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Tárgy: Javaslat az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó 
követelmények megállapításának kereteiről szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvről (átdolgozott változat)
(COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

A jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 
28-i intézményközi megállapodás értelmében az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport megvizsgálja a Bizottság által előterjesztett 
összes javaslatot.

Tájékoztatásul mellékeljük a tanácsadó munkacsoport véleményét a fenti javaslatról.

A Jogi Bizottság 2008. október 7-i ülésén kíván véleményt adni a javaslatról.

Melléklet
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JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ
TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2008. szeptember 6.

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT
A TANÁCS
A BIZOTTSÁG

Javaslat az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó 
követelmények megállapításának kereteiről szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvről
COM(2008) 399 végleges, 2008.7.16. – 2008/0151 (COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. 
november 28-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 9. pontjára, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2008. 
július 24-én ülést tartott, hogy megvizsgálja többek között a Bizottság által előterjesztett, fent 
említett javaslatot.

Ezen az ülésen1 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. július 6-i 2005/32/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet átdolgozó európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslat vizsgálatának eredményeként a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel 
megállapította, hogy a 20. cikkben a „szankciókat” szöveget „szabályokat” szöveggel felváltó 
részt, valamint a hozzáfűzött utolsó mondatot (amely így hangzik: „A tagállamok legkésőbb a 
23. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontig értesítik ezekről a rendelkezésekről a 
Bizottságot, és haladéktalanul bejelentenek valamennyi későbbi, ezeket érintő módosítást”) a 
lényegi változtatásokat jelölő szürke színnel kellett volna kiemelni.

Ennek eredményeként a javaslat vizsgálata lehetővé tette a tanácsadó munkacsoport számára 
                                               
1 A javaslat angol, francia és német nyelvi változata állt a tanácsadó munkacsoport rendelkezésére. A 
munkacsoport az angol változat alapján dolgozott, amely a tárgyalt szöveg eredeti nyelvi változata.
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annak közös megegyezéssel történő megállapítását, hogy a javaslat a benne, illetve a jelen 
véleményben meghatározottakon kívül nem tartalmaz lényeges módosításokat. A tanácsadó 
munkacsoport továbbá a korábbi jogi aktus változatlan rendelkezéseinek az említett lényegi 
módosításokkal való kodifikációja vonatkozásában azt a következtetést vonta le, hogy a 
javaslat a meglévő szövegrészek egyértelmű kodifikációját tartalmazza azok érdemi 
változtatása nélkül.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
jogtanácsos jogtanácsos megbízott főigazgató


