
A Bizottság értesítése az EK-Szerződés 95. cikkének (4), (5) és (6) bekezdése alapján – Harmonizá-
ciós közösségi intézkedések rendelkezéseinél szigorúbb nemzeti intézkedések fenntartásának vagy

bevezetésének engedélyezése

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/C 245/02)

1. 2007. június 29-én az Osztrák Köztársaság az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló,
2006. május 17-i 842/2006/EK rendelet (1) (a továbbiakban: rendelet) 9. cikke (3) bekezdésének b) pontja
értelmében 2002-ben elfogadott nemzeti intézkedésekről értesítette a Bizottságot (a Szövetségi Hivatalos
Lapban 2002. december 10-én közzétett, a részlegesen vagy teljesen fluorozott szénhidrogénekre és a kén-
hexafluoridra vonatkozó tilalmakról és korlátozásokról szóló BGBl. II. 447/2002. mezőgazdasági, erdészeti,
környezetvédelmi és vízgazdálkodási szövetségi miniszteri rendelet (HFC-PFC-SF6 rendelet), amelyet a 2007.
június 21-i BGBl. II. 139/2007. rendelet módosított, a továbbiakban: miniszteri rendelet).

2. A miniszteri rendelet az éghajlatváltozásról szóló ENSZ-egyezményhez csatolt Kiotói Jegyzőkönyv
hatálya alá tartozó következő három, jórészt nagy globális felmelegedési potenciállal rendelkező üveg-
házhatású gázra vonatkozik: részlegesen fluorozott szénhidrogének (HFC-k), perfluor-karbonok (PFC-k),
kén-hexafluorid (SF6).

3. A miniszteri rendelet megtiltja a felsorolt üvegházhatású gázok forgalmazását és – a kutatási, a fejlesz-
tési és az analitikai célú felhasználás kivételével – bizonyos berendezésekben, készülékekben és termékekben
történő használatát.

4. A tilalmakra és az engedélyezés feltételeire vonatkozó részletes előírásokat a miniszteri rendelet
4–17. §-a tartalmazza.

5. Az Osztrák Alkotmánybíróság később jogellenesnek találta, ezért (a szövetségi miniszter által a Szövet-
ségi Hivatalos Lapban 2005. augusztus 9-én, illetve 2006. február 24-én bejelentett 2005. június 9-i és
2005. december 1-jei határozatával) megsemmisítette a miniszteri rendelet 12. §-a (2) bekezdésének 3. pont-
jában a HFC-k globális felmelegedési potenciáljára előírt 3 000-es határértéket, illetőleg a miniszteri rendelet
12. §-a (2) bekezdése 3. pontjának a) alpontjában meghatározott kivételt.

6. A miniszteri rendelet 2007. évi módosítása ezen túlmenően bizonyos mértékig enyhítette a hűtési és a
légkondicionálási ágazatra vonatkozó korlátozásokat, és ezzel megteremtette az összhangot a 842/2006/EK
rendelet rendelkezéseivel. A miniszteri rendelet tárgyi hatályából kikerültek a mobil hűtési és légkondicioná-
lási alkalmazások, a rögzített helyzetű alkalmazások körében pedig a tilalom csak a legfeljebb 150 g hűtő-
közeggel ellátott csatlakoztatható készülékekre és a legalább 20 kg hűtőközeggel ellátott egyedi készülékekre
vonatkozik. Módosultak, és ezáltal az uniós joggal összhangba kerültek a HFC-ket tartalmazó aeroszolokra
és a kén-hexafluorid használatára vonatkozó szabályok is.

7. A 2002-es osztrák jogszabály már hatályban volt akkor, amikor a Bizottság előterjesztette az egyes
fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló rendeletre irányuló javaslatát (2); ezt a javaslatot a jogalkotó az
együttdöntési eljárás keretében azóta elfogadta, és 2006 júniusában ki is hirdették. Az osztrák jogszabályt
ezt követően 2007-ben módosították. A 842/2006/EK rendelet célkitűzése a Kiotói Jegyzőkönyv hatálya alá
tartozó fluortartalmú gázok kibocsátásának csökkentése elsősorban az ilyen gázokat tartalmazó termékek és
berendezések teljes élettartamán át végzett tározáson (3. cikk) (gázszivárgás megelőzése és megszüntetése) és
az élettartam lejártát követően a gázok visszanyerésén (4. cikk) keresztül. A rendelet továbbá bizonyos
felhasználási és forgalomba hozatali tilalmakat is tartalmaz (a 8. cikkben, illetve a 9. cikk (1) és (2) bekezdé-
sében) olyan esetekre, amikor közösségi szinten lehetséges és költséghatékony alternatívák állnak rendelke-
zésre, illetőleg amikor a tározás és a visszanyerés javítása nem oldható meg.

8. A rendelet jogalapja kettős: a 7., 8. és 9. cikk kivételével valamennyi rendelkezés az EK-Szerződés
175. cikkének (1) bekezdésén, az említett cikkek pedig – mivel hatással vannak az EK belső piacán belül az
áruk szabad mozgására – az EK-Szerződés 95. cikkén alapulnak.
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(1) HL L 161., 2006.6.14, 1. o.
(2) COM(2003) 492, 2003. augusztus 11.



9. A rendelet 9. cikke a forgalomba hozatalról rendelkezik: megtiltja több olyan termék és berendezés
forgalmazását, amelyek a rendelet hatálya alá tartozó fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak,
illetve amelyek ilyen gázokkal működnek. A (3) bekezdés a) pontja előírja továbbá, hogy azok a tagállamok,
amelyek 2005. december 31-ig a cikkben foglaltaknál szigorúbb és a rendelet hatálya alá tartozó nemzeti
intézkedéseket fogadtak el, 2012. december 31-ig fenntarthatják ezeket a nemzeti intézkedéseket. Ugyanak-
kor a (3) bekezdés b) pontjával összhangban a Bizottságot értesíteni kell az intézkedésekről és azok indoko-
lásáról, és az intézkedéseknek a Szerződéssel összeegyeztethetőnek kell lenniük.

10. A felhasználási és a forgalomba hozatali tilalmak tekintetében a miniszteri rendelet szigorúbb a
közösségi szinten jelenleg hatályos szabályozásnál.

11. Az Osztrák Köztársaság szerint ezeket a rendelkezéseket azért indokolt fenntartani, hogy Ausztria
teljesíthesse a Kiotói Jegyzőkönyvben vállalt kötelezettségeit, vagyis 2012-re 13 %-kal csökkenthesse üveg-
házhatásúgáz-kibocsátásának teljes szintjét, ami az osztrák álláspont szerint összehangolt erőfeszítéseket
igényel valamennyi üvegházhatású gáz tekintetében.

12. Ausztria hangsúlyozza, hogy az értesítés megfelel a 842/2006/EK rendelet 9. cikke (3) bekezdésében
foglalt védzáradék követelményeinek, és hogy a nemzeti jogszabályban szabályozott bizonyos területek
(habok, elektronikai ipar) nem tartoznak az említett rendelet hatálya alá.

13. A 2007-es miniszteri rendelettel bevezetett módosítás emellett egyes tilalmakat megszüntetett,
másokat könnyített, ezért az osztrák szabályozás ma már jobb összhangot mutat a közösségi joggal.
Ausztria feltételezései szerint elfogadhatónak kell lennie, ha a 842/2006/EK rendelet 9. cikkének (3) bekez-
dése értelmében a tagállamok „puhítják” a Bizottságnak már bejelentett nemzeti intézkedéseiket.

14. Az értesítés elbírálása a 842/2006/EK rendelet alapján, az EK-Szerződés 95. cikkének (4) vagy
(5) bekezdésével összhangban fog történni. A Bizottság hat hónapon belül jóváhagyja vagy elutasítja a
nemzeti rendelkezéseket, miután ellenőrizte, hogy az érintett rendelkezések nem képezik-e a tagállamok
közötti önkényes megkülönböztetés eszközét vagy a kereskedelem rejtett korlátozását, valamint hogy nem
jelentenek-e szükségtelen és aránytalan akadályt a belső piac működésében.

15. A jelen értesítéssel kapcsolatos bármely észrevételt az ezen értesítés közzétételétől számított harminc
napon belül kell megküldeni a Bizottságnak. A harminc napon túl megküldött észrevételeket a Bizottság
nem veszi figyelembe.

16. Ausztria értesítésével kapcsolatban további adatok a következő címen szerezhetők be:

Európai Bizottság
Környezetvédelmi Főigazgatóság
DG ENV. C.4. – Ipari kibocsátások, az ózonréteg védelme
Mr Peter Horrocks
Tel.: (32-2) 295 73 84
E-mail: peter.horrocks@ec.europa.eu
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