
cselekvési terv2 és a fenntartható fogyasztásról, termelésről és iparpolitikáról szóló cselekvési 
terv3 prioritásaként jelentették be. Ez utóbbi cselekvési terv következtetése szerint 
módosításra szorul az energiafogyasztás címkézéséről szóló irányelv, hogy jelölve legyen 
egyrészt a használat során jelentkező energiafogyasztás, illetve -megtakarítás, másrészt a 
termék többi olyan környezeti paramétere, amely ebből a szempontból fontos. 

Általános háttér 

A fenntartható fogyasztásról, termelésről és iparpolitikáról szóló cselekvési terv rámutatott 
arra, hogy az energiafogyasztás címkézéséről szóló irányelv korlátozott hatálya szűkíti azokat 
a lehetőségeket, amelyekkel tovább enyhítheti az éghajlatváltozást, hozzájárulhat az 
energiahatékonyság 2020-ig 20%-kal történő növelését jelentő általános uniós célkitűzéshez, 
és elérheti a fenntartható termelés és fogyasztás céljait.  

                                                 
1 COM(2008) 30 végleges. 
2 COM(2006)545 végleges, 2006.10.19. 
3 COM(2008) … 
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Az energiafogyasztás címkézéséről szóló jelenlegi irányelv olyan keretet jelent, amely 
meghatározott háztartási készülékek4 esetében a (szabályozási bizottság által segített) 
Bizottságot felhatalmazza címkézésre vonatkozó végrehajtási intézkedések elfogadására. Az 
energiafogyasztás címkézéséről szóló irányelv a kiskereskedők számára olyan összehasonlító 
címke feltüntetését írja elő, amely az értékesítési helyeken jelzi a fogyasztónak a háztartási 
termék fogyasztási szintjét.  

 

Az energiafogyasztás címkézéséről szóló irányelvben meghatározott címkézési rendszer 
hasznos és összehasonlítható információkat szolgáltat a fogyasztóknak a háztartási készülékek 
által felhasznált energiáról (és más erőforrásokról, például vízről). Lehetővé teszi a 
fogyasztók számára annak mérlegelését, hogy olyan, nagyobb teljesítményű eszközökbe 
ruházzanak be, amelyeknek mérsékelt a működési költsége, és amelyek az árkülönbözetnél 
jóval nagyobb megtakarítást tesznek lehetővé. Az energiafogyasztás címkézéséről szóló 
irányelv segítséget nyújt a gyártóknak is termékeik piaci pozicionálásához, valamint ahhoz, 
hogy hasznukra fordítsák a jobb és innovatívabb termékek bevezetését célzó befektetéseiket.  

A hatásvizsgálati tanulmány azt mutatja, hogy az energiafogyasztás címkézéséről szóló 
irányelv további energiamegtakarítást eredményezhetne, és tovább csökkenthetné a környezeti 
hatásokat, ha kiterjedne valamennyi energiával kapcsolatos termékcsoportra (azaz olyan 
termékekre, amelyek használat közben befolyásolják az energiafogyasztást). Az 
energiafogyasztás címkézéséről szóló irányelv hatékonyságát tovább fokozhatják más olyan 
módosítások, amelyek például lehetővé tennék a szabályozási keretnek nem irányelvekkel, 
hanem rendeletekkel vagy határozatokkal való végrehajtását, valamint olyan 
energiahatékonysági osztályok megállapítását, amelyeket nem érinthetnek a tagállamok 
ösztönzői és közbeszerzései. 

A javaslat kiegészült a környezetbarát tervezésről szóló irányelv alapján már bevezetett 
piacfelügyeleti rendelkezésekkel.  

Hatályos közösségi rendelkezések 

Az energiával kapcsolatos termékek címkézésére vonatkozó közösségi szabályozási keretet az 
energiafogyasztás címkézéséről szóló irányelv határozza meg, amely végrehajtási 
intézkedéseiben bevezeti az egyes háztartási készülékek címkézésére vonatkozó 

                                                 
4 Hűtőszekrények, fagyasztók és azok kombinációi, mosógépek, szárítógépek és azok kombinációi, 

mosogatógépek, sütők, vízmelegítők és forróvíztároló készülékek, fényforrások és légkondicionáló 
készülékek. 
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követelményeket. Az intézkedések (az úgynevezett „származékos irányelvek”) elfogadása a 
szabályozási bizottsági eljárás keretében történik (jelenleg előterjesztés alatt áll a Parlament 
megerősített ellenőrzési jogkörének bevezetésére irányuló javaslat). Az energiafogyasztás 
címkézéséről szóló irányelv értelmében a Bizottság már 8 féle háztartási készülék 
(hűtőszekrények, fagyasztók, mosógépek, mosogatógépek, szárítógépek, fényforrások, 
légkondicionáló készülékek, elektromos sütők) esetében fogadott el végrehajtási irányelveket. 

Az energiafogyasztás címkézéséről szóló irányelv hatályos közösségi jogi aktusokat egészít 
ki, például a környezetbarát tervezésről szóló irányelvet (környezetvédelmi 
minimumelőírások megállapítása), az „Energy Star” rendeletet5 (irodai berendezések önkéntes 
energiahatékonysági címkézése) és az ökocímkéről szóló rendeletet6 (a termékek életciklusa 
során felmerülő összes környezeti vonatkozásra kiterjedő önkéntes címke a környezeti 
kiválóság jelölésére).  

Összhang más szakpolitikákkal és szabályokkal 
A javaslat teljes mértékben összhangban van a fenntartható fogyasztásról, termelésről és 
iparpolitikáról szóló bizottsági közleménnyel és cselekvési tervvel, az Európai Unió 
fenntartható fejlődésre vonatkozó stratégiájával, a lisszaboni stratégiával, a hatodik közösségi 
környezetvédelmi cselekvési programmal7, az integrált termékpolitikával8 és a természeti 
erőforrásokra vonatkozó stratégiával. A javaslat hozzájárul más szakpolitikákhoz is, például a 
fogyasztók tájékoztatásához és jogaik megerősítéséhez. A javaslat összhangban van a 
Bizottságnak a szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló stratégiáról9 szóló, 
folyamatban lévő egyszerűsítési programjával és a jogalkotás minőségének javításáról szóló 
intézményközi megállapodással is. 

2. KONZULTÁCIÓK AZ ÉRDEKELT FELEKKEL ÉS HATÁSVIZSGÁLAT 

• Konzultációk 

Az energiafogyasztás címkézéséről szóló irányelv felülvizsgálatával kapcsolatban az érdekelt 
felekkel folytatott konzultációra egy 2008. február 8-án tartott munkaértekezleten került sor, 
és a vonatkozó EUROPA weboldalakon a Bizottság hatásvizsgálati oldalán 2007. december 
20. és 2008. február 22. között nyilvános konzultáció indult. 

A konzultációk eredményei bekerültek az energiafogyasztás címkézéséről szóló irányelv 
hatályának kiterjesztésére vonatkozó hatásvizsgálatba. 

• Szakértői vélemények összegyűjtése és felhasználása 

A hatásvizsgálat alátámasztására a Bizottság igénybe vette a Europe Economics, a 
Fraunhofer-ISI, valamint a BSR Sustainability és az FfE külső szakértői véleményét. 

• Hatásvizsgálat  

                                                 
5 HL L 39., 2008.2.13. 
6 HL L 237., 2000.9.21. 
7 A 2002. július 22-i európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 242., 2002.9.10., 1. o.) 

megállapított hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program. 
8 A Bizottság Közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – Integrált termékpolitika – Az 

ökológiai életciklusban való gondolkodásra építés (COM (2003)302 végleges). 
9 COM(2005)535 végleges, 2005.10.25. 
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Az energiafogyasztás címkézéséről szóló irányelv hatályának kiterjesztése az 
energiahatékonysági cselekvési terv, valamint a fenntartható fogyasztásról, termelésről és 
iparpolitikáról szóló bizottsági közlemény és cselekvési terv részét képezi. A felülvizsgálat 
egy szélesebb termékskála címkézésére vonatkozó különböző címkézési lehetőségeket 
tekintette át. A hatásvizsgálat kimutatta, hogy az energiafogyasztás címkézéséről szóló 
irányelv a környezetbarát tervezésről szóló irányelvvel együtt további energiamegtakarítást 
valósíthat meg, és csökkentheti a környezeti hatásokat, ha hatálya valamennyi energiával 
kapcsolatos termékre kiterjed. A szóban forgó hatálykiterjesztés tovább csökkentheti az 
éghajlatváltozás hatásait, és jelentős mértékben hozzájárulhat az európai uniós szintű 
energiahatékonysági célkitűzésekhez. 

A hatásvizsgálati jelentés ezért azt elemzi, hogy az energiafogyasztás címkézéséről szóló 
irányelv hatálya kiterjeszthető-e, hogyan terjeszthető ki, a címkézés mely termékek esetében 
tűnik hatékony szakpolitikai eszköznek, és milyen hatásai lehetnek. A jelentés célja tehát a 
szóban forgó hatálykiterjesztés optimális alkalmazási körének meghatározása. Tekintettel 
arra, hogy az energiafogyasztás címkézéséről szóló irányelv olyan keretirányelv, amelynek 
nincs közvetlen hatása a termékekre, a környezeti, a gazdasági és a társadalmi hatások csak az 
energiafogyasztás címkézéséről szóló irányelv szerinti konkrét termékekre elfogadott 
végrehajtási intézkedések esetében számszerűsíthetők. 

A hatásvizsgálat a következő lehetőségeket vizsgálta meg:  

1. a hatálykiterjesztés mellőzése és az energiafogyasztás címkézéséről szóló jelenlegi 
irányelv teljes körű végrehajtása, 

2. nem szabályozási fellépés, 

3. az energiafogyasztás címkézéséről szóló irányelv módosítása, beleértve az összes, 
energiával kapcsolatos termékre való kiterjesztését is, valamint 

4. az energiafogyasztás címkézéséről szóló irányelv hatályon kívül helyezése, és az 
energiafogyasztás címkézésének a környezetbarát tervezésről szóló irányelv 
keretében történő végrehajtása, beleértve az összes, energiával kapcsolatos termékre 
való kiterjesztését is. 

A hatásvizsgálat szerint a jelenlegi keret teljes körű végrehajtását célzó, a megvizsgált kiemelt 
háztartási készülékekre épülő első szakpolitikai lehetőség 2020-ig mintegy 22 Mtoe10 
megtakarítást eredményezhet, ami körülbelül 65 Mt szén-dioxid-kibocsátás megtakarításának 
felel meg.. A második szakpolitikai lehetőség (önkéntes 
megállapodások/kötelezettségvállalások) annyiban előnyös, hogy minimális adminisztratív 
terhet róna a vállalkozásokra és a közigazgatási szervekre, ugyanakkor azonban teljes 
mértékben az ipar hajlandóságára támaszkodna, az pedig elutasította ezt a lehetőséget, és a 
Szerződés 95. cikke szerinti, egyenlő feltételeket biztosító szabályozási megközelítést 
részesítené előnyben. A jelenlegi keret teljes körű kihasználását, valamint az irányelv 
hatályának valamennyi, energiával kapcsolatos termékre történő kiterjesztését célzó harmadik 
szakpolitikai lehetőség az átdolgozáshoz bizonyos adminisztratív terhet igényel, ugyanakkor 
minden egyes frissített vagy újonnan kidolgozott végrehajtási intézkedésnél mintegy 4 millió 
EUR átültetési költség megtakarítását jelentené (amennyiben irányelvek helyett 

                                                 
10 Az Mtoe a megatonna olajegyenértéket jelöli. A tonna olajegyenérték egy tonna nyersolaj elégetésével 

kibocsátott energia mennyiségének mértékegysége, megközelítőleg 42 GJ. 
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rendeletek/határozatok alkalmazására kerül sor), emellett csak a példaként megvizsgált három 
kiemelt termékcsoport hatása alapján megközelítőleg további 5 Mtoe megtakarítást 
eredményezhet, ami 2020-ig 27 Mtoe összes megtakarításnak, és mintegy 78 Mt CO2-
csökkentésnek felel meg. A negyedik szakpolitikai lehetőség – azaz az energiafogyasztás 
címkézéséről szóló irányelv hatályon kívül helyezése, valamint az energiafogyasztás 
címkézésének a környezetbarát tervezésről szóló irányelv keretében történő végrehajtása – 
ugyanakkora megtakarításokat eredményezhet, mint az előző lehetőség, azonban a szóban 
forgó két irányelv egyetlen jogi aktusban való egyesítése, azok eltérő természetéből adódóan, 
a jogi keret egyszerűsítése helyett bonyodalmakhoz vezethet. További megtakarítások az e 
hatásvizsgálatban még figyelmen kívül hagyott (termékspecifikus hatásvizsgálatnak alávetett) 
egyéb termékekből és az energiafogyasztást jelölő címke használatából adódnának, a 
harmonizált közbeszerzés és az ösztönzők kiindulási alapjaként. 

A kiterjesztett hatály lehetővé teszi végrehajtási intézkedések bevezetését olyan, energiát nem 
fogyasztó termékkategóriák esetében, amelyek a leginkább javíthatják a környezeti 
teljesítményt és az energiahatékonyságot, miközben a használati szakaszban a legtöbb 
megtakarítást eredményezik. Ez nem lenne lehetséges az energiát fogyasztó háztartási 
készülékekre korlátozódó jelenlegi irányelv keretében. A végrehajtási intézkedések 
mindegyikéről külön-külön elkészítendő hatásvizsgálatokhoz részletes elemzésekre kerül sor. 

A hatásvizsgálat eredményeként vagy a jelenlegi keret teljes körű végrehajtása, vagy annál is 
inkább az irányelv hatályának a háztartási készülékekről valamennyi energiával kapcsolatos 
termékre, átdolgozás útján történő kiterjesztése lenne az előnyben részesített lehetőség.  

3. A JAVASLAT JOGI ELEMEI 

• A javasolt fellépés összefoglalása 

Ez a javaslat az energiafogyasztás címkézéséről szóló keretirányelv hatályát a háztartási 
készülékekről valamennyi energiával kapcsolatos termékre kiterjeszti, az érdekelt felekkel 
folytatott konzultációt és a hatásvizsgálatot követően a végrehajtási intézkedésekre hagyva a 
címkével megjelölendő pontos terméktípusok meghatározását. Egyéb módosítások a 
szabályozási keretnek irányelv helyett rendeletek vagy határozatok útján történő 
végrehajtásának lehetőségéhez, a közösségi címkének az esetleges visszaélés elleni jogi 
oltalmához, valamint olyan energiahatékonysági osztályok kijelölésének lehetőségéhez 
kapcsolódnak, amelyeket nem érinthetik a tagállamok ösztönzői és közbeszerzései. 

• Jogalap 

A 92/75/EGK tanácsi irányelv átdolgozására irányuló jelenlegi javaslat jogalapját az EK-
Szerződés 95. cikke jelenti, amely a belső piac létrehozásának alapelveit állapítja meg. Az 
energiafogyasztás címkézéséről szóló irányelv – egyenlő feltételek mellett, a kereskedelem 
előtt álló technikai akadályok kizárásával – biztosítja a jól működő belső piac megvalósítását, 
a hatálya alá tartozó, az irányelv alapján elfogadott végrehajtási intézkedésekben 
megállapított címkézési követelményeknek megfelelő termékek szabad mozgását. 

• A szubszidiaritás elve 

Mivel a Közösség nem rendelkezik kizárólagos hatáskörrel a javaslatot illetően, a 
szubszidiaritás elve érvényesül. 
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A javaslat célkitűzései a tagállamok fellépésével a következő okok miatt nem valósíthatók 
meg kielégítő módon.  

A kötelező nemzeti címkézési rendszerek akadályokat teremtenének a Közösségen belüli 
kereskedelem előtt, indokolatlan költségeket keletkeztetnének az ipar számára, és akadályokat 
jelentenének az áruk Közösségen belüli szabad mozgása előtt. 

A tagállamok a termékek energiahatékonyságára és a piacfelügyeletre vonatkozó közösségi 
szabályozás végrehajtása tekintetében megfelelő hatáskörökkel rendelkeznek. Ez magában 
foglalja a szabályozási bizottsági eljárást, amelyben a tagállamok képviseltetik magukat. 

A javaslat célkitűzéseit közösségi fellépés segítségével hatékonyabban lehet megvalósítani a 
következő okok miatt. 

A javaslat célkitűzése csak közösségi szintű fellépéssel valósítható meg, biztosítva eközben, 
hogy a forgalomba hozott termékekre vonatkozó követelmények minden tagállamban 
egyenlők legyenek, biztosítva ezáltal az áruk Közösségen belüli szabad mozgását. 

• Az arányosság elve 

A javaslat a következő okok miatt felel meg az arányosság elvének. 

A javaslat nem terjed túl a jogalkotási javaslat fent említett célkitűzésének megvalósításához 
szükséges mértéken, és ezért a Szerződés 5. cikkében megállapítottaknak megfelelően 
összhangban van az arányosság elvével. 

A Közösségre és a nemzeti hatóságokra háruló adminisztratív és pénzügyi teher minimálisra 
csökken azáltal, ha a javaslatnak megfelelően valamennyi energiával kapcsolatos termékre 
vonatkozó címkézési követelmény beépül az irányelvbe.  

Az érintett gyártók számára esetlegesen felmerülő átlagos termelési költségek esetleges 
növekedése a termékek megemelt árán keresztül áthárítható a felhasználókra, a szóban forgó 
növekedésnél jóval nagyobbak a környezetre gyakorolt káros hatások csökkentéséből adódó 
előnyök, a használati szakaszban pedig a termékek megnövekedett hatékonyságából származó 
felhasználói költségmegtakarítások és a csökkentett működési költségek. 

• Az eszközök megválasztása 

Javasolt eszköz: irányelv átdolgozása. 

A javasolt eszköz összhangban van a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi 
megállapodással, és megfelel annak a lehetőségnek, hogy új rendelkezések épüljenek be a 
hatályos közösségi szabályozásba. 

4. KÖLTSÉGVETÉSI VONATKOZÁSOK 
Nincs hatás a Közösség költségvetésére. Az igazgatási kiadásokat a szokásos éves 
költségvetési előirányzatokból fogják fedezni. 
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5. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

• Nemzeti rendelkezések 

A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket 
az ezen irányelv és a végrehajtási rendelkezései által szabályozott területen fogadnak el. 

• Európai Gazdasági Térség 

A javasolt jogi aktus EGT-vonatkozású kérdésre vonatkozik, ezért ki kell terjednie az Európai 
Gazdasági Térségre. 

• A javaslat részletes magyarázata 

Mivel a hatálynak valamennyi energiával kapcsolatos termékre történő kiterjesztésével 
kapcsolatban számos módosítást kell végrehajtani, az egyértelműség érdekében az 
energiafogyasztás címkézéséről szóló irányelvet át kell dolgozni11. A Bizottság hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy az energiafogyasztás címkézéséről szóló jelenlegi irányelv 
folyamatban lévő végrehajtása ne szakadjon meg, ezért a javaslat olyan változtatásokra 
korlátozódik, amelyek nem érintik a kidolgozás alatt álló végrehajtási intézkedéseket. 

Az energiafogyasztás címkézéséről szóló irányelv preambulumbekezdéseinek és 
rendelkezéseinek javasolt módosításai a hatály valamennyi energiával kapcsolatos termékre 
történő kiterjesztését tükrözik, és az irányelv hatékonyságának növelését célozzák. 

Az 1. cikkben az irányelv hatálya a háztartási készülékekről az energiával kapcsolatos 
termékekre módosul, továbbá szerepel azon kivételek felsorolása, amelyekre az irányelv nem 
alkalmazandó. 

A 2 cikk bevezeti az energiával kapcsolatos termék meghatározását és ismertetőjét, a 
szövegezés pedig a környezetbarát tervezésről szóló irányelv hatályát kiterjesztő 
javaslattervezetben használt meghatározást tükrözi. 

A 3. cikk megállapítja a tagállamok felelősségi körét, és a megfelelés ellenőrzésére új 
rendelkezéseket vezet be. Megerősíti a végrehajtást, és (a környezetbarát tervezésről szóló 
irányelvben meghatározottaknak megfelelően) beépíti a tagállamok közötti együttműködést és 
információcserét. A tagállamoknak kétévente jelentést kell benyújtaniuk a Bizottsághoz 
tevékenységeik végrehajtásáról és a megfelelés szintjéről.  

A 4. cikk egyértelművé teszi, hogy a tájékoztatási követelmények a beépített és a telepített 
termékekre is vonatkoznak. 

Az 5. cikk egyértelművé teszi a szállítók arra vonatkozó kötelezettségeit, hogy a címkéket 
megfelelően elhelyezzék, és a termékekhez ismertetőt mellékeljenek, továbbá új 
rendelkezéssel egészül ki, melynek értelmében a műszaki dokumentációnak elektronikusan 
rendelkezésre kell állnia, ha a tagállamok piacfelügyeleti hatóságai kérik. 

                                                 
11 A közösségi jogi aktusok átdolgozására vonatkozó, megfelelő szabályok alkalmazandók, nevezetesen a 

jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i 
intézményközi megállapodás (HL C 77., 2002.3.28., 1. o.) és az Európai Parlament eljárási 
szabályzatának 80A. cikke. 
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A 6. cikk egyértelművé teszi a kereskedők arra vonatkozó kötelezettségeit, hogy a címkéket 
megfelelően elhelyezzék, és rendelkezésre bocsássák az ismertetőket és egyéb 
kísérődokumentumokat. 

A 7. cikk a címkézési követelményeket kiterjeszti a távértékesítésre. 

A 8. cikk az alkalmazandó végrehajtási rendelkezésnek megfelelő termékek szabad 
mozgására vonatkozó rendelkezéseket vezet be. 

A 9. cikk a 2004/18/EK irányelvnek12 megfelelő, közbeszerzésre, valamint az 
energiahatékony termékek terjedésével kapcsolatos ösztönzőkre vonatkozó rendelkezéseket 
vezet be. 

A 10. cikkben módosult a szövegezés, annak érdekében, hogy tükrözze az 1999/468/EK 
határozat szerinti bizottsági eljárást. 

A 11. cikk kiterjeszti a végrehajtási intézkedések tartalmát, hogy közös kritériumokat 
állapítson meg olyan végrehajtási intézkedésekhez, amelyek adott esetben minimális 
címkézési osztályok és más lényeges teljesítményszint(ek) meghatározására irányulnak, 
továbbá a távértékesítés útján történő reklámozáshoz megállapítja a címkeosztályozás(ok) 
időtartamát és a címke tartalmi elemeit. 

A 12. cikk kiegészül egy olyan záradékkal, amelyet az irányelv rendelkezéseinek tagállamok 
általi megsértésére kell alkalmazni, a környezetbarát tervezésről szóló irányelv értelmében 
már alkalmazandó hasonló rendelkezésekkel összhangban. 

A 13. cikk az átdolgozott irányelv tagállamok általi végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket 
állapítja meg, és meghatározza alkalmazási időpontját. 

A 14. cikk hatályon kívül helyezi a 92/75/EGK tanácsi irányelvet. 

Az I. melléklet A. része a hatályon kívül helyezett irányelvet és annak későbbi módosítását, a 
B. rész pedig a nemzeti jogba való átültetés határidőit sorolja fel. 

A II. melléklet a megfelelési táblázatot tartalmazza. 

                                                 
12 HL L 134., 2004.4.30. 
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 92/75/EGK (kiigazított szöveg) 
 új szöveg 

2008/0222 (COD) 

Javaslat: 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE 

a háztartási készülékek  az energiával kapcsolatos termékek  energia- és egyéb 
erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő 

ellátásáról jelöléséről 
 

(átdolgozás) 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. 
⌦ 95. cikkére ⌫ cikke a) pontjára, 

tekintettel a Bizottság javaslatára13, 

tekintettel az Európai  Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére14, 

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére15, 

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően16, 

mivel:   

 
 új szöveg 

(1) A háztartási készülékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és 
szabványos termékismertetővel történő ellátásáról szóló, 1992. szeptember 22-i 
92/75/EGK tanácsi irányelv17 jelentősen módosult18. Mivel most további 
módosításokra kerül sor, a rendeletet az áttekinthetőség érdekében át kell dolgozni. 

                                                 
13 HL L […], […], […] o. 
14 HL L […], […], […] o. 
15 HL L […], […], […] o. 
16 HL L […], […], […] o. 
17 HL L 297., 1992.10.13., 16. o. 
18 Lásd az I. melléklet A. részét. 
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(2) A 92/75/EGK tanácsi irányelv hatálya a háztartási készülékekre korlátozódik; a 
fenntartható fogyasztásról, termelésről és iparpolitikáról szóló cselekvési terv19 
rámutatott arra, hogy az irányelv hatályának az energiával kapcsolatos termékekre, 
vagyis azon termékekre történő kiterjesztése, amelyeknek a használata kihat az 
energiafogyasztásra, megerősítheti a meglévő szabályozási intézkedések közötti – és 
különösen 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 európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 
2005. július 6-i 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel20 fennálló – 
szinergiákat, és további energiamegtakarítással és környezeti előnyökkel járhat. 

 
 92/75/EGK (1) 

preambulumbekezdés (kiigazított 
szöveg) 

mivel fokozatos intézkedések szükségesek a belső piac 1992. december 31-ig történő 
létrehozása érdekében; 

 
 92/75/EGK (2) 

preambulumbekezdés (kiigazított 
szöveg) 

mivel egyes tagállamok már rendelkeznek saját önkéntes, a háztartási készülékek 
energiafogyasztásáról címkézéssel és más módon tájékoztató rendszerekkel; mivel egy 
tagállam hivatalosan javasolta saját kötelező címkézési rendszerének bevezetését, és 
más tagállamok is ezt tervezik; mivel több kötelező országos rendszer működése 
gátolná a Közösségen belüli kereskedelmet; 

 
 92/75/EGK (3) 

preambulumbekezdés (kiigazított 
szöveg) 

mivel a Szerződés 130. r. cikke előírja a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű 
hasznosítását; mivel az energia ésszerű felhasználása az egyik alapvető eszköz e cél 
elérésére és a környezetszennyezés csökkentésére; 

 
 92/75/EGK (4) 

preambulumbekezdés (kiigazított 
szöveg) 

 új szöveg 

(3) Az egyes háztartási készülékek  energiával kapcsolatos termékek  
energiafogyasztására vonatkozó pontos, megfelelő és összehasonlítható információ az 
olyan készülékek  termékek  javára befolyásolhatja a fogyasztók 

 végfelhasználók  választását, amelyek kevesebb energiát  és egyéb alapvető 
erőforrást  fogyasztanak  használatuk során  ,  illetőleg közvetetten kevesebb 

                                                 
19 COM(2008) 397/3. 
20 HL L 191., 2005.7.22., 29. o. 
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fogyasztást eredményeznek  , ezzel ösztönözve a gyártókat arra, hogy intézkedjenek 
az általuk gyártott készülékek  termékek által fogyasztott  energiafogyasztásának 

 és egyéb alapvető erőforrás mennyiségének  csökkentésére; ez ugyanakkor 
⌦ várhatóan ⌫ közvetetten ösztönöz ⌦ ösztönözni fog ⌫ a készülékek 

 termékek  ésszerű használatára. Ilyen tájékoztatás hiányában, a piaci erők 
önmagukban nem lennének képesek előmozdítani  az energiának és az egyéb 
alapvető erőforrásoknak  a kérdéses készülékek  termékek általi  ésszerű 
energiafelhasználásának fejlesztését.  

 
 92/75/EGK (5) és (6) 

preambulumbekezdés (kiigazított 
szöveg) 

 új szöveg 

(4) Az információ lényeges szerepet tölt be a piaci erők működésében, ezért minden 
azonos típusú készülékre  termékre  egy egységes címkét kell bevezetni, hogy a 
lehetséges vásárlók szabványos kiegészítő információt kapjanak az adott berendezés 

 termék  energiaköltségeivel és az általa fogyasztott egyéb  alapvető  
erőforrásokkal erőforrás-fogyasztásával kapcsolatban, valamint intézkedni kell, hogy 
azokat a lehetséges vásárlókat  végfelhasználókat  is tájékoztassák, akiknek nincs 
lehetőségük megtekinteni a kiállított készüléket  terméket  , így a jelölő címkét 
sem  ; a hatékonyság és a siker érdekében indokolt, hogy a címke a végfelhasználó 
számára könnyen felismerhető, egyszerű és lényegre törő legyen  ;. E célból a 
különböző típusú készülékek  termékek  energiafogyasztásának és egyéb 
vonatkozó adatainak mérését egységes szabványok és módszerek szerint szükséges 
elvégezni, továbbá a szabványok és módszerek alkalmazását az értékesítés szintjén 
kell ellenőrizni. 

 
 92/75/EGK (7) 

preambulumbekezdés (kiigazított 
szöveg) 

mivel a 79/530/EGK irányelv21 célja az volt, hogy előmozdítsa ezeket a törekvéseket a 
háztartási készülékek tekintetében; mivel azonban kizárólag egyetlen, az elektromos 
sütőkre vonatkozó végrehajtási irányelv került elfogadásra, és csak néhány tagállam 
vezette be a címkézést; mivel mára szükségessé vált a megszerzett tapasztalatokból 
való tanulás, és az említett irányelv rendelkezéseinek a megerősítése; mivel ezáltal a 
79/530/EGK irányelv rendelkezéseit meg kell újítani, az elektromos sütőkre vonatkozó 
79/531/EGK irányelvet22 pedig felül kell vizsgálni és utólag be kell építeni a 
rendszerbe; 

 
 új szöveg 

(5) Indokolt, hogy a tagállamok nyomon kövessék ezen irányelv rendelkezéseinek 
teljesítését, különös tekintettel a szállítók és a kereskedők felelősségi körére. 

                                                 
21 HL L 145., 1979.6.13., 1. o. 
22 HL L 145., 1979.6.13., 7. o. 
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 92/75/EGK 8. 

preambulumbekezdés (kiigazított 
szöveg) 

 új szöveg 

(6) Egy teljesen önkéntes rendszernek az lenne a következménye, hogy kizárólag néhány 
készüléket  terméket  látnának el címkével és a termékre vonatkozó szabványos 
termékismertetővel, ami a fogyasztók  végfelhasználók  megtévesztésének 
veszélyét rejtené magában. Így ennek a rendszernek kell biztosítania minden érintett 
készülék  termék  tekintetében, hogy  az általa fogyasztott  ⌦ energia ⌫ 

 és egyéb alapvető erőforrás mennyiségét  energiafogyasztást címke jelezze, és a 
készülékhez szabványos termékismertető adatlapot is mellékeljenek  jelezze . 

 
 92/75/EGK (9) 

preambulumbekezdés (kiigazított 
szöveg) 

 új szöveg 

(7) A háztartási készülékek  Használatuk során az energiával kapcsolatos termékek 
hatással vannak  az energiaából számos formájátban használják  elfogyasztott 
mennyiségre , amelyek  s ezen energiaformák  közül az elektromos áram és a 
földgáz a legfontosabbak. Így  indokolt, hogy  ennek az irányelvnek elvileg 
szabályoznia kell a hatálya az energia bármely formájátnak felhasználó készülékeket 

 fogyasztására kiható, energiával kapcsolatos termékekre terjedjen ki. 

 
 92/75/EGK (10) 

preambulumbekezdés (kiigazított 
szöveg) 

mivel a háztartási készülékek zajkibocsátásáról szóló, 1986. december 1-jei, 86/594/EGK 
tanácsi irányelv23 előírja, hogy amennyiben lehetséges, a zajkibocsátás mértékét fel 
kell tüntetni az energiafogyasztást jelölő címkéken; mivel így rendelkezni kell minden 
más, közösségi címkézési vagy információs rendszer átvételéről; 

 
 92/75/EGK (11) 

preambulumbekezdés (kiigazított 
szöveg) 

 új szöveg 

(8) Kizárólag azoknak a készüléktípusoknak a szabályozása  azokat az energiával 
kapcsolatos termékeket  szükséges ⌦ indokolt ⌫  végrehajtó intézkedés hatálya 
alá vonni – feltéve, hogy címkézés útján történő tájékoztatással a végfelhasználókat 
hatékonyabb termékek vásárlására lehet ösztönözni –  , amelyek összesített 
energiafelhasználása  a használat során  jelentős  hatással vannak az energiából 
vagy – adott esetben – egyéb alapvető erőforrásokból fogyasztott mennyiségre  , és 
amelyek esetében lehetőség van az energiahatékonyság növelésére. 

                                                 
23 HL L 344., 1986.6.12., 24. o. 
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 új szöveg 

(9) Több tagállam olyan közbeszerzési politikát vezetett be, amely az ajánlatkérő 
hatóságoktól megköveteli, hogy energiahatékony termékeket szerezzenek be. Több 
tagállam ösztönzőket is bevezetett az energiahatékony termékek javára. A termékek 
közbeszerzésre vagy ösztönzésre való alkalmasságának kritériumai tagállamról 
tagállamra jelentősen eltérhetnek. Ha az irányelv végrehajtási intézkedései egyes 
termékeket teljesítményosztályokba sorolnak, ez utóbbiakból kiindulva csökkenthető a 
közbeszerzések és az ösztönzések széttagoltsága, és megkönnyíthető a hatékony 
termékek piaci behatolása. 

(10) Az ezen irányelvhez kapcsolódó végrehajtási intézkedések közbeszerzési 
rendelkezéseiben indokolt arányosan megállapítani a közbeszerzések alsó értékhatárát 
és mennyiségi határát, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési szabályok milyen 
adminisztratív terhet rónak a tagállamokra, és általuk mennyiben juttathatók érvényre. 

(11) A hatékony termékek előmozdítását szolgáló tagállami ösztönzés állami támogatásban 
is megnyilvánulhat. Ez az irányelv nem érinti a tagállamok ellen a Szerződés 87. és 88. 
cikkével összhangban esetlegesen induló, állami támogatásokkal kapcsolatos jövőbeli 
eljárások kimenetelét. 

(12) Nem helyénvaló, hogy az energiahatékony termékeket általános környezeti 
teljesítményük rovására mozdítsák elő címkézéssel, közbeszerzéssel és ösztönzéssel.  

(13) Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket indokolt a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal24 összhangban elfogadni. 

(14) Indokolt felhatalmazni a Bizottságot, hogy végrehajtási intézkedéseket hozzon az 
energiával kapcsolatos termékek által fogyasztott energiára és egyéb alapvető 
erőforrásokra vonatkozó címkézést és egységes termékismertetőt illetően. Mivel a 
szóban forgó intézkedések általános hatályúak, és ezen irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni őket. 

(15) Indokolt, hogy az irányelv nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó kötelezettség 
csak azokat a rendelkezéseket érintse, amelyek tartalma a korábbi irányelvhez képest 
jelentősen módosult. A változatlan rendelkezések átültetésére vonatkozó kötelezettség 
a korábbi irányelvből következik. 

(16) Ez az irányelv nem érinti az I. melléklet B. részében említett, a szóban forgó irányelv 
nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel 
kapcsolatos tagállami kötelezettségeket, 

                                                 
24 HL L 184., 1999.7.17., 23. o. 
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 92/75/EGK (kiigazított szöveg) 
 új szöveg 

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:  

1. cikk 

⌦ Hatály ⌫ 

(1) Ennek az irányelvnek a célja, hogy lehetővé tegye,  Ez az irányelv keretet hoz létre  az 
energia és más alapvető erőforrások fogyasztására vonatkozó, elsősorban címkézés és 
termékismertető által révén megvalósuló, illetve valamint bizonyos háztartási 
készüléktípusokkal az  energiával kapcsolatos termékekkel  kapcsolatos kiegészítő 
információkra vonatkozó tájékoztatás nyilvánosságra hozatalát  végfelhasználói 
tájékoztatást  szabályozó nemzeti rendelkezések összehangolását összehangolásához annak 
érdekében, hogy a fogyasztók  végfelhasználók  energiahatékonyság tekintetében jobb 
készülékeket  termékeket  választhassanak.  

(2) Ezt az irányelvet  azokra az energiával kapcsolatos termékekre kell alkalmazni, amelyek 
használatuk során jelentős hatással vannak az energiafogyasztásra és – adott esetben – egyéb 
alapvető erőforrásokra.  a következő háztartásikészülék-típusokra kell alkalmazni, abban az 
esetben is, ha ezeket nem háztartási használatra értékesítik: 

– háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációja, 

– mosógépek, szárítógépek és ezek kombinációja, 

– mosogatógépek, 

– sütők, 

– vízmelegítők és forróvíztárolók, 

– fényforrások, 

– légkondicionáló készülékek. 

2. A 9. cikk b) pontja szerint az e cikkben szereplő listához további háztartási készüléktípusok 
adhatók hozzá. 

 
 92/75/EGK (kiigazított szöveg) 
 új szöveg 

(3) Ez az irányelv nem vonatkozik a következőkre: 

 (a) használt termékek;  

 (b) bármilyen személy- vagy áruszállítási eszköz;  
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(c) a készülékeken  termékeken  biztonsági célból elhelyezett adattáblára vagy 
annak megfelelőjére. 

2. cikk 

⌦ Fogalommeghatározások ⌫ 

(4) Ennek az irányelvnek az alkalmazásában: 

– „energiával kapcsolatos termék”, a továbbiakban: „termék”: minden, használata 
során az energiafogyasztásra kiható áru, amelyet a Közösségben hoznak forgalomba 
és/vagy ott állítanak üzembe, beleértve az ezen irányelv hatálya alá tartozó, 
energiával kapcsolatos termékekbe való beépítésre szánt olyan alkatrészeket is, 
amelyeket különálló alkatrészként hoznak forgalomba és/vagy állítanak üzembe 
végfelhasználók részére, és amelyeknek a környezeti teljesítménye külön 
értékelhető;   

–  „adatlap”: az érintett készülékre vonatkozó szabványos információs táblázat;  

– „egyéb alapvető erőforrások”: víz, vegyi anyagok vagy bármely más anyag, 
amelyeket a készülék  termék  rendes használat során fogyaszt,;  

– „kiegészítő információ”: a készülék  termék  teljesítményére  és 
tulajdonságaira  vonatkozó egyéb olyan információ, amely a készülék energia- 
vagy egyéb alapvető erőforrások felhasználásával kapcsolatos, vagy segít annak 
értékelésében. 

– „jelentős környezeti vonatkozások”: egy energiával kapcsolatos termék azon 
vonatkozásai, amelyeket egy, a 2005/32/EK irányelv alapján elfogadott végrehajtási 
intézkedés a szóban forgó termék esetében jelentősnek minősít;  

– „kereskedő”: az a kiskereskedő vagy más személy, aki a háztartási készüléket 
 terméket  eladja, kölcsönzi vagy részletvásárlásra ajánlja, illetve bemutatja a 

végfelhasználóknak,; 

– „szállító”: a készülék közösségi gyártója  , importőre  vagy annak hivatalos 
közösségi képviselője vagy az a személy, aki a terméket a közösségi piacon 
forgalomba hozza. 

– „adatlap”: az érintett készülékre vonatkozó szabványos információs táblázat, 

(5) A címkézéssel és az adatlap rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettség nem 
vonatkozik azokra a készüléktípusokra, amelyek gyártását a vonatkozó végrehajtási irányelv 
hatálybalépését megelőzően beszüntették, illetve nem vonatkozik a használt készülékekre. 
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 92/75/EGK (kiigazított szöveg) 
 új szöveg 

73. cikk 

⌦ A tagállamok felelősségi köre ⌫ 

(1) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek a következők biztosítása 
érdekében:  

a) a területükön székhellyel rendelkező valamennyi szállító és kereskedő betartja az 
ezen irányelv szerinti  5. és 6. cikkében említett  kötelezettségeit; 

b) az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékek tekintetében  tilos minden egyéb 
energiafogyasztásra vonatkozó, ezen irányelvnek és a vonatkozó végrehajtási 
irányelvek  intézkedések  követelményeinek nem megfelelő címke, jelzés, 
szimbólum vagy felirat használata, ha az ⌦ ez a használat ⌫ félrevezető vagy 
megtévesztő hatású ⌦ a végfelhasználóra nézve ⌫ . Ez a tiltás nem vonatkozik a 
közösségi és nemzeti környezetvédelmi címkézési rendszerekre;  az energia vagy – 
adott esetben – egyéb alapvető erőforrások fogyasztása tekintetében ;  

c) az energiafogyasztásra  vagy az energiamegtakarításra  vonatkozó címkék és 
adatlapok rendszerének bevezetését oktató és támogató információs kampányok 
követik a lakossági fogyasztók  végfelhasználók  felelősségteljesebb 
energiafelhasználásának elősegítése érdekében.; 

 
 új szöveg 

d) megfelelő intézkedések történnek az ezen irányelv végrehajtásáért felelős hatóságok 
arra való ösztönzésére, hogy egymással együttműködjenek, és egymás között 
információkat adjanak át ezen irányelv működésének elősegítésére.  
 
Az igazgatási együttműködésnek és információcserének a lehető legnagyobb 
mértékben ki kell használnia az elektronikus kommunikációs eszközök nyújtotta 
lehetőségeket, és támogatható a vonatkozó közösségi programokkal. A szóban forgó 
együttműködésnek biztosítania kell az eljárás során szolgáltatott kényes információk 
szükség szerinti bizalmas feldolgozását és védelmét. A Bizottság megfelelő 
intézkedéseket hoz a tagállamok közötti – e pontban említett – együttműködés 
ösztönzésére és előmozdítására. 

(2) Ha egy tagállam megállapítja valamely termékről, hogy az nem felel meg az ezen 
irányelvben és a kapcsolódó végrehajtási intézkedésekben a címke és az adatlap tekintetében 
rögzített összes vonatkozó követelménynek, a szállító köteles a tagállam által előírt feltételek 
szerint összhangba hozni a terméket az említett követelményekkel.  

Ha elegendő bizonyíték utal arra, hogy egy termék nem felel meg az előírásoknak, az érintett 
tagállam meghozza a szükséges megelőző intézkedéseket.  
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Tartós meg nem felelés esetén a tagállam olyan intézkedést hoz, amely korlátozza vagy 
megtiltja a szóban forgó termék piaci forgalmazását és/vagy üzembe helyezését, vagy amely 
biztosítja a terméknek a piacról való kivonását. A terméknek a piacról való kivonása vagy 
piaci forgalmazásának tilalma esetén haladéktalanul értesíteni kell a Bizottságot és a többi 
tagállamot.  

(3) A tagállamok a Bizottsághoz kétévente részletes jelentést nyújtanak be végrehajtási 
tevékenységeikről és a területükön tapasztalt megfelelőségi szintről.  

A Bizottság meghatározhatja e jelentések közös tartalmának részleteit. A szóban forgó – ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló – 
intézkedéseket a 10. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.  

 
 92/75/EGK (kiigazított szöveg) 
 új szöveg 

24. cikk 

⌦ Tájékoztatási követelmények ⌫ 

A tagállamok biztosítják, hogy:  

1. 1. Aaz eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra ajánlott, illetve végfelhasználók 
részére  akár közvetlenül, akár valamely távértékesítési eszköz közvetítésével, 
például interneten  bemutatott háztartási készülékeket  terméket – az ezen 
irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedésekkel összhangban –  adatlappal és 
energiafogyasztást jelölő címkével kell ellátni ⌦ lássák el ⌫ abból a célból, hogy a 
fogyasztók  végfelhasználók  ⌦ figyelmébe ajánlják ⌫ tájékoztatást kapjanak 
a termék felhasznált villamos energia- energiáról, egyéb energia- energiáról és egyéb 
alapvető erőforrások fogyasztásáról erőforrásokról, valamint a kiegészítő 
információkról szóló tájékoztatást. 

2. Az energiafogyasztást jelölő címkére és az adatlapra vonatkozó részletes szabályokat a 9. 
cikk alapján elfogadott, a készülékek egyes típusaira vonatkozó végrehajtási irányelvek 
tartalmazzák. 

 2. beépített vagy telepített termékek esetében az 1. pontban említett tájékoztatásra csak 
akkor kerüljön sor, ha a vonatkozó végrehajtási intézkedés úgy rendelkezik;   

3. Egy olyan műszaki dokumentációt kell összeállítani, amely alkalmas az 
energiahatékonyságot jelölő címkén és a vevőtájékoztató adatlapon szereplő információk 
pontosságának megállapítására. A dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia: 

– a termék általános leírása, 

– az elvégzett tervezési számítások eredményei, amennyiben jelentős lehet, 

– vizsgálati jelentések, amennyiben rendelkezésre állnak, ideértve az egyéb közösségi 
jogszabályok szerint illetékes, kijelölt szervezetek által készítetteket, 
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– ha az értékeket hasonló típusok vizsgálati eredményeiből vezették le, az ezekre a típusokra 
vonatkozó azonos információk. 

4. A szállító összeállítja a (3) bekezdésben ismertetett műszaki dokumentációt. A szállító 
ebből a célból felhasználhatja a vonatkozó közösségi jogalkotás alapján korábban kért 
dokumentációkat. A szállító hozzáférést biztosít a dokumentációhoz ellenőrzés céljából az 
utolsó termék gyártását követő ötéves időtartam végéig. 

35. cikk 

⌦ A szállítók felelősségi köre ⌫ 

A tagállamok biztosítják, hogy:  

1. (1). Minden, a végrehajtási utasításokban  intézkedések  meghatározott 
⌦ hatálya alá tartozó ⌫ háztartási készülékeket  terméket  forgalomba hozó 

 vagy üzembe helyező  szállító köteles azt az irányelv rendelkezéseinek 
megfelelő címkével  és adatlappal  ellátni ⌦ lássa el ⌫ . Az alkalmazott 
címkéknek minden tekintetben meg kell felelniük ezen irányelv és a végrehajtási 
irányelvek rendelkezéseinek. 

 
 92/75/EGK, 2. cikk (kiigazított 

szöveg) 
 új szöveg 

2. (3) ⌦ A szállítók ⌫ Egy olyan műszaki dokumentációt kell összeállítani 
⌦ állítsanak össze ⌫ , amely alkalmas az energiahatékonyságot jelölő címkén és a 
vevőtájékoztató adatlapon szereplő információk pontosságának megállapítására. A 
dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia: 

(a) a termék általános leírása, 

(b) az elvégzett tervezési számítások eredményei, amennyiben az jelentőségük 
lehet, 

(c) vizsgálati jelentések, amennyiben rendelkezésre állnak, ideértve az egyéb 
közösségi jogszabályok szerint illetékes, kijelölt szervezetek által készítetteket 
is, 

(d) ha az ugyanazon értékeket más hasonló típusok esetében  is felhasználják  
vizsgálati eredményeiből vezették le, az ezekre a  e  típusokra vonatkozó 
azonos információk  azonosító adatai . 

 (4) A szállító összeállítja a (3) bekezdésben ismertetett műszaki dokumentációt. A 
szállító ⌦ szállítók ⌫ ebből a célból felhasználhatja ⌦ felhasználhatják ⌫ a 
vonatkozó közösségi jogalkotás alapján korábban kért  szabályozásban előírt 
követelményekkel összhangban összeállított  dokumentációkat.  



 

HU 20   HU 

3. Aa szállítók hozzáférést biztosítsanak a ⌦ műszaki ⌫ dokumentációhoz 
ellenőrzési céljábólra az utolsó  érintett  termék gyártását követő ötéves 
időtartam végéig. 

A szállítók a műszaki dokumentáció elektronikus változatát kérésre a tagállami 
piacfelügyeleti hatóságok és a Bizottság rendelkezésére bocsátják.  

 
 92/75/EGK, 4. cikk (kiigazított 

szöveg) 

4. b) a szállító a szükséges címkéket ingyenesen bocsátja az a) bekezdésben 
meghatározott kereskedők rendelkezésére. A szállítók szabadon választhatják meg a 
címkék szállításának rendszerét. A szállítónak azonban biztosítania kell, hogy a 
kereskedő által igényelt címkéket késedelem nélkül leszállítsák. ⌦ a címkézést és a 
termékismertetőt illetően a szállítók ingyenesen ellássák a kereskedőket a szükséges 
címkékkel. ⌫  

⌦A szállítók által választott címkeellátási rendszer sérelme nélkül a szállítók a kereskedőket 
kérésre késedelem nélkül ellátják címkékkel. ⌫ 

 
 92/75/EGK (kiigazított szöveg) 
 új szöveg 

5. (2) Aa címkéken kívül a szállító köteles a termékismertető adatlapokat is 
rendelkezésre bocsátani ⌦ bocsásson ⌫  minden termékkel .  

6. Ezt az adatlapot ⌦ a szállítók termékismertető adatlapot foglaljanak ⌫ minden 
termékismertetőnek tartalmaznia kell füzetbe. Ha a szállító nem bocsát rendelkezésre 
termékismertetőt ⌦ füzetet ⌫, az adatlapokat a készülékhez  termékhez  
mellékelt más dokumentumnak kell tartalmaznia ⌦ dokumentummal együtt adja 
át ⌫. Az alkalmazott adatlapoknak minden tekintetben meg kell felelniük az ezen 
irányelv és a végrehajtási irányelvek rendelkezéseinek.  

7. (3) Aa szállítók felelősek ⌦ feleljenek ⌫ az általuk szolgáltatott rendelkezésre 
bocsátott energiahatékonyságot jelölő címkéken és vevőtájékoztató adatlapokon 
feltüntetett információk pontosságáért. 

8. (4) Úgy kell tekinteni, hogy a szállítók ⌦ úgy tekintessenek, mint akik ⌫ 
hozzájárultak a címkén vagy az adatlapon megadott információ nyilvánosságra 
hozatalához. 

46. cikk 

⌦A kereskedők felelősségi köre⌫ 

 
 új szöveg 

A tagállamok biztosítják, hogy:  
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1. a kereskedők megfelelően elhelyezzék a címéket, és belefoglalják az adatlapot a 
termékismertető füzetbe, illetőleg más olyan dokumentációba, amelyet a termékkel 
együtt átadnak, amikor azt a végfelhasználó megvásárolja. 

 
 92/75/EGK (kiigazított szöveg) 
 új szöveg 

2. Aa címkézésret és termékismertetőret illetően a következő rendelkezések 
vonatkoznak: a) a végrehajtási utasításokban meghatározott készülékek 

 termékek  bemutatásakor a kereskedő köteles a megfelelő címkét, a vonatkozó 
⌦ az alkalmazandó ⌫ végrehajtási irányelvben  intézkedésben  meghatározott 
jól látható helyen, a megfelelő nyelven elhelyezni ⌦ elhelyezze ⌫ ;. 

b) a szállító a szükséges címkéket ingyenesen bocsátja az a) bekezdésben meghatározott 
kereskedők rendelkezésére. A szállítók szabadon választhatják meg a címkék 
szállításának rendszerét. A szállítónak azonban biztosítania kell, hogy a kereskedő 
által igényelt címkéket késedelem nélkül leszállítsák. 

57. cikk 

⌦ Távértékesítés ⌫ 

A végrehajtási irányelvekben  intézkedésekben  foglalt rendelkezéseknek biztosítaniuk 
kell, hogy a lehetséges vásárlók ⌦ végfelhasználók ⌫ a készülék  termék  
megvásárlása előtt hozzájussanak a címkén vagy ⌦ és ⌫ az adatlapon szereplő 
információkhoz, ha a szóban forgó készülékeket  terméket  csomagküldő kereskedés, 
katalógus útján vagy egyéb olyan módon kínálják eladásra, bérletre, illetve részletvásárlásra, 
ami amely alapján feltételezhető, hogy a lehetséges vásárló ⌦ végfelhasználó ⌫ a 
készüléket  terméket  nem tudja megtekinteni. 

 
 92/75/EGK (kiigazított szöveg) 
 új szöveg 

8. cikk 

⌦ Szabad mozgás ⌫ 

(1) A tagállamok nem tilthatják meg ⌦ , ⌫ és nem korlátozhatják  és nem 
akadályozhatják  a  az alkalmazandó  végrehajtási irányelvek  intézkedések  által 
szabályozott  és velük összhangban lévő  olyan háztartási készülék  termékek  
forgalomba hozatalát, amely megfelel ezen irányelv és a végrehajtási irányelvek 
rendelkezéseinek  illetve üzembe helyezését saját területükön  . 

(2) Ellentétes bizonyíték hiányában a tagállamok a címkéket és az adatlapokat ezen irányelv 
rendelkezéseinek és a végrehajtási irányelveknek  intézkedéseknek  megfelelőnek 
tekintik. A tagállamok kötelezhetik a szállítókat, hogy a 2. cikk (3) bekezdése az 5. cikk 
szerint bizonyítékkal szolgáljanak ⌦ bizonyítékot szolgáltassanak ⌫ a címkéiken vagy az 
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adatlapjaikon szereplő információk pontosságát illetően ⌦ pontosságáról ⌫ , ha okuk van 
feltételezni azok helytelenségét. 

 
 új szöveg 

9. cikk 

Közbeszerzés és ösztönzők 

(1) A 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben25 említett, annak 12–18. cikke 
alapján nem kizárt árubeszerzési, építési beruházási vagy szolgáltatási szerződéseket kötő 
ajánlattevő hatóságok nem szerezhetnek be olyan termékeket, amelyek nem teljesítik a 
vonatkozó végrehajtási intézkedésben rögzített minimális teljesítményszinteket. 

(2) A végrehajtási intézkedésekben az alábbi kritériumok figyelembevételével kell rögzíteni a 
közbeszerzések esetében alkalmazandó minimális teljesítményszinteket: 

a) költséghatékonyság a közfinanszírozás szempontjából, 

b) a közbeszerzés alkalmazhatósága a szóban forgó termékekre, 

c) annak valószínűsége, hogy jobb teljesítményű termékek felé terelhető a piac, 

d) a verseny kellő érvényesülésének szükségessége. 

(3) Az (1) bekezdést azokra szerződésekre kell alkalmazni, amelyeknek a becsült értéke 
hozzáadottérték-adó (HÉA) nélkül legalább 15 000 EUR. A szokásos beszerzési árakat és 
mennyiségeket figyelembe véve a HÉA nélküli érték alsó határa végrehajtási intézkedések 
útján 15 000 EUR fölé emelhető. 

(4) A tagállamok nem részesíthetnek ösztönzésben olyan termékeket, amelyek nem érik el a 
vonatkozó végrehajtási intézkedésben rögzített minimális teljesítményszinteket.  

(5) A termékek közbeszerzésekor vagy ösztönzésben részesítésekor a tagállamok a vonatkozó 
végrehajtási intézkedésben meghatározott osztályokban fejezik ki a teljesítményszinteket. 

 
 92/75/EGK 

9. cikk 

A 10. cikkben meghatározott eljárás szerint kell elfogadni a rendszer kialakításával és 
működtetésével kapcsolatos intézkedéseket, illetve azokat a műszaki fejlődéshez igazítani. 
Ezek az intézkedések a következők: 

a) a végrehajtási irányelvek; 

                                                 
25 HL L 134., 2004.4.30., 114. o. 
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b) további háztartási készülékek felvétele az 1. cikk (1) bekezdése alatti listára, a 
várható jelentős energiamegtakarítás reményében. 

 
 1882/2003/EK 3. cikk és III. 

melléklet 32. pont (kiigazított 
szöveg) 

10. cikk 

⌦ Bizottsági eljárás ⌫ 

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. 

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat26 5. és 7. cikkét kell 
alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire. 

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három 
hónap. 

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát. 

 
 új szöveg 

(1) A Bizottság munkáját szakbizottság segíti. 

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

 
 92/75/EGK (kiigazított szöveg) 

1211. cikk 

⌦ Végrehajtási intézkedések ⌫ 

 
 új szöveg 

(1) A címkére és az adatlapra vonatkozó részleteket végrehajtási intézkedésekben kell 
rögzíteni. A szóban forgó – ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló – végrehajtási intézkedéseket a 10. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni az 
e cikk rendelkezéseinek megfelelő terméktípusokra nézve. 

                                                 
26 A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására 

vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 
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Minden olyan termékre, amely megfelel a (2) bekezdésben felsorolt kritériumoknak, 
vonatkoznia kell egy, a (4) bekezdéssel összhangban lévő végrehajtási intézkedésnek.  

A végrehajtási intézkedéseknek úgy kell rendelkezniük a használat során elfogyasztott 
energiáról és egyéb alapvető erőforrásokról a címkén és az adatlapon adott tájékoztatás 
tekintetében, hogy a végfelhasználók tájékozottabban hozhassák meg vásárlói döntéseiket, a 
piacfelügyeleti hatóságok pedig ellenőrizhessék, hogy a termék megfelel a szóban forgó 
tájékoztatás tartalmának.  

Ha egy végrehajtási intézkedés egyaránt rendelkezik a termék energiahatékonysága és az 
általa fogyasztott alapvető erőforrások tekintetében, a címke megjelenésének és tartalmának a 
termék energiahatékonyságát kell kiemelnie.  

(2) Az (1) bekezdésben említett kritériumok a következők: 

a) a rendelkezésre álló legfrissebb adatok alapján és a Közösségi piacon forgalmazott 
mennyiségek ismeretében a termékeknek jelentős megtakarítási potenciállal kell 
rendelkezniük energia és – adott esetben – egyéb alapvető erőforrások tekintetében; 

b) a piacon elérhető, rendeltetésükben egyenértékű termékeknek jelentős eltérést kell 
mutatniuk a vonatkozó teljesítményszintek tekintetében; 

c) a Bizottság figyelembe veszi a vonatkozó Közösségi szabályozás és önszabályozás – 
köztük az önkéntes megállapodások – olyan rendelkezéseit, amelyek várhatóan 
gyorsabban vagy kevesebb költséggel valósítják meg a politikai célkitűzéseket, mint 
a kötelező előírások; 

(3) A végrehajtó intézkedés tervezetének kidolgozásakor a Bizottság: 

a) figyelembe veszi a 2006/32/EK irányelv I. mellékletének 1. részében felsoroltak 
közül azokat a környezetbarát paramétereket, amelyeket a 2005/32/EK irányelv 
alapján elfogadott vonatkozó végrehajtási intézkedések lényegesnek minősítenek, és 
amelyek a végfelhasználót érinthetik a termékhasználat során; 

b) értékeli a szóban forgó intézkedés hatását a környezetre, a végfelhasználókra és – a 
Közösségen kívüli piacokon is mért versenyképesség, az innováció, a piacra jutás, 
valamint a költségek és hasznok tekintetében – a gyártókra, beleértve a kkv-ket is;  

c) megfelelően konzultál az érdekeltekkel; 

d) kijelöli a végrehajtás időpontját (időpontjait), továbbá adott esetben a fokozatos, 
illetve átmeneti intézkedéseket vagy időszakokat, tekintetbe véve különösen a kkv-
kre vagy az elsősorban kkv-k által gyártott termékcsoportokra gyakorolt hatásokat. 

 
 92/75/EGK (kiigazított szöveg) 
 új szöveg 

(4) A végrehajtási irányelvek  intézkedések  meghatározzák ⌦ különösen a 
következőket ⌫ : 

a) a szabályozott készüléktípusok  termékek  pontos meghatározásáta; 
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b) az 1. cikk (1) bekezdésében hivatkozott információ összegyűjtéséhez használt mérési 
szabványokat és módszereket; 

c) a 2. cikk (3) bekezdésében az 5. cikkben kötelezően előírt műszaki dokumentáció 
részleteit; 

d) a 24. cikkben említett címke grafikai tervét külső megjelenése és tartalmáta, a lehető 
legteljesebb mértékben szabványosított grafikai részletekkel lehetőség szerint 
egységesítve ⌦ a különböző termékcsoportok esetében alkalmazott ⌫ külső 
jellemzőket; 

e) a címke helyéte a készüléken  kiállított terméken, továbbá – a 7. cikk szerint 
értékesítésre kínált termékek esetében – a rendelkezésre bocsátandó információ és a 
címke, illetve az információ rendelkezésre bocsátásának módja  . Szükség esetén 
Adott esetben ⌦ a végrehajtó intézkedések előírhatják, hogy ⌫ a címkét  a 
termékhez  kell erősíteni vagy a csomagolásra lehet ⌦ kell ⌫ nyomtatni, vagy 
azon lehet elhelyezni  illetőleg részletezhetik a katalógusban való megjelenésre, a 
távértékesítésre és az internetes kereskedelemre vonatkozó címkézési előírásokat  ;  

f) az adatlap tartalmáta és amennyiben szükséges annak formájáta és egyéb részleteit, 
illetve a 3. cikk (4) bekezdésében 4. cikkben és az 5. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott kiegészítő információkat. Az adatlapnak tartalmaznia kell a jelölő 
címkén feltüntetett információt is; 

 
 új szöveg 

g) azt az információt, amelyet az 5. cikk szerinti értékesítési ajánlatok esetében kell 
közölni, valamint az információ közlésének módját. 

g) az érintett termékek esetében a 9. cikk (1) és (3) bekezdés alkalmazása céljára 
szolgáló minimális teljesítményszintek és – adott esetben – 15 000 EUR feletti HÉA 
nélküli alsó értékhatár; 

h) az érintett termékek esetében a 9. cikk (4) bekezdésének alkalmazása céljára szolgáló 
minimális teljesítményszintek; 

i) a reklámcímke részletes tartalma, beleértve a szóban forgó termék energiaosztályát 
és egyéb lényeges teljesítményszintjét (-szintjeit) is, olvashatóan és jól láthatóan 
feltüntetve; 

j) adott esetben a címkén feltüntetendő besorolás (besorolások) időbeli hatálya; 

k) a címkén és az adatlapokon feltüntetendő állítások pontossági szintje;  

l) a végrehajtási intézkedés értékelésének és esetleges felülvizsgálatának időpontja, 
figyelemmel a technológiai fejlődés ütemére.  
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12. cikk 

Szankciók 

A tagállamok megállapítják az ennek az irányelvnek megfelelően elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciók szabályait, és meghoznak minden 
szükséges intézkedést, hogy biztosítsák ezek alkalmazását. Az előírt szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok a szóban 
forgó rendelkezésekről legkésőbb a 13. cikk (1) bekezdésében említett időpontig, a 
rendelkezések minden későbbi módosításáról pedig haladéktalanul értesítik a Bizottságot. 

 
 92/75/EGK (kiigazított szöveg) 

13. cikk 

A 79/530/EGK irányelv 1994. január 1-jétől hatályát veszti. 

A elektromos sütők tekintetében a 79/531/EGK irányelv hivatott végrehajtani ezt az 
irányelvet; a tagállamok azonban nem kötelesek azt alkalmazni, amíg a 10. cikkben 
szabályozott eljárásnak megfelelően elfogadott, a sütőkre vonatkozó módosított végrehajtási 
irányelvben foglalt időpont le nem telt. 

1413. cikk 

⌦ Átültetés a nemzeti jogba ⌫ 

(1) A tagállamok legkésőbb 1993. július 1-jéig elfogadják azokat a rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul 
tájékoztatják a Bizottságot. 

Ezeket a rendelkezéseket legkésőbb 1994. január 1-jéig hatályba léptetik. 

(2) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az 
irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A 
hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg. 

(3) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, 
amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. 

 
  

(1) A tagállamok legkésőbb [*27]-(jé)ig elfogadják azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek.. E rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak. 

                                                 
27 A hatálybalépéstől számítva tizenkét hónap elteltének időpontja. 
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Ezeket a rendelkezéseket [...]-tól/-(jé)től alkalmazzák. 

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy 
hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A 
rendelkezéseknek tartalmazniuk kell egy arra vonatkozó nyilatkozatot is, hogy a hatályban 
lévő törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek az ezen irányelvvel hatályon kívül 
helyezett irányelvre történő hivatkozásait erre az irányelvre történő hivatkozásként kell 
értelmezni. A hivatkozás módját és a nyilatkozat formáját a tagállamok határozzák meg. 

(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek 
szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el. 

14. cikk 

Hatályon kívül helyezés 

Az I. melléklet A. részében említett 2003. szeptember 29-i 1882/2003/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel28 módosított 92/75/EGK tanácsi irányelv [*29]-ával/-(jé)vel hatályát 
veszti, az I. melléklet B. részében említett, a szóban forgó irányelv nemzeti jogba történő 
átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek 
sérelme nélkül. 

A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásokat erre az irányelvre való 
hivatkozásként kell értelmezni, a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal 
összhangban. 

15. cikk 

Hatálybalépés 

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép 
hatályba. 

A(z) [*30] cikket [*31]-tól/-(jé)től kell alkalmazni. 

                                                 
28 HL L 284., 2003.10.31., 1. o. 
29 A 13. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében kijelölt időpont után egy nappal. 
30 Az átdolgozás végleges változata szerint változatlannak tekintendő cikkek. 
31 A 13. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében kijelölt időpont után egy nappal. 
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 92/75/EGK (kiigazított szöveg) 

1516. cikk 

⌦ Címzettek ⌫ 

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei. 

Kelt [...]. 

az Európai Parlament részéről 
az elnök 
[…] 

a Tanács részéről 
az elnök 
[…] 
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I. MELLÉKLET 

A. rész 

A hatályon kívül helyezett irányelv és módosítása  

(utalás a 14. cikkben) 

92/75/EGK tanácsi irányelv 
(HL L 297., 1992.10.13., 16. o.) 

 

1882/2003/EK rendelet
(HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) 

Csak a III. melléklet 32. pontja 

 

B. rész 

A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők jegyzéke 

(utalás a 13. cikkben) 

Irányelv A nemzeti jogba való átültetés határideje 

92/75/EGK 1994. január 1. 

2009/[*]/EK – 
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II. MELLÉKLET 

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT 

92/75/EGK irányelv Ezen irányelv 

1. cikk (1) bekezdés, bevezető 
szövegrész, első mondat 

1. cikk (1) bekezdés 

1. cikk (1) bekezdés, bevezető 
szövegrész, második mondat 

1. cikk (2) bekezdés 

1. cikk (1) bekezdés első–hetedik 
francia bekezdés 

- 

1. cikk (2) bekezdés - 

- 1. cikk (3) bekezdés a) és b) pont 

1. cikk (3) bekezdés 1. cikk (3) bekezdés c) pont 

- 2. cikk első és második francia 
bekezdés 

1. cikk (4) bekezdés első és második 
francia bekezdés 

2. cikk ötödik és hatodik francia 
bekezdés 

- 2. cikk első francia bekezdés 

1. cikk (4) bekezdés harmadik 
francia bekezdés 

- 

1. cikk (4) bekezdés negyedik francia 
bekezdés 

2. cikk harmadik francia bekezdés 

1. cikk (4) bekezdés ötödik francia 
bekezdés 

2. cikk negyedik francia bekezdés 

1. cikk (5) bekezdés - 

2. cikk (1) bekezdés 4. cikk (1) bekezdés 

2. cikk (2) bekezdés - 

2. cikk (3) bekezdés 5. cikk (2) bekezdés 

2. cikk (4) bekezdés 5. cikk (2) és (3) bekezdés 

3. cikk (1) bekezdés 5. cikk (1) bekezdés 

3. cikk (2) bekezdés 5. cikk (5) és (6) bekezdés 
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3. cikk (3) bekezdés 5. cikk (7) bekezdés 

3. cikk (4) bekezdés 5. cikk (8) bekezdés 

4. cikk a) pont 5. cikk (4) bekezdés és 6. cikk (2) 
bekezdés 

4. cikk b) pont - 

5. cikk 7. cikk 

6. cikk - 

7. cikk a) pont 3. cikk (1) bekezdés a) pont 

7. cikk b) pont 3. cikk (1) bekezdés b) pont 

7. cikk c) pont 3. cikk (1) bekezdés c) pont 

8. cikk (1) bekezdés 8. cikk (1) bekezdés 

8. cikk (2) bekezdés 8. cikk (2) bekezdés 

9. cikk a) pont - 

9. cikk b) pont - 

10. cikk (1) bekezdés 10. cikk (1) bekezdés 

10. cikk (2) bekezdés 10. cikk (2) bekezdés 

10. cikk (3) bekezdés - 

11. cikk - 

12. cikk a) pont 11. cikk (4) bekezdés a) pont 

12. cikk b) pont 11. cikk (4) bekezdés b) pont 

12. cikk c) pont 11. cikk (4) bekezdés c) pont 

12. cikk d) pont 11. cikk (4) bekezdés d) pont 

12. cikk e) pont 11. cikk (4) bekezdés e) pont 

12. cikk f) pont 11. cikk (4) bekezdés f) pont 

12. cikk g) pont - 

13. cikk 14. cikk 

14. cikk 13. cikk 
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15. cikk 16. cikk 

- 3. cikk (1) bekezdés d) pont 

- 3. cikk (2) bekezdés 

- 3. cikk (3) bekezdés 

- 4. cikk (2) bekezdés 

- 6. cikk (1) bekezdés 

- 9. cikk 

- 11. cikk (1)–(3) bekezdés 

- 11. cikk (4) bekezdés g)–l) pont 

- 12. cikk 

- 15. cikk 

- I. melléklet 

- II. melléklet 

_____________ 




